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POLITIKAI ÚJSÁG

Magjaién minden szerdán es szombaton este
K é z ira to k» tt v iasza nem  a d u n k . 

Szerkesztőség : kaz inczy-utcza 2 
K ia d ó h iv a ta l : Landesmann Miksa és T á rs á n á l.

P O L IT IK A I F Ő M U N KA TÁ R S  :

Dr. B Ú Z A  B A R N A
Előfizetési í r :

Ejtesz évre  10 ko ro n a , fé lévre  5 ko rona . Negyed 
évre 2 k o ro n a  SO l i i lé r  Egyes szám ára 10 fillé r  
H ird e té se ke t a le g ju tá n y  osabb árban közlUnk

S z é k e ly  E le k
helyettesített polgármester úrról 
szól már megint az ének. (Hiszen 
bár ne kellene már mindig Róla 
énekelni. Bár már ott tartana a 
szerepében, ahol az van, hogy: 
.balfenéken el“).

Ami itt következik, azok csak 
olyan pillanatfelvételek, olyan kis 
mozaik-darabok, szerény adalékok 
a Székely Elek természetrajzához, 
amelyeknek azonban minden kis 
része — jellemzőségénél fogva — 
érdemes arra, hogy ciceróval szed 
ve álljon itt a lap élén,

A nagy árviz idején, amikor 
a veszedelem kezdett már végze
tessé válni, egyik staféta a másik 
után sietett jelentést tenni a he 
lyettesitett polgármester urnák, 
aki akkor szives volt éppen ebéd
jét elkölteni a Szinházkertben.

Hiába jött egyik küldönc a 
másik után : a városra nézve min
den veizedelemn 1 fontosabb az, 
hogy a helyettesített polgármester 
ur jól táplálkozzék és a Szinház
kertben erőt merítsen j  városbol- 
dogitó munkájához.

Székely Elek nem hagyta ma 
gát tehát zavartatni holmi rémhí
rek által, hanem evett tovább, 
evett és evett, szemtanuk állítása 
szerint majdnem két óra hosszáig 
a legnagyobb lelki nyugalommal, 
olyannal, amelyet más szóval ci
nizmusnak és indolenciának is le
hetne nevezni,

Nagy Artúr vátos' ügyészhe
lyettes közben kocsit is hozatott, 
hogy hamarább ki lehessen sietni 
a veszedelem színhelyére.

De Székely Eleket ez sem 
hozta ki a sodrából. O evett 
tovább. Összedőlhetett a világ .- 
ő evett és evett.

Mondják, hogy jelenlevő műn 
párti urak is a legnagyobb mér
tékben megbotránkoztak ilyen ha
tártalan cinizmus láttára, l’edig 
ez már igazán nagy szó, amikor 
még munkapárti urak is képesek 
megbotránkozni valami fölött.

Miután pedig a helyettesített 
polgármester ur annak rendje és 
módja szerint kellőképpen jóllakott 
volna, végre kegyeskedett magas 
személyét kiszállíttatni a helyszi 
nére, ahol egyet-kettőt káromko 
dott, estére a katonákat beren
delte vacsorára a szinházkertbe, 
másnap reggel pedig elutazott 
nyirbogdányi birtokára, amint az 
írva vagyon lapunk múlt szombati 
számában.

*
Tehát ott hagytuk el, hogy a 

legnagyobb veszedelem pillanatai 
bjin cserbenhagyta a várost és

elutazott nyirbogdányi birtokára.
Az igaz, hogy hamar vissza 

is jött, mert a főispán szörnyen 
megharagudott ekkora hűtlenség 
hallatára és Szepessy orvos ur 
meg Andorkó szinházfelligyelő 
kétségbeesetten táviratoztak a 
nyomaveszett h. polgármester 
után.

A nyájas olvasó bizonyára 
módfelett kiváncsi arra, hogy mi
ért éppen Szepessy doktornak 
jutott az a szerep, hogy a távol 
lévő Székely Eleket kurrentál- 
tassa ?

Megmondjuk ezt is.
A Székely Elek rövid távolié 

te alatt ugyanis igen furcsa dol
gok történtek íjhely városiban.

A dolog ott kezdődik, hogy 
a legutóbbi városi közgyűlésen a 
képviselőtestület elhatározta, hogy 
a helyettes polgármesteri állás 
megszüntetésével ezentúl mindig 
a legidősebb tanácstag helyette
síti szükség esetén a polgármes
tert. A Székely Elek eltávozásá
val tehát, mint legidősebb tanács
tag, Szepessy doktor vette át a 
polgármesteri hivatal vezetését.

Szepessy doktornak sem egyé
niségéhez, sem orvosi képességei
hez nem lérhet semmi szó. Vá
rosunknak egy köztiszteletben 
megőszült orvosa, aki bizonyára, 
maga örült a legkevésbbé annak, 
hogy egyszerre csak belecsöppent 
a polgármesteri teendők végzé
sébe.

Mert hát lehet valaki bármi
lyen kitűnő orvos, de a közigaz
gatási tudás és gyakoilut egy 
kicsit messze esik az orvosi tudo
mánytól.

így került szegény, jobb sorsra 
érdemes Szepessy doktor egy pár 
órára a polgármesteri székbe 
Már ebből is látszik, mennyire el
tévesztett intézkedés volt az a 
bölcs határozat, amely szerint a 
polgármester heljettese a legidő 
sebb tanácstag. De ezzel az ügy
gyei kapcsolatban még valami 
más, lülöttébb érdekes megje
gyezni valónk is van.

Azt a bizonyos határozatot 
ugyanis, amely a helyettesítésre 
vonatkozik, tudomásunk szerint 
megiclebbezték. Az a határozat 
felebbezés alatt áll, tehát nem 
lett volna szabad végrehajtani.

A Barkas Andor »bünlajstro- 
mában* éppen az volt az egyik 
legerősebb vádpont, hogy állító
lag még jogerőre nem emelke
dett határozatokat végre mert haj
tani.

Hja, persze. .Amit szabad Ju
piternek . . .«

Székely Eleknek itt most min
dent szabad. De azért mégis csak

addig jár a korsó a kútra, amig 
egyszer nyaka szakad.

*
Azon az előbb említett városi 

közgyűlésen Németi Bertalan, aki 
minden lében kanál szokott lenni, 
egyebek között n.igy hangon kö-, 
vetelte, hogy a város behajthatat
lan követelései miatt szigorú vizs
gálat indittassék a város tisztvi
selői ellen. (Különös tekintettel a 
V örös Ökörre.)

Határozatba is ment a Németi 
indítványa, amely — talán lölös- 
leges is hangsúlyoznunk — azt a 
nemes célt szolgálta, hogy megint 
találjanak valami terhelő adatokat 
Farkas .Andor polgármester ellen.

Ez a fegyver azonban nem 
egészen jól sült el, mert hát a 
behajthatatlan városi köv telesek 
miatt elsősorban R-*ich.»rd Sala
mont volt városi ügyászt lehetne 
felelősségre vonni.

Reichard Salamon pedig ba
rátja és párthive Székely Elek
nek, aki most pláne az ügyészi 
állásra is aspirál. (Sőt annyira as
pirál, hogy a szegény Kiss Ödön 
hült tetemeit még el sem földel
ték, s máris nyomtatott körleve
lek cirkáltak a városban, támoga
tást kérve a Reichard Salamon 
megválasztásához.)

így hát mit volt mit tenni : 
a Németi Bertalan által megpen 
ditelt ügy aktái szépen az irat
tárba kerültek. Egyelőre senkit 
sem vonnak felelősségre a behajt 
hatatlan követelések miatt.

*
így fest a kulisszák mögött a 

Székely Elek nagyszerű »munkál 
kodás:i.« Talán egyelőre ennyi is 
elég mutatóba belőle.

Ennek a kis mozaik-rovatnak 
azonban alighanem folytatása is 
lesz. Özönével szolgáltatja rá az 
okot és az anyagot Székely Elek 
helyettesített polgármester ur

Treuga Dei cim alatta latin 
magyar nyelven megjelenő „Sá- 
turaljaujhely“ legutóbbi száma 
rendkívül érzékeny szózatot intéz 
Andrássy Gyula grófhoz, hogy az 
árvízre való tekintettel most az 
egyszer ne bántsa Mcczner Gyű 
lát. Bedig hát bizony minden ár
víz dacára is bizalmatlanságot fo
gunk szavazni a szeptemberi me 
gyegyülésen a kormánynak, amely 
rosszabb minden árvíznél, még ha 
Meczner Gyulának egy kissé rósz- 
szül is fog esni. Az árvíznek meg 
Meczner Gyulának legfeljebb any- 
nyi közük van egymáshoz, hogy 
egyformán kárhozatos mind a 
kettő. 1 logy pedig Andrássy Gyula 
grófnak van érzéke és nemes szi
ve ahhoz, hogy az árviz borzasz

tó hatásait lássa és enyhítse: bi
zonyítja az az ötezer koronás ado
mány, amelyet az alisgán kezei
hez juttatott az árviz károsultak 
pillanatnyi felsegélyezésére. Quid 

ítunc, domine lllésházy ?

Közigazgatási 
bizottsági ülés.

A z  á rv iz  károsu l
tak segélyezése.

Hétfőn délelőtt tartotta meg a 
közigazgatási bizottság szokásos ha
vi ülését Mt ozner főispán elnöklete 
alatt. Az ülés legfontosabb tárgya 
természetesen az egész varrni gyét ért 
M ily o s  árvizcsrpás volt. A közigazga
tási bizottság az árvízkárosultak se
gélyezésére bizottságot küldött ki, 
amelynek e'nüke Meczner főispán. 
Í v  határozták továbbá a Laboré és a 
Hányva szabályozását.

Gróf Andrássy Sándor indítvá
nyára a bizottság sürgöuyileg kéri 
a vármegye felső vidékén tervezett 
hadgyakorlatok elhalasztását.

Thuránszky László a szabadsá
gon levő alispán helyettese, terje
delme- és alapos jelentésben számolt 
be a közigazgatás állapotáról, s kü
lönösen részletesen és behatóan*cso- 
telte az árviz okait és következmé
nyeit, megkapó leírását adván a 
luegyeszerte dúló árvucsapásnak.

Az alispán jelentése.
Az alispáni jelentést kivonatosan 

a következődben ismertetjük :
Szem élyi Ügyek

Benosik István bodrogközi j. 
főszolgabíró f. évi ju  ius ho 31-tói 
nyu-d‘jaztatvá i, helyettesítésével a 
főispán Bonesik Béla tb. főszolgabí
rót bízta meg.

Sí h i idl Lajos sátoraljaújhelyi 
r.*nd irkapilány a képvise ő testület
től nyert szabadságát julius hó 24-őn 
megkezdette s erre az időre a pol
gármesteri jelentés szerint a rendőr- 
kapitányi hivatal vezetését Székely 
E ok helyettesített polgármester át
vett**.

Kiss Ödön Sátoraljaújhely r. t. 
város ügyésze és Nyeviozkey József 
központi uapidijas elhalálozott.

Fiitár József m. kir, főállatorvost 
a földmivelésügyi miniszter Kapos
várra, a saujhelyi (hatósági állator
vosi szolgálatra pedig Fuilur Alfréd 
m. kir. főállatorvost Pozsonyból át
helyezte.

Kis János sajóhidvégi t. bíró 
állásáról lemondott,

Tokajban s. jegyzőül Vurga 
Simít •! oki. jegyző választatott rueg,

Szulyovszky József kistárkányi 
h. körjegyző ezen állásáról lemon
dott, helyettesítésével Gálos Elemér 
ugyauottam segédjegyző bízatott
meg.

Bodrogszentesi segédjegyzőül 
Sztankovszky Béla oki. jegyző vá
lasztatott meg, Tóth István király 
hűim éi községi tanácsos állásától 
felfiiggesztetett.

Taktaharkányban tör vény bírónak 
Juhász József let', megválasztva. '

11 .adóink János mező'aboroi, Ke- 
tuechey B *la radi, Turián Gábor 
kisbi rezsnyei körjegyzők ós dr. Po-

L a p u n k  á l á l  4  u lt la h
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gány Cíerő nagymihályi községi or
vos fegyelmi eljárás alatt állanak.

Tüzesetek
julius hó folyamán a következő he
lyeken fordultak elő :

Megyasszón a kár 157Ű korona. 
Szerencsen a kár 2110 korona, ac 
épületek biztosítva nem voltak.

Bodrogkisfa’udon, a kár 4*X) K. 
Erdőbényén, a kár 1000 korona. 
Olaszliszkáu 2 esetben, a kár 18914 
korona, ebből biztosítás utján talán 
megtérül 17000 korona.

Magyarsason, a kár A* "0 korona 
és Risztén, a kár 2000 korona, a 
mely nagyobb részben megtérül.

Battyánban, a kar 620 korona, 
Nagyküvesden, a kár 850 korona, 
Végardón a hol 5 ház égett le, a 
kár lOOOO korona, Tiszakaridon, a 
kár 400 korona, Szlropkón, a kár 
11900 koroun, Sókuton, a kár ‘»<)0 
korona, Csemernyén, akár 1200 ko 
róna.

Jánosvágása községben támadt 
tüzeset alkalmával az egész község 
porig égett, a kár 1100**0 korona, 
biztosítva csak részben volt. A la
kosság segélyezése iránt a főszolga
bíró előterjesztését a belügyminisz
tériumhoz megtette.

Kistölgyesen, kár 1492 korona, 
biztosítva nem volt.

A m erikába

kivándorolt 284, onnan visszatért 74 
egyén.

Útlevél iránti kérelem ju ius h- 
folyamán 2*16 drb érkezett be, kis! 
litlatott 219, visszautasittatott 47.

A d ó ü g y :

Sátoraljaújhely r. t. városban ju 
lius hó folyamán állami adóban be
folyt 4ői75 korona 01 fillér.

A járásban az adóbehajtások 
részben folyamatban vanuak, részben 
pedig szünetelnek.

Katona ügy :
A folyó évi julius hó 15-én S.i 

tora'jsujlielyben, 1*> án pedig llo- 
roonnán lsépy Zoltán m. főjegyző 
elnöklete alatt utóállitás tartatott.

Sátoraljaújhelyben 15 helybeli 
és 6 idegen hadköteles állítatott 
elő, kik közül besoroztatott 7 hely
beli és 1 idegen. Megvizsgáltatott 9 
apa és családtag és besoroztatolt 1 
hároméves önkéntes.

Homonnán 63 helybeli, 6 idegen 
hadköteles állíttatott elő, kik közűi 
besoroztatott 30 helybeli és 2 ide
gen. Megvizsgáltatott 18 apa és csa
ládtag.

Közegészségügy.
Tályán és Szerencsen a kanyaró 

még mindég tart. Tályán kanyaró
ban 6 gyermek halt el.

Mezőgazdaság.
A szerencsi járásban Hónaliáton 

22, Vadvizes tanyán 89 arató mun
kás lépett sztrájkba, tz azonban 
csak egy pár óráig tartott. A vezé
reket a járás főszolgabírója 8, 15 és 
30 napra ítélte el.

A tokaji járásban a sző ükben 
különösen ahol kevésbbé vagy egy
általában nem permetezlek, a pero
nospora erősen pusziit. Termények
ben s különösen a burgonyában a 
kár temérdek s a burgonya még a 
dombos helyeken is rothad. A rete
ket, a legelőket elöntötte az árvíz s 
a saiju termés teljesen tönkre ment. 
A marha állomány már 3 hét óla 
istállón van s igy az auyaszéna tér 
mést felemészti, mert előreláthatólag 
legelőre sokáig nem lesz hajtható. 
Az első árvíz sok szénát elsodort s 
a kar igen nagy.

Az irviz.
Julius 13—14 re menő éjjel a 

Laboréi folyó áradt rohamosan, úgy, 
hogy Nagymihálytól Easztoiu. rig két 
helyen jobbra két helyen balra sza 
kitolt gátat és lepte meg a partokat, 
elöntve a Karasanai és Sámogyi ha
tár kisebb részét és az egész laszto- 
raéri határt, amely 12 órán át állott 
víz alatt. 8 dacára a 4 gátszakadás
nak a községet is olyan komoly ve
szedelem fenyegette, hogy a holy- 
llinéu volt j. főszolgabíró az al.icso

□▼abban fekvő utcát kénytelen volt 
kilakoltatni. Innen a kiszakadt ára
dat a dénesfalvai és butkai határt 
borította el behatolva Butka közsé 
gébé is. Elborította továbbá Szálúk, 
Deregnyő, Hegyi, Kis él Nagyricska 
és Abara községek összes rétjeit ós 
az alantasabban fekvő szántófölde
ket, — okozva raiudenütt kiszámít
hatatlan károkat, mert habár a járás 
főszolgtbírája a viz érkezéséről a 

, veszélyeztetett községeket a körjegy
zők utján táviratilag már előzőleg 
értesítette, a lakosság az alatt a rö- 

I vid pár óra alatt, ami a viz oda ér- 
keztéig rendelkezésére állott, a foly
tonos esőzéstől fenékig ázott talaj
ban, alig valami csekély részét volt 
képes szénájának és learatott termé
nyének megmenteni.

Ju'ius 16 án este 9 órakor a He- 
géczi háromluitában volt olvan fel
hőszakadás, hogy az ennek folyamán 
lerohanó ár az útjában eső fákat 
gyökerestől szaggatta ki és ragad
ta magával döntve útjában Ohu- 
ta községben 5 házat, elsodorta a 
Greiner f *le iparvasutat és Ohutaés 
Erdőhorváti köz-égek között a tör
vényhatósági ut össz- s fahidjait. Et 
dőhnrváti fe.ett a patak kilépett med
réből, az egész völgyben elterü!t, 
megsemmisítve az üssz“s terménye
ket. Erdőhorváti községében az ár a 
lakosságot m *g ébren találta, tehát 
ember életben kart nem okozott, az 
emberek azonban házaikból már ĉ ak 
derékig érő vízben tudtak kimene
külni és az ár a lentebb f-*kvő há
zaknak, mint pl. a községházának 
és jegyzői laknak alpakán keresztül 
folyt be, a jegyzői Lkon alól lévő 
12 méter hosszú 0 méter széles a 
patakon átvezető közlekedési hídnak 
az egész fe’szirkezetét hülyéből ki
emelve, mintegy 20*) raíteruyire el
sodorta. Elsodorta továbbá a küzs 'g 
ben az összes kerítéseket, megsem
misítette a kerti vtteraényeket. Ohu 
ta községben a kerti veternónyek 
megsemmisítésén kívül magával ra
gadott 2 lova*, 1 borjú* és egy ser
tést és magával ragadott nagyon sok 
gazd isági eszközt is.

A mig a 14-ixi áradás magát 
Nagymihály városát megkímélte, 
nem kímélte meg az augusztus 2-iki, 
amely Hornonnáról a regge i órák 
bán vett értesülés szerint 1.40 cen 
timéterrel haladta f•»IüI az előbbi*. 
A sörgyáron túl f-kvő utcák víz 
alatt vo tak, úgy szintén viz a'á ke
rtit a városnak északkeleti része, 
in rt az áradat a grófi kastélyt m g 
kerülve, elöntötte az alsó u'cákat é> 
elöntötte a város és az állami utón 
levő nagy vámoshid között fekvő 
területet, akkéut támadva meg ezt a 
vámoshidat, valamint a Nagymihá v 
és Liborcszög között fekvő tiidat i-, 
hogy mind a kettőt el kellett a köz 
lekedéslől záratni. Tönkre tette a 
viz a gróf oztáray Sándornak az ál
lami úti vámoshid közvetlen szom 
szédságában épített vasúti hidját is.

A legborzasztóbb vo:t auguszlus 
hó 4 ról 7-re menő éjjel a felhősza
kadás, melynek folyományaként az 
áradat K isitó on, továbbá ismét II t- 
romhuta, Erdőhorváti, Tolcsva és 
\ ámosujfalu küzs gekhen s végül 
különösen magában Satoralj3Ujhely 
ben vitt véghez óriási pusztításokat 
és nagy veszed‘lemmel fenyegette 
ismét Nagymihály városát.

Csütörtökön 7- ’n reggel érkezett 
rucg Sátoraljaújhelyre az első na
gyobb víztömeg felü’ről, a mely az 
éjszakai felhíLzaksdástól amúgy i* 
megdigadt Itonyva patakot pait'ain 
túl duzzasztotta. A Csörgő felé levő 
rétek rövidesen viz alá kerültek, az 
ár rohamos sebességgel közeledett 
Ljhely felé, rémülettel töltve el a 
Csörgői ut mentén épült uj házak 
lakóit, kiknek nem maradt idejük 
még arra sem, hogy házaikból kimé
nek ülhessenek, oly rohamos gyorsa
sággal lepte meg őket az ár.

Nehány perc alatt viztengerré 
vált az egész vidék, s a Itonyva két 
feldagadt ága egyesülten önjlesstet* 
te a vizet a csörgői ut mentén és a 
gyártelepi állomástól a város felé. 
A bajt meg akkor, déltájban geuki

.sem hitte fenyegetőnek, az elöntött 
1 hazak ablakaiból még kiváncsi, nem 
1 rémült emberek tekintettek ki. Az 
1 ut testen meg csak térdig érő viz 
1 volt s a kocsik rendesen közleked
tek, szárazra hozva a félősebbeket 
és az előrelátókat.

CNak kis kárt tevő kellemetlen
ségnek tekintették az árt és senki 
som gondolt katasztrófára, bár a viz 
egyre növekedett s ez okozta a bajt 
és veszedelmet, hogy sem a Honyva 
sem az ebbe torkoló Bozsva patak 
nak óriási vízgyűjtőjén, a mely a 
Telkibánya és Göncz között, továbbá 

i a Hollóháza és Zsadány között levő 
úgy nevezett Szkárosi parttól, s vé
gül a Szalánczi völgy felett levő 
vízválasztótól kezdve az összes he
gyeket, völgyeket felöleli s ezeknek 
minden vizeit a Hony ván át Saujhely 
városára zúdítja — sehol egy vizjcl- 
ző Állomás, egy vízmérce felállítva 
nincs, jelentéseket nincs akitől kap 
junk, hogy egyik vagy másik patak 
minő vizeket hoz, minő veszedelem 
fenyegeti l ’jhely városát.

így történt, hogy a deli órákban 
a mikorra az éjszakai legutolsó fel
hőszakadás viz3 is leérkezhetett a 
relső vízgyűjtőkből oly mérveket ö- 
tött az aradás, hogy az alsóbb, ala
csonyabb helyeken 1—2 méter ma
gas viz borította a belsőségeket és 
du't a házak között annyira, hogy 
az árviz alatt sok ház dü.t ö^sze és 
azóta is folyton düledeznuk a házak, 
mivel nemcsak a pinceházak és pin
celakások, de az egészen alacsony 
földszintes házak is vízzel teltek meg 
s dacára a folytonos szivatty utasnak 
és a \iz kihord isok körül kifejtett 
megfeszített munkának a rudy még 
ma is folyamatban van. az aláizta 
tott házak folytonosan r< p- deznek 
és dűl 'deznek,

Az elöntött házakból, a mig le
het *it kocsikon és szekereken szállí
tották ki az embereket, bútorokat, 
de a segélynyújtásnak ezt a módját 
is rövidesen be kellett szüntetni, mert 
egyes utcákban az ár oly magasra 
eme k dett, hogy azokba bejutni tel
jes lehetetlenség volt. Később ugyan 
táko'tak össze lutajokat, de bizony 
azoknak sem biztonsága sem teher
bírása nem volt kielégítő.

Az áradat pedig egyre nőtt. A 
piszkos sárga hullámok elborítottak, 
elsodortak minden m* gmozdithatót. 
Bátor emberek m- ttek v« gveszélyben 
lévő embertársaik segítésére, önfei 
á.dozóan küzdve meg a borzasztó 
legveszedelmesebb elemmel. Délben^l 
óra 22 perckor megérkeztek a kato 
nák s deiekas munkát végezve nagy- 
segítségére voltak a szerencsétlenül 
jártaknak.

Ekkor Volt legnagyobb a viz, a 
Ütkóczy utcán lévő nagyhid előli 
állott, innen kezdve a gyártelepi hí
dig minden utcza, minden ud/ar viz 
alatt volt.

(F o ly ta tá s a  kö v e tk e z ik .)

S z a k v é l e m é n y
az újhelyi árvízről.
Mik a teendők?

Szakértői kézből kap'uk az 
alábbi cikket, amely világosan meg
magyarázza az újhelyi árviz okait 
és rámutat azokra a' teendőkre is, 
am lyektt a későbbi veszedelem el
kerülésére foganatosítani kell.•

A Hunyva-patak a Szaláno köz
ség mellett elterülő hegységekben 
ered s onnan, útjában számos mel
lékággal egyesülve, déli irányban 
halad a Sátoraljaújhely—kassai vasút
vonal me lett Szilvásujfa’u, Kozma 
Alsómihályi, Alsóregmec, L'genye, 
Csörgő, Hosszú láz községek határait 
érintve Saroraljaujhely határába jut, 
majd azt elhagyva Végardónál a 
Bodrog folyóba Omlik.

r h» patak felső szakasza nagv 
esésű hegyi patak jellegével bir, 
Kozmánál a nagy esés megszűnik, 
a» ez alatt következő csekély esésű

szakaszon a viz a magával hordott 
iszapot. hordalékot lerakja, a meder
olsekélyesedik . a feliszapolúdást a 
mederben nőtt fák és bokrok előse
gítik olyannyira, hogy helyenként 
a medernek már csupán ny omai lát
hatók és tavaszi hóolvadások alkal 
mával az árviz a völgy egész szé
lességében vonul le.

Az a mederszakasz, amely Sauj- 
hely határában a vasúti gyártelep 
mellett vonul el, mesterséges meder, 
úgynevezett árapasztó csatorna, ame
lyet a saujhelyi tagositó közbirto
kosság határozatából kifolyólag a 
magyar északkeleti vasutat építő 
Unió bank a 70-es években létesített; 
• z a mederszakasz már sokkal na
gyobb befogadó) képességgel bir, 
•nint a kozma hosszulazi szakasz és 
normális viszonyok mellett az árvi
zeket kár nélkül levezetni képes.

A f. hó *i-ról 7 éré hajló éjjelen 
azonban oly nagy mértékű csapadék 
hullott a H >nyva patak nagy kiter
jedésű vízgyűjtő területére, tehát 
úgy a fővülgyre, mint a mellék
patakoknak völgyére is, amely az 
eddig észlelt maximális csapadék- 
mennyiségnek csaknem kétszeresét 
tette; ehhez jára11 azon körülmény, 
hogy az idei nyár állandóan csapa- 
d ék dús volta folytán a föld nedvts- 
seggel telítve volt és igy beszivó 
képessége a minimu ura redukáló
dott, a lehu'lőtt csapadékmennyiség 
tehát teljes tömegében lefolyásra 
kerülvén, a patak medrébe jutott és 
pedig oly rohamosan és oly mér
tékben, hogy a meder annak befo
gadására képtelennek mutatkozott.

Sátora jaujhely helyzetét su’yos- 
bitja ama körülmény, hogy közvet
lenül felette torkollik a Konyvába 
két jelentékeny mell ékvölgynek, 
nevezetesen a Bó/sva-pataknak és 
Iíudabinyáeska felől jövő Fehér- 
pataknak víztömege is. A Csörgő 
felé 'e.ető állami úti hídnak, az 
úgynevezett akasztófa hídnak nyila
sát egy odasodort falud és a viz 
arja ál ul hozott gabouakéték csak
nem teljesen eltorlaszo'ták és igy a 
med rben lefolyást ntni találó víz
tömeg kényszerítve volt a város 
belterületei felé ető, a ba'partnál 
alacsonyabb jobb partot átlépni ; fel- 
tarlóztathatat auul rohant az Aradit 
azon arány lag keskeny völgyön ál, 
amely a régi ma'oiu írok és az ár
apasztó csatorna balpartján húzódó 
vasúti töltés közé esik, amelynek 
nagyrészében beépített volta a vizet 
oly mért ében megduzzasztotta, hogy 
a mindnyájaik által borzalommal 
tapasztalt nagymértékű károsodáso
kat okozta.

Ezen zsákszerű völgyből a viz 
nehány jelentéktelen áteresztőtől el
tekintve c.-upáo azon híd alatt jut- 
h ttolt le a patak alsó szakaszára, 
amely híd a vaMit pályatestébe a 
vágóhíd közvetlen szomszédságában 
van beigtatva ; a hozzáfolyás jóval 
nagyobb mértékű volt, mint a lefo
lyás, innen magyarázható, hogy az 
arvizsujtotta városrész aránylag oly 
hosszú ideig állott viz alatt.

Mi a teendő, hogy a város oly 
nagy mérukü károsodástól a jövő
ben tű' góva maradjon?

A Könyv* medrét szabályozni 
kel , fokozni kell annak vizemészto 
képességét, enyhíteni kell annak ka 
nyárjait és a város belterületét a 
Hunyva jobb partján emelendő töl
téssel kell az árviz ellen védeni.

Jelenleg tanulmány tárgyát ké
pezi lehetséges volna-e a Konyva- 
patakot a saujhely—csörgői vasút
vonal keleti o'da ára áthelyezni anél
kül, hogy a város teljesítőképessége 
aránytalan mértékben igénybe vé
tetnék.

Műszaki szempontból u megöl- 
oldásnak akadálya nincs. Anyagi 
szempontból azonban nehezebb a 
kérdő-, mert a jelentékeny költséget 
igénylő terül jtiuegszt rzésen és föld
munkálatokon kívül 2 közüli hídnak 
és 1 vasúti hídnak építéséről is gou- 
d iskodni kell.

Lehetővé fog válni a szabályo
zás akkor, ha az állam a városnak 
segélyt nyújtani hajlut;dó lesz, ha
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ai államvaaut a reá háramló hasz
not és károsodásoktól való védelmet 
figyelembe véve a hozzájáru'ás elöl 
ridegen el uein zárkózik, ha az ár
térbe eső belhelvek tulajdonosai az 
áldozattól vissza nem riadnak, az ár 
téri kivetés ellen tiltakozni és a vég
telenségig felebbezni nem fognak és 
végül ha a költségek ezenfelül fe
dezetlenül maradó részét a váró- 
egész közönsége a pótadó jelenté
keny fokozása nélkül viselni képes 
leend.

F E L S Ő M  A G Y A R O R S Z A G I  H IR'LAP

Zemplénmegye
 ̂és U jh e ly  város

szárit fel, egy-egy éhező gyermek
nek jutt.it betevő falatot.

Hiszem, hogy szenvedő ember 
társaink érdekében e vármegye 
és vá os nemesen érző közönsé
géhez intézett könyörgő szavam 
nem hangzik cl hiába. Hiszem, 
hogy e felhivás nyomán rövidesen 
rendelkezésre áll majd az összeg, 
amellyel betudjuk majd hegeszte
ni a legfájóbb sebeket : le tudjuk 
csillapítani legalább az éhszenve 
dést.

Minden legcsekélyebb adó-

H Í R E K .

Gróf Andrássy Gyulához.
’ Orgo-

Székely Elek
h e lye tte s i te tt  p o Ig iirm oste r.

mányt — mely hozzám befoly 
közönségéhezi  nyilvánosan fogok nyugtázni.

. . , , . . .  , Sátoraljaujhely, 1911. aug 1Megindult a társadalmi akció
az árvizkirouiltak fölsegélyezésé
re, a nyomor enyhítésére, a köny- 
nyek felszáritására.

Andrássy Gyula gróf egyma
ga ötezer koronát juttatott az al 
ispán kezeihez a károsultak tá
mogatására .

A „Felsőmagyarországi I lir 
lap" gyűjtéséhez újabban özv. Li
geti Bertalanné járult hozzá 1 <> 
koronával, és Meskó Elek Nyíregy
házáról küldött 20 koronát. Ezzel 
együtt gyűjtésűnk most már 4Ü5 
koronára rúg.

Kérjük nemes szivii olvasóin 
kát, hogy adományaikat hozzánk 
juttatni szíveskedjenek és tehetsé 
gükliüz képest járuljanak hozzá se 
gélyezési akciónkhoz. Minden hoz
zánk beküldött összeget hírlapikig 
nyugtázunk.

Székely Elek helyettesített pof 
gármester a következő felhívást 
intézi a közönséghez:

Folyó hó T-én városunkat szűr 
nyű csapás érre. A Konyva patak 
vize eddig soha nem tapasztalt 
mérvben megdagadt, zavaros hul
lámai kitörtek a medréből és rom
ba döntötték Sátoraljaujhely vá
ros legszegényebb polgárainak haj
lékait.

Az. ár lassan elvonult, de min 
denutt, a hol eddig is a nyomor 
felezte meg a szegény munkásnép 
hajlékát, kétségbeesést, leírhatat
lan nyomort és éhséget hagyott 
maga után. Közel 100 házat dön
tött romba a máskor oly szelíd 
Ronyva patak és százon felüli 
azoknak a házaknak a száma, 
amelyek düledező félben vannak.

Mintegy ötszáz család nem
csak hogy hajléktalanná vált, de 
elvesztette mindéi szegénységét 
is. Nyomorba jutott családapák, 
szenvedő özvegyek, apró éhező 
gyermekek szá/ai kétségbeesetten 
jajveszékclnek segélyért és a szen
vedő emberiség legrettenetesebb 
fájdalmaitól agyongyötörve esde- 
kelnek egy falat kenyérért.

Hogy ezt a rettenetes nyomort 
némiképen enyhíthessük, hogy az 
árviz által mindenüktől meg
fosztott százakat az éhhaláltól 
megmenthessük, Zemplénmegye 
és Sátoraljaujhely város nemesen 
érző közönségét hívom segítségül. 
Kérve-kérek mindenkit, aki csak 
teheti: járuljon hozzá anyagi ere
jéhez mérten ahhoz a gyűjtéshez, 
amelyet Sátoraljaujhely város elöl 
járósága indított a nyomorban 
sínylődő, éhező emberek felségé- 
lyezése érdekében.

Minden fillér, amivel a segély
akcióhoz hozzájárulnak, egy-egy

Bencsik István
főszolgabíró b ú 
csú ünnepélye.

K irá l vhelm eo. aug. 11.

Ritka szép ünnepség keretében 
biuvu/í tf el a Bodrogköz közönsége 
Bencsik Istvántól a most nyugalom
ba voi.u t főszolgabírótól.

A járás intolligeutiáján kívül 
megjelentik az ünnepélyen a né
gyes tisztikarból M czner Gyu’a fö 
ispán veretest mellett igen számo
sán. Már kora reggel óriási élénkség 
mutatkozott a kii önben csendes vá
rosban és szakada latiul érkeztek a 
.'Z* bbnól-szebb fogatok és az autók 
egész tömege.

Az ünnepség pontban 9 órakor 
kérdődön a szolgabiró hivatali)in. 
E őszőr is a járás tisztikara búcsúzott 
el Móró Gyula tb. főszolgabíró ve 
zttése mellett az ünnepe ttől. Móré 
Gyű a szivből jövő szép beszéd Te 
a'ig maradi szem könny nélkü , s a 
távozó főszolgabíró is teljesen elér- 
sókén) ültén könnyeivel vett huc.-u 
tiszltarsaitól, kikkel igazán szeretet 
teljes jó tiszttársi ós baráti viszony
ban vo t.

Eí illán a községi és körjegyző, 
tisztelegtek, kiknek nevében Korcsma 
Menyhért zemplénagai di körjegyző 
búcsúzott meleg szavakkal, majd a 
köz-égi bírák nevében Soltész Jó
zsef királybelmcczi és Kertész .János 
kiscigándi köiségi bírák beszéltek, s 
az igazán szép, k* dves beszédekre 
az ünnepelt külöu-külöu a tőle meg
szokott ékes szavakkal válaszolt.

A tHzasr.abályozó tár-u at tiszti 
kara Tóth Sándor igazgató főmér
nökkel élén szintén testületileg hu-
c.-uz *tt, majd a bodrogközi ipartes 
tiilet, amely ugyanez akaloiuiun 
örökös diszelnökévé választván Ben 
esik Istvánt, az erről szóló gyönyö- 
rüen kiállított diszok evelet Czinozt I 
István nyújtotta át szép beszéd ke
retében. Végül a király luéiueezi tűz
oltó egyesület, amely teljes díszben 
vonult fel az ünnepségre tisztelgett 
és id. Zvolenszky József főparancs
nok nyújtotta át kedves beszedd 1 
a Bencsik István örökös diszelnök- 
ségéről szóló szép kivitelű díszokle
velet. Ezen beszédekre is meghatót 
tan válaszolt az ünnepelt.

A bank* tt déli l órakor kezdő
dőit. Az eb ’d a legkedélyesebb han
giratban a késő dé utáni órákig tar
tott.

Bencsik István barátai és a nagy 
közönség szeretőiétől kisérve, lelép- 

a hivatali pá'yáról életét most 
már teljesen zavartalanul szentelheti 

családjának, barátjainak és a tár
sadalomnak, reméljük azonban, hogy 
sokszor találkozunk vele még a köz 
életi szereplés t* réti is és hogy igazi 
magyaros jóízű kedélyét és barátsá
gos egyéniségét még soká fogjuk 
élvezhetni.

I r ta  s Tőketorobosen fe lo lv a s ta ;
vieh  H yürgy esperes.

Mi az k ö ltő ? ' . . l la llg n ts z  nagv illő k  óta. 
| h a n to d  t ir t tán , hogy nőm c söng fe l a n ó ta  ? 

1‘od ig  szo te ttü k  m i az énokot,
M oly szivedben g y a k o rta  s z ü lő ié it t

lg> írn a k  hozzám rég i c im borák  
IIs ko ro s ik  a h u llga tás  oká t.

Nos h á t a választ én ma, m egadom ,
A  h og y ' tud o m  szom orú la n to m o n !

Nehéz az élet. sok a gon d  ma m á r. . . 
M in th a  n y a k u n k o n  ü lne  u ta tá r.

S..k az adó és m orog d rá ga  m in de n .
Ks a jö v ő n k ? ! Az bús, feke te  s z ín b e n '

V erün k  pénzünk v is z ik  i logonok.
A , l lá z “ -ba m á r be sem eresztenek!

Az a lk o tm á n y t t ip o r já k  b ün te tő n  ' . . . 
S egyházadat, jóságos Is 'en o m  '

Merészen száguldó Tisza huszárok.
K ik re  zudul ma m illió  sok átok.

V is z ik  nagy vészbe a m a g vur Hazát,
Ha vé tó t n e k ik  senki sem k iá lt  ! I

Hát n incsen  m ár kö z tü n k  k u ru c  vitéz,
K i lubuuccal m e g v ívn i bar* ra ké sz? ! 

K u ru c  A nd rá ssyuk ma nem szü le tn e k , 
l l " g \  k iir ts á k  m ugvái -• >k k.>• r< - szü lö ttne k

V o l t ! Ks van  is ' I t t  van kö z tü n k  b iz ' (.). 
I t t  van a .Jó. a Herék H ü s "  1 

A ndrássy ka rd ja  k i van  fenve m á r . . .  
S a k iró  sú jt, annak so rsa : —  h a lá l!

C satára  kész U. In d u l a sereg !
Á ld já to k  ő ke t m inden  istenek ' 

l)e , te, H adúr, te  áldd meg hős sz ivé t, 
S ted d  erőssé ben nü n k va ló  b ité t '

M i m e g yü n k  véled, akár száz halá lba, 
M együnk akár az e lle n  tá b o rá b a ! . . 

K ü zd ü n k  bátran, ha -zom jan. ha éhen, 
K ar ka r e llen, s z ív  a szív e llenében.

T.s ha levág tad  : 
, A haza atyja** ;

h ydrn  feje t • 
—  az lesz - a neved

Töketerebe9en a cuhorgyárhoz közei 
újonnan épült hazamban üz ethelylseg 
lakással együtt azonnal kiailo 

Bővebb felvllago Itast ad HOSZPO 
zenvedés által kisajtolt könnyet DÁR JÁNOS tulajdonol Toketerebes.

Ujhely pusztulása. \ nagy r 
víz óta az elöntött városrészek a 
pusztulás, uz enyészet szomorú 
kép -t mutatják. \ K > csiy, Kis
fa u*Jy, Árpid Dó us  utcákban 
most is dü idéznek u házak és 
éjiéi nappa folyik a víznek a 
pincékből va'ó kiszivattyu ása. 
Friss Ilcifnar.n tiizoltéparai csnok 
vez t *se a at', — aki már a m *n- 
tés alkalmával is mind U elisme
résre méltó, hősi s buzgalommal 
küzd -tt a romboló életű nél, — 
szukatlat anu működnek az e.ek 
torok és szivattyúk. M g sokáig 
fog tartani a szivat'yuzas, mert 
magából az elöntött ta'ajből 
mi'idig uj meg ui víztömegek 
nyomu ltak a pi u ótb . A iuoj:- 
rongált házak egy részét a'ádii- 
colták és lakhatóvá telt-’-k, iuhs 
házak viszont elbontattak any- 
nyira, hogy ön adózásuk no le
gyen közveszélyes.

— Dókus Gyula alispánról
múlt számunkban megírtuk, hogy 
az árvízkatasztrófa alkalmával a 
veszedelem s/inlielyére ki nem 
ment, a mentési munkálatok irá
nyításában részt nem vett. Az al
ispán távolmaradása városszerte 
feltűnést keltett s afölött mi is 
rosszalásunkat fejeztük ki, minden 
tisztelet ienntariása mellett, a 
mellyel az alispán közbecsült sze
mélye iránt viseltetnek. Mint utó
lag meggyőződést szereztünk róla, 
az alispán a mentési munkálatok 
bán nemcsak azért nem vett részt, 
mivel saját háza veszedelemben 
lorgott, hanem tóleg azért, mert 
a házában lakók biztonságba he 
lyezésévcl volt elfoglalva Alakó
kat felköltöztette az emeletre és 
ingóságaikat is igyekezett bizton
ságba helyezni. Szolgáljon ez ma 
gyarázatképen.

— Dr Welsz Bertalan, orvos üdü
lés céljából néhány hétre elutazott
l jhelyből.

Orszaflo* sörárpaváiár. A Bor- 
smliuogyei tiazdssági Egyesület, az 
Abaujtorna, Göraör-Kishont. Heves, 
dásznagyku t-Szolnok és Zemplén- 
vármegyék gazdasági egyesü'otei a 
miskolci kereskedelmi és iparkaiuara 
• a magyar mezőgazdák szövetke- 
setóvel karöltve Miskolooo augu ctus 
lh) 28-án a várni egy t ház nagytól- 
méhen országos sörárpaváaárt reudec. 
A vá.-ár üzletszabályzatát és a be- 
jelentési iveket levélbeü megkcrc- 
s- -re a Borsod, vagv Zempléinuegy * i 
Gazdasági Egyesület titkári hivatala 
készséggel megkü di.

— A sátoraljaújhelyi uszodaegylet 
augusztus hó 17 én, vasárnap, *t. e. 
Kd l'l órakor a vármegyehála nagy- 
termében közgyűlést tart.

— A janosvágásai nagy tűz rend
őri nyo uoaaia be’ejez s nyert * Ke- 
letkezé.-ét egy bűnös gondatlanság 
okozta, mdy sok ember kesébe adta 
a ko'du botot. Megállapítást nyert, 
hogy L *fkovics Sinni •! ottani kisgaz- 
di a c ür köaeiébcu szénát takarított 
be nyitott égő pipává1 s hz abból 
kihűl düh íny okozta a nagy szeren
csétlenséget. Az Összes kár lní>.910 
korona, melyből csupán 10 gazda, 
1 >292 korona erejéig volt biztosítva.

Rendőri hírek Vámos Gy örgy
in'* helybeli napszaiuosné Kisfaludy 
u. 29- sz. lakásáról holmiját igyeke
zett menteni a lakásába betődu ó 
s Íztől. Ebben segítségére volt egy 
Talás ne\ ü napszámos, aki egy őri
zetlen pillanatban t>3 darab f* )t ér ne
műjét ossz* csomagolta és azzal a 
városba iudu t. A lopott feliériieiuü 
l)ől a »Gy iikos« 1 orcsicában ái uba 
bocsájtolt» gyet,|iu dyen rajta isve.-z- 
tett. Egy honvéd a kotcsiuáros ké
résére a kaszárnyába kísérte az ittas 
embert, ahonnan a rendőrség vette 
át a lopott holmival együtt. — Ke
lta Miklós háziszolga meglopta ese- 
i* dtársát Hol u’ár Jánost. Távollété 
ben c-U vOit Indáját feltörte és abból 
több rendbeli ruha és fehérneműt 
«l.opott és azt a különböző helyeken 
e rejtette. Mikor a károsu't a lopást 
észrevette, rendőrért ment és mire 
visszat rt a lopott holmi is előkerült, 

Líber Mari 14 éves cseléti gaz
dájától, K ichard L íjosnélói és Jusz- 
Boris szakát*.-n‘tói ruha és ftli Tue- 
müeket lopott. A lopott holmit á li- 
tólag anyjához vitteZsolcára. A rend
őrség nyomozza u lopott tuhane- 
miieket.

Szerda augusztuus 13.

Nyilt-tér.
Köszönetnyilvánitái.

F. hjihctetlen férjem <*!halalozá- 
sávál élt lelki fájdalmaim iránt nyíl- 
vadított részvétükért fogadják ezúton 
nemesszivü emberbarátaim és ösiue- 
rőscini l**gőszintébb hálás küszüneteiu 
u> i. vánitását.

Saujholy, 1913 augusztus 11.
özv. iászay Antulné.

Szerkesztő :
Dr K Á 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 .

K ipdotu laidoncs :

LANDF.SMANN MIKSA

K ia d ó  l a k á s o k .
A Kazinczy-utca 5. számú liázhan 

az Osztrák Magyar Bank fiókja által 
eddig bérelt lakás azonnal kiadd.

Ugyancsak kiadd 1914. május 1-től 
a Központi kávéház fölött lévő, a 
in kir. Eolyammérnükség által bé
relt lakás.
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J O H A N  M A R IA  F A R IN A  G e g e n ü b e r  d e m  R u d o lf s p la tz
csakis ez a valódi

kölnivíz, kölniviz-pouder és kölnivíz-szappan.
Kapható drogériákban, gyógyszertárakban és illatszert, rakban

N E  T E S S É K  E L F O G A D N I
Kölnivíz-szappant, kölnivizet és poudert, ha nincsen rajta az ertdati és egyedül valódi, de sokszor után 
zott JOHAN MARIA FARINA Gegenüber dem Rudolfsplatz Akkor nem kell elfogadni helytelen és után
zót! kölnivizet, kölnivíz poudert és kölnivíz-szappant, ha az itt jelzett eredeti készítmény nem volna kop

ható az Ou lakhelyén, mert a világhírű cég magyarországi képviselete ;
HOLCZER EMIL ZOLTÁN, Budapest, Vili k é r , Szigetvári u. 16 szám
egyszerű levelezőlapra azonnal vá'aszol és közli hol szerezhető be az eredeti minőség.

Eladó hordók
Alulírott pénzintézet ajánlja megvételre sátoraljaúj

helyi raktárunkban levő legjobb minőségű tölgyfából 
készült

30 75 literes ántalag hordóit 
136—140 „ gönci „
150 200 „
200 300 „
300 —600 „

Venni szándékozóknak részletes árajánlattal szí
vesen szolgál a

Zemplénmegyei kereskedelmi-, 
ipar-, term ény- és hitelbank 

Sátoraljaújhelyben

Zemplén-ladmőczi mész és agyagipar r.-t Sátoraljaújhely,

B u d a h e gyi m é szte le p ünkön (Szöllöske  
és Ladm ócz közötti u tó n ) frissen égetett 
tégla  kapható.

A Z  IG A Z G A TÓ S Á G .

Pályázati hirdetés
A sárospataki főiskola könyvbizománya az 1913—25 

évekre bérbeveliető. Zárt ajánlataikat az érdeklődők f. 
hó 17-ig (déli 12 óra) adhatják be a gazdasági vá
lasztmány elnöki hivatalához, ahol bővebb felvilágo
sítást is nyerhetnek. Óvadék 4000 korona pénzben vagy 
elfogadható értékpapírokban. A gazdasági választmány a 
versenyzők közül szadadon választhat.

Sárospatak, 1913. augusztus 11.

A őiskola gazdasági választmánya.

paasEMMsmaaeaeBiSSr s*. ;as®así

H O R D Ó  Á R V E R É S.
A sátora'jaujhclyi áll inti borpincze helyiségeiben 

1913. augusztus hó 19 én délelőtt 9 órakor hordó ár
verés tartatik, mely árverésen nagyobb mennyiségű jókar
ban levő újból álhitclesitctt használt gönczi hordók ke- 

_ riilnek előnyős feltételi k mellett eladás alá.

L f  s á t o r a l j a ú j h e l y i  á l l a m i  b o rp incze  v e z e tő s é g e

IVgÁfi Takarók-

ü

3030 1913. tkvi sz.
Árverési hirdetményi kivonat.
A király holmiéi kir. jársbiróság. 

mint telekkönyvi hatóság közhírré 
teszi, hogy a Király hehmei CJazda- 
sági és Kereskedelmi Hmk és a 
csat lakozottnok Mmondott :

a) Bodrogközi Gazdák Takarék- 
pénztára és jelzálogintézete,

b) Mondi .János,
c) Kornfeld és \Vcisz,
d) Bodrotikizi Takarékp ’nztár,
e) !*• rbenyik és Vid ke köz égi

hitelszövetkezet.
f) Kornfeld, Weisz és Deutsch

cég,
g) Saujhelyi 

pénztár,
h) Zemplénruegyei Kereskedői 

mi Ipar, termény és hitelbanknak 
Metz István és neje Szakszón Verő 
nika elleni végrehajtási ügyében a 
végrehajtási árverés az 1881. LX. 
te. 175. ij-a és az 1908. XLI. te. 21. 
és következő §§-ai értelmében a 
saujhelyi kir. törvényszék és a ki- 
rilyhelraeci kir. járásbíróság terüle
tén fekvő:

1. I isd'ibrmi 28. számú betétben 
400/1 és 400 2 hrsz' a'att foglalt 
külingatlanokból Metz István (nős 
Szakszón Vetooikávai) nevén ad í 
fe'e résznyi jutalékra 45 koronában, 
2' kisdobrai 2 9  számú betétben A 1. 
1--2 sor, 125. 120 hrsz. alatt fogLIi 
egé.-zben Metz István (nős SzaMzon 
Veronikával) nevén állő belingat a 
nokra 890 koronában,

3, kisdobrai 29 száron betétben 
A 11. 1 -6  sor, 287/2 325/2, 730 I. 
975,2, 1349:2 és 1350/2 hrsz. a. fog
lalt egészben Metz István (nős Szak
szón Veronikával) nevén álló külin- 
gatlanokra 508 koronában,

4, kisdobrai 29 számú l e étben 
A II 7 sorszám alatt foglalt egész 
ben Metz István (nős S/.akszon Ve
ronikává ) nevén álló közös legelőj illetőségre 82 koronában, 

l 5, kisdobrai 30 számú betétben 
A 1. 1 -9  sor, 204/3, 357 2, 722/2 

1723/2, 1003 3. 1004 3. 1432,2, 1433 2.
; hrsz. alatt foglalt egészben Mt tz 
István és neje Szakszón Veronika 
nevén álló külingat tanokra és közÖN 
lege ő i 'etőségre 971 koronában,

0, kisdobrai 32. sz. betétben A. 
I. 1—3. sor, 408 1, 408 2 és 408 3 
sorsz. alatt fog-alt külingatlanokból 
M tz István és neje Szakszón Ve
ronika nevén al ó ‘/4 ed részny i ju 
talékra 04 koronában,

»• ki.-dobrai 185 számú betétben 
A I. 1 — 13 sor, 274, 275, 276, 277[1, 
277 2, 502, 503, 504 505 1. 505 2, 
500, 507 és 508 hrsz. ?. foglalt küi 
ingatlanokból Metz Istvánné szti'. 
Szakszón Veronika nevén álló 'i-M ad 
résznyi jutalékára 20 koronában és

8, kisdobrai 185 sz. betétben A.
I. 14. forsz alatt tégláit közös legt lő 
illetőségből Metz Istvánné szül.

Szakszón Veronika nevén álló 1 *o-ad 
résznyi jutalékra 1*> koronában ezen
nel megállapított kikiáltási árakbau 
elrendeltetett és hogy a fentebb jel
zett ingatlanok az 1913 évi szepteiu 
bér hó 10-ik napjának délelőtti 9 
órájakor Kisdobra k zségh.tzánál 
megtartandó nyilvános árverésen el 
fognak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan kikiáltási árának 10 «zá. 
zalékát vagyis 45 korona, 89 korona 
90 fillér, 50 kor. 80 lillér, 8 korona 
20 fillér, 97 korona 10 fillér, ö kor. 
40 fillér, 2 kor. 60 fi lér, 1 korona 
00 fillért készpénzben vagy óvadék
képes étók papírokban a kiküldött 
kezéhez letenni, vagy' annak a bí
róságnál történt előleges letételét 
igazoló elismervényt annak átszol
gáltatni.

Az 1908, XLI. t. c, 21. §-ábau 
felsorolt árverezők bánatpénzt leten
ni nem kötelesek.

Király helniec, 1913. ju'iui 23
A kir. járásbíróság, mint telek

könyvi hatóság.
Horkay s. k. kir, jbiró.

Tyúkszem,
börkeményedés. szemölcs 48
óra alatt eltűnik h CANNABIN 
használata után. C v*gje 1 kor. 
postadijjal 1.40 kor. Három 

üveg hérmenive 3 kor.
ooaaoo

Exce l s i or
hintőpor 48 óra alatt a kéz,- 
láb és hónajizzadast 1 doboz 
1 kor., postadijjal 1*40 kor,, 3 

doboz bérmeotve 3 kor.
oaaooa

Hizlalásra legalkalmasabb 40 
százalékos phosporsavat tar- 
tarinazó
T a k a r  m á n y  mész,
mellyel a disznóknál nagyon 
könnyen 300 kiló hizlalási súly 
érhető el. Alkalmazható azon
felül baromfi, borjuk, juhok, 
marhák, ökrök és lovaknál 4 
háromnegyed kiló ára, mely 
hónapokig elég 5 kor. 80 fill.

utánvéttel bériuetve, 
l  tánvéttel vagy a pénz előze
tes beküldése mellett küldi : 

Kapható mindenütt :
A hol nem lenne raktáron, roeg- 
reudelhető utánvéttel, vagy a 
pénz előzetes bekü'déso mellett 

a készítőnél;
í r .  flesc h  €  „X oroni" uyóbv- 

sze rtára  jy ö r 99.

I N G Y E N  ráfizetés nélkül becserél öreg használt gramo- B  
fonlemezeket újakra WAGNER „HANGSZERKIRALY" ®
Budapest, József-kürut 15. ■■ — — ———
Árjegyzék ingyen. Címre ücvelien
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