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Meczner Gyula és Székely 
Elek örülhetnek. A panamisták 
pártja maradt a kormányon s igy 
ők is megmaradnak á hatalmuk
ban. Tisza István jött  s neki ép 
ilyen mindenre vállalkozó, lelki
ismereti szempontoktól egyálta
lában nem befolyásolt emberek 
kellenek, mint Meczner Gyula és 
Székely Elek. Nagy kár, hogy a 
harmadik fökortes, a szegény Gá- 
thy Géza megölte magát. Most 
ót is vissza lehetue helyezni a 
régi hivatalába s aztán hárman 
testvériesen megosztanák egymás 
közt Zemplénvármegye uralmát.

Szerencséje van ennek a két 
urnák. Az erkölcs és a józan 
ész törvényei szerint Lukácsi 
László után mindenkit ki lehetne 
nevezni miniszterelnöknek, csak 
épen Tisza Istvánt nem. S bizo
nyos, hogy mihelyt csak félig 
meddig erkölcsi alapon álló kor
mán) t nevez ki a király, Mecz- 
nernek es Székelynek azonnal 
távoznia kell. Le, mintha csak 
egyenesen Meczner és Székelyt 
erdekei szerint intézné a sorsi 
Magyarország dolgait, épen a 
valószínűtlen, a lehetetlen követ 
kezett be A sópanama gyalázata 
miatt pusztulnia kellett Lukács
nak, s utána kinevezik azt. aki 
együtt csinálta velük a sópénzes 
piszkos választásokat s aki Ara
don is a lopott pénzből, a só- 
pénzböl választatta meg magát.

A tolvaj mán kinevezik mi
niszterelnöknek az orgazdát.

Minden más országban teljes 
erkölcsi lehetetlenség volna ez. 
Csak a mi Szerencseden helyze
tünkben történhetett  meg. Nálunk 
ma minden a sópanamisták maf
fiájának kedvez. Egy elaggott 
király, akit a maffiának egy pár 
cinkosa körülvesz és valósággal 
elzár a nemzettél: csak ez az 
állapot teszi lehetővé, hogy a 
nemzet becsületének megrontói, 
hírnevének beszenn)ezöi tovább 
is fegyveres oltalom alatt garáz
dálkodhassanak. Hiába süti rájuk 
a bíróság a becstelenség bélye
gét, hiába mond felettük a nem
zet időközi választásokon: Duna- 
vecsén, Nyírbátorban példátlanul 
lesújtó és meggyalázó Ítéletet:

'gondoskodni tudnak róla, hogy 
az igazság, az erkölcs, a nemzet 
kiáltó szava ne juthasson el az 

j öreg király füléig.
így marad tovább is uralmon 

ez a közutálattal sújtott bunszu- 
1 vétség, megcsalva, megtévesztve, 
félrevezetve u hajiottkoru királyi. 
Övék a király hatalma, övék a 
pénz és a fegyveres erő. Korlát
lanul használhatják azt a legal- 

jjasabh célokra. Vesztegetnek, 
punamáznak, s lihegő gyűlölettel 

I üldözik mindenütt a szabadságot, 
a jogot, a tisztességét.

Ilyen kormány alatt ki is le
hetne méltóbb Zemplénvármegye 
főispánságára, mint Meczner Gy ul.tr 
S ki lehetne alkalmasabb az új
helyi polgármesterségre, mint 
Székely Elek r

Hát csak maradjanak es ural
kodjanak. S aki gyenge, aki lel 
a hatalomtól, aki koncot akar, a/ 
siessen hozzájuk és szolgálja okét. 
Mert meg sokáig ott maradhat
nak a hatalomban : talán hóna
pokig, talán évekig. Azalatt vám
bérietek járhatnak le, államsegé- 
lyes termények kerülhetnek kiosz
tásra:  nagyon jó lesz u kegyel
mük árnyékában sütkérezni.

Mi pedig folytatjuk tovább a 
harcot. Maradunk régi alláspon 
tünkön: a köztisztesség álláspont
ján. Tudjuk jól, hogy mig lisz.i 
uralkodik, addig Zemplénben se 
várhatunk változást. De mégis 
követelni fogjuk ezt a változási 
szüntelenül a koztisztesség névé
ben. S tudjuk, hogy velünk fog 
tartani, vagy legalább is lelkében 
velünk fog érezni mindenki, aki 
erkölcsösen gondolkozik.

Mert igenis a köztisztességbe 
ütközik az, hogy egy főispán 
ugyanazt az embert, akit pár év
vel ezelőtt becsukatott, akit su- 

| lyos visszaélések s vétségek miatt 
i hivatalából elcsapatott, politikai 
I szolgálatokért visszaültette abba 
a polgármesteri székbe, amelyre 

| nemrég méltatlannak s veszélyes 
nek találta. S a köztisztességbe 
ütközik, hogy az a főispán és az 
a polgármester, akik pár eve az 
egyéni tisztességet támadó sér- 

. teseknek s pis/.kolódasoknak egész 
mocsarat szórták egymásra, most 
a nyilvánosság előtt csókolják 

i le egymásról a/.t a kölcsönösen 
j felkent nagy halom szennyet.

Akiben csak árnyéka él az 
I erkölcsi érzésnek, az nem nézheti

ezt undor és felháborodás nélkül. 
S ép az erkölcsi törvényekben 
bízva hisszük, hogy ez a köz 
tisztességen gázoló hatalmi szö
vetkezés nem uralkodhatik sokáig.

Es hisszük, biztosan tudjuk, 
hogy lesz még becsületes kor
mányzat Magyarországon. S ak
kor Zemplénben is elkövetkezik 
a rendszerváltozás.

, Addig várunk es harcolunk 
I tovább

mmm .m - - -  -

A közigazgatási 
bizottság ülése.

A közigazgatási bizottság hét
főn délelőtt tartotta meg juu. havi 
illését.

Miklóssy Istváut, püspökké való 
Kinevezése alkalmából üdvözli a bi- 
i ottság.

Matolay Etele gyengélkedése 
miatt lemondott az erdészeti bizott- 
' ág elnöki lisztjéről. Helyébe Nagy 
Barnát választotta meg a közigazga
tási bizottság. Lücherer főorvos in 
dilványara a bizottság felkérte a 
főispánt, hogy U'huduvszky Móricz 
kórházi főorvost erdeiuei elisiuere 
seül kitüntetésre ajánlja.a

Miniszteri utasításra fegyelmi 
eljárást rendelt el a bizottság U.ek- 
.»ak Vazul szmyevagási tanító ellen, 
aki Zuua György havaji gur. Katii, 
lelkészt hazufiailan eljut ása miatt I 
f eljelentette, igazán érthetetlen, hogy j 
miért kell ebben az esetben a fel
jelentő tanítót fegyelmivel sújtani. 
Lnnék az indokolaliuu intézkedésnek 
:* gfeljebb az az eredménye lehel, 
nogy máskor a tanítók inkább el
hallgatják majd az ilyen eseteket, 
semhogy fegyelminek tegyék ki ma
gukat.

Ugyancsak miniszteri utasításra 
fegyelmi vizsgalatot rendéit el a 
kozigazgata&i bizottság Pintér István 
«rvaszeki elnök és az arvaszék kel 
iónoké ellen, az ismeretes Nyevicz- 
aey-féle hagyatéki ügyből kifolyólag.

A kozigazgalas múlt havi álla
potáról egyébként részletesen 
-z .u u u l a z  alispán jelentése, amely
nek toutosaüb adatait a z alábbiak
ban közöljük.

ilodetuarszky Christan sztropkói 
járási irodatiszt május hó lü-un 

| elhalálozott. Gyai maihy Hé.a mé
hesfalvi körjegyző május 2'í-aii u 
főfizo gabiró áltál megtartott hvatal- 
vizsgálat előtt főbeiötte magát. A 
hivatal vizsgálat megejtvén már

eddig mintegy 3iK>> kor. pénzhiány 
állapított meg. Tinka László jegyzői 
Írnok Tállyáról végleg elköltözvén 

| helyére Henefeld Árpád alkalmaz
tatott. A vei ej te i anyakönyvi kerü
letbe llaraszthy István jegyzői gya 
kornok anyakönyvvezető helyettessé 
neveztetett ki. Gálos Elemér ltí-áu 
kistárkáoyi segédjegyzővé választa
tott. Tóth Árpád nagymiliályi városi 
főjegyző és Vassenszky István al
jegyző elhaltak. A koskóezi segéd- 
jegyiői állásra Freitag Imre oki. 
jagyző lett megválasztva. Forgács 
Miklós ellen a szerencsi járás fő- 
szolgabir.ija szabálytulan pénzkezelés 
miatt fegyelmi eljárást rendelt el. 
Fegyelmi eljárás volt folyaiuatbau 
Aukács Béla, Kemechey Béla és 
Kopácsy dános körjegyzők ellen, dr. 
Pogány Gerő községi orvos ellen 
fegyelmi vizsgalat rendeltetett el, 
állásától fel függeszt etett s helyette
sítésé vei dr. Widder Mark járásor- 
vos bízatott meg. Beiiyovszky Barna 
nagy kemencéi körjegyző elleu fe
gyelmi eljárás rendeltetett el anya
könyvi szabálytalanságok miatt. 
Úgyszintén fegyelmi eljárás rendel
tetett el Túrién Gábor kisberezsnyei 
körjegyző ellen. A mezőlaborczi fő
szolgabíró a hoiuonnaolykai kör
jegyzőt 30 kor. fegyelmi bírsággal 
sújtotta. Hladonik Jauos mezőla- 
borci körjegyző fegyelmi eljárás 
alatt áll.

Tőzegetek a lefolyt hónapban 
a következő helyeken furduliak elő 
a vármegye területén : Sátoraljaúj
hely r. t. városban 2 esetben. A 
szerencsi járásban : Szerencsen, Uu- 
don, és Baitan tanyán. A tokaji 
járásban* Tokajban és Olaszliszkau. 
A kar biztosítva volt. Sárospatakon 
ö húz égett le, a házak egy kivéte- 
.ével biztosítva vo.tak. A bodrogközi 
jarasban : perbenyiken és Bodrog- 
szentesen. A gálszéosi járásban :
Kokanyban. A nagymiliályi járás
ban : Üobrókan egy jelentéktelen 
tűz, ubol egy kis boglya szalma 
égett el. A homonnai járásban : 
Felsökohányban. A szinnai járásban :

beim Elvan fűrésztelepe és két 
vállalat faanyaga lóU.OHO korona 
értekben leégett. A sztropkói járás
ban Borosnyán, A tuezőlaborczi 
járásban . Felsöladácson és Alsócse- 
huny ben.

Amerikába kivádorolt 411 egyén 
Amerikából visszatért 200 egyéu.

Útlevél iránti kérreleiu az el
múlt hó foiyaiuáu 30C érkezett be

be- Taki iény községben a gr. VVeuk-

„Jüopiu leüélpapir, 50 leüélpapir és 50 boríték
1 KORONA

Landesmann Miksa és Társa könyv- és papirkereskedésében.
L u p u u k  m a i  » ' / A i u a  -4- o l d a l ,
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2öő állíttatott ki. Visszautasitta- 
tott 41.

Az adókivetések és behajtások 
folyamatban vannak.

Utóállitások tartattak az elmúlt 
hó folyamán Sátoraljaújhelyben 15 én 
és Komnonán 23. és 24-én. Érdekes, 
hogy míg Sátoraljaújhelyben az 
előállott hadköteleseknek csak 
27-tí százalékát találta bizottság al
kalmasnak, addig a vármegye • fel
ső járásából előállítottaknak 37 '3 
százaléka volt alkalmas.

Az utak állapota mindenütt jó 
volt. A műtárgyak állapota kifogás
talan. Közlekedési akadályok nem 
fordultak elő. A közmunkák ledol
gozása folyamatban van.

A tavaszi mezőgazdasági mun
kálatok befejeződtek. A termés és 
takarmány kilátások mindenütt ked 
vezőek. A tokaji járásban Erdőbé 
nyén a jég egyes szőlőterületeken 
kisebb-nagyobb károkat okozott., 
ülaszliszkan a tavaszi vetésekben, 
árpábau és a buján nőtt zabban 
a csiga tesz jelentékeny károkat. A 
sárospataki járásban Tiszakarádon a 
terményekben a jégeső mintegy 
2b százalék kart okozott.

A közegészségügy állapota álta
lában véve kielégítő volt. C.-ak szór 
vány osan léptek fel járványos be
tegségek, amelyek terjedésének meg- 
akadalyozásara a szükséges óvintéz
kedések megtétettek. Sátoraljaújhely
ben kanyaró és fültőruirigylob ural
kodott. Úgyszintén kanyaró lepett 
fel Szerencsen és Tályáu.^Tokajban 
és Oiaszliszkáu fültőmirigy lob és 
Tolcsváu vörhenyjárvány lépett fel 
kisebb mértekben. Nagytárkáuybau 
kedvező lefolyá:U fültőmirigy lob, 
uralkodott. Szícskereszturban a vür- 
heuy járványszerüleg lépett fel. Ho- 
inounáu fültőmirigy lob lépett fel 
nagyobb mértékben.

46 szám. (2)

Nyilatkozat.
lllésházi Endre ur nagyon 

szellemes es nagyon hosszú ve
zércikkben magyarázza meg ne
kem. hogy mért nem követ ő 
engem, Azt hiszem, az egész Cikk 
fölösleges volt. mert én sohase 
kértem lllésházi urat arra, hogy 
engem kövessen, s így semmi 
szükség se volt annak a kifejté
sére, hogy mért nem követ.

Azt is elmondja rólam, hogy 
minden gondolatom a mandátum 
körül forog. Ebben is megnyug
tathatom : amint eddig nem kér
tem, ezután se logom kérni a 
támogatását semmifele mandátum 
elnyeréséhez és így az én man
dátum-éhségem sohase fog neki 
se fáradságot, se kellemetlenséget 
okozni.

Búza Barna.

V ILLAN YERÖRE
BERENDEZETT
könyvnyom dájában
mindentele nyom
tatványokat készít
LaÉsmaiiii Isa és Társa

Sátoraljaújhely.
Tilifontzám 10.

Farkas Andor
felebbezése.

Megcáfolja a 
főispán vádjait.

Farkas Andor polgármester, akit 
a főispán fegyelmi határozattal fel
függesztett az állásától, természete
sen ruegfelebbezi a felfüggesztő ha
tározatot. Nagy terjedelmű felebbe- 
zést intéz a belügyminiszterhez, 
amelyben részletesen foglalkozik az 
ellene emelt vádakkal és leszállítja 
azokat valódi értékükre.

Tudja azt mindenki nagyon jól, 
hogy ezeket a vádakat úgy kellett 
összekotorászni, akár a levegőből is, 
mert ürügy kellett a harkas Andor 
eltávolítására. Es irae, ha egy kissé 
közelebbről nézzük ezeket a nagy 
hangon hirdetett, nagy szósszal fel 
öntött rettenetes vádakat : bizony 
mikroszkópikusan törpévé zsugo 
rodnak.

A nagy terjedelmű felehbezést 
csak nagyon szűkre szabott kivonat
ban adhatjuk olvasóinknak, de ez 
is elég ahhoz, hogy a főispán vád
jainak kicsinyességéről és tarthatat
lanságáról meggyőződjünk.

Az előzmények.
Usa knern két és fél éve vagyok 

Sátoraljaújhely r. t. város polgár- 
mestere s ezalatt az idő alatt min 
deti tehetségemmel, tudásommal és 
lelkiismeretes munkásságommal azon 
voltam, hogy ezt a sok megrázkód
tatás átélt, különféle izgalmakkal 
nyugtalanított s a vezetőség kény
szerű és önkéntes változása követ
keztében a helyes irányzat és a 
helyes várospolitika kialakulását le 
hetetlenné tevő átmeneti állapotok 
miatt sínylődő várost a kullurá'is és 
gazdasági fejlődés által követelt 
irányban vezessem.

Két év egy polgármesteri állas 
bán rendkívül Csekély idő aho/, 
hogy folyamán bármely város ér
dekében akár az adminisztráció ér
dekében kívánatos gyökeres (sze
mélyi) változtatások, akar a város 
fejlesztés terén korszakos jelentőségű 
s momentán megállapítható ered 
menyek legyenek felmutatható k. 
Mégis — dacára a rendelkezésemre 
állott rövid időnek s a beköszöntött 
nehéz közgazdasági és pénzügyi 
viszonyoknak — sikerült a polgár- 
mesterségem ideje alatt többek közt 
egy kultúrintézmény : a város fel
sőkereskedelmi iskolájának létesítése 
körül semruiképen sem kicsinyelhető 
eredményt felmutatnom, az adrainis- 
tráció és ügyvitel szempontjából 
több évi mulasztást pótló szervezési 
munkálatokat elvégeznem, a közélel
mezés olcsóbbá tétele, a közönség 
teljesítőképességének fokozása érde
kében inég befejezetlen, de biztos 
sikerrel kecsegtető akciót kifejtenem 
s a város közegészségügyi beren
dezkedésének egy igen fontos és 
alapvető létesítményéhez : az általá
nos csatornázás ügyének lető alá 
juttatásához szükséges előmunkála
tokat olyan stádiumba juttatnom, 
hogy a kiviteli munkálatok megkez
dését most már csak a költségek 
megszerzésénél fenforgó nehézségek 
akadályozzák, mert az ideiglenes 
építési engedély bármikor megad
ható.

Városfejlesztést célzó és az 
administráció bajainak orvoslására 
irányuló munkásságomat úgyszólván

F E L S 0  M A G Y A R O

segítség nélkül, saját túlterhelésem 
mellett végeztem.

A közérdek és a város fejlesz
tését célzó törekvéseimnek szolgá
latában igen gyakran kellett miudeu 
erőmmel és tudásommal harcolnom, 
úgy a város képviselőtestületében, 
mint a vármegyei türvéuy hatósági 
bizottságban. Sajnos, hogy nem 
egy esetben közórdekellenes és a 
magam erejével meg nem törhető 
ellenállásra találtam.

Ilyen körülmények között nem 
csoda, hogy — mint annyi polgár
mestere ennek a pártharcoktól han
gos országnak — bizonyos mérték
ben elkedvetlenedtem. De hivatal 
kötelességemet el nem hanyagoltam 
őrállomásomat polgármesteri műkö
désem ideje alait pihenés céljából 
egy pillanatra ti nem hagytam. Es 
mi lett az eredmény ?

Azok az egyének, akik meg
választásommal önérdekeik kielégí
tésének reményétől estek el, akik 
érvényesülési jogosulatlan és indo
kolatlan felekezeti, a városigazga
tásából kiküszöbölendő politikai 
aspirációk által sarkalva kivonták 
ma-ukat a közügyek uyilvános in
tézéséből, jellembeli és politikai 
megbízhatatlanságról téve tanú
bizonyságot, polgármesterségem 
egész ideje alatt, eszközben nem 
válogatva, minden jó ízlést és mél
tányos tekintetet félre téve, emberi 
gondolkozásra nem valló módon 
igyekeztek bénítani munkakedveiuet.

Mielőtt a véghatározat tény
állításaira vonatkozólag részletesen 
nyilatkoznám, legyen szabad előre 
bocsájtanom azt, hogy 11110 évi 
d* eember hó 20 uapjától vagyok 
íSatoraljaujhely r. t. város polgár
mestere s igy a véghatározatban 
évekre visszamenőleg megállapított 
mulasztások* rt felelős nem lehetek.

A zárszámadások
A véghatározattal szembeu rámu

tatok arra a nyilván elnézésből el
hallgatott körülményre, hogy a 
hivutali elődeim működéseinek ide 
jéből hátrálékos 1008 és 1000 évi 
zárszámadásokat épen a vagyonke
zelés helyes mederbe terelése érde
kében az 1010. évi zárszámadással egy
ütt állami szakközegek által én készít
tettem el, miután megállapítottam, 
hogy az e tekintetben fenforgó mu
lasztást a számvevői önerejéből 
helyre pótolni képtelen. Miután az 
1011 évi zárszámadásnak törvényes 
időben való elkészítését is hiába 
szorgalmaztam, a fegyelmi eljárást 
a számvevőség ellen elrendeltem s 
az folyamatban van. Hogy hét év 
óla törvényhatóságilag jóváhagyott 
zárszámadás nincs, ennek oka a 
város vezetősége nem lehet, a 
mulasztásért a törvényhatóság fe 
lelős.

Mindezekből megállapítható az, 
hogy a vezetőségnek ezen ágazatá
ba!] a közönség esetleg bekovetkez- 
hetőnek jelzett pénzügyi végrumiás- 
hoz való juttatásában semmi részem 
nem lehet, sőt épen ennek a meg
akadályozására való törekvésem 
nyilvánvaló.

A költségvetések.
Az 1013 évi költségvetés a 

törvényes időben el nem készíttetett. 
A megtorló intézkedést megtettem. 
1012 évi költségvetés 1912 évi márc. 
hó 4 és 6-ik napján a képviselőtes
tület által elfogadtatott. Az 1011

R S Z A G I  H I R L a P _____

évi költségvetést a törvényhatóság 
nem hagyta jóvá.

Ennek következtébe!! állott be 
az exlex állapot, miért különbeu 
elsősorban hivatali elődömet terhel
hetné felelőség, mert az 1011 évi 
költségvetés még állásom elfoglalása 
előtt lett volna tárgyalandó.

A bevételi és kiadási hátrálókok 
emelkedése az adó és bérhátrálékok 
behajtása körül elkövetett mulasztá
sok eredménye s ez okból fegyelmi 
eljárás az adóügyosztály vezetője 
ellen általam, a számvevő elleu a 
főispán ur által elrendeltetett.

Az alapok igénybevétele.
Semmi részem benne. A város 

az alapoknak a polgármesterségem 
előtti időben történt befektetések 
következtében tartozik nagyobbára 
az 1907 1008 és 1000 évekről.

A keresk. iskola kezelése.
Az igazgató elszámolását az 

1011 — 1912 tanévben is kifogás 
nélkül hagyta jóvá az igazgató
bizottság. Az igazgató egyébként 
csak annyi pénzt tart az iskola 
péuztarában, amennyire a folyó ki
adások fedezése céljából szükség van,

A városi borpincészet ve
zetése és kezelése létesítésétől 
kezdve Kiss Ödön főügyész kezében 
volt, most pedig Márton Elek jelen
legi h. főjegyző ügyvezetése mellett 
történik, aki a borpineószeti bizott
ságnak tartozik számadással. A vál
lalat helyesen vezettetik, mert nem 
azzal a céllal lótesittetett. hogy 
életképességének fokozásával jó üz
leti eredmény biztosíttassak a vá
rosnak, hamm azért, hogy a tokaj- 
hegyaljai bornak a hamisításokkal 
elrontott jó hírnevét helyre állítsa 
s ezáltal a szőlőbirtokosig érdekeit 
szolgálja.

Visszaélések láncolata.
Visszaéléseket életemben soha

sem követtem el s a becsüle
temmel felelek érte, hogy nem is 
fogok s akik engem igazán ismernek, 
ilyet fel nem tételeznek rólam.

Fizetési előlegek.
Nem tudom, hogy magának a 

fizetési előlegnek utalása iránti 
kérelmezés ténye miképen állítható 
be visszaélésnek, vagy fegyelmi vét
ségnek, mert a magam részéről 
mást nem tettem, minthogy kérel
meztem.

Utazási előlegek.
Utazásaimat legnagyobb részben 

a felsőkereskedelmi iskola még most 
is vajúdó ügye tette szükségessé 
Azért fáradtam, kilincseltem, hogy 
úgy az említett intézmény, mint a 
vizruü kibővítése, az u e. váiuoshid 
váiuszedési jogának megszüntetése, 
a beruházási nagy kö'csön felvétele, 
az általános csatornázás sseuyviz 
tisztítási terveinek elkészítése, a 
kövezeti vámszedésre vonatkozó en
gedély meghosszabbítása stb. ügyé
ben személyes közbenjárással ér
jem el a város érdekének megfelelő 
ertdméuyt. Sohase hittem volna 
hogy ez az eredmény fegyelmi el
járás alapjául szolgáló vétség tény 
álladékául fog még beállitattni.

Véghatározat szerint az elszá
molás körüli eljárásom különös vol
tát emeli ki az a körülmény, hogy 
kimutatott tulkiadásaimat kiutalni 
nem kértem. Szerintem ezt csak a 
város javára szolgáló takarékosságo
mat és áldosatkészsógemet bízó-



46 szára (3) Szerda junius 11.P E L S Ő  II A G Y A  R O R S | Z  Á G I  H Í R L A P

nyitja. Valamint áldozatkészségemet P f f T l p c f O r
bizonyítja az is. hogy a saját költ*  ̂ ^  ___
ségemeu vultaiu tanulmányozni a G S  l O I T I G P I l O K a
a eb r .cm  .urnád, int,.„ue„v,kK (. á  ,  e , m e k  R ö f U I .
városi szegényházát, s a tanítón
árvaházat). A városházáról az a hir s/.i-

Hajtókocsi és kocsisöltöny várgott ki tegnap, hogy Székely
A városrészére vettem, kifizet

tem. a felvett összeggel elszámoltam 
Hogy a számla nevemre állitattott 
ki, az természetes, mert a város 
résaére a megrendelést én tettem 

Tűzifa beszerzése
Az egész dologban annyi a 

szabálytalanság, hogy Csoltkó vá 
rosgazda a bárcák utólagos kivált
ságának Ígérete ellenében, hitelbe 
adott tűzifát. A varos kárara hiány 
nincs csupán a város követeléséről 
van szó. Visszaélés fenn nem forog 
sőt annak gyanúja sem.

Fogathasználat
A képviselőtestület minden tag

ja tudta, hogy a kocsit néha hasz
nálom és soha szóvá nem tette, 
mert mindenki természetesnek ta
lálta.

*

A főispán ur által tartott fel
ügyeleti vizsgálat során felfüggesz
tésem előtt meg seiu lettem hall
gatva ami a törvény szellemével 
ell eukezik.

A nemzeti zászló,
vagy*

egykor és most.
K ét tanulságos mese 
a serdültebb ifjúság 

számára
Két kis mesét mondunk el ol

vasóinknak. A tanulságot ugyan 
nem fogjuk levonni belőlük, mint 
néhai jó Aesopus kollegán*, meri 
a mi olvasóközönségünk úgyis ki 
fogja találni, hogy „hol vau a kutya 
eltemetve4* — mint a német mondja

1907.
Az UinaL 1907-ik eszteiidejebeu 

történt, junius hu 8-áu, a koronázás 
yvfordulójáu.

Pataky Miklós az üunpélyes 
alkalomból kitüzette a nemzeti zzmu 
zászlót a varosháza erkélyere. Szé
kely Elek polgármester azonban, 
mint igaz és önzetlen hazafi, levé
tette a lobogót, sőt holmi kis király 
sértési afférba Is belekeveredett, 
mint az az egykorú auuálcsekbeu 
olvasható.

11a jól tévtdünk, valami kis 
büntetés is járt neki ezért a haza
fias cselekedetért.

No de hát ez mar régen volt, 
mondom, az Uruak iyu7-ik eszten
dejében.

1913.
A másik történet már újabb 

keletű. Ez már most történt, 191 ö bán 
ugyancsak junius 8 án, a koronázás 
évfordulóján.

Székely Elek behelyettesített 
polgármester, mint igaz és önzetlen 
hazafi, az ünnepélyes alkalomból ki- 
tűzette a nemzeti szitui zászlót. Sőt 
nem is csak egyet tűzetett ki. Sőt 
uemis kettőt. Sőt állítólag drapé
riával akarta bevonatni az egész 
városházát. Mert ő igaz és önzetlen 
hazafi . . .

*
Eddig volt, mose volt Aki nem 

hiszi, járjon utána.

Elek helyettesített polgármester 
állítólag felszólította Kérészi- 
Gyula főmérnököt, hogy három 
napon belül jelentse, mi jogon 
használja a főmérnöki címet.

Igazán nagyon elismerésre 
méltó dolog, hogy a helyettes 
polgármester urnák bokros teen
dői közepette még ilyesmire is 
kiterjed a becses figyelme

De — ha szabad kérdeznünk
mi jogon használja Székely ur 

tegnap óta a polgármesteri cí
met ? Eddig úgy tudtuk, hogy 
a felfüggesztett polgármester 
helyetteséül választották meg — 
sajnos ! — Székely urat.

Tehát helyettesített vagy he
lyettes polgármester, mint ahogy 
magát az egy hét óta kibocsá
tott számos plakátokon címezni 
méltóztatott.

Tegnap azonban városszerte 
feltűnést keltett egy szép, enyhe 
rózsaszínű plakát, amelyen már 
egyszerűen csak polgármester 
gyanánt szerepel a Székely Elek 
dicső neve.

Hogyan lehetséges ez? Na
gyon lekötelezne a helyettes pol
gármester ur, ha tudatná, hogy 
milyen alapon tisztelhetjük ot 
tegnap óta polgármester gyanánt? 
Hogyan történt az a hirtelen 
előlépés ? 
t , Jelentse a helyettes polgár- 
mester ur, mi jogon használja 
tegnap óta a polgármesteri cí
met, amikor a mások hivatalos 
címét olyan pedáns szigorúsággal 
vizsgálja.

zeleiu esetén pedig a d-dik helyre 
volt kilátása. S miután a győzel
met 4 0 aranyban kivívta, a kerü- 
rületi bajnokságban az első helyet 
motiopo izáló kassai Kae. — a 
második helyre kerüli a jóformában 
levő eperjesi Elve. utána a Sac, a 
harmadik helyet bizto.-ótotta ma
gának.

A club vezetősége nem jár el a 
keliő s megkívántaid gondossággal 
akkor, amidőn a csapat ü>szeállitá- 
aról a mérkőzés napján, talán épen 

közvetlenül a mérkőzés megkezdése 
előtt gondoskodik.

Egy olyan csapatnak, a mely 
bajnoki mérkőzésre áll ki, nézetem 

rint heteken át tár ó folytonos

A bíróság körebö'. Velős*
l-Vr••no* eperjesi járásbiró a varannó 
járásbírósághoz VII. fiz. osztályba 
sorozott júrásbiróvá neveztetett ki.

—■ Az ügyvédi kamarából A kas
sai ügyvédi kamara közhírré testi, 
hogy Fried Lajos dr. ügyvédet Ki- 
rályhelmec, Hollós Miksa dr. ügy
védet Hunionná székhellyel a ka
mara ügyvédi lajstromába be
jegyezte és Szegedy Béla Miklós 
dr. sátoraljaújhelyi ügyvédet elköl
tözés folytán az ügyvédi lajstrom
ból törülte.

Rajzkiállitai. A helybeli róm. 
kath. főgimnázium a tanu'ó ifjúság 
rajzaiból kiállítást rendez, junius 
15-től junius 21-ig. Eme rajzkiálli-

f s ‘•eyüurs tréninget k.llen. tartani ,lapm,k„nt A 8 ör.tól, déli 
hogy akkor tálán az újhelyi pu.di- jo ór<ít^ a főgimnázium rajzterme-

u'“. '* ul-va'- “ 'P >>«» II. etu. dómentusou megtekint,oss/jateknak neveznek. Hogy e*u j
patunk az utóbbi időkben tartott _ . , , .. .. ,
mérkiiai'-sekbűl m.-gis g ^ te a e , ,  ke- T  GVermek »«nl»M»ada.. A sá
riid ki. ait nem annyira saját tudá- toraijauyi.ety, statusáé ur. anyahil-

ak, mint inkább ellenfelei *b«0- ku‘“é* *]«“ ' “ k° l4Jín *l!‘ }9lA / T‘
lut tudatlanságának köszönheti,

Nem hagyhatjuk szó nélküli”
egyes já té k o s o k n a k  nagymérvű ha , . , , . . . .  , ,,. , . , . t . ... . való búcsúztatása alkaliuabo. rumiényagsagat, indoleutiajat. \ alameunvi ... . .i zetidu gyermek szimeloadussa egy- íatekos a merkozi-sre kituz>-tt idő- ' 3i, ,, . .. bekclott jotekonyc-vu évzáró unne-b *ii sohasem volt együtt, kettő vagy J ,, .. ,, ipei\t rendez. Ueiyarak : Alsó es naroiu mindig hianvztttt. Lnnék I .- u . 3 , , . . ., . kozt ppalvoly b kor. Emeleti páholyfolyamanya p.d. a ^ au, helyi \ as- * * .. ,3 , , . , 1 c 3- -* • (.. ; »> kor. r  oldszmti ülőhelyek 1—5 sor

unius hó 15 én d. u. 4 óraku 
Városi színházban4* Szabó .Jakab 

isk. igazgattí tiszteletére iskolánktól

utas Sport Egylet ellem mérkőzésen
a/, volt 
ll- ricz bír

korona 6—b sor 1 kor, 5<> tilléri . . ” m SUI .lila U »/ BUI 1hogy a m-TKozest vezető . ,, i 11 —12 sor 1 kor. Jegyek Laudes-o nem voJ hajlandó u J .maiin Miksa kouy vkereskedésebeiihiany/.o játékosok szives m gjeleiié- . J
s ’t bevárni, hanem a mérkőzés meg-1 v* ,a ' .
kezdésére jeit adott, akkor, a minor — Szabó Jakabb isk. igazgaté 
annak ideje elérkezett.

Nem hagyhatjuk szó nélkül azt
seiu, hogy már a mi c uh csapa
tunkban is labrakapolt az egyéni 
és jogosulatlan önző érdekek és 
hiú aspirátiók kielégítése.

Mar régen halljuk, hogy a club 
vezetőcége bemutató mérkőzést fog 
tartani valamelyik budapesti első

tiszteletére folyó hó lö-éu este 8 
órakor rendezendő tarsasvacsora 
ujabt) magállapodás szerint a „Ma
gyar Király 44 fedett udvari helyisé
geben lesz megtartva.

A kassai borkoitofo borainak 
beküídese, A Zemplenvarmegyei Uái- 
dasagi Égésűiét titkári hivatala i z 
utón is lelkéri a t. szőlősgazdákat,

A f üggetlenségi 
kör u| helyisége.

A függetlenségi kör Vörös- 
okörbtdi uj helyisége, városunk 
fuggetlensegi polgárságának nap- 
ról-napra kedveltebb és kere
settebb találkozóhelyévé válik. A 
kényelmes berendezés, a Színház- 
kert árnyas gesztenyefái, a pom 
pás kuglipálya, a kitűnő jó borok, 
mind hozzájárulnak ahhoz, hogy 
a körben mindinkább kifejlődjék 
az az intim társaselet, amely 
erőinknek intenzivebb egyesítésére 
és kifejtésére vezet. Most, nem
zeti életünk szomorú napjaiban, 
kétszeres kötelességünk az össze
tartás és a pártunk erdekeben való 
lokozottabb munkálkodás. Keres
sük lel minél gyakrabban körünk 
helyiségét, avassuk azt függet
lenségi mozgalmaink központjává.

osztályú csapattal. A már meglelni- j hogy a f- hó ltí-iki gazdanagv gyű
lő, nagy lötuegre felszaporodott s 1 lés alkalmából rendezett tokajhegy- 
t'ootba.i kedvelő újhelyi közönségben aljai borkóstolóra bejelentett palaca- 
ez a z  t szme meleg ronoiiazenvre t a -  boraikat az z\baujvármogyei Gaz- 
Iá t s így egy ilyen mérkőzés ren-1 dasági Egyesület elmére, Kassara 
dezése a clubra nézve deficittel okvetlenül f. hó lő-éu feladatúi 
serumieictro sem záródnék. Az Ígéret szíveskedjenek.
azonban — úgy látszik — csak igé | — Szőlészeti szakosztályi ülés.
rét fog maradni. ] Zetupléuiuegyei Gazdasági Egyesü-

Arai pedig migát a vasárnapi szőlészén és borászati szakosz- 
rut rauzé't illeti, « z a/- u^yuevezett i legközelebbi üléséi f. fió 14-én
„c-unya44 és „durva** mérkőzések g urakor a vármegyeháza kis-
Közé soroJiatu. leriuebeu fogja megtartani.

Az egész országban általában ; _  Hegedű es zongoraoktatast.
elvállal dr. Karpathy László (And-munkás footballcsapatok durva ja 

tékmodora ellen.
Hogy ez igy van, azt â  Sac. 

c ubnak a vasárnapi mérkőzésen 
résztvett minden tagja bizonyít
hatja a rúgásoku l eredő ke* foltok
kal és súlyosabb természetű sérülő 
sekkel is.

A demokrácia egyi* nagy törek
vése, a különböző társadalmi osz
tályok közötti intenzivebb érintkezés 
lehetővé tétele, eddigelé fc*!án leg
inkább a sport terén valósult meg 
nálunk. A muukásc-apatoknak durva 
és illetlen viselkedése tehát semmi- 
esetre sem szolgaija azt a nemes 
célt. amely a demokratikus haladas 
egyik alapvető gondolatat 
képezi.

■A elvét
B G

SPORT.
„S á to ra lja ú jh e ly i A tléti
kai Club*' —  a kér. baj* 
nokság 3-ik  helyezettje .

-  SAC.-KTK. 4 —0 (2 -0 ] -
].'. hó 8 án. vasárnap délután ü 

óral-ur a tavasai fordulónak utolsó 
bajnoki mérkőzését játszotta le a 
Sátoralj»ujh«lyi Atlétikai Club A 
Kassai Tolna Kor csapaláva1. Ezen 
mérkőzés külünüs fontossáiíi;al bírt 
csapatunkra, mert a mérkőzés el
vesztése esetén a bajnoki liszta 
ötüdik helyére került volna, gyű

li I R E K.

rássy utca 17). Értekezhetni délután 
5 és b óra között.

— Tanctanltaz. K é v é s *  Imre 
előnyösen ismert tánctanár, mint 
minden é\ben, úgy e* idén is júni
us hó 24-en nyílja meg tánciskolá
ját tóbb csoportba. A Rávesz tánc
iskolában a tanuló ifjúság egészsé
ges szt/iakoza.*' ktreteben elsajátítja 
a tánc plasztikus és szép mozdula
tain kívül a nélkülözhetetlen illem
szabályokat is. Az itt végzett nö
vendékek díszére valnak a legelő
kelőbb körüknek is. Az ifjabb Ré
vész, akinek ma mar országszerte 
szintén híre van, reszt fog venni a 
tanításban. Beiratások junius hó
24-től kezdve a Nyúl kerthelyiség- 
ben eszküzölhetők, ugyanott lesz a 
tan cianitas megtartva. Bővebb 
felvilágosítással Szabó Bál künyv- 
k«resktd*se szolgai.

Hirdetések fel
vétetnek lapunk— Miklossy ünneplése. Az újon

nan kinevezett gőr. kath. püspök 
tiszteletére vasárnap este fáklyás- kiadóhivataléban
menetet rendeztek a főpásztor hívei 
és tisztelői. Több ezer ember vett 
részt az impozáns menetben. A gör. 
kath. dalárda és a gyári zenekar 
több zeneszámmal járult hozzá az 
ünnepély sikeréhez. l)r Logeza Já
nos ügyvéd üdvözölte Miklóssy 
püspököt, aki meleg szavakban 
köszönte meg a megtisztelő ünnep
l e l t ,

Szerkesztő :
Dr K A R P A T H Y  L Á S Z L Ó

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

Kiadótulajdonos :
L A N D E S M A N N  M IKSA
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JOHAN MARIA FARINA üegenüber dem Rudolfsplatz
csakis ez a valódi

kölnivíz, kölniviz-pouder és kölnivíz-szappan.
Kapható drogériákban, gyógyszertárakban és illatszertárakban

N E  T E S S É K  E L F O G A D N I
Kölnivi?-sz:o pánt. kölnivizet •'.* poudert, ha nincsen rajta az eredeti fis elvedül valódi, de sokszor után
zóit JOHAN MARIA FARINA Gegenüber dem Rudolfsplatz Akkor nem kell elfogadni helytelen »•«, után
ion kölnivizet kölnivíz poudert és kölnivíz szappant, ha m itt jelzett eredeti készítmény nem vo'na kap

ható az On lakhelyen, mert a világhírű cég ruai'yarurszagi képviselete;

HOLCZER EM IL ZOLTÁN, Budapest, V III k é r , Szigetvári u. 16 szám

egyszerű levelezőlapra azeunal válaszol és közli hol szerezhető be az eredeti minőség.

ELADÓ
a Kossuth Lajos utcában jó forgalmú helyen levő eme
letes ház elköltözés miatt előnyös teltételek mellett 
Továbbá

KIADÓ
ugyanott két üzlethelyiség, egy raktár, esetleg egy két 
szobás és három szobás lakás. Értekezhetni lehet minden
nap d. e. 9— 10 óráig dr. Csizy Béla ügyvédi irodájában
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t a l a n .
K é r d e z z ü k  a z  o r v o s t !

Eladó
O r  N e u d & r f e r  v e z é r t ö r z s o r « u «

» C H EO LIN -P EA R SO N  felől igv nyibtr 7

„Ei íjv nettizeicazdasáii termek'
JUT* Mindenütt kapható1 

<djunk értéktr len utániatoktól éskér.

S á to ra lja ú jh e ly  le g 
fo rga lm a sa b b  utcá
já b a n  a

íRákóczy
utcában

a 4 8  és 3 5 -ik  szám ú  
k é th á z é s e g y  50  60  
h o rd ó ra  va ló

ungvári pince.
B ő ve b b et  

a k ia d ó h ivatalb a n .
R a k tá r ; Hrabéczy Kálmán drogéria

Sátoraljaújhely, M S M a E N U a M B M S 9 £ j

kifejezetten

PACOLIN- m  
PEARSON-t 1K-.

-TCSL
c s a k i s  ilyen ól 
niozott dobozukban.

Csak JVarson-féle készítményt használ unk 
P A C O t l N  M E D O L

I kg K 1-60 (ruh elleni */r
Mindenütt kitüntetve't'tóbbi kimutato k Aranv . r.-in és li-rteietdij Turlnbán. *>—■—' ■»- •

C H E O L INtó f. I k .• K 340

h á zh o z szállítva  naponta  
k ap ha tó

K LEIN  G ÉZA
kereskedőnél. Telelőn 64

» % ;v v % ;v % ' v % ' v v % ' v « a
é  A KASSAI  IPARMŰVÉSZETI  f i  f  KIÁLLÍTÁSON nagy ARANY f f  ÉREMMEL KITÜNTET VL ^

A  K A S S A I m U 'K K t .S Z H ii  il'AKV.M Ik
Akucsaknok  szö v e tk ez ete  á

Mint az Országos Központi 
Hitelszöverkezet ta^ja. :-i

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

Állandó butorkiállitús!
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D13. vh.
Árverési hirdetmény.

saujhelyi kir. jbiröság

esült ingókat, melyeket a saujhelvi Mely árverésnek a gálgsétV 
-kir. jbiróság 1470 909 V. sz. végre-, kir. jbiróság 1912 V. 203,1. sz vég
hajtást rendelő végzése alapján a j zése folytán 50 kor. tőkekövetelés 

| saujhelyi kir. jbircsági 909. V. 1778/5 ennek 1912 év april 10-től 5 száza- 
,sz. vhajtási jegyzőkönyvben Mog- lék kamatai eddig biroilag ruegál- 
laltam s melyeit a Din V. 1409 és | lapított költségek erejéig Uálszéeseu 
909 \ .  17785 számi! alapfoglalási 1913 ev juniui ho 18 napján d. e 
jkvekben 2—•>. * 9 13 és 2—4 10 oraja ugyanezen napnak Szecj-
tételek alatt vannak összeírva u. udvaron d u 2 órája leendő rueg- 
iu. / házibutorokat, képeket, ruhákat ' tartusára kitiizetik es ahoz a venni 
s*b. j szándékozók ezennel oly iuegjegv-

Seujhely 1913. május 23. zéssel hivatnak meg. hogy az érin-
Rosner Imre kir. hir. vh. | t**tt ingóságok az 1881 ev LX. t-cz.

107 — 108 sj-a értelmében készpénz
1895 1913 tkvi sz. ' * *'......." “  * .....................

Árverési hirdetményi kivonat
A királyhelmeczi kir. járáshiró- 

ság, mint telekkönyvi hatóság köz
hírre teszi, hogy Kis Jánosnak 8zopko 
András ellem végrehajtási ügyében 
a végrehajtási tijabb arvtres 184 
kor. töke,., ennek 1909 juiius ho 
t>-tol járó ö százalékos kamata, 204 
kor. 91 fiit. mar megállapított, va
lamint 0 kor. 72 fillér jelenlegi es 
a meg felmerülendő költségek ki 
elegituse végett az 1881. LX. t.-ez 
144 $j-a fis: az 1908. XL1. t.-cz 21 
es kővetkező jjíj-ai értelmében a 
saujhöiyi kir. tói vény szék es a ki
rályhelmeczi kir. jarasbirósag terü
leten fek\ö:

1, \ ekei 147 számú betétben 
A 1. 1—2 sor, 31 és 32 hrsz. a alt 
loglalt belingatlanokbói Szopkó 
András nevén álló 3 4-ed résznyi 
jutalékra 450 koronubau,

2, vékei 147 számú betétben 
A 11, 1—2 sor, 377 és 749 hrsz a. 
fogiolt küliíjgaUanokboi Szopkó 
András nevéu álló 3 4*ed részűi ju
ta. ekra >20 koronában ezennel meg
állapított kikiáltási arakban elren
deltetett, és hogy a fentebb jelzett 
mg.it anok az 1913. évi junius ho 24 
napjanak d e 10 orakor Véke koz- 
segnazaiiai nyilvánosán megtartandó 
árverésen elfognak adatni.

1̂1 r o *. p r 114
jllzeles mi I élt a 11- Lt ö b! >t‘ t Ígérőnek 
szükség esetén hecsárou alul is el- 

1 lúgnak adatni.
Ezen árverés egyidejűleg Kar- 

L̂1!l̂ vt Adolf j. 60 K. Friedrnanu és 
Ê  tit'k j. ti7 K. fe'ci.w arcz Ignácz i. 
47ti K., 218 K. 03 f. 150 K., 150 K. 
loU K Kassai kér. rt. j. 81 K. Hit
ler J. es fia j. 25 K. Kralul Lipót 
es t. j. ,jít K. Itt f. Uruszmann M.ír
J. 2t)i K. Kondás .Mihály j. 5J K. a 
Kassai ko.ponti takarékpénztár j, 62
K. ílaltuus Bertalan j. 80 K. Mű
trágyát ért. szüv. j, 2070 K. ifi. 
Ueutsch Mór j. 138 iy. 50 f,, dr 
Uoldherger Iguácz üiryv. j. 180 k " 
Kannengieszer 2. j, 6 K. 20 f. tő
kekövetelések ezek után jaró ka. 
mátok e, az összes eddig bitóilag 
megái ,apitott költségek erejéig is 
elrendeltetik.

Amennyiben az elárverezendő 
ingóságokat mosok is le és felül 
foglaltak és azokra kielégítést nyer
tek volna mint árverés az 1881 évi 
LA. t.-ez. 120 íj. értelmében ezek 
javara ts etreudeltetik.

Lrálszéca, lyi3 junius 3.
Lakatot látván 

liir. vhajtó.

640/1913, vb
Árverési hirdetmény.

íjhelyi kir. jbiróság 912 V.A
Árverezni szándékozók kötele-j '818)0 sz. végzése folytán Aufrecht 

sek az ingatlan kikiáltási arauak ! es Uoidamied ÖO korona követelésé- 
10 százalékát vagyis 45 koronát, ““C es járulékainak behajtása végett 
Illetőleg 32 kor. 50 fillért készpénz’ 1913- junius ho 16-án a e. 9 e, 
ben vagy óvadékképes értékpapi. h*1 orakor Saujhelybeu Árpád-utca 
rokban a kiküldött kezéhez letenni,1̂  pz. atatt a végrehajtást szenvedő 
vagy annak a birtísagual történt I '“kasán elárverezem azon 7U0 koro- 
etuieges letételét igazoló elismer-1 ““r* becsült ingókat, melyeket a 
vényt annak átszolgaltatui. Az 19U8 Lpesti kér. ktr. járásbíróság 910. Sp. 
XLl. t.-cz. 21 g-aban felsorolt árve- j 650ö »*. végrehajtást rendelő vég- 
remk bánatpénz leLeteie nélkül is [ 1£,'-SÜ alapjait a saujhelyi kir. járás- 
arverelhetnek. I.iioaágt 1912 V. 1818 2 sz.végre-

Kiraiyheliuehuicz, 1913 évi ápr. h a jl á s i  jegyzőkönyvben l tételek 
hó 17 ik najijan.

A kir. jarasbiróság, mint telek
könyvi hatóságnál 

Horkay k., kir. jbiró.

107 913 Vgh. sz.
Árverezi hirdetmény

Alulírott bírósági végrehajtó az 
1881. év LX, t.-cz. 102. íj, értelmé
ben ezennel közhírré teszi, hogy a 
saujhelyi kir. tvszék 17445912 sz. 
végzése következtében dr. Uoldber- 
ger Ignácz ügyv. által képviselt

A saujhelyi kir. jbiróság 909. V.
17787 számú végzése folytáu-a Ke 
reskedők iparosok és gazdák* hitel
szövetkezete 390 kor. követelésének
és járulékainak behajlása végett I Steril József j. 50 K, és j. erejéig 
1913 évi junius 13-án d. e, 10 ' ,1912 .  okt. 16 án foganatosított vég" 
orakor Sátoraljaújhelyben Kazinczy-1 rehajtás utján le és felül foglalt ~ ~ 
utca 1 sz. alatt esetleg a végrebaj-{kor. 10 f becsült ingóságok u. m. 
t“st szenvedő üzletében és lakásán fűszeráruk varrógépek stb. nyilva- 
elárverezem azon 030 koronára be- nos árveréseu eladatnak

■ latt le- e» felUlfoglallatu s melyek 
a 914 V. 1470 3 siatuu alapfoglalá' 

jkvekbeu * lételek alatt vaunak 
ösaceirva u. i u . : bútorok, stb. 

Saujhely 1913 máj. hó 20-án.
Rosner Imre

kir. bir. vhajtó.

Eladó

J3
K ia dó  Ü zlethelyiség.

a volt Schőn és Barna üzlethelyi
ségek a Petőfi-utcai rész. Bővebbet 
Polgár Lászlónál

Nyomaiéit Landcsmann Miksa t i  latsa kbnyvnycmoaiakan bctiiiuljaujiitiy.

ti, 2(1 db 300 korona
névértékű —

Mezőgazdasági Jank részvény.
Bővebb íelvilágositást nyú j t :

EISERTH ISTVÁN,
itjabL Miklós Béla gondnoka.


	046

