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K é p e k  a vármegyéről.
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Egy bűnpert tárgyalt e hét 
elején a sauj helyi kir. törvény- 
szék, amely biinpemek az adatai 
megdöbbentő módon szolgáltatt- 
tak ujabb bizonyítékot közigaz
gatási rendszerünk rettenetesen 
romlott volta mellett.

Nem újság ugyan mi előttünk, 
ha a vármegyei rendszer hibái 
tárulnak fel nélia cgy-egy adott 
eset kapcsán, de azért nem le
het ennek a íőtárgyalásnak a le
folyását megdöbbenés nélkül vé
gig olvasnunk, és nem lehet, hogy 
ezt olvasván, ismételten meg ne 
erősödjék bennünk a meggyőző
dés, hogy az ilyen rendszer világ 
csúfjára, modern emberek szé
gyenére többé fenn nem tartható

Magáról a tárgyalásról rész
letes tudósLást közöltünk. Ott sze
repeltek ezen a tárgyaláson a 
vármegyei rendszer tipikus alak
jai. En nem akarok e cikk kere
tében ezekkel az emberekkel fog. 
lalkozni. Nem akarok róluk jeí- 
lemrajzot festeni. — En régen 
abban a meggyőződésben vagyok, 
hogy első sorban sohasem az 
emberekben kell a hibát keresni, 
hanem a rendszerben. Az embe
rek nagy átlagban mindenütt 
egyformák. Egyforma bűnökkel, 
egyforma erényekkel vannak meg
teremtve. A rendszer az, amely 
az embereket, mint könnyen gyúr 
ható anyagot formálja. Ahol dől 
gozni nem kell, ott lusták az em
berek, ahol munka nélkül meg
élni nem lehet, ott dolgozni akar 
nak. Az a gazda, aki a naplópó- 
kat is kitartja és fizeti, megér
demli, hogy naplopók intézzék a 
dolgait.

A vármegyei rendszer meg
érett a pusztulásra. Nem erre a 
világra, nem ebbe a korszakba 
való. Mintha régi színmüveket 
látnék az operett színpadon, mi
dőn ennek a rendszernek az éle 
tét, a működését figyelem.

Teljes meggyőződésem, hogy 
a vármegyei rendszer a modern 
haladás, az egészséges fejlődés 
egyik leghatalmasabb kerékkötője.

Igazi feladatának, céljainak, el
avult régi szervezete folytán, az 
ezerszeresen megváltozott életvi
szonyok között többé megfelelni 
képtelen.

Csak nagyjából említem kirí
vó szertelenségeit.

Legfőbb szerve a törvényha- 
j tósági bizottság közgyűlése. Ren- 
• geteg sok, nagyfontosságu hatá
rozathozatal ennek a hatáskörébe 

| van utalva. Ez az autonóm tes
tület több száz tagjával van hi
vatva nagy fontosságú ügyekben 
intézkedni. S mit látunk ? Ha ar
ról kell katározni, hogy az or
szágos nagy politikában milyen 
véleménye van a törvényhatóság 
nak (amely hivatás praktikus szem
pontból a leghaszontalanabb) — 
vagy ha tisztviselői állások be
töltéséről van szó — a várme
gyeház nagyterme tömve van a 
tagokkal. Mihelyt azonban ezen 
ügyek elintézést nyertek, s a tör
vényhatósági bizottság igazi fel
adatait volna hivatva teljesiteni, 
kiürül a nagy terem, s 5— 10 
tisztviselő képezi az igen tisztelt 
törvényhatósági bizottságot és ítél 
és határoz komoly arccal, mint 
a vármegye közgyűlése a legfon
tosabb kérdésekben is.

Legfontosabb bizottsága a vár
megyének a közigazgatási bizott
ság. El sem lehet hirtelenében 
sorolni azoknak az ügyeknek a 
számát, amelyek elintézése ezen 
bizottság hatáskörébe tartoznak. 
Nagyfontosságu, részint közérde
kű, számtalan esetben magánér- 
dekü kérdések ezek, amelyek el
bírálása nagy jogi tudást, a köz 
igazgatási jog teljes ismeretét fel
tételezi, s azonkívül még oly tér 
mészetüek is ezek az ügyek, hogy 
az ezek elintézésére hivatott ta
goknak a bírói függetlenség kri
tériumaival kellene felruházva len 
uiük. Aki ismeri ennek a bizott
ságnak összeállítását, tisztában 
lehet azzal, hogy hivatásának meg
felelni nem tudhat. Aki ismeri az 
elintézés alá kerülő ügyek számát 
és anyagát, tudhatja, hogy ezeket 
havonkint 1 ülésben lelkiitmere- 
tesen elvégezni, — emberi és fi
zikai képtelenség.

Ott van azután a vármegyék 
tisztviselői rendszere ! Szinte rés 
telit az ember leírni, hogy Ma
gyarországon a huszadik sáázad- 
ban hat évről hat évre választa
nak nagyfontosságu állami functiók 
elvégzésére hivatásszerűen pályázó

tisztviselőket. Tisztviselőket, — a 
kiknek a hivatal nem nobile ofticium 
többé, — hanem kenyérkereseti 
pálya. Es, hogy ezeknek az em
bereknek minden előmenetelt ha
talmas protekciók és keserves ki
lincselés utján kell kieszközölniük. 

1 Igazán elszomorító az a kép, 
amit ilyen választás alkalmával 
végig kell néznünk.

Es hogy azután ebben a 
kasztrendszerii vármegyében mi
lyen lábon áll a törvények ural
ma, a törvény és jog előtti 
egyenlőség, — arról jobb nem 
beszélni.

A vármegyeház ódon falai 
között, a vármegyei emberek
lelki világában elmult századok 
nehéz, fojtó levegője él még

most is, amelyben a huszadik 
század embere lélegzeni nem
tudhat.

Mióta emlékszem, ellensége 
voltam mindig a vármegyei rend
szernek. Es fájó érzéssel láttam 
a nemzeti ellenállás idején is, 
hogy minden komolyabb ered
mény híján csak egy czélt értünk 
el, amelyet a legkevésbé kivárnám, 
hogy meghosszabitottuk ennek a 
vármegyének már haladó életét.

Most azonban az események 
rohamos fejlődéséből én nagy 
demokratikus alakulások önjeiéit 
látom. Es én hiszem, bízom ben
ne, hogy el fog jönr.i az idő, 
nem is olyan sokára, amikor majd 
nekrológot fogok írni a várme
gyéről.

A  b o l g á r  t e l e p e

Az egész vi ágon rniudenütt, 
amerre csak kultureraberek laknak, 
a török-bolgár háborúról esik szó. 
A görögök, szerbek, raontenegróiak 
csak néha-néha kerülnek szóba, mert 
hisz alig is törődik valaki ezekkel 
az apró nyugtalankodó, folyton za
vart csináló országokkal. Bulgáriát 
rair egész más nézőszögből tekintik 
az emberek. Es bár mindenkinek a 
rokonszenve ezúttal a törökök ol
dalán van, nem beszél senki gyű
lölettel Bulgáriáról sem. Hogy miért ? 
Ennek is meg van a maga magya
rázata. A bolgárok dolgos, munka- 
szerető emberek, akik nemcsak ott
hon hazájukban, de szerte Európá
ban, mindenfelőlről kuporgatják a 
garast és fáradságos, nehéz munká
jukkal sok, nagyon sok pénzt gyűj
tenek idegenben, amit aztán — ha 
együtt van egy tekintélyes összeg
— hazaküidenek a honi vagyon 
gyarapítására. Ezeket a szerény 
munkás embereket — akik az italt 
szívből gyűlölik — mindenki szereti. 
Valósággal dédelgetett kedvencei
— minden más nemzetségbeli ide
genek közül — azoknak az orszá 
goknak, ahol ideiglenesen megtele
pednek. Védi őket mindenki: a ha
tóságok és a nagyközönség és ők 
nem is adnak okot rá, hogy bárki 
is rossz szemmel nézzen rájuk.

Most, hogy áll már a háború 
és mindenfelőlről hazafelé igyekez
nek a fegyverviselésre all almas bol
gárok, a közönség érdeklődése még

B e sz é lg e té s  a z  Itthon  
m aradt bolgárokkal.

inkább feléjük fordult. Alig képesek 
megérteni az emberek, hogy miért 
sietnek úgy haza ezek az emberek, 
akiknek raogéihetósük itt már meg 
van alapozva, hogy miért állítják a 
harcot azok, akiknek nyugalmas 
élete biztosítva van két kezük szor
gos munkája folytán. Hogy egy kis 
világosságot deríthessek erre a ma
gyar emberek előtt érthetetlen rej
télyre, felkerestem az újhelyi bol
gár telepeket és adatokat gyűj
töttem ezeknek az emberiknek 
a gondolkozását illetőleg, egy
ben körültekintettem az ő szűk 
otthonukban, ahol szorgos munká
val keresik meg a mindenuapi szük
ségletüket és azt a nem éppen jelen
téktelen összeget, amelyet hazájuk
ban maradt hozzátartozóiknak kül
denek.

*
Nem messze a várostól, majd

nem a vasúti állomás tőszomszéd
ságában, a Fuchs Jenő birtokán vau
nak a bolgár-telepek. Mintegy fél
óráig tart, mig az ember a város 
központjából kocsin az első bolgár
kunyhóig ér. A dohánygyár mellett 
visz le az ut, arra, amerre a petró
leumgyárhoz lehet jutni. Mindjárt 
első pillantásra szeraembeetlött a do
hánygyár külsején történt változás. 
Az államnak ugylátszik telik a sok 
millióból egynéhány garas az állami 
épületek rendbentartására is. A ka
tonaság a morzsákat nem emészti 
fel, azokat meghagyja nekünk, civi-
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leknek és ezekből a morzsákból1 
most tatarozzák a dohánygyárat is * 
Szorgos munkáskezek dolgoznak a 
kapukon és erősitik rá az idők fo- 
lyamán levált diszkeseket. Odább a 
„Hangya*4 kerületi raktárának az 
építkezése folyik. Csupa vasbeton-1 
bél épül az egész hatalmas épület- ( 
tömb. Es közelről hallatszanak a ka
lapácsütések a borküzraktár felől is 
ahol már a fedési munkáknál tar
tanak.

Szóval elvonult előttem a fej
lődő Ujhely egy része. Mert hisz két 
irányban fejlődtünk az előbbi évek
ben : a nagy és kis állomások felé. 
A kis állomás közelében már egész 
uj városrész épült, & nagy állomás 
közelében csak most bontakoznak 
ki azok az épületek, melyek a jö
vendő Ujhely képét adják majd.

Es amint igy nézegettem ezt a 
serény építkezési munkát, amint a 
felett gondolkoztam, hogy milyen 
kedvesen csengő volna például az a 
kalapácsütés, amely egy uj ka-zárnya- 
épitkezés munkálkodása közben hal
latszanék felém, vagy amely egy 
vasúti üzletvezetőségi palota építé
sére terelné a figyelmemet, — észre 
sem vettem, hogy már bent vagyok 
az első bolgár telepen. Csak ami
kor a telepet őrző kutyák vad uga
tással rohantak a kocsim ftlé, kezd
tem felocsúdni ábrándozásomból.

Első pillantásra szinte meglepett 
az a kép, mely elém tárult. Egy 
elég nagy kiterjedésű, de alacsony, 
vályogból épült és venyigével fedett 
viskó állt előttem : a bolgárok lakasa, 
körülötte ..pedig — amerre csak a 
szem ellát — mindenütt az ö szór 
gos munkájuknak a nyoma : egy 
óriási kiterjedésű zöldséges kert. 
Szokatlan volt ez a látvány, mert 
hisz én eddig csak kalászos vete- 
ményeket láttam ilyen óriási terü
leten, fogalmam sem volt arról, hog) 
ekkora méretekben kertészetet is 
lehet csinálni a mi viz szűkében 
levő városunk határában.

De hót a bolgár leleményesség 
mindenre képes. Nekik a Konyva- 
patak is elég nagy ahhoz, hogy 
vízzel lássanak el egy hatalmas, 
mintegy 00 hold kiterjedésű kerté 
szetet. Mert körülbelül 60 holdon 
kertészkedett az az 50 bolgár, akik 
közül most 20-an hazamentek Bol
gárországba, hogy hazájukért — ha 
kell — az életüket áldozzák. A 
Ronyván 3 helyen hatalmas kere
kes kutakat csináltak — minden 
csoportnak egyet — és onnau fa- 
vály ukban eresztik le a vizet a ker- 
tileg müveit terület kellős közepébe 
Es mekkorra leleményességgel van
nak berendezve apró viskóik. Hogy 
sok helyett ne foglaljanak el a vis
kó belsejéből, mely télen át mun
katerem is egyben, a falba vájt mé
lyedésekben vannak a fekhelyeik. 
Külön kis elkerített részen egy há
rom lábú bogrács áll, amelyen egy 
szer-kétszer hetenkint meleg ételt 
főznek maguknak és ugyanott van 
egy kenyérsütésre alkalmas tapasz
tott kemence is.

Amint megérkeztem a telepre, 
rögtön körülvettek a telep lakúi : 
csupa fiatal bofgórgyerek. A leg
idősebb köztük Jani kenus Iván ; egy 
20 éves, erős testalkatú bolgár fiú. 
Napbarnított arca kellemes benyo
mást tesz az emberre, sötétbarna 
szemeiből pedig szinte kicsillan az 
okosság. Mikor szóba állok vele, 
előbb ta r tózkodniaúgy  iinmel- 
ámraal válaszol és csak akkor me 
legszik fel kissé, mikor megmagya
rázom neki, hogy nem vagyok ha
tósági ember, nem akarom én őt 
vallatni, csupán érdeklődöm az ő 
életviszonyaik felől, amelyről már 
eddig is sok szépet és jót hallottam.

Lassanként megered a nyelve 
és elkezd beszélni. Elmondja, hogy , 
a telep bérlője és gazdája az 50 éves 
Nikolics Illés, aki most szintén el
ment a háborúba. Ok 19-eu csak 
alkalmazottak, akik bizonyos ha
szonrészesedésért művelik a fü'de- 
deket. Munkában 20—21 érát tölte
nek naponta és legfeljebb csak 3—4 
érát alszanak. Este 11 — 12 órakor 
fekszenek le és már reggel 2—3 
órakor újból muukába állanak. Mi
kor pedig azt kérdem tőlük, hogy 
hát nem fárasztja-e ki ez a sok 
munka őket túlságosan, szinte meg
ütközve vágja oda nekem : „Le>z 
elég időnk pihenni, mikor öreg k 
leszünk és a fiatalok dolgoznak majd 
helyettünk.44

A munka az éltető eleme ezek
nek az embereknek. A italt szívből 
utálják és nem tűrnék meg maguk 
közt azt, aki részegeskedvsro adja 
magát. Tisztában vannak az alko
holnak a szervezetre való rombüió 
hatásával és mert ők egész embert 
akarnak, aki férfiúi erejének minden 
csepjét a munkának szenteli, nem 
is engednek viskóikba italt hozni.

Asszonyt uem látni a telepen 
Az asszonyokat odahaza hagyjak, 
otthoni vagyonkájukat művelni. Mi
kor pedig azt kérdeztem a fiatal 
Jaukoviesló1, hogy hat minek foly
tatnak odahaza is gazdálkodást, uom 
voina-a helyesebb, ha asszonyaik itt 
segítenének nekik a munkában ? — 
szinte iuegvetőleg nézett végig raj 
tara és a következőket felelte :

— Hát mi szeretjük a hazánkat.
Mikor pedig látta, hogy nem 

értem meg kifakadását, elmagya
rázta nekem, hogy ők nazaszeretet- 
ből hagyják otthon asszonyaikat! 
Így ugyanis van valaki aki hazá
jukhoz fűzi őket, mert tetszik látni 
.— folytatta tovább — a Sordano 
vics csoportjából 3 embernek meg 
halt Bulgáriában minden hozzátar
tozója és ezek most már nem men
nek soha sem haza, — még a hábo 
ruba sem akartak elmenni.

Valami csodálatos érzés vett 
erőt rajttm ezután a kijelentés 
után. Elakadt a sző a torkomon, 
nem tudtam gondolkozni, percekig 
csak úgy némán néztem ezt a neki- 
heviilt fiút, aki ily érthetetlen ra
jongással beszél a hazájáról. Hiszen 
nálunk sejtelmük sincs az emberek
nek a hazaszeretetről.

I Es mikor látta, hogy milyen 
hatást tett rám előbbi kijelentése, 
folytatta, amit az imént elhagyott: 

— I)e a mi csoportunkból min
denki elment, akit hívtak. A maguk 
pénzén mentek, nem küidtek nekik 
útiköltséget sem. A csoport gazdája, 
az 50 éves Nikolovics Illés vezette 
őket és elmentek: Nouovies Kuzsma 
35, (Jani Illés 30, Martovics Dimiter 
40, Marinovics Marin 35 és Stefano- 
vics Péter 25 éves bolgárok. Engem 
még nem hívtak, de azért 5 hét 
múlva — mikor a téli munka kez
dődik — én is haza megyek. Addig 
majd a gyerekek dolgoznak ezen a 
22 holdon.

Melegen megszorítottam eunek 
a becsületes fiuuak a kezét és ko
csiba ültem, hogy a másik telepre 
jussak.

*
A második bolgártelepen nem 

találtam senkit. Egynéhány házőrző 
eb fogadott éktelen ugatással, de a 
viskók üresesek voltak. Keresésükre 
indultam hat és messze kis házikó
juktól, a földeken dolgozva találtam 
egy 19 éves fiút apró gyerekek tár
saságiban. Elmondta, hogy most ő 
a csoportvezető a Fuchs Jeuőtől 
bérelt 20 holdon, mert Popovics De
metert a gazda öt emberével, név
szerinti : Nikoiaj Kristóffal, Petru 
Mikljssal, Markosztovics Ivánnal, 
Kiropenevics Demeterrel és Marcini- 
kov Petróval elment haza a habo
mba.

Itt is ugyanazok a benyomások 
keltettek jóleső érzést lelkemben, 
mint az első csapatná1. Ezek a fiatal 
gyerekek valóságos rajongással be- 
szólnék a hazájukról és vudgyülólet- 
telemlókeznek meg a törökökről, akik 
ben a legelkeseredetebb, elmusógükei 
elnyomójukat, kifosztójukat látják 
Megkérdeztem tőlük, hogy tudják-e 
miért van a háború és valamennyien 
okát tudták adni annak, amiért most 
honfitársaik életüket á.dozzák.

A harmadik bolgár-telepen Le- 
kovics Miresu 19 éves bolgár fiú 
fogadott, aki ép a viskója előtt 
hagymát tisztogatott. Elmondja, 
hogy 16 holdat bérelnek Fuchs Je
nőtől, de jövőre már nem bérlik 
ezt a a területet. Most ő munkálja 
a területet apró gyermekek társasá
gában, mert Marion Illés, Stojanovics 
Vasziiy, Stojanovics Risztó, Dirait- 
rovics Pencs, Dimitrovics Dimiter, 
Dimitrovics Toncsu, Angelovics Mi- 
kolaj és Jorgovics Sztanó a gazda 
Jordanovics Sztanó vezetésével el
mentek a háborúba. 0  még nem 
katonaküteles és igy n m hívták, 
de nagyon szeretne háborúba menni, 
hogy tuegboszulja magát a törökökön, 
akikőket mindig bántják. Es ha rá 
lehetne bízni az itt levő mintegy
10.000 koronát érő vagyont a gye
rekekre, már elment volna saját 
akaratából is. De ha azt olvassa’ 
hogy baj van odahaza, elmegy se
gíteni, ha mindjárt odavész is az 
egész közös vagyonkájuk.

Aztán a csapatnak arra a három 
emberére tereltem a beszélgetést,

akik nem engedelmeskedtek a hivó 
szónak és itt maradtak. A fiatal 
Lekovics szinte magából kiáltotta, 
hogy náluk ilyen ember nincs, ők 
azokat már elűzték. Mikor pedig a 
nevük után érdeklődtem, nem akart 
azokra visszaemlékezni, mondván, 
hogy aki nem akar az otthon ma
radottaknak segíteni, azokat nem 
ismerik többé.

*
Ilyen emberek a bolgárok, akik 

— hogy még egy jellemző aprósá
gok említsek fel — mielőtt elmen
tek volna haza a háborúba, előbb 
rendezték itteni dolgaikat. Kifizették 
egész adótartozásukat is, nehogy 
megrövidüljön az az állam, amely
ben hosszú ideig kenyerüket kér 
ték. S mi magyarok csak csodálat<al 
nézhetünk fel ezekre az emberei re 
és tanulhatunk tőlük hazaszeretetct, 
de meg szorgalmas munkát is.

Ezeknek az embereknek két 
ideáljuk van : a harc és a munka. 
A mi magyarjaink nagy része pedig 
semmit sem gyűlöl jobban a 
munkánál és a hazát is csak akkor 
szereti, ha elég .sok és megfel.-’ő 
erős pálinkát juttat a választásik 
alkalmával. Vajon mikor érjük m g 
azt a tisztúltabb életfelfogást, am -ly 
a bo'gár nemzetnek vele szülét tt 
tulajdonsága? Talán soha!

Lánczi Aladár.

A z  a g r á r k ö l c s ö n
ü g y  é b e n  
nyilatkozik
a  s z ő l é s z e t i

s z a k o s z t á l y .
Egyik helyi lap legutóbbi 

számiban szóvá teszi, hogy az agár. 
kölcsönök 25 év alatti kamat
mentes törleszthetésére vonatko
zóan tett kormár.yigérct még 
mai napig sincs beváltva, ameny- 
nyiben még nyomát sem látni az 
idevonatkozó törvényjavaslatnak. 
Egyben kifejezi laptársunk afeletti 
aggodalmát, hogy ez a bizony
talanság, az állapotoknak ez a ren
dezetlensége megboszulja magát 
és a hegyaljai szőlőbirtokosok 
előbb-ulóbb súlyos helyzetbe 
kerülnek.

Miután a laptársunk aggodal
maskodó közleménye alkalmas 
arra, hogy szőlőbirtokosaink izga
tottságát még jobban fokozza. 
Kérdést intéztünk a szőlészeti 
szakosztály elnökéhez ez ügyre 
vonatkozóan, és a következő 
felvilágosítást kaptuk :

A üemplénvármegyei Gazda
sági Egyesület szőlészeti és 
borászati szakosztályának f. hó 
15 iki ülésén szóvá tétetett az 
agrár kölcsönnel terhelt szőlős
gazdák azon aggodalma, hogy 
a kölcsön-hátralékok f. évi 
november hó l é n  esedékes 
végrehajtása újból el fog ren
deltetni. — A szakosztály az 
érdekelt szőlőbirtokosság meg
nyugtatására ezennel kijelenti,

ŐSZI LÓDÉN ES ANGOL KEMÉNY KALAPOK
LEGJOBB MINŐSÉGBEN ÉS OLCSÓ ÁRBAN KAPHATÓK

SZENES LIPÓT
f e h t r i u n i c k ,  n yak k en d ők  é s  k c z ly ü k . ~  { n i n i  c ső k ö p e n y e k , J é f j i  c s íp ő  k ü lö n le g e s s é g e k .
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hogy a végrehajtások felfügesz- 
tését elrendelő pénzügyminisz
teri rendelet mindaddig, mig 
a kérdés törvényhozásilag újból 
rendezve nem lesz, ma is érvény
ben van, visszavonva nem lett; 
igy hát aggodalomra és közbe
lépésre okot nem lát mind
addig. mig a pénzügyigazgató 
ság e rendelettel ellenkező in
tézkedéseket nem foganatosít.

Mint e nyilatkozatból láth . tó, 
aggodalomra nincsen ok. De az 
sem kell,hogy aggodalmat keltsen, 
hogy az agrárbank feiszólitást 
intézett a birtokosokhoz a hátra 
lékos részletek befizetésére. A 
bank ugyanis küteDs a felszólí
tásokat a saját srdekében kibo- 
csájtani, mivel az állam csak úgy 
fizeti ki az évenkint hátralékban 
maradt részleteket, ha az intézet 
igazolni tudja, hogy a kölcsön- 
vevők azokat felszolitás dacára 
sem fizették be.

Ezek után tehát igazán nem 
fontos a törvény benyújtását sür
getni. A szőlőbirtokosokra csak 
előnyös, ha minél később kezd
hetik a kamatmentes 25 évre 
felosztott kölcsön fizetését. Az 
utóbbi évek csapásai után ráfér 
a termelőkre egy kis pihenő, 
mely idő alatt kissé összeszed 
hetik magukat anyagi tekintet
ben. Ha a kormánynak nem sür
gős a kölcsön visszafizetését 
egytörvénnyel megkezdetni, mi 
ne sürgessük azt.

Egyébként, ha megesnék, hogy 
a pénzügyigazgatóság kitűzné 
valaki ellen a végrehajtást, for
duljon az illető a gazdasági egye
sület szőlészeti szakosztályának 
elnökéhez, aki szives készséggel 
fog érvényt szerezni a pénzügy
miniszter elmúlt évben kiadott 
és ma is érvényben levő rende, 
létének.

FÉN Y K É P FE LV É TE LE K
a  k ö z i g a z g a t á s r ó l .
Egy t ö r v é n y s z é k i  t á

Állandó, szinti mindennapos a 
panasz a közigazgatás ellen szerte 
az országban. A közigazgatási pálya 
az, ahol a legdiihösebben dívik a 
protekciós rendszer, ahol a családi 
összeköttetések, a vármegyét ki- 
árendáló helyi hatalmasságokkal való 
baráti viszony jön első sorban fi 
gyelerabe a választások alkalmával, 
és a tehetség, a rátermettség csak 
olyan huszadrangú szempont, ami 
csak akkor esik valamely jelölt ja
vára mérlegként a serpenyőbe, ha 
nem akad a pályázók között olyan, 
akinek megfelelő családi, vagy ba
ráti összeköttetései vannak. A vá
rosok közigazgatásánál még csak 
akadunk egynémely kivételre, de a 
vármegyéknél aligha.

Es a vármegyék közölt is első 
helyen áll a kör igazgatás tyatrasága 
tekintetében Zemplénvármegye. Eb
ben az ősi kuruc fészekben — amely 
utóbbi időben teljesen beállt a min
denkori kormányokat támogató vár
megyék sorába — a közigazgatási 
állapotok a lehető legziillöttebbek. 
Hajmeresztő dolgok kerülnek foly- 
ton folyvást napvilágra, amiket az 
egyes járások élén álló apró hatal
masságok követnek el részben ha
talmi tébolyból, részben tuditlan- 
ságból. Csak nemrégen állt a nyil
vánosság elé egy törvényszéki tí»r 
gyalás keretében Zemplénmegye 
szerencsi járásának a főszolgabnája 
és volt kénytelen számot adni azok 
ról a hatalmi túlkapásokról, melye
ket főispáni apósa védőszárnyai alatt 
nap-nap mellett elkövet. Es még el 
sem csendesedtek a nagy port vert 
esett hullámai. — ugyancsak egy 
törvényszéki tárgyalás keretében — 
egy sikkasztási ügyből folyóan újabb 
közigazgatási botrányok kerültek 
napvilágra, melyek a homonnai köz- 
gazgatási állapotok végsőkig való

r g y a l á s  t a n u l s á g a i .
zülléséről győzték meg a hallgató
ságot.

*
W i e 11 a n d Lajos kir. Ítélőtáb

lái biró, a sátoraljaújhelyi törvény
szék elnökhelyettese ma a legnép
szerűbb ember Zomplénvármegyé- 
ben. Őneki jutott osztályrészül — 
immár második esetben — a neh z, 
fárasztó és egyben kellemetlen fel
adat, hogy a varmegye szennyesét 
előkotorja és bevilágitson abba a 
feneketlen mocsárba, amelyet Zetnp 
lénben közigazgatásnak csúfolnak 
Es ösraerjük el — mert megérdem
li, —■ hogy csudálatos hozzáértéssel 
bogozgatta az ügy bonyolult szálait, 
és sikerült is neki, ha nem is ólethü, 
de legalább megközelít fotográ
fiát alkotni a zempléni közigazga
tásról. Nagy tudással és páratlan 
eréllyel vezette e tárgyalást— mely
ben segítségére voltak neki Lábos 
Béla és Fejes Ernő szavazóbirák is 
— és övé az érdem oroszlánrésze, 
hogy ma már tiszta képet alkotha
tunk azokról, akiknek kezébe van 
letéve a járások sorsa.

*
A tárgyalás főszereplője — az 

ügyészi vádinditvány alapján — Kő- 
r'óssy Sándor, a homonnai járás 
számvevője volt. Sikkasztással vá
doltál) állott bírái előtt ez a még 
néhány esztendővel ozolőtt puritán 
becsületességü ember. Hisz a tárgya
lás során minden tanú — köztük a 
vármegye alispánja és a homonnai 
járás főszolgabirája is — elismerték, 
hogy hivatalában rendkívül haszna
vehető, szorgalmas ember volt, aki 
egymaga látla el úgyszólván az 
egész ügy menetet, — még a kato
nai ügyeket is. Hivatalon kívül is 
példás életet ólt. Maga volt a meg
testesült szolidság, amíg csak — be 
régi nóta ez!— családi életében csa
lódás nem érte. Néhány évvel ez

előtt otthagyta a felesége és elvitte 
magával egyetlen gyermeküket is. 
Kőrössy egyedül maradt, teljesen 
e hagyatva azoktól, akiket az éle
ténél is jobban szeretett és bánatá
ban — ez is megszokott történet 
már! — a züllésnek adta magát.

Az eddigi nyugodt, csendes csa
ládi életet a kártya és a pezsgő vál
totta fel. Es mert az összesen 2700 
• oronát kitevő számvevői fizetésből 
nem igen tellett a folytonos rau!a- 
tozásra, hozzányúlt azokhoz az ide 
gén pénzekhez, melyeket fellebb- 
vaiui jóvoltából, minden ellenőrzés 
nélkül kezelt éveken keresztül.

A tárgyalás során Kőrössy kü- 
römszakad'ig tagadta a terhére rótt 
bűncselekményt és csudán annyit 
ismert be, hogy a tb. főszolgabíró 
u a>itása.i alapján ő hamisította meg 
a naplódat és készítette — a vizs
gálatot teljesítő felsőbb hatóságok 
félrevezetésére — a hamis okmá
nyokat. De — és ebben igazán ga
vallér módon viselkedett— az egész 
tárgyalás folyamán nem vádolt meg 
senkit. Bár vallomása során több
ször sejtetni engedte, hogy volt 
bűntársa is, egyetlenegyszer sem 
említett nevet, sőt mikor az elnök 
felhívta arra, hogyha voltak bűn
társai, ne kímélje azokat és nevezze 
meg őket, nem is válaszolt a hoz 
záintézett kérdésre.

•
Az igazi főszereplője azonban 

a hiiupernek Hérics Márton tb fő
szolgabíró volt. Mindössze 35 éves, 
de már mintegy 12 éve szo'gabiró. 
A vármegyében képességet illetőleg 

j neki van a legrosszabb hire vala- 
raeunyl szolgabiró között és ő volt 
A?t egyedüli tisztviselő egész Zeni 
plónvármegyébeu, aki a Fehérváry 
kormány idejében felkínálta szolgá
latát a darabontoknak és — ha 
időközben ki nem nevezik a koalí
ciós kormányt — megtörte volna a 
vármegye tisztviselőinek ellenállását.

Mikor a bíróság elé állott és 
számot kellett adnia arról a szinte 
elképzelhetetlen könnyelműségéről, 
mellyel valósággal elősegítette a 
sikkasztást, eleinte elfogódottan vá 
laszolt a hozzá intézetett kérdésekre 
Később azonban egy kissé beleme
legedett és már bátrában adta meg 
feleleteit, melyekből csak úgy öm
lött a tudatlanság. Minden szavából 
kitűnt, hogy halvány sejtetnie sincs 
a kütességeiről és még ha lisztában 
volna is az ügykörébe vágó felada
tokkal, — képtelen volna azoknak 
megfelelni.

Azt még csak meg tudta érteni 
valahogy, hogy miéit hallgatja őt 
ki a bíróság, de az már seramikép 
sem fért a fejébe, hogy miért mo 
solyognak az emberek akkor, amikor 
ő beismeri, hogy képtelen a reá 
bízott feladatnak megfelelni. Mert 
ezt beismerte. Egyszer ugyanis azt 
kérdezte tőle az elnök, hogy miért 
bízta a járási számvevőre a bünte
tés pénzek nyilvántartási uaplójának 
vezetését. mikor ezt akármelyik 
elemi iskolás gyermek is el tudná 
vezetni! — a következőket vála
szolta : I

— Nagyságos uram I azt még 
talán tudtam volna. De ha például 
befolyik (>00 korona büntetóspóoi 
és ennek egyik felét a vármegye 
szegényaiapjánnk kell megküldeni, 
a másik felét pedig 8 község sze- 
gónyalapja közt kell felosztani, — 
est nem tudom,

Es ezt olyan megütközést kife
jező hangsúllyal mondta, melyből 
kiérzett a rosszalás azért, mert még 
követelni is merik, hogy egy tb.
főszolgabíró 300 koronát fel tudjon 
osztani 8 község között.

Egészen természetesnek találta 
például, hogy ő egyenes adósként 
szerepeljen olyan 1200 koronás kö
telezvényen, amelyen a járás jegy 
zői kara a jótálló, hogy mint tb. 
főszolgabíró 20—25 koronás kölcsö
nöket kérjen akármelyik dijnoktól, 
stb. Mikor pedig az elnök azt mondta, 
hogy — úgy látszik — a homonnai 
járásban minden történhetett. Csi
nálhatott ott Kőrössy mindent, amit 
akart, lophatott, csalhatott, sikkaszt
hatott, mert hisz nem volt semmi 
ellenőrzés ; Hericz a következőket 
felelte :

— Hát ez igaz, mert Kőrössy 
volt a hivatalban a legnagyobb ur, 
még a főszolgabírónak is ő paran
csolt. Egyszer azt kértem tőle, hogy 
egy aktát referáljon el élőszóval és 
akkor azt felelte nekem, hogy „ol
vasd el magad, ha kiváncsi vagy rá, 
örülj, hogy elintézem őket."

De hogy milyen észjárású erp- 
ber, azt legjobban jellemzi a kö
vetkező apróság, amely néhány év
vel ezelőtt történt. Hericz Márton 
— akkor szinnai szolgabiró volt — 
a vonaton egy fülkében utazott la
punk kiadótulajdonosával. Beszél
getés közben Hericz elmondott egy 
pár közigazgatási intimitást, ame
lyekről — úgymond— nincs tudo
mása még az ellenzéki sajtónak, 
de nem is lesz. Csak termé
szetes, hogy amint kiadótulajdono
sunk hazaérkezett, nyomban elbe
szélte azt Búza Barnának, a lap 
akkori felelősszerkesztőjónek aki 
viszont keméuy bírálatot mondott a 
vármegyei közigazgatásról az esett 
kapcsán. A gondosan titkolt köz- 
igazgatási intimitás napvilágra ho
zatala nagyon kellemetlenül érin
tette a vármegyei tisztviselőket és 
különöseit Hericz Mártont, aki oly 
gondosan őrizte a reábizoU 
titkot. Sehogy sem tudta megérteni 
Hericz, hogy miképen történt az 
indiszkréció és hogy nyomára jöj
jön az esetnek, lezóuázott Ujhelybe 
és egyenesen e lap kiadóhivatalába 
tartott. Hogy elterelje jövetele va
lódi céljáról a figyelmet, előbb min
denféle más dologról beszélt, (és 
említenünk sem kell talán, hogy 
eközben újabb intimitásokat árult el 
szigorú diszkréció alatt) majd hir
telen fordulattal a következőket 
mondta :

— Borzasztó emberek ezek az új
ságírók. Tetszik emlékezni még azok
ra a titkokra amiket a múltkor — 
amikor együtt utaztunk a vonaton 
— elmondtam önnek. Hát kérem,

Jarcső cukrászda
Naponta friss sütemény újdonságok. Reggeli és uzsonna kávé.
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egyszer csak látom, hogy Buza Bar
na megírta azt a Felsőmagyarországi 
Hírlapban. Honnan az Ördögből tud
hatta meg ez a Buza azt, amit négy
szemközt beszéltünk ?

Az ügy egyik érdekes szereplő
je volt Harassthy Miklós főszolgabíró 
is. Egy erősen elhízott öreg ur, 
tipikus példánya a régi öreg tábla- 
biróknak. Gondolkodása is]olyan ósdi 
és sehogysera tudja megérteni, hogy 
egy ember, akiben ő feltétlenül 
megbízott, akit dédelgetett, szeretett, 
akiben soha semmiféle rossz tulaj
donságot nem tudott felfedezni, 
Ilyen bűnös útra tévedhetett. Maga 
a megtestesült jóság ez a becsületes 
üreg ur. Valóságos atyja a járásának 
és ha valakinek akárraiféle kelle
metlensége van, rögtön a főszolga
bíróhoz szalad. Kőrössyt is meg
mentette már egyszer a börtöntől 
és mindent elkövetett,hogy az első 
sikkasztásból eredő hiányokat — 
amelyeknek még 1910 óv nyarán 
jöttek.a nyomára — rendezze. Es 
egyedül az ő érdeme az is, hogy 
Kőrössy nem sikkaszthatott többet. 
Nem azért, mintha ellenőrizte volna, 
hanem csupán azért, mert oly kevés 
bírságot szabott ki a járásában, 
hogy abból 3—4000 koronánál töb
bet igazán nem lehetett elsikkasz
tani.

Vallomása csupa panasz volt. 
De ezek a panaszok nem arra irá
nyultak, hogy nem teljesítették 
tiszviselői kötelességüket, vagy, hogy 
alig akad a járásában egy ember is, 
aki valamit ért a közigazgatáshoz, 
hanem afelett siránkozott, hogy 
visszaéltek feltétlen bizalmával. Kő
rössyt még ma is végtelenül szereti, 
valóságos rajongással beszélt róla 
a bíróság előtt. Mikor pedig arról 
esett szó, hogy bűnös útra tévedt 
Kőrössy, száuakozó pillantással né
zett végig a vádlotton és sírva fa
kadt. Perccekig tartott, amíg ismét 
szóhoz tudott jutni.

A sikkasztás anyagi következ
ményeit egészen magára vállaltat. 
Szegény ember — úgymond — 
de ha az utolsó fillérjét is odaadja, 
akkor sem tűri, hogy az ő járásának 
szegényei akár egy fillérrel is meg
rövidüljenek. Az erkölcsi következ
ményeket túlzott érzékenységgel 
fogja fel. Megindító volt, amikor 
panaszolta a biróság előtt, hogy 35 
évi közszolgálata alatt szerzett min
den közbecsülést elvesztett, sárba 
rántották a becsületét,, melyhez pé
pedig az Ő hibájából soha egy folt 
sem tapadt.

Es mindezért nem Kőrössy 
okolja, akit, mióta f e l e s o  elhagyta, 
lelkileg raeghasonlott embernek tart, 
hanem Hericz Mártont, Kőrössynek 
meg tud bocsájtani, de Hericznek 
soha. Hericzet nem becsüli semmire, 
őt tartja minden baj okának és 
vallomása végén, amikor már telje- 
senjraegtöltötte lelkét a keserűség, a 
következőkép fakadt ki:

—- En Hericz Márton tb. főszol
gabírót természetes eszü embernek 
nem tartom. Sem hivatali működé

se, sem magánélete nem vall józan 
észre. A leghatározottabb meggyő
ződésem, hogy Hericz terhelt.

•
A többi tanuk is érdekes, a 

közigazgatási állapotokat jellemző 
vallomásokat tettek. Herényi László 
járási írnok szintén fontos szereplője 
az ügynek. O is áttvett olyan p énzt 
amely aztán eltűnt. Az állítja, hogy 
a felvett összeget Kőrössynek adta 
át, azonban bizonyítani neiu tudja. 
Mikor azt kérdezi tőle az elnök, 
hogy volt-e felhatalmazása pénzát
vételre, azt felelte, hogy nem, de 
szokás volt, hogy délután, — mikor 
nem volt rendszeres hivatalos óra 
— bárki átvett pénzt, aki véletlenül 
a hivatalban volt. Egyébként telje
sen önállóan működött a hivatalban 
még a dijnok is, mert felhatalma
zásuk volt Héricstől, hogy nevét 
szükség esetéu aláírhassak. Egyiuás- 
küzt a legbarátibb viszonyban vol
tak és nem egyszer esett meg, hogy 
Hericz 20—25 koronás kölcsönöket 
kért tőle.

Thorotisxky Elek joghallgató is 
tanúként szerepelt a bűnügyben 
Ó úgy került bele az ügybe, hogy 
egyszer, mikor kivándorlókat hoztak, 
céibalőtt a főszolgabírói hivatal 
udvarán és igy szemlélője volt a 
pénzátvételnek is.

Érdekes dolgot mondott el 
Székely József tokaji szolgabiró is. 
Szolgabiróvá történt megválasztása 
után mintegy 8 hónapig teljesített 
szolgálatot Homonnán. Az ottani 
szokásokról azonban keveset tud 
mondani, mert egész idő alatt alig 
volt a hivatalban. Haza küldték ueki 
a reszortjába tartozó ügyeket és ő 
a lakásán intézte azokat el.

*
Külön fejezetet érdemelnek a 

homonnai járás jegyzői és közülük 
különösen tíaraszíhy István honion* 
nazávodt körjegyző, llaraszthy Ist
ván öccse a főszolgabírónak és igy 
csak természetes, hogy nála volt az 
egész járásban a legnagyobb ren
detlenség. Néha hónapokat töltött 
nála Kőrössy, hogy reudbehozza az 
időközben elhanyogolt ügymenetet.

Ez az ugyancsak már 60 éven 
felüli Öreg ember vallomásában — 
eltérőleg a vizsgálóbíró előtt tett 
vallomásától — olyan tényeket állí
tott, hogy azok alapján Kőrössyt 
fel kellett volna menteni a vad alól. 
Később azonban, mikor bátyjával 
szembesítették, hamar visszavont 
mindent és nagyszerűen kezdett em
lékezni a valódi tényállásra.

Az ő vallomása'során aztán le
vizsgáztak a homonnai járás jegy
zői. Arról esett szó, hogyan készül 
a községek költségvetése, hogyan 
történik a meghirdetés és hogyan a 
záradékolás és a megjelent 6 jegy
ző közül — ifj. Adorján Endrét ki
véve — egy sem tudott felvilágosí
tást adni.

•
A tárgyalás legszánalomraraél- 

tóbb szereplője Dokus Gyula alispán 
volt Ö nem csak mint tanú vett

részt a tárgyaláson, hanem mint 
a károsult községek képviselője is és 
és igy kénytelen volt végighallgatni 
mindazt a rengeteg bűnös mulasz
tást, amely a tárgyalás során nap
fényre került. Nem hihető, hogy 
tudott volna mindeddig a homon- j 
nai járás közigazgatásának ilyetén I 
állapotáról, de valószínű, hogy most 
amikor már tud róla, sem fog va
lami erélyes kézzel belenyúlni ebbe 
a darázsfészekbe. Elvégre ő sem 
kezdhet ki a vármegye sorsát intéző 
urakkal, köztük persze a saját ro 
kunságával is.

Hericz Mártonról azonban el
mondta a véleményét ő is. Nem a 
saját jószántából ugyan, de az el
nök határozott és félre nem érthető 
kérdésére a következőket válaszolta :

— Hericz Mártont oly gyenge 
képességű embernek tartom, aki 
nem tud különbséget tenni a cheque 
és claiiiug-számla között és egy át
utalási bárcát sem képes kiállítani.

így fest a zempléni közigazga
tás igazi megvilágításban. A híres 
kuruc vármegye, amelynek híre az 
egész országban a legjobb volt, 
amelyet példaképen tűzött luaga 
elé minden vármegye, idáig sülyedt 
az utóbbi időkben. Es tévednek azok, 
akik azt hiszik, hogy ezek az álla
potok most majd megjavulnak. De 
hogy. Ahhoz egy kis munkakedv 
is kéne. Már pedig Zemplénben azért 
vállalnak tiszti állást legnagyobb 
részben az emberek, hogy uraskod- 
janak. A munka pedig nem úri fog
lalkozás szerintük.

Lánczi Aladár.

K ő r ö s s y t
1  é v i  b ö r t ö n r e

í t é l t é k .
Csütörtökön a déli órákban ért 

véget az a biinpör, amely a ho
monnai járás fő.-zolgabirúi hivata
lánál elkövetett sikkasztások miatt 
iudult meg Kőrössy Sándor járási 
számvevő ellen. A három és fél na
pig tartott bünper azonban még na
gyon soká fogja foglalkoztatni a 
közvéleményt, amely most már min
den kétséget kizáróan meggyőződ
hetett arról, hogy Zeraplónvárme- 
gyében a közigazgatás a legvégső
kig züllött. Szomorú, kétségbeejtő 
tapasztalatokat gyüjthettünk e tár
gyalás során és az egyedüli remény 
vigasztalhat minket, hogy a tárgya
lás nyomán talán elkövetkezik 
már ez egész züllött rendszernek a 
megsemmisülése.

A tárgyalás befejezéséről az 
alábbiakban számolunk be részle
tesen .

A tárgyalás befejezése.
A szerda délutáni tárgyalás 

kezdetén a védő az általa meghatni- 
sitottnak vélt okirat megvizsgálását 
és Lánczi Aladár hírlapíró tanukénti 
kihallgatását kérte, azonban a tör
vényszék a védő mindkét előter 
jesztóset elutasította.

Az ügyész a tanuk közül He
ricz Márton, llaraszthy Miklós, Ke- 
rényi László, Thoronszky Elek, Papp 
László, Prayer László, ifj. Adorján 
Endre. Rimái Simon, Horváth Ár
min, Góts József, llaraszthy István 
és Benyovszky Barna raegesketését 
indítványozta. Miután azonban a 
védő Hericz Márton és Kerényi 
László eskü alá bocsátását ellenezte, 
a törvényszék határozathozatalra 
volt kénytelen visszavonulni. A ha
tározat eredménye aztán az volt, 
hogy valamennyi tanút megeskették.

Vád és védele m.
Olchváry Dezső kir. ügyész a 

tárgyalás óriási anyagának ügyes 
csoportosításával bizonyítgatta a vád
lott bűnösségét és különösen súlyos 
körülményként hozta fel a vádlott 
ellen, hogy felebbvalói bizalmával 
visszaélt. Beszéde végén egy rend
beli folytatólagosan elkövetett hi
vatali sikkasztás és 6 rendbeli egy
szerű sikkasztás miatt emelt vádat.

Dr. Csaplaky Lipót védő ügyes 
argumentumokkal igyekezett a vád 
adatait megcáfolni és különösen 
a hivatali sikkasztás lehetőségét vet
te tagadásba. Enyhítő körű mény- 
ként kérte betudni a vádlott javára, 
hogy megzavart családi élete vitte 
a bűnbe és hogy a sikkasztásra al
kalma volt, amennyiben ellenőrzést 
senki sem gyakorolt felette.

Esti 7 óra volt, amikor az el
nök — arra való hivatkozással, hogy 
az anyag csoportosítása hosszú időt 
vesz igénybe — az Ítélet kihirdeté
sét csütörtök déli fél 12 órára tűz
te ki.

ítélet.
Déli 1 óra volt már, amikor az 

itélőtanáos Ítélethirdetésre a terembe 
vonult. Wieliand elnök hirdette ki 
az Ítéletet, mely szerint Kőrössy 
Istvánt a törvényszék bűnösnek 
mondta ki 2 rendbeli sikkasztásban 
és 8 rendbeli közokiratharuisitásban 
és ezért őt

1 évi börtönbütetésre ítélték, 
melyből a vizsgálati fogsággal 
9 hónapot es 17 napot kitöl
töttnek vettek. Elitélték ezen
kívül az ítélet kitöltésétől 
számított 3 évi hivatal vesz 
tésre es politikai jogainak 
felfüggesztesére. Egyben kö
telezték a vádlottat, hogy a 
vármegye szegényalapja ré
szére 593 kor. 24 f iié r t , a 
homonnai jsrás községeinek 
tzegényalapja részére 1080  
kor. és az államkincstár ré
szere 1080 kor. térítsen 
meg. de ezeket egyelőre be- 
hajthatatlanoknak nyilvánítot
ták.
Az intézet indoklásában — 

mely jogászok állítása szerint való
ságos jogászi remekmű, — kimond
ta a biróság, hogy azért alkalmazott 
ily enyhe büntetést, mert azzal az 
egyetlen súlyosbító körülménnyel 
szemben, hogy Kőrössy felettesei 
bizalmával visszaélt, enyhítő körül
ményként kellett a vádlott javára 
betudni, hogy büntetlen előéletű; 
hogy felettesei állítása szerint is 
kiváló szorgalmú és képességű tiszt
viselő volt; hogy csak mikor a fe
lesége magára hagyta, tért a bűn 
útjára ; hogy számtalan alkalma 
volt a sikkasztásra, mert senki sem 
ellenőrizte.

Vége.
Az Ítélet ellen az ügyész feleb- 

bezést jelentett be az eltérő minő
sítés, ö rtndbeli sikkasztás alóli fel- 
mentés és az Ítélet aránytalanul

Sátoraljaújhely, Széchényi tér 6 szám. 
(A róm. kath templom mellett).

V e g y tis ztító  és gőzmosó

Hungária!

tisztításra elfogad mindennemű báli és alkalmi ruhákat, butorsöveteket.
Október hó 15-től felvett munkák budapesti műhelyünkben készülnek.
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enyhe volta miatt. A vádlott és 
védője megnyugodtak az ítéletben.

A további fogvatartást a tör
vényszék nem taitotta indokoltnak 
és ezért a vádlott szabadlábra való 
helyezését rendelte el, miután azon
ban maga a vádlott kérte, hogy 
büntetésének kitöltését folytathassa, 
a törvényszék átadta őt az ügyész
ségnek.

H Í R E K .

— Keresztet kaptak a városi 
tisztviselők. Mecaner Gyula főispán 
a tegnapi nap folyamán 02 darab 
„Jubileumi keresztset küldött a 
városházára, hogy azt a tisztviselők 
között „O cs. és ap. kir. felsége 
legmagasabb országlása megkezdé
sének OD-ik évfordulója emlékeze
tére" osszák ki. A tisztviselők tér 
mészetesen mind elfogadták a ke 
resztet. No de hisz örömmel fogad 
nák ők és viselnék is akar egy fő
szolgabíró járási uralkodásának emlé
kezetére készülő korbácsérmei is. 
ha azt a főispán ur küldené.

— Eljegyzés. Weinbers^er Dezső 
nagybirtoKos eljegyezte Dav időzne s 
Adolf, a Központi Takarékpénztár 
igazgatójának leányát, Rózsikat.

— A tüdőbetegekért. A József 
főherceg szanatórium egyesület — 
mint már említettük — ez év
ben is gyűjtést rendez halottak 
napján a tüdőbetegek javara. Az 
alispán a gyűjtés támogatására kör
levélben hívta fel a járási főszolga
bírókat és az újhelyi polgármestert.

— Telefonmizóriák. Ugylátszik, 
hogy nemcsak az újhelyi postán, 
de a kassai póstaigazgatóság egész 
területén bajok vannak a telefon 
körül. Leggyakoribb a panasz mos
tanában a varaunói központ ellen. 
A varannói központ ugyanis már 
nem elégszik meg azzal, hogy csak 
hossz** könyörgésre kapcsol csak 
néha-néha, hanem azoknak is, akik
kel könyörületet gyakorol es fél
órái csengetés után megadja a kí
vánt számot, minden pillanatban 
félbeszakítja a beszélgetésüket és 
újabb félóráig tart, amíg végre meg
történhetik a beszélgetés. Igazan 
ideje volna már, hogy az igazgató 
ság rendet teremtsen a telefon köz
pontokban .

— A nöegy let közgyűlése A sá
toraljaújhelyi izr. nőegylet f. hó 
27-;k d. u 3 órakor tártjáé tisztújító 
közgyűlését a izr. hitközsg tanács
termében.

— Bajnoki mérkőzés Most va
sárnap a 5AC. a Kassai Kereskedők 
Köre jónevü csapatavai mérkőzik a 
szabadságtéri pályán. Tekintettel 
arra, hogy a Kereskedők Kőre ma 
egyike Kassa legerősebb csapatának, 
erős, élvezetes mérkőzésre van ki
látás. Biró Váru&y Elemér lesz.

— Mozi közön-égé állandóan a 
legkiválóbb fővárosi műsorban gyö
nyörködhetik. Minden este nagysza
bású drámák kerülnek vászonra, me
lyek világhírű színészek játékai után 
készülnek. Ajánljuk e törekvő vál
lalatot a közönség jóindulatába.

— A Kerek utcai Ronyva h d — 
mint nekünk pauaszoljaa — oly 
rósz állapotban van, hogy a közleke
dés rajta életveszélyes. Jó volna 
ha a város vezetősége sürgősen in
tézkednék ez ügyben, mielőtt még 
komolyabb veszedelem történnék.

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

Szerkesztő : Lánczi Aladár.

78141912. tk. sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A saujhélyi kir. törvényszék te

lekkönyvi halósága közhírré teszi, 
hogy a megyei általános bank r. t. 
végrehajtatónak Csopey Kornólué 
és társai végrehajtást szenvedők el
leni végrehajtási ügyében a Pilisei 
Béla saujhélyi lakos 7752|1912 iksz. 
alatt beadott utóajánlata folytán a 
saujhélyi kir- törvszék és a saujhélyi 
kir, járásbíróság területén levő Sá
toraljaújhely r. t. határában fekvő 
a sátoraljaújhelyi 1244 sz. betétben
A 1. 1—6 sor ' 3056, 3067, 3058, 
3059, 30Ü0 hrsz. alatt felvett Csop- 
pey Kornélné. Kossuth Sári, Hericz 
Mártonná, Kossuth Irén kiskorú Kos
suth János ás István nevén álló jó- 
szágtest. 1. a Megyei általános bank 
rl. 500 korona tőke ennek 1912 évi 
márczius hó 11-től járó 6 százalékos 
kamata 9 kor. 55 íill. óvási, 1—3 
százalékos váltódij, és 102 kor. 13 
fill. és 25 kor. 30 fill. költségek úgy 
a végrehajtási eljárás 167 §-a alap
ján ezennel csatlakoztatott 2, Mező- 
gazdasági bank r. t. 1715 kor. tőke 
és jár, 1872 kor. tőke és jár. 3 a 
Nagykapor takarékpénztár rt. 1500 
kor. tőke és jár iránti követelésé
nek ki'dégitése végett az 1912. nov. 
27 (hu zonhét; napján d. e. 1 0 Óra
kor a kir. törvényszék árverési szo
bájában megtartandó nyilvános utó
ajánlati árverésen eladatni fog.

Megem ittetik, bog az utóaján
lat akkor is kötelező, ha az ajánlat 
tevő az árverésnél meg nem jelent, 
2. ha az árverésen az utóajánlatnál 
nagyobb Ígéret nem tétetik, az in
gatlan az ajánlattevő által megveti
tek jelentetik ki. 3 Az újabb árve
rés költségeit a vevő az Ígért vétel 
áron felül köteles fizetni.

Uovabbá, hogv ezen árverés a 
fenti betétben C. 4 alatt. özv. Kos
suth Elekné javára bekebelezett öz 
vegyi haszenélvezeti jogot nem érin
ti, vág} is az ingatlan az özvegyi 
haszonélvezeti jog terhével árvere
zendő el.

I Kikiáltási ár 1465 korona de 
az 1100 korona utóajánlati áron alul 
el nem adatik.

II. Árverezni kívánók tartoznak 
az ingatlan becsarának megfelelő 10 
százalék bánatpénzt készpénzben 
vagy a kormány által óvad *kképes- 
nek nyilvánított értékpapírban le
tenni.

III. Az aki az ingatlanért a ki- 
kiáltá i árnál nagyobb Ígéretet lett, 
ha többet Ígérni nem akar, köteles 
nyomban a bánatpénzt az áitala Ígért 
ár 10 százalékig kiegészíteni. Ha 
ezen kötelezettségének eleget nem 
tesz. i érete figyelmen kívül marad 
és az árverésen ratdy haladéktalanul 
folytatandó részt nem vehet.

IV. Vevő köteles a vételár! há
rom egyenlő részletben és pedig az 
első részletet az árverés jogerőre 
emelkedésétől számított 15 nap alatt 
a második részletet ugyanazon nap
tól számított 30 nsp alatt és a har
madik részletet ugyanazon naptól 
számított 45 nap alatt minden vé
telári részlet után az árverés napjá
tól számítandó 5 százalékos kamu 
tokkal együtt szabályszerűen bélyeg
zett letéti kérvény mellett a sauj- 
helyi kir. adóhivatal mint birő letét
pénztárnál lefizetni. A bánatpénz az 
utolsó részletbe fog beszámíttatni.

V. A tulajdonjog bekebelezése 
csak a vételár és kamatainak teljes 
lefizetése után fog hivatalból elren
deltetni.

VI. Az ingatlant terhelő és az 
árverés napját küvetőleg esedékes 
adók és átruházási költségek vevőt 
terhelik.

Vfl. Amennyiben vevő az árve 
rési feltételek bármelyikének eleget 
nem tenne, a bánatpénz elvesztésen 
felül mely az újabb árverésen befo
lyandó vételárhoz csatolandó, és az 
zal együtt o*ztatik fel, az érdekel
tek bármelyikének kérelmére uj ár
verés rendeltetik el.

Vili. Vevő köteles az ingatla
non levő épületeket a birtokba vé

tel napján azonnal de legkésőbb az 
árverés jogerőre emelkedésétől szá
mítolt 3 nap alatt valamely hazai 
biztositó intézetnél tűzkár ellen biz 
tositaui, és a biztosítási kötvényt 
ide bemutatni.

IX A mennyiben az ingatlan va* 
gyónnak valamely része haszonbérbe 
vagy felesmüvelésre volna kiadva, a 
haszonbérlő vagy feles jogai a folyó 
gazdasági év leteltéig érvényben 
maradnak, vevő a haszonbérbe vagy 
feles művelésre kiadott ingatlanok 
birtokába és használatába csak a 
gazdasági év leteltével léphet, őt il- 
illetvón azoknak az árverés jogerőre 
emelkedése után esedékes haszonbér 
illetve feles termés.

Kelt Saujhelyben a kir. tvszék, 
mint tkvi hatóságnál 1912. okt 9.

Makó sk.
kir. tvszki jegyző.

rekedtség, hurut, elnyálkásodas 
fojtóköhögés és tukhurut ellen

millió ember
használja a

Kaiser-féle

közj. hitelesített orvosi 
és magánbizonyitvány 
kezeskedik a biztos 
sikerért.

Nagyon jóízű bombon.

1 csoiiiaa á ÍO és 401 .1 dőlte/, a 60 í.
Kaphatók: Widder Gyula gyógy
szertár és Hrabéczy Kálmán dro

gériájában Sátoraljaújhely.

4247; 1912 tk.
Árverezi hirdetményi kivonat.

A kirhelmeci kir. jbiróság, mint 
tkünyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
Blum Géza és Kosenblüth Vince 
vhajtatónak Udvarhelyi Anna és 
Vilma elleni végrehajtási ügyében 

újabb vhejtási árverés Blum 
Géza javára 1450 kor. tőke ennek 
1911 évi jul. 0-tól járó 3 százalékos 
kamatai és 157 korona 45 f. jár 
megállapított eddigi, továbbá Ko
senblüth Vince javára 87 korona 30 
f. tőke, 48 korona 80 f. már meg
állapított eddigi és mindkét vhajtató 
javára megállapított 22 K jelenlegi 
s a még felmerülendő költségek, 
valamint az ezennel csatlakozottnak 
kimondott Bodrogközi Gazdák Ta
karékpénztára és Jelzálogintézete 
javára 5000 K s jár. és Pál Lajos 
javára 450 K 72 fillér tőke és jár. 
kielégítése végett az 1881. évi GO 
te. 144, 152, és 17G §-ai és az lc08. 
évi 41 te. 21. és küvotkező §-ai ér
telmében az újhelyi kir. tvszék és a 
khelraeci kir. jbiróság területén 
fekvő a khelraeci 1079 sz, betétben 
A. I. 1—3 sor 541, 542, és 543 hrsz. 
a. foglalt belingatlanból Udvarhelyi 
Anna és Vilma nevén álló 1/2 rész
nyi jutalékra 2408 koronában ezen
nel megá lapitütt kikiáltási árban az 
árverés elrendeltetett es hogv a 
fentebb jelzett ingatlanok az 1912. 
nov. ho 7-én d. e. 9 órakor ezen 
kir. jbiróság mint tkünyvi hatóság 
irodájában megtartandó nyilvános 
árverésen el fognak adatni,

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan kikiáltási árának 10 
száza ékát vagyis 240 korona 80 
fi t. készpénzben vagy óvad^kképt s 
értékpapírokban a kiküldött kezé
hez letenni, vagy annak a bíróság
nál előleges letételét igazoló elis
mervényt aunaK átszolgáltatni. Az 
1908. évi 41 te. 21 § ában felsorolt 
árverezők bánatpénzt letenni nem 
kötelesek.

Khelratcen a kir. jbiróság, mint 
telekkönyvi hatóságnál 1912. szept. 
18 án.

Gábriel sk. kir jbiró.

2133/1912. vh.
Árverési hirdetmény.

A saujhélyi kir. jbiróság 012 V. 
902)1427 sz. végzése folytán Lef- 
kovits Dávid 65 kor. követelésének 
és járu lékainak behajtása végett 

1912 évi október 21 én d. e. 9 és 
34 órakor Saujhelyben, Molnár 
Ltván-utcza 3 sz. a. avhajtást szen
vedő lakásán elárverezem azon 800 
kor. becsült ingókat, melyeket a 
saujhélyi kir. tvszék 14927|912 V. 
sz. vhajtást rendelő végzése alapján 
a snujh^ivi kir. járásbirósági 912. V. 
1427/1 számú vhejtási jegyzőkönyv
ben 1—4 tételek alatt lefoglaltam 
u. ra. bútorokat zongorát stb,

Saujhely 1912 okt. hó 7-én.
Rosner Imre

kir. bir. vhaj tó.

P l e t e n y i k  P á l
V elejte  Barancs.

Cementcsővek gyártása és ku
tak fúrása, szép és jő csőnek 
kidolgozása, tiszta féregmentes 
kutak elkészítése, hidcsőn állő 
lépcső, kéményfedő, csatorna 
lefolyóka stb. kapható, szükség 
esetén megrendelhető ami (kész
letben nincs. Kutcsőnek mérete 
20, 40, 50, 70, 80 és 100.

2242 1912.
Árverési hirdetmény.

A saujhélyi kir. jbiróság 912. V. 
1424 2 sz. végzése folytán Orszá
gos monográfia rt. 95 kor. követe
lésének és jár. behajtása végett 1912 
évi okt. hó 21-én d. e. 10 és egy
negyed Órakor Saujhelyben Árpád 
G sz. alatt a vhajtást szenvedő 
lakásán elárverezem azon 7Ü0 kor. 
becsült ingókat, melyeket a hpesti 
VI kér. kir. thiróság 1912 Sp. 903/2 
sz. vhajtást rendelő végzése alap
ján a saujhélyi kir. jbiróság 1912 V. 
1424 1 sz. végrehajtási jkvben 1 té
telek alatt le és felülfoglaltara s me
lyek a 912. V. 1470/1 sz alapfog
lalási jkvekben 1—7 tetelek a. van- 
összeírva u. m.: bútorokat stb.

Saujhely, 1912. okt. hó 9-én.
Rosner Imre, bir. vhajtó

Házeladás.
Sátoraljaújhelyben József-utca 

11 és 13 szám alatt levő 
Wellner József tulajdonát képezett 

k ét h á z  rendkívül előnyös 
feltételek mellett e la d é . 

Ugyanott több 1 és 2 szobás 
lakás b érb ead ó . 

Értekezni lehet: 
LANDESMANN MIKSÁNÁL.

Kiadótulajdonos •
LANDESMANN MIKSA
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ÍTzlct-f®loszSa,tás!____

BARMA DEZSŐ Tsa a
DIVATÁRU ÜZLETE —  CT

g

végleg megszűnik. A raktáron levő összes áruk u. m.: _

' 5 3
IN
0 3
<D

C
CD

n ő i  r u h a s z ö v e t e k ,  s e l y m e k ,  v á s z n a k ,  k é s z  n ő i  é s  f é r f i  

f e h é r n e m i i e k ,  s z ő n y e g e k ,  f ü g g ö n y ö k  s t h .  s t b .  '

mélyen leszállított  
á r a k o n  i s i á s r  t a s i i i a t s t s C k .
A raktár a legutolsó divat szerinti cikkekkel

van ellátva.

CD
03
N

co*

7 ?

HLeetwez© alkalom.

X SALGÓTARJANl 
Kősénbánya Részvénytársulat

széntermékei (szobafiitésre es ipari czélokra)

NEUMAN JENŐ cégnél
Sátoraljaújhely

rendelhetők meg. Ugyanott legjobb minc égii apró és 
durva szemű kétszer mosott kovács szén és koksz 

valamint porosz  b rik e t kapható.
Superfosfá t-m űtrágya  Káli ó

a legjobb cipőkrém az 
egész világon!

fii e d d ig i v ilá g h ír ű  w ik s n e k  v itr io l  n é lk ü li g y á r tá sa  is .

St. Fernolendt, Wien 111.
cs. és kir. udvari szállító

——  80. éves K.vnri fcnnálláH. ______~

Óvakodjunk értékte
len utánzatoktól I

Törvényesen 
bejegyzett védjegy.

és pénzét nem akarja hiábavaló dol
gokra kidobni, az saját érdekében 
cselekszik, ha legalább egyszer-két- 

szer kipróbálja a világhírű

Oroszlán 
Menthol 

Sósborszeszt
a háziszerek királyát. 

Kapható 44 fiit. 140 és 2 20 K eredeti üvegekben.

Főelárusitás: LEFKOVITS MIKSA
fUserr és rövidáru •>< •• • .

nagy kert skedésébt n , v3ÍOr2l]3U]llGly. Hakoczy utca 3(5.
( mi/.. köszvény, rounui. szaggatás, nyilnlás, oldalszurdu, keresztcsontfá* 
jiít*. tlcnkt'ltliil- vagy huijás, izom-, os fnbántalmak, kar- és láhgyongo* 
-ég- merev végtagok és ujjak, görcsök, továbbá blilés, mcglázás* vagy 
Mtuy léghuzamhói r/iírn i /ti bajok azonnal enyhülnek az Oroszlán Men
ti'0! s ’>!’"r 2csz használata által. Ha a fájd tcsttész a dörzsölést nem 
!*•" úgy borogatást alkalmazunk. Fogfájás, fejfájás, fej szaggatás, haj- 
hulliis, idegesség. I'jigytoltság. kimerültség általános gyengeség eseteiben 

kinccsel ér fel h valódi Oroszlán Menthol Sósborszeaz. 
"Torokfájás, rekedtség, fiégehurut. influenza, nátha ha fellép, ugyemlé- 
k e / /  « k az C i ősi Ián Mentből bóshorszcszrc. mely a legkilUnubbbén leg
elterjedtebb házifzei.l /é ré s  ezer más esetekben is kitűnő sikerrel lesz 

az Oroszlán Menthol bősborszesz használva.
Minden egyes üveghez bő használati utasítás van mellékelve. Sok ezer 
nálairat tanúskodik róla, hogy az Oroszlán Menthol Sóshorszesz az em

beriség jótevője.

Nincs többé nedves lakas, „BIBER- teszi szárazzá.
Mert a „BIEBER“ absolut vízhatlan szigetelő, lehetővé teszi mindennemű nedves és vizállásos

helyiségek szárazzá tételét
s BIEBER“-rel bármely kőműves végezhet száktterü szigetelést. „BIEBER“ megoldja a belőne vasbeton vizhatlanitds kérdését is 
Prosprektust. használat, utasítást és minden e g>ib felvilágosítást készéggel ad : „A Biber-niüv„kígyedelárusitója

HERCZ XALMAN ÉS FIA vaskereskedő Sátoraljaújhely.

I
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a legdivatosabb formák- ^
s|  bán és legizlésesebb kivitelben urak, hölgyek és gyér- 5} 

 ̂ mekek részére teljes választékban megérkezett ------

r v r m r

p i a  &#§s

FÖLDES FERENCZ Sátoraljaújhely Fő - tér- f i

■ 3 ^ 3 / V S s= S ' > S = s S ^ 5

Eperjesi cserépkályhák. PFEIFFER SÁNDOR ééPHő
gránit és 
márvány

Kívánatra árjegy
zék és nagyobi) 

berendezésnél kü
lön kültségvetés.

Kályha és sirkőügyben levelezés Jjchyna Jíiklós címére kéretik

t é S Z
építőmester

S á to r a lja ú jh e ly . 3roDa é s  te le p :  y ír p á í- u t c a  1 9 . (üajátliáz.

r z = = ^ \S \ 7 tn

MEGHÍVÓ.
A „Bodrogközi Függetlenségi kör“

f. évi október hó 26-án (szombaton) d. u 5 órakor
Királyhelmecen, saját helyiségében

rendes  évi  k ö z g y ű l é s t
tart, melyre az alapszabályok rendelkezéséhez képest a 
kör tagjai ez utón hivatnak meg.

TÁRGYSOROZAT:

1. A múlt ülés jegyzőkönyvének felolvasása és hi
telesítése.

2. A pénztári számadások felülvizsgálata s a pénz
tárnok részére a felmentvény megadása.

3. Tisztujitás.
4. A választmány megalakítása.
6. Esetleges indítványok.
Királyhelmec 1912. évi október hó 15 én.

Dr. Z lotzky Pál sk.
jegyző.

Aczél Izidor sk.
h. elnök.

H.

Elvállal mindennemű épületek tervezését és felépí
tését, építkezések művezetését és leszámolását, tűzbiztos 
gipsz és vasbeton menyezetek készítését minden néven 
nevezendő vasbeton szerkezetek statikai számítását 
és azok kivitelét, cement, granáttó terrazó, keramit, 
aszbeszt, aszfalt stb. burkolatok készítését.

jutandó rak tár: román és portland cement homlokzat 
kó'por, asztalt szigetelő lemez és kátrány termékekben.

j?8«  I
a p w B P a i Z B a

LANDESMANN SÁMUEL
szíjgyártó és nyerges átoraljaujhely, Rákdczy-utca 6. szám

Részit és vállal mindenféle e szakmába va'gó munkát, javításo
kat elfogad. — Különlegességek; ostorok, izasztó stb. raktár.

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

nagyérdemű közönséget, hogy 
a kegyeleten Mindszenti ünne
pekre mindennemű érc , mü- 
és szalmavirág koszorúkat dús 
választékban jutányos áron tar
tok raktáion.

é lo v ir á g  k o szu ru k a t
arra berendezett saját kertésze
temből a legszebb élővir.igok- 
ból előzetes megrendelésre bár
mily meg! ivánt ízléses kivitel
űén kéritek. Pálmák cserép
edényekben is kaphatók. V ar
rógépek és mosógépek olcsó 
és jó minőségben kaphatók.

Bretz Gusztáv,
Sátoraljaújhely Főtér.

LEVEL-
PAP1R0S
DOBOZOKBAN A LEG

DIVATOSABB ÉS LEG- 
IZLÉSESEBB SZÍNBEN 

KAPHATÓK = = =

Ciliin iiiisa  es ni
könyv- és papirkereskedésében

| |  | B  Sátoraljaújhely, fi IB  H

A Fő-utcza 10 számú ház
ban két újonnan épült három 

I szoba, fürdő szoba és mellék
helyiségekből álló lakás no

v em b er  t-től bérbeadó

449511912. tk.

Árverési hirdetményi kivonat.
A királyhelmeczi kir. jbiróság 

mint telekkönyvi hatóság közhírré 
teszi, hogy dr. Gombos Bertalan 
ügyvéd által képviselt Pásztor Sá- 
muelnénak kk. Fazekas István el
leni végrehajtási ügyében a vhaj- 
tási árverés 205 kor. 84 f. tőke va
lamint 24 kor. jelenlegi és a még 
felmerülendő költségek továbbá az 
ezennel csatlakozott vhajtatónak ki
mondott Pásztor Sámuel 150 korona 
tőke, 500 kor. tőke és jár iránti 
követelésének kielégítése végett az 
1881 évi 00 tcz. 14Ü §. és az 1908 
évi 41 to. 21 és következő §§-ai ér
telmében a sajhelyi kirtvszók és a 
királyhelmeczi kir. jbiroság terüle
tén fekvő

1. a iáczai 38 sz. betétben A I 
308. 309 hrsz. alatt felvett ingatla
nokból kk. Fazekas István nevén 
álló 1|3 rész utalókra 875 koronában,

2. a lácai 39 sz. betétben A. I.  
741 l. 742/2. 946, 1355, 1506, 1537. 
1550, 1! *442266, 2360, 2391 2662 2663, 
2651, 2759, 3000, 3204, 3268 hrsz. 
a. felvett ingatlanokból kk. Fazekas 
István nevén álló 1|3 ad rész juta
lékra 1084 korona ezennel megál
lapított kikiáltási árban elrendel
tetett és hogv a fentebb jelzett 
ingatlanok az 1912 évi december hó 
24 napjának délelőtti 9 órájakor 
Láca község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen el foguak 
adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlanok kikiáltási árának 10 
százalékát készpénzben vagy óva
dékképes értékpapírokban a kikül
dött kezéhez letenni, vagy annak a 
bíróságnál történt előleges letételét 
igazoló elismervényt a kiküldöttnek 
átadni. Az 1908. évi 41 § ában fel
sorolt árverezők bánatpéuzt letenni 
nem kötelesek.

Királyhelmecen a kir. jbiróság, 
mint tkönyvi hatóságnál 1912. okt.
hó 5-én,

Horkay sk. kir. jbiró.

Hirdetések felvétetnek 
lapunk kiadóhivatalában
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RAKOVSZKY SÁNDOR
tisztit és fest báli és alkalmi díszes női ruhákat selyem csipke blouzokát, pongyolákat, ruha-aljakat, kosztiim- 

~ ruhákat, fehe'r boát és muffot, csipke függönyöket, kézi munkákat, férfi- és gyermek-öltönyöket, 
fehér szövet-mellényeket. T isztítást sürgős esetben 24 óra alatt végez szavatosság mellett
mindenféle női és férfi ruhákat, gyapjú szövetet, selyem kelméket tetszésszerinti színekre. Gyász
ruhák soron kívül festetnek. Guvrirozásra elfogad mindenféle ruha-szöveteket, selymet és református
papi palástokat. Szives pártfogást kérve, kiváló tisztelettel

RAKOVSZKY SÁMJOR
kelme és ruha festő és vegytisztító Sátoraljaújhely. Bercsényi

utca 5. szám. (Csirke piac). Saját ház.

F E S T

MEGNYÍLT.
M Ü L L E R  ÉS T Á R S A

NŐI DIVAT ÁRUHÁZA

AHOL MINDENNEMŰ LEGÚJABB 
DIVATU NŐI DIVATCZIKKEK DÜS 
VÁLASZTÉKBAN LEGOLCSÓBB 
ÁRBAN KAPHATÓ. iiiiiimiiiHiimiiiiMiHii

SÁTORALJAÚJHELY 
RÁKÓCZI-UTCZA 6.
(KISPIACZ)

ŐSZI ÉS TÉLI 
DIVATÉRTESITÉS.

S ZEGŐ S ÁNDOR
DIVAT NGYÁ RUhÁZA

ÉRTESÍTI A N. É. KÖ
ZÖNSÉGET, HOGY

őszi é s  lé li női fe lö ltő , sz ő r m é im ,  
kosztU m , b lous, alj é s  p ongyola

ÚJDONSÁGAI M ÁR 
TELJESEN BEÉRKEZ
TEK. = = = = =

AZ UJ MODELLEK ÁL
TALÁNOS FELTŰNÉST 
KELTENEK. MESÉS OL
CSÓ ARAK. r ..................

ó m : j a j : K ö h ö g é s , i í m j i  : x

az étvágyat nem ront-Megfojt i>7. »■/ átkozott jak és kitűnő Ízűek. Egger mtllpaSztilláiköliogéH. ( wakítaeiar lucggyógyitott!
Doboza 1 és IC. I’róbadoboz ŐO flll.

Kapható gyógy tárak bán és drogériákban.
Fő- és'.zétküldósi raktár:

Dr. EGGER LEÓ és EGGER I Bpest, VI Révai-u 12.
Kapható Sát raljuujholv: Kiídár (lyula, Kincsessy Péter. VYidder Gyula 
gyógyszert árakban, Hrabéczy Kálmán drogériában. liomonna: Fábián 
Arnold. I’cto Emu. Nagyinihály : Kronovits Miksa, Kát /. Henrik. Ti 
Imre, Sárospatak: Kúsa Sándor. Sztropkú: lfukai Tivadar. T ar 

Toperczer A. gy égy szertárában.

ólvay 
arczal!

Tisztelettel értesítem a n. érdemű közönséget, hogy M

mindenféle fajta férfi kalapok javítását 11 
Wl és tisztítását elvállalok és szakszerűen ÍJ\ 
^  kistafirozok. C
S  Magam a n. é. közönség b. pártfogásába ajánlva lf

Bendalin
a legjobb fémkompositió  
minden elképzelhető  tárgy 

mázolására.
Á l l a n d ó a n  t a r t ó s
Izzó forr óságnak, 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 .
Nyomatott Lándesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátorafaujhely.

. é. közönség b. pártfogásába ajánlva

Juhász Imre
kalapos mester

Sátoraljaújhely Kazinczy-utca 38.

Semmi sem pótolhatja I

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

N e m  p a t t a n  l e  v ö r ö s r e  
i z / o t t  k á l y h á k r ó l  H o n t, 
h a n e m  k i l i t i l é s t t k  t i t á n  
i s m é t  H z é p  e z ü s t - f é n y ű  
' ■ v v c  m a r a d .

I N o i i i  r o l j l í t i n  I 
0 Használatban rendkívül kiadás. £ 
M i n d e n ü t t  k n i > h n t ó .  

Egyedüli gyárosok:

QEORG BENDA
— . LUTZ-WERKE — :

BRONZ FE STÉ K G Y Á R

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