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F e l e l ő s s é g  n é l k ü l
Ha volna még valami szavunk 

ebben az országban nekünk is 
szegény polgároknak, most mcg- 
kérdezhetnők az ország sorsát1 
felelősség mellett irányitó uraink
tól, hogy vájjon viselik-e majd a 
tényleges felelősséget a ránk 
szakadó bajokért, vállalják-e azt  ̂
a felelősséget, amelynek iirve! 
alatt felelőtlen garázdálkodással 
végig tiportak mindenen, ami 
értékkel bírhat egy szabad állam 
szabadságszerető polgárai előtt. 
S megkérdezhetnék lóiüki hogy 
egyáltalában tudják-e mit tettek, 
értik é, érzik-e, mi az, amit velünk 
és ellenünk tettek.

Nem hisszük, hogy csak 
egyáltalában gondoltak is erre, 
vagy ilyesmire. Uh a Tisza Ist
vánoknak és a Lukács Lászlóknak 
soha sem volt gondjuk ennek a 
földnek a népére, soha nem volt 
egy közös érzésük, gondolatuk a 
népével, egy világ választotta el a 
bécsi udvarnak és hatalomnak 
fanatikus kegyhajhászait a felfelé 
szolgákat, letelé gőgtől dagadozó 
zsarnokokat tőlünk, nem ezt az 
országot, de magukat akarták 
naggyá tenni, s ha törődtek is 
valamit ez országgal, hitvallásuk 
alapja lemondás, a császári 
akaratnak a feltétlen engedelmes 
ség lévén, boldogulásunkat min
dig úgy képzeltén el, hogy igye 
kezzünk a bécsi udvar loyaüs hí
vei lenni s történjék bármi, mi 
mindig Ilii vér és pénz adózói 
legyünk a császárnak. Kiknek 
életét betöltötte a mindenáron 
szolgálni akarás a császárnak, mit 
tudják azok, mi az, ami elveszett 
és mi az, ami ránk vár.

Alkotmányos életünket elra
bolták, a népet a nemzettől el
választani, elidegeníteni minden- 
képen megpróbálták, a nemzeti
ségieket egy őrült politikai és 
közigazgatási rendszerrel megva- 
ditották s kormányzatunk halálos 
ellenségévé tették, az országot 
gazdaságilag kizsákmányolták

A kultúrát a fejlődésben meg 
szakasztották, korrupciót és min
den gazságot és nemtelenséget 
állami védelem alá helyeztek, 
nyomukban mindenütt pusztulás, 
nyomor, átok. cg  és föld össze
esküdött ellenünk, belül zűrzavar, 
rettenetes közgazdagsági helyzet, 
s hozzá a természet pusztításai 
s végül a külpolitikai helyzet.

Ilyen az ország képe, de száz
szor rosszabb a perspektíva, mely 
a jövőt mulatja. Ki vállal c nehéz 
időben mindezért felelőséget i

Lukács László nem, Tisza Ist
ván sem, azt már tudjuk, a király 
személyét nem szabad belevonni

a politikában, a tanácsadói pedig 
hol vannak ? Akár hol vannak, 
ha baj lesz, el fognak bújni

A bécsi politikacsinálok ha- 
gypmányos ügyetlensége és pusz
títása megint mutatkozik. Megsar
colják az országot, aztán hagyják 
pusztulni, holott egy mozdulattal 
rendet tudnának teremteni. Es 
mondjuk ki nyíltan, amit mindenki 
érez ebben az országban: feli
déznék oktalan k'.iljrolitikai bo-1 
nyod,Untakat és aztán tehetetle
nül állati tk “nagyszerű diploma, 
tűink a felidézett káoszban.

Kontárok és őrültek intézik 
sorsunkat, fe'elős tényezők felelőt 
lenül pusztítják mindazt, amit 
elődeik megtudtak szerezni az 
országnak és a monarchiának. A 
monarchia egykori és mindmáig 
legnagyobb külügyminiszterének : 
Andrássy Gyula grófnak nagy
szerű koncepcióját akarták 
kiépíteni, csak éppen az ő kon
cepciója, esze és tudása nélkül. 
Andrássy Gyula a .'szaloniki-öböl 
megszerzésével a Földközi ten
gerre akarta, kivinni a monarchiát, 
uj nagyszerű kereskedelmet te
remteni ezáltal. — Egy lépés 
volt erre Bosznia okupűciója és 
a második nagy lépést, a szand
zsákok birtokbavevését kellett 
márcsak előkészíteni. Az alkal
mas piilan ltot kellett csak a 
monarchiának kivárni és különö
sen és/.revennie és a monarchia 
megtörte a Balkánon a veszedel 
mes d ilszláv’gy iirüt és megszerezte 
Szalonlkive! a Földközi tengert. 
Aerenthal Lex i Lajos külügymi
niszterünk próbálkozott ennek 
megcsinál hsával.

A nagy Andrássy politikájának 
letéteményesének hirdette nugát. 
Ezért annektálta Boszniát, hogy 
közelebb fűzze hozzánk és ezzel 
magunkat az Andrássy tervéhez. 
De a bécsi B illplatz hagyomá 
nyos balkezével, amit a jobbal 
csinált, a ballal e lrontotta: a 
szandzsákokat kiadta kezünkből. 
Végzetes hiba volt. De jött 
Berchtold Lipót gróf é; vállalko
zott a reparációra, a szandzsákok 
visszaszerzésére. Jól tudja ma már 
mindenki, hogy erre kellett a 
balkáni bonyodalom, de jól tudja

a felelősséget viselje ezért. Ez 
már a mi sorsunk, a felelősség 
örve alatt elpusztitj ik a békés 
munka gyümölcseit, kockára teszik 
az országnak és az egyeseknek 
minden javát, s nem csak senki 
sem vállalja érte a felelősséget, 
de senki sem akad, aki felelősség 
re vonná a kontárokat és az 
őrülteket.

A  m e g y e
s z e p t e m b e r b e n .

A közig* b izott
sá g  ü i é  s  e-

A vármegye V üzigazgatási bi
zottsága hétfőn déleiül t tartotta 
rendes havi ülését, m - yen a vár 
megye elmúlt havi küzigazgatasi 
állapotáról adtak számot a referensek. 
Érdekesebb esem nyék nem igen 
kerüitek a bizottság elé, c-upa sta
tisztikái adatok felsorolásával telt 
el az idő. Az alispáui jelentésben 
azonban akadt egy egy megemlítésre 
méltó részlet, melyet az alábbiak
ban közlünk :

Változások a jegyzői karban. 
A tokaji járás főszolga bírája

mindenki, hogy
gondoskodtak arról, hogy az 
osztrák diplomácia tervét egy 
sakkluizdssal lehetetlenné tegyék.

Most már bizonyos, hogy 
hiábavaló lesz minden, az időpon
tot nem tudták megválogatni, a 
terveket nem tudták kiszámítani, 
sem megcsinálni.

Es jól tudjuk azt is, hogy 
hiába fizeti ezt meg keservesen 
a monarchia népe, talán vére 
hullásával is, nem lesz senki, aki

Varga Sáraud tokaji adóügyi jegyzőt 
Oiasz’iszkára, Ilartvógel Ferenczet 
O-aszliszkárólpedig a betegségben lé
vő Tóth Adátn helyettesítésére Erdő- 
bényéro rendelte ki. Vermes Endre 
erdőhorvátii segédjegyző miután já
rási számvevővé neveztetett ki, állá
sáról lemondott, helyére Dobos Jó
zsef oki. jegyző helyettesittetett. 
Szalay Sándor s. jegyző és anya
könyvvezető helyettes katonának 
besoroztatván a bodrogolaszi kör 
jegyzői hivatalt elhagyta. A keleni 
körjegyzői állásra Gröttl György 
ugari segédjegyző, a tnéhesfalvai 
körjegyzőségben rendszeresített se
gédjegyzői állásra Mülier Ferenc 
oki. jegyző választatott meg. A gál- 
szécsi járás főszolgahirája a párnái 
segédjegvzői állást ideiglenesen Vi- 
linszki Ernő középiskolát végzett 
gyakornokkal töltötte be. Geppel 
Ferenc kistárkányi segédjegyzőt n 
bodrogközi járás főszolgahirája ki
segítő munkaerőül a bodrogszentesi 
körjegyzőségbe küldötte ki.

Kivándorlás.

Amerikába kivándorolt Sitoralja- 
ujhely r. t. város területéről 11, a 

! szerencsi járásból 9, a tokaji járás- 
! bői 6, a sátoraljaújhelyi járásból 31, 
j a bodrogközi járásból 52, a gálszéesi 
i :r.ísból33, a nagyraihályi járásból

hatalmak elére 1 5 1 , a varannói járásból 44, a horaon- 
1 nai járásból 24 a szinnai járásból 
39, a sztropkói járásból 14, a ra«ző- 
laboréi járásból 93 n 37 *
eg,én.

Amerikából visszavándorolt a sze
rencsi járásba 10, a tokaji járásba 2, 
a sátoraljaújhelyi járásba 6, a bod
rogközi járásba 9. a sárospataki já
rásba 1, a gátasé esi járásba 17, 
nagyraihályi járásba 19. a varannói 
járásba 20. a hoiuoimai járásba 18, 
a szinnai járásba 17, a sztropkói 
járásba 5, a muzőlaborci járásba 
13. összesen 133 egyén.__________

Útlevél iránti kérelem az elmúlt 
hó folyamán 359 érkezett he, s 
ugyanennyi útlevél állíttatott Ki.

A sorozások eredménye.
A fősorozások eredménye a 

a vármegyében a következő volt:
A szerencsi járásban felhivatott 

1056 hadköteles, ebből megjelent 
787, magasabb korosztályból előál
lít tatott 2, besoroztatott 238, id« gén 
előállít tatott 51.

A tokaji járásban felhivatott 758 
ebből megj 1 nt 492, magasabb kor- 
üsztá'yból előállittatott 3, b* Boroz
tatott 119, idegen előállittatott 21.

A sárospataki járásban|felhivatott 
451 ebből megjelent 297, magasabb 
korosztályból előállittatott 4, b-so- 
roztatott 84, idegen előállittatott 44.

Sátorajaujhely r. t. városban fel- 
hivatott 389, ebből megjelent 217, 
besoroztatott 50, idegen előállít- 
tatott 54.

A sátoraljaújhelyi járásban fel
hivatott 778, magasabb korosztály
ból előállittatott 10. besoroztatoit 
130, id *gen előállittatott 18.

A bodrogközi járásban felhivatott 
1230, ebből megjelent 089, magasabb 
korosztályból előállittatott 21, beso
roztatoit 176, idegen előállittatott 29

A gálszecsi járásban felhív atoll 
1011, ebből megjelent 287, b**so. 
roztaiott 150, idegen előáliittatoM 52.

A nagymihályi járásban f»- hiva
tott 1271, ebből megjelent 353, ma
gasabb korosztályból előállni atm t 
18, besoroztatott 129, idegen előá - 
littatott 38

A varannói járásban felhivato't 
969, ebből megjelent 216, m urasabb 
korosztályból előállittatott 22, beso
rozta t ott 76, idegen előállittatott 16.

A komon nai járásban felhivatott 
733. ebből megjelent 153, magasuhh 
korosztályból előállittatott 11, b«*so- 
roztatott 52, idegen clőállittaíoit 9.

Szinnai járásban felhivatott 1067. 
ebből megjelent 352, magasabb kor
osztályból előállittatott 29, beso
roztatott 82. idegen előállittatott 10.

Sztropkói járásban felhivatott 423. 
ebből megjelent 105, magasabb kor
osztályból előállittatott 11, besorox- 
tatott 29.

A mezölaborczi járásban folhi- 
vatott 617, ebtől megjelent 146. 
m inasabb korosztályból előállittatott 
17, besoroztatott 55.

A városházáról.

Nemrégen hirt ad’u ik azokról 
a botrányos jelenetekről, amelyeket 
Szentgyörgyi István Sátoraljaújhely i 
anyakönyvvezető helyettes rend - 
zett állandóan a városházán és ame
lyek miatt a polgármester panaszt 
volt kénytelen emelni u vármegye 
föispánjáná1. A panaszos beadványt 
most tárgyalta a közigazgatási ' i- 
zottság és Szirmay István főügyész 
indítványára elrendelték az anya- 
könyvvezető helyettes ellen a fe
gyelmi vizsgálatot és a vizsgálat 
megejtésével az a!ispánt bízták meg.

Az Ülés déle ott 11 órakor v*'- 
get árt.

Felkérjük lapunk tisztelt előfize
tőit, hogy az szeptember hő végén 
lejárt előfizetési dijat lehetőleg 
postafordultával küldjék be, nehogy 
a lap további szétküldésében aka- 

I d á ly l e g y e n _____________ _
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A  h o m o n n a i  s i k k a s z t á s
a  b í r ó s á g  e l ő t t .
F é n y k é p e k  a  k ö z i g a z g a t á s u n k r ó l .

Szegény Zemplénvármegye ! 
Még nem régen dicsőséggel 
bvezetten emlegették szerte az 
országban, s ma már lerongyolva, 
bemocskolva az utolsó helyen áll 
a vármegyék sorában. Mintha 
csak valami végzetszerli játék 
folyna valahol a láthatatlanban, 
egymás után kerülnek nyilvános 
ság elé a zempléni közigazgatás 
botrányos állapotai és tiporják 
sárba a vármegye régi dicső hír
nevét.

Csak pár héttel ezelőtt, a 
szerencsi lőszolgabiró nagy port 
vert ügye nyomán bebizonyult, 
hogy milyen korlátlan ur a mi 
megyénkben egy lőszolgabiró és 
— puszta kedvtelésből —- hogyan 
nyomoríthatja agyon az egész 
járását. Most pedig a homnonai 
főszolgabiróságnál történt sikkasz
tás nyomán szemünk elé tárultak 
a zempléni közigazgatás fekélyei.

Valósággal hajmeresztő dolgok 
kerültek naplényre az immár har
madik napja tarró tárgyalás során. 
Egy főszolgabírói hivatal, ahol 
nemcsak, hogy nincs fegyelem, 
nemcsak hogy nincs ellenőrzés, 
de a tisztviselők nagy részének 
halvány sejtelmük sincs arról, 
hogy mi is a kötelességük. Kép
zeljük csak el, hogy milyen álla
potok lehetnek egy olyan főszol 
gabirói hivatalban, ahol a járási 
számvevő a korlátlan ur, aki 
minden pénzt kezel ellenőrzés 
nélkül és parancsol nem csak a 
hivatali személyzetnek, de magá
nak a főszolgabírónak is. Milyen 
állapotok lehetnek ott, ahol a 
rendőri büntető bíráskodást ellátó 
tb. főszolgabíró egy egyszerű 
nyilvántartási naplót nem képes 
vezetni, ahol a tb. lőszolgabiró 
felhatalmazást ad a dijnokoknak 
is arra, hogy nevét idézésekre 
és más egyéb hivatalos értesí
tésekre bármikor aláii hassák. ahol, 
a tb. főszolgabíró a járási Írnok 
tói 20 koronás kölcsönöket vesz, 
ahol a tb. lőszolgabiró egyenes 
adósként szerepel oly kötvényen, 
melyen a jótállók a járás jegyzői. 
Vagy milyen állapotok lehetnek ott 
ahol a tőszolgabirót helyettesítő 
tb. főszolgabíróról az a hivatal 
főnökének a véleménye; hogy 
terhelt,

De nem kívánunk ezúttal bő
vebben foglalkozni a tárgyalás 
során leszürödött tényekkel. Ke
rül még majd arra bőven alkalom. 
Most csupán leközöljük a tár
gyaláson történteket —  és ebből 
mindenki önmaga megalkothatja 
a véleményét a zempléni közigaz
gatás botrányos, szégyenteljes 
állapotáról.

A kezdet
a szokott sablonos formák közt folyt 
le. Pontban 0 órakor vonult be a 
bíróság a terembe és — miután egy 
ítélethirdetésen túl estek — hozza 
kezdtek az annak idején nagy port 
vert ügy tárgyalásához. Az itélőia- 
nács elnöko Hiellami Lajos ítélő
táblái bíró, tagjui: Lábos Béla és 
Fejts Ernő törvényszéki bírák, A 
jegyzőkönyvet dr. Bárkány Oszkár 
vezeti, a vádhatóságot Ohhvary'Dezső 
kir. ügyész képviseli, a védelmet dr. 
Csallak) Lipót látta el. Szakértőül

László Ferencz járási számvevőt al
kalmazták. A károsult községeket 
Dokus Gyula alispán és az ugyan
csak károsult kincstártScJuőder Ala
dár pénzügyi tanácsos képviselik.

A vád
Maga az elnök olvassa fel a 

vádirat rendelkező részét, mely vá- 
dat^emel Kőrössy Sándor 1912. év 
január 1-től vizsgálati fogságban 
levő járási számvevő, pénzügyi szám 
ellenőr ellen, a btk. 463. § a szerint 
büntetendő egy rendbeli foly
tatólagosan elkövetett hivatali sik
kasztás büntette s a btk. 355. § aba 
ütköző a 35Ö. §-a szerint minősülő 
hat rendbeli sikasztás vétsége miatt, 
mert :

a) mint a homonnai főszolgabírói 
hivatalnál alkalmazott járási szám 
vevő, tehát küzhivatalnok, a hivata
lánál fogva kezeihez letett, vagy ke
zelésére bízott pénzekből l!H)8-lol egy 
akarat-elhaiarozasból ertdőieg kisebb 
részletekben összesen 5178 kor. 11 
fi lért jogtalanul eituíajdomtott s ez 
összeg erejéig részben az ai amkincs 
tart, részben a homonnai főszolga- 
bírósághoz tartozó községek sze
gény alapjat megkárosította, a fe fe- 
dezes meghiúsítása és megnehezítene 
céljából ptdig a bevételek beveze
tésére, vagy ellenőrzésére szo.gáio 
könyvekbe, számiakba hamis tétele 
két vezetett be s a sikkasztásra vo
natkozó hivatalos iratokat megsem
misítette ;

b) Barkó községben 1911. évi 
november hó 8-án 1) Hruayi Kassai 
Jánosra kirótt 111 kor. 80 fittért; 2) 
Szegedi Santa Jánosra kirótt ó kor. 
90 filtert; 3) Stamb Jánosnera ki
rótt lüt kor. -1 fiihrtj 4) Pautik 
Jozsefm ra Kirótt 48 kor. 4ü fillért ; 
5) liiniarszki Mitrora kirótt 20 ko
ronát ; 6) Kurufa Józsefuéra kirótt 
18 kor. 04 1 i 1 lért, nevezettektől az 
zal vett a», hogy azokat az adóhi
vatalba befizeti, az összegeket azon 
bau ahelyett, hogy rendeltetési he
lyére juttatta volna, eltulajdonította.

Kőrössy kihallgatása
során tagadja a terhére rótt cse
lekményeket «‘S kijelenti, hogy n« m 
érzi magat bűnösnek. Majd elmondja, 
hogy 1904. október 1-től teljesít 
számvevői teendőket a homonnai 
főszolgabírói hivatalnál, kötelessége 
lett volna u kihágasi nyilvántartási 
vezetni és a községek pénzkezelését 
ellenőrizni. Pénzt soha seiu kezelt 
arra megbízása seiu volt. A pénzke
zeléssel, valamint a büutetóspónzek 
nyilvántartási naplójának vezetésé
vel Heiicz Márton tb. főszolgabírót, 
rendőri büntelőbirót bízta meg a fő
szolgabíró. Bar a szolgalati szabály
zat tiltja, hogy a járási számvevő a 
büntetéspénzek nyilvántartási nap ó- 
ját vezesse, Hérics tb. főszolgabíró 
kérésére elvállalta annak a vezeté
sét is. Az ellenőrzést a mindenkori 
vizsgálóbiztosok végezték. Mcczuci 
' Íj u <1 fi ispán, /' * fy u a .
Szalay voit is De hó  Mihay je
lenlegi számvevőségi fonok gyakran 
meg vizsga tak a pénzkezelést, de 
uz utóbbi esetig soha sem tudtak 
hiányt fe.fedezni. Pénzt nem is sik- 
kuszihatott, mert soha sem került 
a kezéhez, csupán uz volt a köte
lessége, hogy ellenőrizze a pénz el- 
kü. dósét.

Minta közigazgatás.
Különösen az ellen tiltakozott, 

hogy llericz altul kivándorlóktól át
veti 2160 koronát 0  sikkasztotta el. 
Ezt az összeget ő át nem vette, de 
at sün vehette, mert abban az idő
ben miKor ez történt a homouna- 
zuvodi körjegyzőség elhanyagolt 
ügyeit hozta rendbe a főszolgabíró 
kérésére. A homonnazávodi körjegyző 
ugyanis iccse a főszolgabírónak, s 
mert a körjegyzői hivatalban nagy 
volt a rendetlenség, egynéhány hó

napig azon dolgozott, hogy az el
hanyagolt ügyeket rendbe hozza. 
Igaz ugyan, hogy erre a munkára 
nem volt kötelezhet*), de elvégezte, 
mert a körjegyzőséghez tartozó köz
ségek fizették a napidijat. Míg Ho- 
monnazávodon volt elfoglalva, csak 
szóiul) itonkint járt be Uomomiára, 
hogy síját ügyeit elintézze.

Vád Hericz ellen.

Ezután elmondja, hogy egyszer 
egy asszonyt minden eljárás nélkül 
lecsukatott llericz és elvette tőle a 
ná'a talált pénzt. Mikor hosszú idő 
múlva lefolytatta llericz a tárgya 
lást, az asszony — akit egy fogház- 
őr vezetett elő — követelte vissza 
.* pénzét és valóságos botrányt csi
nált a hivatalban. O az esetnél nem 
volt jelen, de Iletteghy Andor mondta 
el neki a történteket és még meg 
is jegyezte, hogy annyira szégyellt- 
az esetet, hogyha lőtt volna pénze, 
a saját zsebéből téri tette volna visz- 
sza a llericz által jogtalanul elvett 
összeget.

A szakértőt
hall gatt a ezután ki a bíróság, 
aki részletesen mondotta el, hogy 
milyen ravasz furfanggal lett elkö
vetve a sikasztás és mekkora kür- 
inönfontsággal vannak meghamisítva 
a napók. Nem tudja biztosan meg
állapítani, hogy ki követte 1 1 a - 
kasztast. de azt határozottan állítja, 
hogy csak az követte el, akiiek 
kezéhez a pénz befő yt. A hamisitá 
sokat Körössy követte el, de ha 
szabálytalanságot követett el a járási 
számvevő, szabálytalanságot köve 
tett el a tb. főszolgabíró is, amikor 
rábízta a büntetési pénzek nyilván
tartási napi ja iák a vezetését.

Hamis a végzés ?
Az iratok öcinertetése során a 

védő kéii megállapítani, hogy egy 
1900 ben iktatott kiutaló végzés, mely 
re llericz tb. főszolgabíróban a airva, 
meg van hamisítva. O nagyitó üveg
gel nézte meg az iratok attanulmá 
nyozása során a végzést é-s határo 
zottan megái apitotta, hogy az első 
végzés ki lett radírozva és uj szö
veget kopogtattak annak a helyére, 
írásszakértők meghallgatását indít
ványozza.

Délután
3 arakor isin-t a vádlottat hallgatta 
meg a bíróság, Körössy isinél tagad
ta, hogy sikkasztott, ő csak a köny 
vekbe vezette be a valóságnak ni *g 
nem felelő adatokat, de azt llericz 
Márton utasítására tette.

E nők : ne beszéljen ilyen kép
telenségeket. llericz nem tud utasí
tást adni, mert annyit seiu ért a 
könyveléshez, mint a* hajdú a ha- 
rangöntéshi z.

Körössy azonban továbbra is 
megmaradt előbbi állítása mellett, 
sőt a tárgyalás során még ezután is 
többször hangoztatta, hogy a hamis 
könyvelésre llericz utasította őt 
minden esetben.

Újabb vád Hericz ellen.

W ielland elnök azután kérdése* 
két intéz a vádlóihoz, hogy m re 
kellett neki az az 1200 korona, amit 
a járás jegyzőinek jótállása mellett 
vett fel egy horaonuni pénzintézet
nél. Körössy elmondja, hogy a pénz 
nun neki kellett, hun m II ricz fő- 
szolgabironak, akinek a kezén híva 
los pénzek tinitek el. H ricz meg
kérte őt, hogy írjon alá vele együtt 
egy 1200 koronáról szóló kötelez
vényt, amelyen kelten fognak egye
nes adósként szerepelni. Hogy pe
dig ne legyen kénytelen magát a 
vármegye előtt blamirozni, kérte, 
hogy a havi részleteket is a vádlott 
fizesse. Hogy hogyan kerültek a 
kötelezvényre a járás jegyzői, azt 
nem tudja, mert ő senkit seiu kért 
jótállásra. Annyit tud, hogy az ősz- 
szeget felvették és ő fizette is utána 
a havi törlesztéseket. Miután azon
ban Hericz csak nagj on apró rész
letekben téritette vissza a fizetett 
részleteket, utóbb beszüntette a fi
zetést. Mint értesül, azóta beváltot

ták a kötelezvényt és azt mondjak* 
hogv ö váltotta azt be, pedig a be
váltás idején már nem is volt Ho- 
raonoán.

Egy darab Ázsia.

Az elnök azon kérdésére, hogy 
a sikkasztás kiderülte után miért 
bujkált, ha ártatlannak tudta magát, 
A vádlott azt mondta, hogy ő nem 
bujkált, csupán bejelentés nélkül 
ment el hazulról. Nagyon gyakran 
megtörtént, hogy minden bejelentés 
nélkül eltávozott egy-két hétre hú
zóiról és sem a főszolgabíró, sem 
senki más nem tudott róla, hogy 
hová ment.

E llök : Hisz ez lehetetlen, ilyesmi 
Ázsiába sem történhet. Úgy latszik, 
hogy a homonnai főízolgabit óságnál 
minden mehet.

Kőrössy azonban fenntartotta 
állítását és kijelentette, hogy a sik
kasztás kiöntése után Budapestre 
ment az ott tartózkodott llaraszthy 
főszolgabíróhoz, akinek meg akarta 
mondani, hogy D.-brő számvevőségi 
főnök észrevette, hogy milyen pénz
kezelés folyik a főszolgabírói hiva
talban. Huraszthyt azonban már nem 
talalta Pesten, mert ép akkor utazott 
haza, mikor ö odaért.

Az alispán Kőrössyről

Dókus Gyula alispánt hallgatták 
ki ezután. E őször a járási számvevő 
kötelességeiről nyilatkozott. A járási 
számvevőnek — ugymond — köte
lessége a kihágást nyilvántartást 
vezetni, a tb. főszolgabírót ellenőriz
ni, e.-elru!-esetre rovarcsolni és 
köteles volt a k >zségek számadásait, 
vagyoni viszonyait is ellenőrizni. 
Majd a vádlottról nyilatkozott az 
alispán. Kőrössy roppant bt csületes, 
szorgalmas, megbízható embernek 
mutatkozott. O yan ügyes és szor
galmas volt, hogy a hivatalban nél
külözhetetlenek bizonyult. A tiszt
viselő* valamennyien respektálták 
és nem alárendelt tisztviselő volt ő 
a hivatalban, hanem valósággal fő
nök, aki tudással, képességével uralta 
a főszolgabírót is és mindenki, aki 
megfordu t a hivatalban lennie látta 
* leikét a hivatalnak, Valósággal 
megdöbbent, mikor Debrő számvevő
ségi főnök jelentette neki, hogy 
sikkasztásnak jött a nyomára, melyet 
Körössy követett volna el. Fájl neki, 
hogy egy ilyen emberben osa'odnia 
kellett, de — sajnos — a következ
mények igazolták, hogy Körössy 
mindenkit félrevezetett, csakhogy 
tekintélyre tegyen szert. Egyébként 
legjobban jellemzi körössynek hiva- 
ta'hoz va'ó visszonyát az, hogy még 
katonaügyekben is tő'e kértek ta
nácsot.

Az alispán a főszolgabírói 
hivatalról ős Hericzről

Ezután az elnök kérdezte az 
alispántól, hogy képesnek tartja-o 
a főszolgabírói hivatal bármely tag
ját arra, hogy segédkezett volna a 
manipulációkban, vagy önmagától 
követte el a sikkasztást; különösen 
pedig képesnek tartja-e ilyesmire 
llericz Márton tb főszolgabírót.

Az alispán nagyon röviden vá
laszolt mindkét kérdésre. Az elsőre 
ez volt a válasza :

— Meggyőződésem szerint Körossyt 
kivéve a hivatalnak egyetlen tagja 
sem áll a pénzügyi tudásnak olyan 
magaslaton, hogy sikkasztást tudjon 
palástolni.

A második kérdésre a követke
ző volt a válasza az alispánnak :

— Hericz Aiártont olyan gyenge 
képességű embernek tartom, aki néni 
tud kiil'nőséget tenni cheque és clairing* 
szarnia kozott és egy átutalási bárcát 
sem képes kiállítani.

Es ezekben a kijelentésekben 
rövid néhány szóval találóan van 
jeilemozvo a homonnai járás köz
igazgatási állapota.

A kár.
Az elnök felhívására ezután a 

kárigényeket jelentették be az al
ispán és Schrőder pénzügyi tanácsos,
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Az alispán szerint
u községek szegény alapjait 1615 K. 78 T  
u szulgabiréi pénztárt 270 „ 84 ,
a vármegyei szegényalapot 603 ,  27

Összesen : 2371) K. K7 1
kár árte-

Schroder pénzügyi tanácsos je- 
leütés6  szerint az államot 1947 kor 
4 0  fillér kár érte.

Az elsikkasztott összeg tehát j ; 
kor. 2i fWtr.

Egy tanúvallomás.
Kiss Géza pénzügyi titkár.vallja, 

hogy egyszer puszta gyanúból ki
ment Homonnazávod községbe az 
illetékbehajtást ellenőrizni. Vizsgálat 
közben gyanúja valóra vált, ameny 
nyiben hiánynak jött a nyomára. 
Kiderült, hogy a hiányzó összeg 
Kőrössy számvevőnél van, uhi 
a hetekkel előbb tartott adó 
szedésnél segédkezett a községi jegy
zőnek és bírónak, a beszedett pénzt 
azonban magánál tartotta. A kincs
tárnak ez ügyből azonban ni ne- 
kára, mert Kőrössy a hiányzó üsz- 
szeget befizette.

E vallomással aztán be is fejj 
ződött á hétfői tárgyalás és az elnök 
a tárgyalás folytatását kedd réggé 
9  órára halasztotta.

M ásodik nap.
Kőrös'} kihallgatásával.

kezdődött kedden reggel is a tár
gyalás. A vádlott vagyoni viszo
nyait tudakolta a bíróság és Kő
rössy elmondta, hogy a X. fiz. o>/. 
tály 2-ik fokozatának megfelelő 2ilX) 
korona fizetése és 4öü korona lak
bére volt. Ezenkívül kapott még a 
homonnai közkórháztól is az olt 
végzett számvevői munkákért évi 
300 koronát. Tagadta, hogy küny- 
uyelraü életet élt volna, mert pezs
gőzni nem szokott és az erős bort 
sem szereti.

Ezután (árui Kassai János és 
Szegedi Skintu János barkói, Polliik 
Józsefné, Kivánszky Miklós és Ka- 
raffa Janosné topollyai lakosodat 
hallgatták ki, majd sor került a tár
gyalás egyik

koronatanújára,
llericz Márton tb. főszolgabíróra. 
Hericz elmondja, hogy 1 9<>7. július
ban került a homonnai főszolgabírói 
hivatalhoz, ügykörébe a kihágási 
és toloncügyek tartoztak. A napló
kat nem volt kötelessége vezetni, 
mert ezzel nem hízta meg a főszol
gabíró, egyébként Kőrössy vezette 
a naplókat mielőtt ő llomonnára ke
rült és ezért nem is törődött soha 
azzal. A kihágási ügyek aktáit e in
tézés után átadta Kőrössynek ég 
aztán nem is kerültek azok többé 
hozzá vissza. Pénzt rendszerint ő, 
vagy a főszolgabíró vette át, de 
délután átvette bárki, aki a hiva
talban volt.

Énük: Derék, szép állapotok 
lehettek ott.

llericz: A cheque utalványokat 
Ő, vagy a főszolgab.ró irta alá, de 
aztán a feladandó pénzzel együtt 
átadták a számvevőnek.

Elnök : Csinálhatott ott Kőrössy 
tehát, amit akart, mert a szolgabiró 
urak semmit sem csináltak.

Heiicz: Igen, úgy van. I)o hát 
régi szokás volt, hogy a pénzt Kő
rössy küldte a póstara. A kiuta'á* 
sokat is a napló vezetője végezte 
és ő csak az utalások egy részét 
irta alá.

Elnök : Kérem tessék világos- 
sabban beszélni, mert ebből ép any- 
nyit értek most a dologhoz, mint 
a szolgabiró ur.

llericz azonban nem tudott ma
gyarázattal szolgálni. Ehelyett el
panaszolta, hogy ő egyszer köve
telte Kőrössy tői, hogy referálja el 
neki az. aktákat, de az rászólt: 
„olvasd el magadnak, ha kiváncsi 
vagy rá, örülj, hogy elintézem uzo- 
kat“.

Elnök : Ez az eredményo az 
alantossal való puszipajtáskodásnak.

Első sikkasztás.
1910 szeptemberében rájött arra, 

hogy Kőrössy sikkasztott, Kőrössy

81 szám._(3) _

be is vahotta jneki, hogy 5  — 0 0 0  

korona van nála, és kérte, hogy az 
ügy rendezése céljából adjon neki 
•> napi szabadságot. Miután azonban 
6  nap múlva sem jött haza, sürgő 
nyűztek érte, majd mikor ennek 
sí m \olt eredménye, utána jött Új
helyi)'*, d»* nem találta. Végre Pavle- 
tits szo'gabiró ráakadt az újhelyi 
határban egy szalmakazalban és 
hazavitte llomonnára. Itt Kőrössy 
bevallotta üuruszthy főszolgabíró
nak, hogy sikkasztott.

A kötvény ügye.
Hogy Kőrössy rendezhesse az 

ügyeit, kötelezvényre pénzt vettek 
fel egy homonnai intézetnél. A já
rás jegyzői voltak a jótállók és azok 
kívánságára ő is aláírta a kötvényt, 
mint egyenes cd is. Hogy mennyi 
volt a a felvett összeg, a*t csak ké 
•*őbb hallotta, mikor ő a kötvényt 
aláírta az üres volt.

Elnök: Szóval maga mindent 
aiáirt, amit Kőrössy elébe lett. Alá
írta volna a halálos Ítéletét is.

Haraszthy Miklós
főszolgabíró vo’t a következő tanú. 
Elmondta, hogy azelőtt ő vezette a 
napit kát, a számvevői intézmény 
életbeléptetése után azonban az át 
meneti napló és a büntetéspénzek 
naplójának vezetését a mindenkori 
büntető bíróra, igy előbb Gosztony ira, 
majd Górgeyro es végül llericzre 
bízta. A pénzátvétellel llericzet bízta 
meg. d ? a háta illegett — amiről 
nem tudott — mind-tiki vett fel 
pénzt. A posta fe.bontását is magú. 
tiak tartotta fenn, de mire bejött u 
a hivatalba, Hericz, vagy Kőrössy 
mindig fe.bontott;'.

Majd Kőrüssyről beszélt. Rend
kívül becsületes, tisztességes em 
bőrnek üsmerl •, akiben megbízott. 
Llke volt Kőrössy a hivatalnak, 
mert keze alatt csak úgy égett a 
munka ós mindenhez érteit. Való
sággal a jobb keze volt és rendkí
vül faj, hogy itt kell őt iátnom.

Mikor vallomásában ide ért 11a- 
raszthy, egyszerre csak

sírva fakadt
és percekig nem tudott szóhoz jutni, 
Könnye ig megható volt unnék a 
becsü.etes üreg urnák a fájdalma 
Mikor egy kissé lecsillapodott, foly
tatta a vallomását Haraszthy. Mi
kor 1 0 1 0  szeptemberben rájöttek az 
első hiányra, elővette Kőrössyt, aki 
azt mondta, hogy nála is, ll rieznól 
is vannak pénzek. Ekkor kölcsönt 
vettek fel, amelyből mintegy oUO 
koronát ő fizetett ki, mert Kőrössy 
nem fizethetett tovább. Keni tudja, 
hogy ípicioi a saját ügyeinek ren
dezésére vette-e fel Kőrössy az 1200 
koronát, mert tuég máig is érthetei 
len előtte, hogy miért irta aiá egye
nes idősként Hericz is a kötelez
vény *.

Végül kijelentette, hogy nem 
igaz 1 1 - ricznek az az állítása, mintha 
Kőrössy előtte bevallotta volna, 
hogy a pénzt ő sikasztotta el, sőt 
azt moi dta Kőrössy, hogy csak té
vedésről van szó, aiiiit — ha nem 
zavarják az ügyet — rendbe hoz 
nak es ugyanilyen értelemben beszélt 
neki lleriez is.

Délután
ismét Kőrössyt vette elő az elnök 
és a következőket mondta neki :

— Nézze Kőrössy látta ma a 
délelőtt folyamán, hogyan visel ke 
deli itt Haraszthy főszolgabíró ur. 
Hallotta, milyen szeretettel beszélt 
is láthata a könnyeket a szemében 
tűikor a maga mostani helyzetéről 
beszélt. Ez a tetőtől talpig becsüle
tes úri ember nem akarta magát 
igaztalanul vádolni és ha mégis 
maga ellen vallott, azt csak köte
lességből tette. Szálljon hát magába 
és vallja be a bűnét, ha egyedül 
követte el. Ha mis nem hibás ne 
keverjen hajba ártatlan embereket. 
De ha volt bűntársa, ne kíméljen 
senkit és mondja meg az igazat.

Haraszthy Hwriczről.
Mikor Kőrössy továbbra is ma

kacsul tagadott, az elnök abba

hagyta a hiába való kísérleteit és 
Haraszthy főszolgabírótól kérdezte, 
hogv mi a véleménye Hericz Márton 
tb. foszgabiróról.

Haraszthy : lén Hericz Márton 
tb. főszolgabírót természetes eszit em
bernek nem tartom. Sem hivatali mii 
köiléses, em magánélete nem vall józan 
esete. A leghatározottabb meggyőző- 
désem, hogy lleriez terhelt.

A többi tanuk.
Ezután Gosztonyi István tb. fő 

szolgabiró járási Írnok, Szauesuk 
László csendőrős vezető, Dam József 
határrendőr, Székely József szolgabiró 
S/>atz Gyula adotárnok tettek val
lomásokét, melyeket azonban lér- 
szüke miatt részletesen nem üsmer- 
tethetünk.

Pariétits Gyula szo'gahiró mar 
nagyon érdekes volt. Elmondta 
ugyanis, hogy Kürüssyt nem találta 
szalnitkazal tövében, hanem mikor 
Uj hely ben kereste Kőrössy kereste 
fel őt lleriez és Kőrössy egy Ütésén 
vettek fe l az 1200 koronát. Kőrössy 
mondta neki, hogy ha pénze vo'na 
kimenne Amerikába, hát a pénznek 
csak kisebb részét sikkasztotta el. 
Arról azonban nem nyilatkozott, 
hogy ki volt a sikkasztásban társa

Retleghy Andor járási Írnok azt 
vallotta, hogy nagyon sok pénzes 
akta állandóan skonlróhan volt és 
mikor erre figyelmeztette 1 1  riez tb. 
főszo'gabirót. azt válaszolta, hogy 
■ z azért van, rnett m g mm fizet
lek he a büntetéseket.

Még Dutc.-Jnszky István volt 
közig, gyakornok és Waller Mór 
homonnai laptulajdonost hallgatják 
ki és aztán szerda reggel 9 órára 
halasztották a tárgyalás foytatását.

Harmadik nap.
Céllövészet a szolgabiróság udvarán.

A 111a reggeli folytató'agos tár 
^ya’ás elsőtanuji Thorsenszky István 
joghallgató volt, aki az ügy érde
mét illetőleg jelentéktelen vallomása 
során a homonnai állapotokat érde
kesen jellemző esetet mondott el. 
Egyszer ugyanis — mikor kiván
dorlókat hoztak a főszolgabírói hi
vatalban — a ssolgabiróság udvarán 
célba lóit.

Ezután Kardos György pósta- 
a tisztet, Papp Lhsz'ő hivatalszolgát, 
Prayer Liszlo csendőr-zakaszvezetőt 
hallgatták ki.

Máj 1 ifj. Adorján Endre kóskóci 
jegyző következett, aki e'tnond a, 
hogy a községi szegény alapokat 
illető összeg nyugtáit beküldte, mi
kor hosszú ideig nem kapta meg a 
pénzt, sürgette, de Kcrüssy mindig 
biztathatta.

Rimái Simon adóhivatali pénz
tárnok igazolja, hogy Kőrössy egy 
időben nagyobb összeget vett fel a 
községek nyugtájára az adóhivatal
nál.

Mi van a kötvénnyel.
Horváth Ármin homonnavidéki 

és Gces József homonnai jegyzőket 
az 1 2 0 0  koronás kölcsön ügyében 
hal gáttá ki, Góc.s vallotta, hogy 
jótállásra kérte Kőrössy a jegyzőket 
akik kérését teljesítették. II ricz 
is a'áirta a kötvényt, mint egyenes 
adós, ennek abban találta magya
rázatát, hogy a kötvényen két egye
nes adósnak kell szerepelni. A pénzt 
— mikor az igazgatóság kiutalta — 
elvi te Körössynek és aláíratta úgy 
Kőrössy vei, mint Hericczel az Átve
tt ii elismervényt. Hogy aztán mi 
lett a pénzzel, azt nem tudja.

Zavarok.
Haraszthy István homonnazávodi 

körjegyző vallomása alapos zava
rokra adott okot. Az öreg ur — 
akinek emlékező tehetsége úgy lát
szik nem a legjobb — az eddig ki
hallgatott tanukkal szemben azt ál
lította, hogy 1900 januárjában — 
amikor a kivándorl ók 21<>0 koronája 
eltűnt — Kőrössy Homonnazávodon 
dolgozott nála. Később azonban, mi
kot a vizsgálóbíró előtt tett valló 
mását tartották elébe és bátyja, a 
főszolgabíró fenntartotta azt az ál
lítását. hogy Kőrössy csak februáj

végén ment ki lloraonnazávodra,
visszavonta a vallomását és azt ál
lította, hogy csak iebruár végén jött 
hozzá Kőrössy a költségvetés elké
szítése céljából.

E zavaros vallomás folytán
szükségessé vált az 1909 évi költ
ségvetés beszerzése és ezért az el
nök a tárgyalást negyed órára fel
függesztette.

Szünet után

megnézték az alispánt hivatalban 
volt eredeti költségvetést, de abbóf 
nem lehetett megállapítani, hogy az 
mikor készült.

Ezután Voitin Endre és Be- 
nyovszky Barna jegyzőket, id. Ador
ján Endre homonnai járási köz
gyámot hallgatták ki és Sándor Já
nos csendőrnek a vizsgálóbíró előtt 
tett vallomását olvasták fel.

Majd egyes iratok ösraerletésére 
került sor, amelyeket a vád ós vé- 
de'em kívánt a vádlott terhére és 
előnyére felolvastatni.

Szakértők.
A délelőtti tárgyalás utolsó ta

núi az írásszakértők voltak. Waller 
Mór homonnai nyomdatulajdonos 
ugyanis azt állította vallomásában, 
hogy az iratok közt fekvő 2 0  ko
ronás nyugtát ő nem irta alá és a 
pénzt fel sem v< tte. Klein Andor és 
Pallay József Írásszakértők ezzel 
szemben leghatározottabban megálla
pítottak, hogy a nyugtán levő aláírás 
a Waller Mór sajátkezű aláírása.

A tárgyalást délután folytatják, 
ítélethozatalra csak a késő esteli 
órákban kerülhet sor.

H Í R E K .

— Windischgraetz herceg a bolgár
hateteren. Windischgraetz Lajos her
ceg, aki az orosz japán háború ide
jén a japán főhadiszállásról nézte 
végig az egész harcot és fogságba 
is került, most engedélyt kapott a 
bolgár királytól, hogy a balkáni há
borút a bolgár főhadiszállásról vé
gignézhesse. Windischgraetz herceg 
0  napokban utazik a harctérre.

— Ipari szaktanfolyamok Az
egy re nagyobb dekadenciába leled 
ező kisipar megjavítása érdekében 
az ipartestület elnöksége minden 
lehetőt elkövet. így sikerült a tech
nológia iparmuzeumlól a sátoralja- 
ujheiyi iparosok részére tovább 
képző szaktanfolyamok szervezését 
kieszközölnie. Egyelőre cipész, szabó 
és asztalosok részére fognak 
ily tanfolyamok rendestetni s a 
mellett az üzleti fogalmazás, ipari 
számtan mértan és üzieti könyvvitel 
is fog külön órákban tanittani. E 
tanfolyamok jelentőségét kell külüu 
méltatnunk, csak utalunk arra, hogy 
még olyan iparágakban is, mint 
cipész és szahóipar, nálunk vajmi 
ritka a teljesen képzett, jó mester. 
Ezért volna kívánatos, hogy a tan
folyamokra melyet nehezen voltak 
kieszközölhetek, az újhelyi iparosok 
minél nagyobb számban jelentkezze
nek. Félre itt a nemtörődömséggel 
és a hamis szógyenérzósel, hogy 
meglett férfikorban fognak újra 
tanu'áshoz. Hisz a közmondás is azt 
tartja: holtig tanul a jó pap 
Ne tartson tehát senkit se vissza ez 
ingyenes továbbképzési tanfolya
moktól az álszégyenérzet, iratkozzék 
be mielőbb minden szakiparos, *mert 
mestertan folyamok intézményének 
üdvös munkája csak úgy lehet egy
szersmind gyümölcsöző munka is. (zö)

— Megszöktek szüleiktől A kassai
rendőrség értesítése szerint két 
kassai leány megszökött a szü
lői háztól és Ujhely felé vette 
útját. Az újhelyi rendőrségnek sike
rült a két szökevényt éppen akkor 
elfogni, mikor férfiak társaságában 
egy legény-lakáson töltötték az es
tét. Hazaszállították őket a szüleik* 
hez.
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NYILT-TÉR

Mélyen tisztelt pártolóimhoz.
Hónapokig tarló betegségemből, 

a mi üzletemnek hanyatlását vonta 
maga után, felgyógyultam. Üzlete
met remibe hozva, a legpontosabb 
kiszolgálást és a kritikát kiálló mun
kát szállíthatom. Nagybecsű párto 
lóimnak b. további támogatását kéri

kész szolgálattal 

Batos Gyula
Hungária-gGzmusó vegytisztító 

tulajdonosú.

81 szám (4)

Szerkesztő: Lánczi Aladár.

Kiadótulajdonos : 
L A N D E S M A N N  MIKSA 

= S \ / c í t / t .

Házeladás.
Sátoraljaújhelyben Jőzsef-utca 

II és 13 szám alatt levó' 
Wellner József tulajdonát képezett 

k ét h áz rendkívül előnyös 
feltételek mellett elad ó .

Ugyanott több 1 és 2 szobás 
lakás bérb ead ó. 

Értekezni lehet: 
LANDESMANN MIKSÁNÁL.

A Fó'-utcza 10 számú ház
ban két újonnan épült három 
szoba, fürdő szoba és mellék- 
helyiségekből álló lakás no
vember 1-től bérbeadó.

LEVÉL-
PAPIROS
DOBOZOKBAN A LEG
DIVATOSABB ÉS LEG- 
IZLÉSESEBB SZÍNBEN 
=  KAPHATÓK = =

inni I mi fii
könyv- és papirkereskedésében

H E g  Sátoraljaújhely. BIBE

Őszi cipödivat újdonságok
bán és íegizlésesebb kivitelben 
mekek részére teljes

1947/1012.

Árverési hirdetmény.

A saujhelyi kir. jbiróság 911 V 
901113. sz. végzése folytán Kassai 
ipari hitelszövetkezet 102 kor. 71 f. 
követelésének és járulékainakabehaj- 
tása végett 1912 évi október 23 an 
d. e. 9 és fél órakor Saujhelyben, 
Jókay-utcza 42 sz. a. a vhajtást 
szenvedő lakásán elárverezem azon 
1345 kor. becsült ingókat, melye
ket a kassai kir. jbiróság 911 Sp.
III. 277 4 sz. vhajtást rendelő vég
zése alapján a saujheiyi kir. járásbi- 
rósági 912. V. 001/2 számú vh?jtasi 
jegyzőkönyvben 1—7 tételek alatt 
lefoglaltam bútorokat zongorát atb.

Saujhely 1012 okt. hó 3-án.

Rosner Imre
kir. bir. vhajtó.

E
a legdivatosaob formák - 
urak, hölgyek és gyér- 

választékban megérkezett. ------
FÖLDES FERENCZ

Bendalin
a legtöbb fémkompositió 
minden elképzelhető tárgy 

m ázolására.
Á l l a n d ó a n  t a r t ó 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 !

B E N D A L IN
a legjobb folyékony 
kályhaezüst - festéket.J

Nem pattan ’e vörösre 
i/zott kölylinkrol wom, 
hanem kiliüléNÜk után 
ismét szép ezilHt>fényü 

marad.

N e m  r o b b a n  I
jj H asználatban rendkívül kiadós. §  

3J indrn ii 11 kaphutő.

Egyedüli gyárosok : %.

QEORQ BENDA
LUTZ-WERKE ~

BRONZ FESTÉK G Y Á R

Wien, Traismauer N.
-  P R A 6. -  ■■■

Oc.

; kikiáltási árban elrendeltetett és 
hogv a fentebb jelzett ingatlanok 
az 1912 évi december hó 16 (tizen
hat) napjauak délelőtti 10 orajakor

A k irály bel niec’z.i kir. jbirösÍR kür.séK házánál megtart,,,.
■ - ■ • fcüzhirrá! dö nyilvános árverésen el fognak

4434[1012. tk.

Árverési hirdetményi kivonat.

S i r k o s z o r u k .
Mély tisztelettel értesítem a 

nagyérdemű közönséget, hogy 
a kegyeletes Mindszenti ünne- 
pekre mindennemű érc , mü- 
és szalmavirág koszorúkat din 
választékban jutányos áron tar
tok raktál on.

é lő v ir á g  k o sz u r u k a t
arra ber< nd. zett saját kertészt - 
te rab ól a legszebb é ő virágok
ból előzetes megrendelésre bár
mily meg! ivánt Ízléses kivitel
űén készítek. Pálmák cserép
edényekben is kaphatók. Var
rógépek és mosógépek olcsó 
és jó minőségben kaphatók.

Bretz Gusztáv,
Sátoraljaújhely Főtér.

Hirdetések felvétetnek 
lapunk kiadóhivatalában

mint telekkönyvi hatáság kü,MrrÁ|u° nj.nvanos árverésen el fogn 
teszi, hogy dr. Gcmbos Bertalan aüaluI* 
ügyvéd által képviselt Hermel Ab- Árverezni szándékozók tartoz- 
réhamnak Estók János illeni vég nak az ingatlanok kikiáltási árának 
rehajtási ügyében a vhajtási árverés | io százalékát vagyis 94 kor. 8ü fül. 
120 kor. tőke ennek 1011 évi május, Készpénzben vagy óvadékképes ér
hó 1-től járó 6 százalékos kamatai u képírókban a kiküldött kezéhez 
44 korona 09 üli. már megállapított ' |elemil vagy annak a bíróságnál tör- 
valaraint 16 kor, 70 fill. jelenlegi és t£nt e:öleges letételét igazoló elis 
a még felmerülendő költségek ki- ,, érvényt annak átszolgaitatni. Az 
elégitése végett az 1881 évi 00 tcz. <vi 41 te. 21 $-ában felsorolt
és az 1908 évi 41 te. 2! és követ- árverezők bánatpénzt letenni nem 
kező §§-ai értelmében a sajhelyi kir kötelesek, 
tvszék és a királyhelmcczi kir. jbi-
roság területén fekvő a kaponyai 17 Király he! raecen kir. jbiróság
sz. betétben A I 1—3 sor 447, 448 mint telekkönyvi hatóságnál 1012 
és 449 hrsz. alatt foglalt Estók Já- óvi szept, 28-an. 
nos nevén áll kül és belingatlanokra
048 koronában ezennel megállapított Horkay sk. kir, jbiró.

0801 1912. tk. sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A snu,hel}i kir. törvényszék te

lekkönyvi hatósága közhírré teszi, 
hogy Fickcr József végrehajtatónak 
kiskorú Péchy Jolán (képv. özv. Pé- 
chy Gézáné végrehajtást szenvedő 
elleni tőkekövetelés és jár 
iránti vhajtási ügyében n saujhelyi 
kir törvszék területén levő Miké 
háza község határában fekvő 1. a 
mikóházai 201 sz. betétben A 1 sor 
110 hrs?. a felvett kiskorú Pechy 
Jolán nevén álló 30 ö. i. lakházból 
álló ingatlanra 1600 kor. kikiáltási 
árban. 2) a mikóházai 305 sz betét
ben A 1 sor 120/1 hrsz. alatt fel
vett kiskorú Péchy Jolán nevén ál
ló szántóból álló ingatlanra 400 kor. 
kikiáltási árban. 3) ugyanezen 
betétben A 2 sor 120 2 hrsz. a. felvett

cipőáruháza 
Sátoraljaújhely Fő-tér.

ugyanannak nevén álló szántóból 
álló ingatlanokra 50 korona ezennel 
megállapított kikiáltási áron elren
delte és hogy a fentebb megjelölt 
ingut'au az 1912. nov. 13án  d. u. 
3 órakor Mik óhaza község házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a 

i megállapított kikiáltási áron alul is 
i eladatni fog.

árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan bejárának 10 százalé- 

! kát vagyis 100 koronát, 40 ko- 
! romit és 5 koronát készpénzben 
j vagy az 1881. LX. te. 42 §-ában 
jelzett nríolyommal számított és az 

! 1881. évi nov. hó 1 én 3333 szám 
í aiatt keit m. kir. iguzságügvminisz- 
I téri rendelet 8 §-ában kijelölt óva- 
• (b’kki’ptís értékpapírokban a kikiil* 
I dÁlt kezéhez letenni, vagy az 1881. 
LX. te. 170. § a értelmében a bá
natpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

A kir. tvszék telekkönyvi hatóság 
megállapítja miszerint.

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

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

Kelt Saujhelyben a kir. tvszék, 
mint tkvi hatóságnál 1012. szept 2.

Makó sk.
kir. tvszki jegyző.

I Nyomatott Landesmann Miksa és Tárta könyvnyomdájában Sátoraljaújhely,

K itü n ő e n  b e ta n íto tt

v a d á s z  k u t y a

eladó Májuskut-u. 
15 szám alatt.

Bővebbet a kiadóhivatalban.
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