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A VÁRMEGYE GAZDA 
SÁGI ÉRDEKEI ELLEN

A KÉPVISELŐTESTÜLET 
F I G Y E L M É B E

Zeroplénvárraegyét soha sem ró- 
szesitették valami nagy kegyben a 
kormányok. Aliiig az ország más \i- 
dókeit valósággal elárasztották ál
lami intézményekkel, amelyek roha
mos fejlődésnek nyitottak utat, ad
dig Zaruplénvármegyét, ezt a tör
ténelmi nevezetességű vidéket ál
landóan mostoha gyermekként ke
zelték a mindenkori kormányok. A 
koalíció uralma idején még jutott 
valami Zemplénmegyének is, d*1 
azóta ismét elhagyta a kormány 
Kókóczy, Kossuth és Andrássy szii ö- 
vármegyéjét, sőt mindent elkövet 
tek, hogy Sátoraljaújhely, a vár
megye fejlődésnek indult székvárosa 
messze mögötte maradjon más ha
sonló nagyságú kevésbé nevezetes 
városoknak.

nagynevű képviselője, l ’jhely iránti 
kötelességének eleget vélt tenni az- 
za!, hogy a városi bálra megváltotta 
jegyét 5 azaz öt koronával.

De ha már a kerület képvise 
lője semmit sem törődik Ujhelylyel 
és hogy ha a főispán az Andrássyak 
iránt újabban érzett gyűlöletből szí
vesen látná, ha az Andrássyak pén
zén alapított és Hunionná község 
áital évekig fenntartott szakiskolát 
idegen megyébe helyeznék, lega'ább 
a közigazgatási bizottság gondolha
tott volna u vármegye székvárosára 
és kérhette volna, hogy a szakisko. 
lát — ha feltétlenül elakarják vinni 
Homonnáról — Újhelyije helyezzék.

Sátoraljaújhely város képviselő- 
testületén van most a sor, hogy eb
ben az ügyben megvédje a város 
éidukrit idegen vármegyék hatalma- 
sniiiak törekvéseivel szemben és rá 
kény szerit se a k»rüiet képviselőjét 
l jhely érdéinek támogatására.

Zemplénmegye
márciusban.

Az első csapást a Tisza-kor- 
raány mérte Sátoraljaújhelyre, ami
kor a sárospataki járás ftda'litásával 
a város forgalmának nagy részét 
Sárospatakra terelte. Másodszor a 
Tisza által agy outáruogatott Khu. n- 
Kormány mért halálos csapáat kUj- 
helyre, amikor a sárospataki járás- 
biróság feiáhitásával elszakított l \ -  
helyből végkép minden vidéki for
galmat. Most pedig, amikor már 
Ujhelyt te'jesen tönkretett k, a 
megye többi városait akarják gaz
daságilag kivégezni. Legújabban 
ugyanis a homonnai faipari szak
iskolát Eperjesre akarja áthelyezni 
a kormány.

Ez a terv, mely újabb életerőt 
kiváu elvonni a megyéből a köz- 
igazgatási bizottság legutóbbi ülésén 
pattant ki és nyert főispáni meg
erősítést. A főispán ugyanis beje
lentette, hogy a kormány nem tart 
hatja fenn továbbra a homonnai 
szakiskolát, mert kevés a növendéke, 
de kijelentette egyúttal azt is, —• 
oh mily kegyes nagylelkűség — 
hogy kérni mindent szabad és igy 
hozzájárul ahhoz, hogy a szakiskolá
nak llomounán való meghagyása 
mellett Írjon fel a bizottság a kor
mányhoz.

Arról áronban már nem tett 
említést a főispán, hogy miért kell 
a szakiskolát éppen Eperjesre át
helyezni és miért nem hozzák azt 
— ha már oly feltétlenül szükséges 
az áthelyezés — Sátoraljaújhelybe, 
Hát majd ^eláruljuk mi. Azért kell 
a szakiskolát Eperjesre vinni, mert 
br. Ohillányi a rnuukopárt .alelnöke 
ezt igy kívánja és mert Kazy Jó 
zsef államtitkár, az Újhelyi kerület

A k ö z i g a z g a t á s i  
b i z o t t s á g  ü lé s e .

Zemplén vármegye közigazgatási 
bizottsága hétfőn d ‘lelőtt tartott 
ülésén számoltak be a vármegye 
tisztviselői és gaz állami hivatalok 
vezetői a vármegye múlt havi 
állapotának eredményéről. Kevés 
érdekes adat ki rü11 nyilvánosságra 
a jelentések kapcsán, de azért épen 
elegendők voltak az ott elmondottak 
is arra, hogy Sátoraljaújhely város 
küzigazgata>únak teljes csődjéről 
tegyenek bizonyságot.

Mindjárt az aiispáni jelentés 
kapcsán kitűnt, hogy a városházán 
a tisztviselők nem do'goznak, mert 
március hónapban 3423 beérkezett 
ügy darabból 216 maradt fe dolgozat- 
Ittnu1. Később pedig bubizonyult az, 
hogy azok az ügyek, amelyek el
intézést nyernek, a tisztviselők nagy- 
részének közigazgatási tudatlanságá
ról és minden megfontoltság nélküli 
gépies munkájáról tárnak elénk 
képet.

Fegyelmik.
Az aiispáni jelentés egyébként 

más érdekes dolgot is tartalmazott, 
így beszámolt a múlt hóban lefolyt 
fegyelmi vizsgálatok en dményérői, 
A jelentés szirint fegyelmi eljárás 
alatt állották .- Forgács Miklós sajó- 
hidvégi bíró, Lukács Béla, Keruechey 
Béla, Lebovics Mór és Korchma 
Menyhért körjegyzők, Turián Gá
bor kisberezsnyei körjegyző, Ha du- 
nik János mezőlaborci körjegyző.

Rendbírsággal lettek sújtva 
Korchma Menyhért, Kemechey Béla! 
és Trócsányi István körjegyzők, 
Tóth István vékei községi bíró, 
Stefánik János nátafalvai körjegyző, 
ILraszthy István homonnazávodi 
körjegyző.

Kivándorlás.

Az Amerikába való kivárni >rlás 
eredménye a múlt hóban kedvezőbb
re fordult. Ennek oka főleg abban 
a szigorban keresendő, mellyel a 
vármegyei hatóságok a külpolitikai 
helyzetre való tekintettel az útleve
lek kiadását kezelik.

Amerikába kivándorolt : Sátor
aljaújhely rt. városból 15, a szeren
csi járásból 6. a tokaji járásból 7, a 
sárospataki járásból 1, a sátoralja
újhelyi járásból lő, a bodrogközi 
járásból l<i, a gálszécsi járásból 17, 
a nagymihályi járásból 44, a várán- 
női járásból lő, a homonnai járás
ból 6 a szinnai járásból 19, a 
szí röpkéi járásból 12, a mezőlaborci 
járásból 24, összesen 197 egyén.

Amerikából visszatért : a sze-' 
rencsi járásba 14, a tokaji járásba 7, 
a sárospataki járásba 1. a sátoralja
újhelyi járásba 21, a bodrogközi 
járásba 4, a gálszécsi j írásba 8 a 
nagymihályi járásba 20, a varaiméi 
járásba 23, a homonnai járásba 21, 
a szinnai járásba 23, a sztropkói 
járásba 9. a mező ahorci járásba 23, • 
összesen 174 egyén.

Útlevél iránti kérelem az elmű t 
hó folyamán 250 érkezett be s 207 
útlevelet állitattak ki. Visszautasí
tottak 43 kérelmet a belügytuinisz 
tor 1O20* K) 1912 számú rendelete

I1 alapján.
Kedvezőbb vasúti összekötettes.

A közigazgatási bizottság fe’- 
terjesztést intézi tt a k< reskedelem- 
iigyi miniszterhez a Misko'cr'd Sze
rencsen át Ujhelyre közlekedő vo
natok menetsebességének gyorsítása 
iránt. A kereskedelemügyi miniszter 
most válaszolt a bizottság felterjesz
tésére és annak csak részben adóit 
hely 1, mert a bizottság lehetetlen , 
kívánságokkal állott elő. Azt kí
vánták ugyanis, hogy az eddig 3 
21 percig tartott utat a vonat há
romnegyed óra alatt tegye meg é.s 
ezáltal a helyközi közlekedést bo
nyolító vonat a gyorsvonatnál is 
nagyobb sebességgel haladjon n  
miniszter úgy o'dotta meg a kér 
dént, hogy az eddig reggel 9 órakor 
Ujhelybe érkező vegyesvonatot 50 
km. sebességgel haladó személy vo
nattá fokozza és ezálta a 3 óra 21 
percig tartott menet idő 55 perccel 
megrövidül.

Zavarok a gálszécsi 
rabbiválasztás kőről

A gálszécsi orth izr. hitközség 
tagjai körében még mindig nem 
ü t  el az ellenségeskedés. Hónapok 
ótn tart a gy ű ölködő harc, mely a 
vidékiek szétvállási szándékán kez
dődött és most előtör minden olyan 
alkalommal, amikor a hitközség 
beléletére fontos ügyben kell hatá 
rozni. A szétvállás már megtörtént 
és a közig, bizottság éppen a leg
utóbbi ülésén vette tudomásul. Most 
azonban a rahbiválasztáson történt 
az újabb összekoccanás. A hitközség 
többségének K r a u s z Mózes szalóki 
rabbi volt a jelöltje és igy a vá 
la.sztó gyűlésen nem jelölték a 
kisebbség jelöltjét M o s k o v i t z 
| G '*zát. A kisebbség megfelebbezte 
a választás endményét, a közigaz
gatási bizottság azonban — miután 
a megválasztott rabbi a törvény 
által előirt kellékeknek megfelel — 
tudomásul vette a választás ered
ményét és az iratokat a további

intézkedég végett felterjesztette a 
belügyminiszterhez.

Egy bölcs tanácsi határozat
Sátoraljaújhely város tanác»a 

újból levizsgázott egy bölcs hatá
rozattal, melyet az állami borpincé
szet vízvezetéki hálózatának a vá
rosi hálózatba való bekapcsolása 
ügyében hozott. A m. kir. szőlészeti 
és borászati felügyelőség kérte a 
város tanácsát, hogy az újhelyi 
pincészetet kapcsolja be a városi 
hálózatba. A tanács az üsszakapcso 
lást a pincészet vezetőségének fe
lelőségére megengedte, de egyben 
elrendelte, hogy a hálózatban a 
mérnöki hivatal által megállapított 
hibákat 30 nap alatt tartoznak 
rendbe hozni. Azt azonban elfelejtet
te a tanács határozatában megjelölni, 
hogy m ik azok a hibák, amelyeknek 
kijavítását a mérnöki hivatal követeli. 
B közig, bizottságban élénk meg
ütközést keltett ez a tanácsi ha
tározat, mely minden meggondo tság 
nélkül készült és elrendelték, hogy 
a tanács újabb határozatban jelölje 
rueg azokat a munkálatokat, melye
ket a vizszo’gáltatas zavartalansaga 
érdekébtn szükségesnek tart.

A bizottság részvété 
A bizottság ülésének befejezése 

után Meczner Gyu’a főispán meg 
emlékezett azokról a csapásokról, 
melyük br. Sennyey Miklós bizott
sági tagot bátyja olhunytával és fia 
balesete folytán érték. A bizottság 
elhatározta, hogy a hálói családot 
ért csapások felett jegyzőkönyvben 
ad részvétének kifejezést s erről a 
mélyen sújtott családot jegyiő 
könyvi kivonatba értesíti.

Nem lesz villany 
két napig.

J a v í t j á k  a  k ö z v i l á g í t á s t .
A vilanygyár — úgy látszik — 

mégis csak rászánta magát arra, 
hogy üzleteivel szemben előzé
kenységet tanúsítson. Pénteken 
és szombaton külső vezetéki 
munkák miatt be kell szüntetni 
a nappali áramszolgáltatást. Más
kor a villamosmü vezetősége min
den szó nélkül szüneteltette a gyá
rat és nem törődött azzal, hogy 
a fogyasztóknak ebből helyre
hozhatatlan anyagi kára származ- 
hatik. Most — nem értjük a hir
telen változást — előre bejelen
tik, hogy nem lesz áram két na- 
pig. A gyárvezetó'ség ugyanis a 
következő kom rüniké közzététe
lére kérte lel lapunkat :

F .  h ó  i y  és zo -á n , a za z . 
szom baton és vasárnap  reggeli 
4 ó rá tó l délután  y és fé l  óráig  
a villam os áram szo lgá lta tást 
az u tc za i vezetékek á tszere /ési 
m u n ká la ta i fo ly tá n  beszün tet
jü k , m ié r t is  kér jü k  a  t. 
motoi tu la jdonosokat, hogy m un  
ká la ta ia ka t ú gy  beosztani s z í
vesked jenek , hogy a  je lze tt  
napokon m o torüzem ük né lkü 
lözhe tő  legyen.

L a p u n k  m a i  . z á i n a  4  ó i d u l .
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Sőt egyebet is 
kis kommüniké, mint 
az áramszolgáltatás 
szünetelni lóg

elárul ez a 
azt,
két napig 

Megtudjuk belőle válaszol a

holy-a leiratban foglalt intézkedés 
hogy ítolenségéről.

- 1 Ezekután kíváncsian várjuk, mit 
miniszter. Mert kétségte- 

liogy ez intézkedés mögöttazt is hoev az utcai vezetékeket len, „  ...
a “  ,S* fc) ...........................  messzemenő politikai tendenciákátszerelik, vagyis megjavítják az 
eddigi hibákat.

Hát mézis lesz egyszer jó hogy 
közvilágításunk í k> nemzetiségiekkel. De mer. a kínos

I rejtőznek. Tudvalevő dolog úgy aiiis, 
Lukács-kormány paktál a

A kormány
és a pánszláv agitáció.

Mentési akció Zima György 
f ő e s p e r e s  érdekében

t lenül 
rzeliuii

Ismeri mindenki azt a történe
tet, amelyben a férj, hogy az üz
letvezetője által megbolygatott csa
ládi életét megmentse, kidobja a di- 
vánt. A közoktatásügyi kormány 
_ úgy látszik — most újabban en
nek a mesének az alopjáu kivan 
igazságot szolgáltatni és ahol vala
melyes kényes üggyel találkozik, 
melynek igazságos elbírálása kor
mányzati érdekeire kellemetlenül 
hatna ki, ueki esik a divánnak és 
azt dobja ki.

Olvasóink bizonyara élénken 
emlékeznek Z i m a  György sztrop- 
kói gör. kath. főesperes, egyházi 
tanfelügyelő szomorú esetére. Még 
a múlt év őszén panaszt emelt 
ugyauis Mai o n y a y Tamás sztrop 
kói főszolgabíró a közigazgatási bi
zottság előtt Z i m a  György főes- 
per s ellen, hogy a sztropkói elemi 
iskolában nem engedte meg a nö
vendékek magyar nyelvű imáját és 
a Himuusz éneklését. Az ügy ak
koriban kínos feltűnést keltett anuál 
inkább, mert a vád.ó maga az iskola 
tanítója volt, akiuek — saját állí
tása szerint — magyar érzelmei 
miatt gyakran kellemetlenkedett a 
főesperes.

A közigazgatási bizottság vizs 
gálatot rendelt el ez ügyben és a 
tanfelügyelőt bízta meg a tényállás 
kiderítésével, a tanfelügyelő pedig 
— miután egy alapos vizsgálat 
megejtésére törvóuyes hatásköre 
nem volt — a közoktatásügyi mi
nisztert kérte, hogy ejt?e meg a 
vizsgálatot. Hosszú hónapokig nem 
történt ez ügy ben semmi, raig végre 
e napokban megérkezett a miniszter 
leirata, melybeu utasítja a kozigaz- 
ju tá s i bizottságot, hogy a tanító f i lm  
rendelje el a Jég) (Imi eljárást.

A bizottság tagjai kóreben nagy 
megütközést keltett a miniszter le
irata. Egymásután szólallak fel a 
bizottság tagjai és tiltakoztak az el
len, hogy a a tanítót, aki becsüle
tesen teljesítette kötelességét és pa
naszt emelt a főesperes ellen, fe
gyelmi alá vonják. Különösen Dókus 
Gyula alispán fakadt ki erélyesen 
az érthetetlen rendelkezés ellen ésj

' feltűnést keltett ügyet elintéze 
nem hagyhatja, a pánszl 
főespirest pedig nem akarja bántani, 

,a tanítót szeretné bűnbakul felhasz
nálni.

A tanító volna a díván, arae- 
Ivet azért dobnának ki, hogy a kül- 

I világ előtt valamelyes megtorlás fé
lét mutassanak, a háttérben azon
ban tovább folyna a bűnös viszony 
a kormány és a nemzetiségiek kö 
zött.

Ezúttal azonban nem igen fog 
sikerülni a furfangosan kieszelt ra
vasz terv. Ebbeu az ügy ben szint 
fog kelleni vallani a kormánynak, 
ha ugyan el nem pusztul előbb.

e e t l e n ü l  a bécsi kormánytól a sor- ] szőlő helyes trágyázásának és per 
fát intézni. Az irat egy nyomtatott | metezés nek mócLierint fejtegette.

— A gépész es a holdvilág. A
JU mi ..®v ------------ | város képviselőtestületének legutóbbi
tűnik fel, ha most a vármegye- közgyűlésén általános derültséget

hát az a

1849 április 14
S á to ra lja ú jh e lyb e n .

Irta ; Matolay Ida.

Ha nagy ritkán végig megyek 
a főutcán, s elmerengek a Kossuth- 
szobor és a vármegy háza szemlé
letébe, százféle emlék merül fel a 
régi időkből lelkerabe. Elgondolom 
azt is, hogy előbb utóbb lebontják 
aini történelmi nevezetességű var
megyeházunkat, — bar én ne látnám 
azt, Igaz díszesebb jön a helyére, 
— de az mégis Csak más lesz. Ma 
április 14-ike van. Kigondol ma mar 
arra, hogy mi történt 184(J április 
14 én ?

Apri is 14-én mondta ki a nem- 
zetgyüiés Kossuth Lajos indítvá
nyára a magyar nemzet független
ségét a Habsburg Latharingiai ház
tó , Debrucenbeii a református nagy
templomban tartott nemzetgyűlésen

A pohár m-gtelt. Magyarország 
a Dunavóigye, es a főváros kivéte
lével a vitéz lelkes honvédsereg bir
tokában volt. A TaCzok le voltak 
verve. Brassó, Nagyszeben, Kolozs
vár a magy ar st reg birtokában volt, 
és akkor, mint a függetlenségi nyi
latkozatban olvassuk : „S hogy 
semmise hiányozzék raértéhebő-, Er
délyben a vitéz hadsereg által meg 
veretve, az orosz cár segítségéhez 
folyamodott, s a szomszéd O.ahor 
szagból, úgy a tuagas Porta tilta
kozása, mint az európai hatalmak 
Bukaresti konzulaiuak ellenzése da
cára. a népjog megsértésével, orosz 
seregeket hozott be Erdélybe a ma
gyar nemzet legyilkolásara.

Es végre az osztrák csiszár f 
é. március 4-i és 0 i manifestumá- 
ban nyíltan kimondja, hogy a ma
gyar nemzetet kitürii az élő nt-ra- 
zetek sorából, területét üt részr- 
feMaraboija ; Erdélyt, Horvátorszá
got, Szlavóniát, Fiúmét és a ma
gyar tengerpartot Magyarországtól 
elválasztja. Magyarország belső te
rületéből a rác rablók számára kü

ivet tesz ki.
Az én helyzetemben 

kép ........
háza erkélyére pillantok, mikor egy 
szép verőfényes meleg tavaszi reg- 
oelen, egymást felváltva olvasta fo. 
a Függetlenségi nyilatkozatot, a 
várni1**. \ o két szép ifjú jegyzője 
Hókus József és Nyoiuarkay Jozsel 
fekete diszmagy arbai, kardosán 
asztrahán kalappal a fejükön hosszú | 
nagy sastollal. [

Szép és nagy közönség gyű t 
ij.vze az Utcán meghallgatni a sza
badhaza kihirdetését. A vid kröl is 
sokan jöttek be, — mindenki ün
nepi ruhát öltött, — a hölgyek a/, 
ukkoii divat szerint színes se.yeiu- 
rulitiikban szepp ■ tettek a képét. 
Le kés volt a hangú at, az elórzc- 
kenvülés könnyei csil.ogtak a sze- 
m ‘kinn ; senki sem kételkedett a 
jobb jövőben. Szerény magam is ott 
álltam édes anyámmal, és sok ro 
kon és jó ismerős hölggyel.

A felolvasás meghallgatása után 
előbb a rom. kath. templomba men
tünk hala istentiszteleten imádkozni, 
iiia^d a református templomban, vég- 
re a gór. katho iku-oknal k* rtiik az 
Istent, tegye tartóvá örömünket, 
vigye igaz győzelemre szent ügyün
ket, és oltalmazza a honvédseregben 

| küzdő véreinket. Hisz n nekem is 
három testvérbátyám volt a küzdő 
honvédseregben. Es kevés \o;t ab
ban a gyülekezetben, akinek ne 
lett volna kiért imádkoznia.

H Í R E K .

— Áthelyezés Az igazságügy- 
miniszter M a r a  György király hei- 
rueci járásbirósagi Írnokot a sutor- 
aljaujlieiyi törvényszékhez helyez
te át.

Probavzónoklat A helybeli 
izr. anyahitközség t» mplomában f. 
hó 2U-én, szombaton d. e. 10 órakor 
Liebermanu Jakab lévai főrabbi 
próbaszónoklatot tart. A kivá'ó 
[őrnek örvendő pap beszédét érdek- 
ődés8el várjak a zsidó hitközség 
hívei.

Székely kontra Pataky
Megírtuk, hogy a város képvise
lőtestületé megbízta Márton Ele
ket, hogy a főjegyzői ügykört, 
mint helyettes főjegyző lássa el. 
Ez ellen a határozat ellen Szé
kely Elek felebbezést adott be a 
törvényhatósági bizottsághoz Nem 
a helyettes lőjegyző személye

keltett a villamvilágitási részvény
társaság f« Ifolyamodása, amelyben a 
t. rhére rótt 27 korona 45 fiilórnyi 
pénzbírság elengedését kéri. A 
dolog ott kezdődik, hogy egy vá
rosi rendőr jelentése szerint raárc- 
hó 20-án éjjel a közvilágítási lám- 

m-m égtek, s a város korotu- 
tétségben maradt. Ezért büntették 

m g  a villamvilágitási részvény
társaságot, s ez ellen a büntetés 
,.)P*n irányú a felfolyamodás. Hang
súlyozza a felfolyamodás, hogy a 
társaság csak akkor tartozik világí
tani, ha nincs holdvilág. A virradat 
és alkonyat időpoutját, nemkülön
ben a ho d feljöttének és letűnésé
nek idejét már 13 éve mindig a 
társaság gépésze állapította meg. 
Euuek megállapítása, — mondja a 
fe.folyamodás, — az egyénektől 
függő, s erre hivatottabb egyén 
n* in is lehet, mint a társaság gé
pésze, aki 13 év óta bizonyara 
megszerezte az ehhez szükséges 
gyakor utót. Ebből tehát az követ
keznék, hogy a jelentést tevő rendőr 
bizonyára tévedett, amikor korotn- 

it. t éget konstatált, ho olt már 13 
ve mindig akkor süt a hold, és 

akkor áll he az alkony és a virra
dat, amikor a villamvilágitási rész
vénytársaság gépészének szakvéle
ménye ezt megengedi. Es mi is 
mindannyian bizonyára tévedünk, 
valahányszor úgy találjuk, hogy 
sötét a váró?, hogy sem a hold, 
sem a lámpák nem világítanak, — 
mert hát ennek megállapítására 
nem mi vagyunk a „hivatott egyé
nek, “ hanem egyedül a társaság 
gépésze. A képviselőtestület nagy 
mértékben mé.tanyolta ugyan a 
gésznek 13 évi gyakorlaton alapú ó 
kiváló szaktudását a ho d fényének 
isim rete körül, — de azért a je
lentést tevő rendőrben is feltétele
zett. annyi szakismeretet, hogy u 
sötétség és világosság között kü
lönbséget tudjon tenni, és megtudja 
állapítani, hogy síit-e a hold és 
égnek-e a lámpák. Elutasította te
hát a társaság felfo yamodását s 
neiu engedte el a 28 K. 45 fillér 
büntetést. Csak legalább aztán az 
ilyen büntetéseknek meg lenne az 
a hatása, hogy közvilágításunk mi
zériáit. legalább részben megszüli 
tesse.

— A kortesszolgálat jutalma.
Megírtuk, hogy a kormány a bod- 
zásujlaki református papot, llubay 
Bertalant tábori lelkésszé ütötte a 
Kazy megválasztatásakor teljesített 
kortesszoigálatok elismerése gyanánt. 
Hubay Berta an május hó elsejénellen van kifogásom — mondja

felebbezésben, — hanem ma | íoKtajja uj ánását. araikor is Kas- 
gát a helyettesítés tényét kifo
gásolja, mert igy egy tisztviselő 
csak sétál, s élvezi a 
és amellett helyettest is kell 
fizetni. 11a Pataky főjegyző meg 
érett a nyugalomra, úgy helyezzék 
nyugdíjba, — ha pedig munka
képes, rendeijek be rendes szol

sara hurco.kodik Bodzásujlakról,
| bodzásujlakiak végtelen szomorúsá
g ra ,  és a mungókortuány uagyobb 

fizetést diciöségére.
— Az elegedetlen városatya. Múlt 

szombatot! a Hársfa utcabau történt 
tüzeset alkataival euy jelenvolt 
városatya hangosan kifakadt Frisch 
Hriraati tűzoltóparancsnok ellen, s 
azt a szemrehányást tette, hogy a

gálaltéteirc. — A törvényhatósági tüzo.t »ság késön jelent meg

lön vajdaságot kiszakít, s általában 
. | az egész országot önállóságától, tör-
inditvanyt tett, hogy a bizottság fa 1 vényes függetlenségétől
gadja meg a rendelet végrehajtását. 
Mtczner Gyula főispán könyörgé
sére azonban elállott a bizottság 
az erólyestbb állásfoglalástól és úgy 
határozott, hogy feliratot iuléz a 
miniszterhez, melyben felvilágosítja

országos
léteíétől megfosztva az osztrák bi
rodalomba beolvasztja."

Ez a függetlenségi nyilatkozat 
szépen kidolgozott hosszú irat ; vi
lágosan fejti ki, hogy már elég a 
több mint háromszáz évi szenvedés. 
Maga akarja a nemzet ezentúl füg-

szedelem színhelyén. Nem akarjuk 
védelmünkbe venni a tűzoltóparancs
nokot, mert ő, annak tudatában, 
hogy kötelességét gyorsan és kifo
gástalan pontossággal teljesítette, 
nem is szorul semmiféle védelemre. 
De az igazság érdekében le kell 

tényt, hogy ép
gyorsaságának és

bizottság legközelebbi gyűlésén 
lóg az üggyel foglalkozni.

— Szolezseti szakosztályi ülés.
A Zeruplénvarmegyei G*zd<t>agi 
Egyesület szőlészeti és borászati 
szakosztálya tegnap délelőtt népes 
illést tartott a vármegyeháza nagy- szögeznünk azt 
termében. Nagy érdeklődés kis rte pun a tűzoltóság 
Hegedűs Sándornak, a tarcali vin- pontosságának volt köszönhető 
cellériskoia nagytudásu igazgatója- nugyobh veszedelem elkerülése, és 
nak szakszerű előadását, melybeu a, hogy egyáltalában az utóbbi időben

„Jüoriu leüélpap r, 50 leüéipapir és 50 boríték
1 KORONA

Landesrnann Miksa és T>'rsa könyv- és papirkereskedésében.
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adta 
aratott.

süriiii előfordult tüzesetek alka'iuá-j 
val tűzoltóságunk mindig elismer.-re 
méltó derekas munkát végzett. I.
Iia valakinek vonlának is jogos ki- 
fogásai a tűzoltóság ellen, semmi - 
nen sem ledyes dolog ezekkei a 
kifogásokkal éj,pen olyankor in i -j 
v átlósan molesztálni a tüni'tnpa 
ranoauokot, amikor hivetásanik lesz 
eleget is kötelessége teljesít.' evei 
van elfoglalva.

— A Kazinczy körben f. hó 13-án
a sárospataki lai itokepió ini■ -z- t 
ének és zenekara hangversenyli.
A közönség ez érd. kosén »> z • > i- 
tott műsor minden egyes sz on.it 
nagy tetszéssel togadia ' s - j > 
tapsokkal honorálta a -z. r p:u»et 
Örömmel tapaszta tok, lu>.:\ a la 
nitójelültek Kovács Dezső zen-Uiiar 
vezetése mellett alapos remi zi. ; 
zésben részesülnek és egye- k \.i " 
saggal müveszies szinvoiiaiiui .
mik. Egyes szereplők körül ki...... -
seii kiváltak Kiss István gy.nyi.ru 
hegediijalékaval. Hubzy csárda j -  
lenotét közkivaiialra meg t. .11
ismételnie. Lisakey i.ász u mi..... la
lóságával aratott nagy sikert, meri 
hegedűn, harmoniuiuoii es zongm ,n 
egyforma ügyesegei és ke.-zs go  
árult el. V uacskó 11 " zongora 
játékával ért el nagy halasi. A 
műsor egyik kiváló aratnál kejuz..
Virág Andor 111. « vés loouigua mű
vészi szavalata. Zempléni Arjaid.
Ne legyen meg a te akaratod o 
nagytiatásu költeményt 
mellyel éiiasi tetszést 
estély igen nagy élvezetet nyújtott
a hallgatóságnak. Teljes flisiu. r.> 
illeti Hodosy H-la intézeti igazgatót 
és. Kovács Dezső zeim tanárt az 
ifjúság magas színvonalú zenei 
tudásáén. J

— Az uj nyuydijszabály rendelet
A városi kípviseiötastület tepuapi 
közgyűlésén az uj ny ugdijszahaly 
rendeletet tárgy altak, nagyon lanyha 
érdeklődés mellett. A varos mar re
gen megalkotta uy ubdijszalialy ren
deletét, de közben életbe lépett az 
uj nyugdíjtörvény, s ennek intezke 
déseivel összhangba kellett l.ozm a 
szabályreudeletet. A regi szabály
rendelet módosítása vall szükséges
sé a törvény intencióihoz k.p.s  .
A város küzgyü.ése az akkepeii 
módositott szabáiyrendeletet egész 
terjedelmében elfogadta. Megalapít
ható, hogy az uj nytigdíjszabaly ren
delet a régivel szemben a varos 
háztartása szempontjából kedvezőbb, 
de a tiszlvise.ökre tűzve kedvezőt
lenebb. A régi szeabályrendoiel sze
rint tiz éves szoigaiat után a ftze 
tés ÖO százalékú jár Ily ugdijképen ; 
az uj szabályrendelet szerint csak 
40 százalék. A régi szuba yrendelet 
értelmében a tisztviselő iiö évi szó.- 
gálát után tarthat teljes ny ugdijra 
igényt i uj szabá.yreudeiet a 40 
éves szolgálathoz köti a teljes nyug
dijat. A régi szabályrendelet szerint 
a nyugdíj megállapításánál a teljes 
lakbér beszámítunk, mig az uj sza
bályrendelet bizonyos kulcsot állapit 
meg a lakbér beszámítására nézve, 
a tisztviselők képzettségi kvaliíiaá- 
oiója arányában. láz az intczkcd 
a törvény azon intenciójának szó - 
gál, hogy a városi lisztvise.ők lehe 
tuleg löiskolti képzettségű egyének 
legyenek.

_ Itt a tél. Nem hiába neve
zik áprilist a bo-oud hónapnak: 
mostani hóbortjaival csakugyan rá
szolgál erre a névre. Szép, verő 
fényes tavasii napok után egyszerre 
megint beállított a tél a maga kel
lemetlenségével. Süni pely bekben 
hull a hó, és kiállhatallau szélvihar 
dühöng* amikor e soroz Íródnak, — 
az embereknek vacog a loga es a 
télikabát kikivánkozik a szekrényből, nn ny > • 
vagy a — zálogházból. Nagyon1 h d:v* tel

*zép lenne Április őfelségétől, hogy
ha akkora, amikor e sorok nap
világot látnak az uj-ág hasábjain, 
már m ‘gint szép tavaszi nap ra
gyogna bánatos f. jiink felett. T*‘l 
apó pedig végleg kotródba és 1»'k♦'t. 
hagyna nekünk, fában szűkölködő 
sz'-g ’iiv hal mdó! nak.

folyamodhatni. — Az intézetnek 
nagy játszótere és kertje m egészen 
újból épített kényelmes ht rejul *zé*sü 
internátusa van.. Bővebb felvilágo
sítást ad az intézet igazgat*.ja.

— Betörnek. 14 • ; • j,
rétién tettes a vasul mellet 
brt-.szá'luda egyik ab'nkát 
heh ztoli a >■ oiiv-iuiiszobidu 
80 korona ériéiül szivart i 
és dohányt ellopot. t ' 
lupokbau L t »*• ■. ké»rn\ *‘*k 
betörés lopás t -"ti 
kii-in k a c-<nd«*r 
van, aznnoiitk.

A moziból
bemutaiDsav ai a m 
ntm közönséges n 
szrsitette a mozi 
viiighirü Z ii'i'dtii egy ezerre bármi 
szerepben ragyogtalja kivaló niü 
vész* t l ebben a r* mos daiabban, 
üii-öy igazan mély hutással vö t a 
nézőkre. ( ’-ütürtökre pompás in g- 
lep* t' >t tartogat a mozi igazgatósága 
Zigomar fog megj-ionni előttünk a 
v.i> non, a detektív drámák li * * * . A 
közön, ag nagy * rdek l ö d n -  z a I 
sz- iiz. ciás k* p b'luuUtusa elé, s a 
/  gomar kalandjait hihetőleg te.; 
ház fogja végignézni.

— Jármüvek jelző táblákkal. 7. mp- 
iénv arn*- gye i.ivuta os iapjanak 
légii óhbi száma közli a közti akonj 
kö/i«ktdő jármüveknek jelzőtáb
lákká! leendő eluta&a tárgyúban 
hozoi t szabályrendeletet, melynek

rteim bt n a közutakon hasznait - 
közleki d -si, avagy gazdasági célokra 
szolgáló jármüvet a tu.a^djr.os ne- 

l és I .r%he yét feltüntető joiző- 
t tb'ivai k.-ü o átni. A jelző-táblát a 
jármű jobb odaian,  feltűnő h*dyen 
erősen keli a járműre i eszteui. A 
tábla legalább 35 cm. széies és 25 
cm. magas, feli* r oiijfestésü a apon, 
fekete olajfesié a, egyenes állásit, 
a ön nyeli Olvasható betűkkel ken 
Készülni*. A kizárólag szemílyszál- 
liiásra haszuah, Higannyal ehatolt 
kocsikon je ző-tabia nem a kalraa- 
andó. A jelző táblával való o!ju

tásra a III aj Ionos van köle.ezve. A 
s/abá y r-. nd et megsértése kihágás-, 
kép ez é> HO korona pénzbüutetessei 
büntetendő.

— A sarospatski háztartási tan
folyam api i-is no 30-an d. u 2 
érakor kezdődő ünuepéiyes vizsgá
l t á r a  (i> I. főiskola dísztermi ben) 
ez utón hívja meg az érdeklődőnél

tanfolyam vezetősége.
— Újabb tüzek a Bodrogközön. A 

rémes bodiogszögt tűzvész Után 
csaknem mindennap fenyeget u 
Bodrogközön a pu ztiui elem v*sze
dőimé. Az e m u  t pént ken a p.iciui 
urad r omhoz tartozó Fodnkert ta
nyán az összes meiiékópü etek estek 
a tűz martalékau. Szombaton d - 
atáu pedig a Korcsa községben 
egeit  el négy szaimaka.a* és egy 
ista:.*'*. Mindkét helyen cigerettázó 
gyermekek okozták a tüzet s Csa* 
a gyors védekezésnek kücíönheiő. 
hogy nagyobb veszt delem ntm tá
madt. Szombatról vasárnapra virrad-, 
éjjel Nagyküvesdeu jelent meg a 
vörös Kakus. Itt mar alighanem 
szándékos gyu/ogalas okozta a 
lüzet. Ugyan e helyen ugyanis ez 
mar a 7 i& tüzeset. Két ssalruakazai 
elégésén kívül nagyobb kai nem 
történt.

— A jegyzők es a parcellázások
A be.ügy miniszter a napokban ki 
adott rendeletével a jegyzőket a 
pfcico lazáéban való r« aav ételtő 
uitja és a j ívűben abban csakis 
a fóidmivelésügy i miniszter enge
délye mellett vehetnek részit. Az 
engedélyt az alispán utján kell 
községi jegyzőknek kérniük.

Felvetői a sárospataki allami 
tanítóképző intézetbe. Az 1913—14 
tanévre a sárospataki állami tanító- 
képző-intézetbe 40 növendéket vesz
nek föl. A jobb tanti ók ingyenes. 
Dégbini vagy féli alulijai* kedvei 
ni íny bon résiceu’uc*. 1 an.lij ninc-'

■ tol iránt f. é. május végéig

A tudomány mai áliáspontj’a 
szerint bebizonyithatóanazOdol 
a legjobb szer a száj — és a 
fogak ápolására.
Ára: nagy üveg 2.— k, kis üveg 1.20 k.

BCő z c A i a A S á s .
A Trieszti Általános Biziositó Társulat

(Assi* urazioni Generáli )

Álarc uí hó 26-án a társaság 
81-ik rendes l i i /^ói • tartatott 
meg. Besso Alarco * i tó < jelenti, 
hogy a társaság v</* riga/gatója 
i rr.iibai K chetti Ödön íiny os eg. -z 
s-gi tekint*.tekbő* * » határozott or
vosi rendeletre álüKárol, melyet uz 
intézet javára nagy -zeretetul és 
[etette fényes sikerrel töltött be, 
u mos dott. Az igazgatóság •’s igaz
gatótanács, Mar nagy sajnaiatta1, 
kénytelen volt az crdeiudus vezér- 
igazgalónak lemondását a jelzett 
köruiiuéuyekkel igazol vis-zavon- 
hatat.an elhalározasánáj fogva tu 
duiuásul venni. De azon kívánság 
tol vezéreltetv*-, hogy Kichetli ur 
értékes közrtuiüköd-se es gazdag 
tapasztalatai a társaságnak továbbra 
i3 megtartassam , az igazgatóság 
és igazgatótanács indítványozza 
Uiehetu urnák, az igazgatóság tag
java való megválasztását. A köz 
gyűlés Kichetli ur lenoudá.'át a 
tarsasag körű. szerzett iierv .dfiatat- 
iutt • idilliéinek hűi ás e ismerése és 
mely köszönet.) kifeji*/..-se mellett 
tudorai su vette és őt kőzfeikiu tás- 
>a! az igazgatóságba beválasztotta. 
A közgyűlés el* t * rj t« 11 11)12,
évi tu* rtegek előttünk fo.vö jelen- 
lesébő. latjuk, hogy az 1912. deceu 
brr 31 én érvényben vöt *‘ietbizto- 
sitasi tők-összegek 1 .-•)7.20!*.'JU9 ko 
ro iá és 23 Iliiért leltek ki >s az * v 
folyamai! bevett dijak 55,525.31)2 
korona és 20 fi lerre rúgtak. Az 
.‘.etbiztosilasi osztály dijtar 
23.70Ö.97Ü korona 05 fi lő 375 547.650 
korona 07 fillérre emelkedett 
Az ele;biztosítottak osztalék-alapja 
7,141.183 korona 12 fii.ért tesz ki. 
A luzbutositasi ágban, beleértve 
a tükörüveg Ijiziositast. a dijbevét l 
18 926,641.119 kői i * b stositáa 
összeg után 32,402.802 korona 58 
fillér volt, miből 11.320.023 korona 
37 filh-r v iszontbiziüsitasru fonlit 
látott, úgy hogy a úszta dijbevétei 
21,130.800 korona 21 fűiéire rúgott 
*-!4 ez összegből 15,302.274 korona 
50 fillér mint díjtartalék minden 
téliéitől menten jövő évre vitetett 
át* A d kés é vál
dijkótelezvények o-z* g • 155,630 250 
korona 27 fillér. A betör sbiztosi- 
tési ágban a díjbevétel 1,030 420 
korona 03 fillérre rúgott, miből I 
vonván a viszontbiztosítást, a tiszta 
dijbevétei 016.019 koron* 8 1 fillért 
lett ki. A szalliliiiánybutositási ág 
bén .i díjbevétel kitelt 6,018 766 
koronát, mely a v isszonibiztositások 
levonása után 2,793.257 korona 34

I fillérre rúgott. Károkért a társaság 
1912 ben 40,019.602 korona 23 fillért 
' i alapítása óta 1.112,818.121 ko- 

irona 56 fillért fizetett ki. E kártéri- 
I téti összegből hazánkra 222,758.821 
kiírón* 22 fillér esik. A nyereség 
tartalékon közül, melyek összesen 
17 204 558 korona 20 fillérre rúgnak.
• ’>! nös*-:i ktereelendők : az alapsza- 
h * v sz* i inti nyereség tartalékok mely 
7, Ott.599 korona 28 fillért test ki, 
■/. * rt kp.ipirok árloiyara-ingadozá 

sara alakított tartalék, melv az id**i 
ata'aku'á>sal együtt 7,924 932 ko
rú «» 13 fillérre ru r, továbbá felem- 
itendő a 160 000 koronára rugó ké

tes követelések tartaléka és az in- 
u.itiitii t .rt *|.‘k, mely az idei atuta- 
l.t-'iil 2,219.020 korona 77 fillért 
1 l ! i. Részvényenként 720 arany 
frank, osztalék kerül kifizetésre. A 
társaság összes tartalékja és alapjai, 
■u •!y• k eFőrangú értékekben vannak 

, as id i á( alak ulások föl y - 
tűn 410.840.022 korona 40 fillér fil- 

11 m 434 .{07 388 korona korona 47 
fi • rr * emelkedtek, melyek követ- 
ki ük. pen vannak elhelyezve* 1. 
F’gsithu'ok és jel/á'ogkövetelések 
104,101 005 korona 92 fillér. 2. Elet- 
!*izto-ita>.i kötvényekre adott köl- 

*• k 45,159.521 korona 06 fillér, 
h Ért* kpapirok 242.001.442 korona 
sS fii r. 4. Követelések államoknál 
és tartományoknál 40,422.113 korona 
7ö fi ér. 5. Tárca váltók 020.815 
koro'iu 10 fi i r. 0. Készpénz és az 
i,.t zvt követelései a hitelezők köve- 
'»» • 'fin»'k levonásával 1,995.889 ko- 

2 f: I ér. Összesen 434,367.388 
47 fillér. Ezen értékből 82 

korona magyar értékekre esik.

róna 
voroua 
nihiú
\ „Minerva^ általános biztosító rész- 
irt’my társaság Budapesten, — mely 
íz Assicurazioni Generáli leányinté- 
/•■te. — *gyéh ágazatain kívül fog- 
laUo i*< a kezességi- és óvadék-, 
va umiiit az eltulajdonítás-, lopás-, 
fiiitlen kezelés- és sikkasztás elleni 
biztosítással, nemkülönben verseny
lovak, telivérek és más értékesebb 
tenyészállatok biztosításával, mely 
uj -igazatokat nevezett társaság ve
zette h * hazánkba.

Teljes mérleggel a társulat min- 
donkinek, aki e célból hozzá fordul, 
.t legnagyobb készséggel szolgál. 
B ívebbet a saujhelyi főügynökség. 
H r-ch Albert a K izp. Takptár fő- 
kön> ve ője.

i<e^dutu Izidonos :

L A N D E S M A N N  MIKSA

Nyári et teli
yyogyhtly. a magyar irgalmas rend tulaj - 
amid. I .Isűrangu kenés hév vizű radioaktív 
gyogyforraeai modern berendezósü gőz- 
lut'i", kényolinoK iszapfürdők iszapboro 
g tasuk u zodak külön hölgyek ó** urak 
i* '/őre, Torok-, kö es márványfürdők, 
hólég-, szénsavas- és villamos-vizfUr- 
dok. A fürdők kitűnő eredménnyel 
i .. /.náltatiidk főleg csűrös bántalniak- 
nal és idegbajok ellen. Ivó kúra a lég 
/. -zervek hurutos eceteiben s altesli 
pungasoknál. 2UU kéeyelmes lakószoba, 
szolid kezelés, jutányos árak. Gyógy-, 
és zouedij nincs, l’rospektust ingyen 
és bérmentve küld

Az igazgatóság

LEVÉL-
P A P I R O S
ÜOBOZOkBAN A LEG
DIVATOSABB ÉS LEG- 
1ZLÉSESEBB SZÍNBEN 
=  KAPHATÓK

L a n d e s ia n n  Miksa és T á r s i
könyv- es papirkereskedésében

H B B  Sátoraljaújhely. | | | |
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1248-913. tk.
Árverési hirdetmény.

Bodrogközi gazdák takarékpéns- 
tára és jelzálogintézete részvény tár- 
saságnak Juhász Bertalan fa társai 
elleni végrehajtási ügyében a végre
hajtási árverés 10000 korona töke. 
ennek 1912. julius 1-től járd 8 szá
zalék kamata. 968 korona 92 f már 
megállapított, valamint az 1249|912 
és 1250—913. Iksz. kérvényeként 
megállapított dijakkal és költségek
kel együtt 100 koronában megálla
pított jelenlegi és a még felmerü
lendő költségek, továbbá

a) anag) rozvágyi 151, 152 153, 
154. sz. betétekre vonatkozólag csat- 
lakozottaknak kimondott Heismann 
Hermann javára 87 kor. toké és jár. 
Klein Bernátnak javára 09 K 50 f 
és jár. Diőszeghy Pál javára 950 K 
tőke és jár. Dr. Gombos Bertalan 
javára3O0 K toké és jár. Grünfe d 
Emánuel javára 227 K 05 f tőke és 
jár. Kude Józsel ésjtársa javára 60 
K és jár.

b) a nagyrozvágyi 151, 152. 153, 
154. és 322. sz. betétekre vonatko
zólag csatiakozottaknak kimondott 
királyholraeci gazdasági és kereske 
delmi bank rt. javára 707 K tőke és 
jár. és 1300 K tőke és jár.

c) az összes ingatlanokra vonat
kozólag csatiakozottaknak kimondott 
Országos iparbank rt. javára 3000 K 
tőke és jár. Saujhelyi népbank mint 
takarékpénztár javára 908 K tőke és 
jár 600 K tőke és jár. és 230 K 
tőke és jár. Magyar leszámítoló és 
pénzváltó bank javára 4075 K 59 f 
és jár. Ant. Dobay cég javára 6893 
K 94 f. tőke és jár. Blumenfeld Jenő 
javára 218 K 74 f tőke és jár.

d) a nagyrozvágyi 152, 153,
154. és 322. sz. betétekre voua ko- 
zólag csatiakozottaknak kimondott 
Blum Géza javára 1000 K tők** és 
jár. és Klein Kálmán javára 37 K 
80 f költség kielégítése végett a/. 
1881. évi 60. t.-c. 144. §-a és . z 
1908. évi 41. t. c. 21. és következő 
§-ai értelmében a saujhelyi kir. tör
vényszék és a királyhelraeci kir. j i- 
rásbiróság területén fekvő

1. a nagyrozvági 151. sz. be
tétben foglalt Kércsy József, ennek 
neje Juhász Erzsébet és Juhász 
Bertalan nevén álló A. I. 329 2. hrsz. 
helingatlanra és 330. hrsz. sző őre 
787 koronában,

2. a nagyrozvági 152. sz. betét
ben foglalt Kércsy József, ennek 
neje Juhász Erzsébet és Juhász
Bertalan nevén álló A. 1. 1629, 
1631, 1632. hrsz. külingatlanokra
333 koronában,

3. nagyrozvágyi 153. sz. betét
ben foglalt Kércsy József, ennek 
neje Juhász Erzsébet és Juhász
B» rtalan nevén álló A. I. 826, 327,
328, 329 1. hrsz. belingatlanokra 
2234 koronában,

4. a nagyrozvágyi 154. sz. be
iéiben foglalt Kércsy József, ennek 
neje Juhász Erzsébet és Juhász
Bertalan nevén álló A. I. 1190 1. és 
1190/2. hrsz. külingatlar.okra 1546 
koronában,

6. a nagyrozvágyi 159. sz. be
tétben foglalt Kércsy Józsefné szül. 
Juhász Erzsébet és Juhász Bertalan 
nevén álló A. f. 1184. hrsz. külin- 
gatlanra 278 koronában,

6. a nagyrozvágy i 322. sz. betét
ben A. L 1191 1. I19l 2. és 1192. 
hrsz. külingatlanokról Kércsy József, 
ennek neje Juhász Erzsébet és Ju 
hász Bertalan nevén álló egv hu 
szonötüd résznyi jutalékra 105 ko
ronában és

7. a nagyrozvágyi 322. sz. be
tétben A. II.. l 80, aor9 1206|1, 
1205 2, 1205 3, 1206 1, 120* >2, 1207,
1208 1, 1208 2, 1208 3, 1208 4, 1208 5, 
1208 6, 1208 7, 120818. 1208|9. 1208 10, 
1208 11, 1208 12,1209.1210 1,12102, 
121(jp, 12104, 12105,12107, 12108, 
1210 9, 1210 10. és 121011. hrst. a] 
foglalt küiingatlanokból Kércsy Jó 
zsef . ennek neje Juhász Erzsébet 
és Juhász Bertalan nevén álló euy 
huszonütödrésznyi jutalékra 1000 ko
ronában ezennel megállapított kiki 
áltási árban e’rendeitetik azzal, hogy

az árverés által az üzv. Juhász Ist
vánná szül. Szabó (Béres) Ju'iánna 
javára a nagyrozvágyi 151, 152,
153. sz. betétekben foglalt ingatlanok 
kétharmad részére, 154. sz. betét
ben foglalt ingatlanok háromnegyed 
részére 159. sz. betétben fog alt 
ingatlanokat, valamint a 322. sr. 
betétben A. 1. 1 -3 .  II. 1-30. ssz. a.
foglalt s elárverezendőingatlan juta
lékok egyket!ed részére bekebelezett 
özvegy i haszonélvezeti jog nem érin
tetik;* ha azonban a nagyrozvágyi 
151, 152, 153. és 154 sz betétekben 
foglalt ingatlan jutalékok a haszon- 
élvezeti jog fentartásával oly árak
ban adatnának el, mely arak a ha
szonélvezeti jogot megelőző jelzálo
gos tehertételek fedezésére ezennel 
megállapított 42U00 koronát,

a nagyrozvágyi 159. sz. l etét, 
ben fogla t és a 322. sz. bt tétben 
foglalt ingatlan jutalékok a haszon, 
éivezeti jog fentartásával oly árak. 
bán adatnának el, mely árak a ha_ 
szonélvezeti jogot megelőző Uhtr- 
tételek fedezésére ezennel megálla
pított 34400 koronát meg nem ül
vén, az árverés hatály talanná vá ik 
s az ingatlanok a haszonélvezeti jo
gok fentartása nélkül, azoktól men
tesen fognak elárvereztetui.

Az árverés megtartására határ
napul 1910 julius ho 4 (neyy) n p 
janak d. e. 9 oraja Nagyrozvágy 
községházához kitiizetik.

Árverési feltételek ;
1. Ezen árverésen a fent körül

írt ingatlanok a kikiáltási áron ahh 
is, d-í annak kétharmad részén alól 
eladitni nem fognak,

2. Árverezni szándékozók köte
lesek az ingatlanok kikiáltási árának 
10 százalékát, vagyis 78 K 70 f. 
223 K 40 f, 154 K 60 f, 27 K 80 f. 
10 K 50 f s illetőleg 100 koronát 
készpénzben vagy óvadékképes ér
tékpapírodban a kiküldött kezéhez 
letenni vagy a bánatpénznek bírói 
letétbe helyezését igazoló elismer
vényt a kiküldöttnek átadni. Az 
1908. évi 41. t.-c. 21. §-ában fogla t 
árv« rezük bánatpénz letétele nélkül 
is árverezhetnek.

A7, aki azingatianérl a kikiáltási 
árnál magasabb Ígéretet tett, ha 
többet Ígérni senki sem akar, köteles 
ny omban a bánatpénzt az általa Ígért 
ár 10 százalékáig kiegészíteni. 11 < 
ennek eleget nem t sz, Ígérete fi
gyelmen kívül marad és a haladék
talanul folytatandó árverésen részt 
nem vehet.

3. Vevő köteles a vételárat há
rom egyenlő részletben és ptdi£ az 
elsőt az árverés napjától számítolt 15 
nap és a másodikat ugyanazon naptól 
számított 30 nap és a harmadikat 
ugyanazon naptól szárúik t' 45 nap 
alatt, minden egyes vételari részlet 
után az árverés napjától számítolt 
5 százalékos kamatokkal együtt az 
1881. évi 39425. 1. M. sz. a. kelt 
rendeletben előirt módon a király- 
helmeczi kir. adóhivatalnál lefizetni 
A bánatpénz az utolsó részletbe fog 
baszán ítfatni.

4. Vevő köteles az ingatlant 
terhelő és az árverés napját kövt tő- 
leg estdékes adókat és átruházási il
letéket viselni.

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

6. Vevőnek a vételi bizonyít
vány csak az utóajánlat beadásai a 
az 1881. évi 60. t.-c. 187. §-ában 
engedélyezett 15 nupi határidő le
teltével fog kiadatni, inig a tu'aj- 
donjognak javára való bekebelezése 
csak a vételár és kamatainak teljes 
befizetése után fog eszközöltetni.

7. Amennyiben vevő az -árve
rési feltételek bármelyikének a ki
tűzött időben eleget nem tenne, az 
altalu lUégveit ingatlanra az érde
kellek bármelyikének kérelme köj 
vétkeit-ben vevő veszélyére és kül- 
gégére, bánatpénzének elvesztése 
mellett újabb árverés fog elrendel
tetni.

8. Ezen árverési hirdetmény és 
feltételek a hivatalos órák alatt 
ezen kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóságnál és Nagyrozvágy, 
Kisrozvágy, Őrös, Nagygéres, Sera- 
jéu és Kisgéres községházánál te
kintendők meg.

Az elrendelt árverés és a fent 
betétb< u feljegyeztetik, egy példá
nya a bíróság hirdetményi tábláján 
kílüggesztetik, továbbá egy-egy pél
dányban a fent megnevezett közs.- 
gek elöljáróságainak a helybeli szo
kás szerint azonnali körözés, közzé
tétel és kifüggesztés végett meg- 
kü detik.

Tekintve, hogy a kikiáltási ár 
1500*1 koronát meghalad, ezen árve
rési hirdetménynek törvényszerű ki
vonata a Budapesti Közlönyben 
egyszeri közzététel végi tt végrehaj
tató ügyvédjének kiadatik, aki uta- 
zittatik, hogy a közzétételt igazoló 
lappéldányt az árverés foganatosítá
sa r a a kiküldöttnek adja at.

Királyheltnec, 1913, március hó
17-én.

A kir. jbirósáj 
Horkay

; tkvi hatósága, 

sk , kir. járásai ré

• % % % % % % % % % % % % % «
< A KASSAI  IPARMŰVÉSZETI  f  
f  KIÁLLÍTÁSON NAGY ARANY á
f  É R E MME L  KITÜNTET VE. ^

A kAüüAI ftUMkESZllO ll’AKONOk
é  ARUCSARNOK SZÖVETKEZETE

Mini az Országos Központi 
Hitelszöverkezet tagja

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

Állandó butorkiállilus!

K L E I N  J Ó Z S E F
szobafestő  la ká sá t 
R á k ó czy -u tc za  6 3 . 
sz. a lá  he lye te  át. 

TA N O N C  F E L V É T E T IK .

A  R á k ó czí-u t és M eczner 
G yu la -u tca  sa rká n  épült 
h á za m b a n  tö b b  m o d e rn  
ü zle th e lyisé g  k ia d ó

1913. m á ju s  1-re .
K á v é h á zn a k , v e n d é g lő 
ne k is a lk a lm a sa k .

O r. R udali Iz raé l
ü g y v é d

Sátoraljaújhely. Kazincy u 36 sz.

Tanulót
felvesz T ó th  István szo 

bafestő, S iűtciőfjaujiiely  

S ze m e re -u «ca  V.

rekedtség, hurut, elnyálkdsodds 
fojtókühögés és I ukhurut ellen

millió ember
-------  használj* a —  -

Kaiser-féle

közj. hitelesített orvosi 
és magánbizonyitvány 
kezeskedik a biztos 
sikerért.

Nagyon jóizü bombon.

1 esomas á 20 rs 40 f. 1 doboz 4 COI.
Kaphatók : Widder Gyula gyógy
szertár és Hrabéczy Kálmán dro-
I.gériáiában Sáloraljaujhely.

Cladó szőlő oltvány!
Ripária Portális alanyra oltva 
12 borfajés7 csemegefajokban:

M olnár M ihálynál
A b a u js zá n tó n .

€ g y  éves győkes olvány darab ja  5 k  . 
Sim a zöld o lvány „ 3 k r .
gyökeres R ipária P o r tá l is  „  2  k r .
S im a R ipária  P o r tá l is  „  1 k r .
R e lav á re  gyökeres .,  15 ír.

A Wilhelm féle 
szőlő (a fogház

zal szemben) 
ELADÓ.

Böv. a k iadóhivatalban.
596 913. vb.

Árverési hirdetmény.
A saujhelyi kir. jbiróság 913. V 

360 2 számit végzése folytán Katona 
András 1000 kor. követelésének és 
járulékainak behajtása végett 1913. 
április hó 19 én d. e 10 órakor 
Sátoraljaújhelyben Kazinczy utca 21 
sz. a'att és folytatólag Kazinczy-u. 
31. sz. a. a vhajtást szenvedő laká
sán, és irodájában elárverezem azon 
4890 koronára becsült ingókat, me
zeket a brr-gszászi kir. törvény
szék 6426 913 V. sz. vhajtást ren
delő végzése alapján a saujhelyi 
kir. jbirfaági 913. V. 360/2 sz. vhaj- 
tási jkönyvben 1—29 t. a. le- és 
foglaltam u. m.: bútorokat Írógépet

Saujhely 1913. április 4.
Rosner Imre kir. bir. vh.

I N G Y E N  ráfizetés nélkül becserél öreg használt gramo
fonlemezeket újakra WAGNER „HANGSZERKIRÁLY"
Budapest, József-kürut 15. ■ 1 1 — . —
Árjegyzék ingyen. Cimre ügyeljen.I

Nyomatott Lardesnam A'.ik.a et tTrsa kónytt.yi n.dijában Sátoraljaújhely.

Kisfaludy-utca 25. számú h á z  és a fe lsössz táván  
körülbelül egy fél hold teljesen betelepített 
sz ő lő  eladó. Bővebbet Jókay-u. 86. sz. a la t t  

vagy & kiadóhivatal.
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