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Előfizetési ár:
Ercsi ívre 10 korona, félévre 5 korona Negyed 
évre 2 korona 60 fiilér Egyes síim ára 10 fillér 
Hirdetéseket a legjután)osabb árban kózlUnk

fi nagylelkű kormány.
Cseppet se nagyítunk, ha azt 

mondjuk, hogy Itat—nyolc millió 
koronára tehető a kár, amit 
Zemplénvármegye területén az ár
víz okozott.

S a magyar kormány küldött 
ennek a roppant kárnak az eny
hítésére 3000 koronát, mond liá 
romezer koronát.

Ha a szenvedett kár arányá
ban osztják szét a károsultak közt 
ezt a rendkívül nagy összegű ál
lamsegélyt, (ámbár miután Mecz- 
ner Gyula és Székely Elek a se
gélyezés vezetői, az ember ön
kéntelenül a kukurica-osztozko- 
dásra gondol), akkor minden 1000 
korona kárösszegre jut belőle 50 
fillér segítség.

No, aki 1000 korona kárt 
szenvedett, az csakugyan boldog 
lesz, ha 50 fillér kárpótlást kap 
a magyar kormány csudálatos 
kegyelméből,

Andrássy Gyula gróf egymaga 
5000 koronát adott, a magyar 
kormány pedig 3000 koronát.

Azt mondhatják: hiába, száz
felé voltak árvizek s pénz nincs, 
több segélyt nem adhat a kor
mány.

Hanem ép ebben a hónapban 
egy ostoba kalandra, Baltazár 
Dezső nyírbátori felléptetésére 
százhúszezer koronát elkölteni, 
arra volt pénze a kormánynak. 
Az aradi választásra bőven jutóit 
kilencszázezer korona. Sőt jutott 
az újhelyire is 1910-ben három- 
százezer korona. A várpalotai 3 
millió értékű birtokot Ertsey Pé 
tér kedvéért meg tudták venni 0 
millióért. Vesztegetésre, pana
mákra vannak bőven százezrei és 
milliói ennek a koldus országnak, 
de mikor nyomorbajutott árvíz
károsult embereken kell segíteni, 
akkor egy nagy vármegyének 3 
ezet koronát tud adni a kor
mány.

Tisza István választásakor egyet 
len aradi szocialista vezetőnek a 
megvásárlására négyezer koronát 
adtak. Most egy egész vizkárosult 
vármegyének háromezer korona
Jut- Csak becstelen, aljas célokra 
van pénze Tiszáéknak, rendes, 
tisztességes dolgokra nincs.

«
1908-ban, a koalíció idején ka

pott az újhelyi hegyközség dűlő 
utak fenntartására, javítására a 
földművelési minisztertől '1000 ko 
róna államsegélyt. Ugyanennyit 
kapott 19*>9-ben is, és kilátásba 
helyezte a koalíciós kormány, hogy 
azontúl minden évben megkapja 
az újhelyi hegyközség ezt a 300*1 
korona segélyt.

llllOben jött a munkapárti 
kormány. Epén a földművelési ál
lamtitkár lett Ujhely képviselője. 
Az 1910-iki nagy jégverés után 
a hegyközség külön kérvényt adott 
be a füldmivelésligyi miniszte hez, 
hogy legalább most segitsen s 
adja meg a 3000 koronát. A kér 
vényt 300 hegyközségi tag aláírta, 
s elküzdték Kazy államtitkárnak, 
a város képviselőjének is.

Sem a földművelési miniszter, 
sem az államtitkár képviselő mai 
napig nemcsak egy iillér segélyt 
nem adtak a hegyközségnek, de 
még csak nem is válaszoltak a 
kérvényre egy betűvel se.

A városi borpince is úgy ka
pott a megalakításakor 0000 ko
rona segélyt a földművelési mi
niszteriül tDarányitól,) hogy ezután 
minden évben ennyi segélyt fog 
erre a célra kiutalni. Jött a mun
kapárti kormány s azóta soha egy 
tillér segélyt se kapott ez a vál
lalkozás. (Most egy csúnya stikht 
csináltak vele Székely Eleknek, 
erről majd legközelebb.)

*

Okölbe szorul az ember keze, 
ha eszébe jut ez a háromezer ko
rona kormánysegély. Valóságos 
csulolódás ez attól a kormánytól, 
amely vesztegetésekre, panamákra, 
gazságokra százezreket és millió
kat költ.

Szégyen gyalázat, igy bánni 
tgy ország pénzével, vagyonával, 
érdekeivel 1

De tulajdonkép igazuk van Ti 
száéknak Egy nemzet, amely 
olyan nyomorultul eladja magát, 
mint a magyar, nem érdemel jobb 
sorsot.

Epén most készül Meczner 
Gyula tűzzel vacsal bizalmat sza 
vaztatni a kormánynak. No hát 
csak siessenek az árvízkárosultak! 
boruljanak le a vesztegetők, a 
panamisták, a milliók elpocsékolói 
előtt és szavazzanak bizalmat ne
kik. Megérdemlik ezért a fényes, 
nagyszerű, bőséges háromezer ko
rona alamizsnáért!

A várm egye
a/ árvízkárosultakért.

Felirat a belügyminiszterhez
(Vége.)

A vuár a tui'y roham >s sebes
séggel jölt, ép oly gyorsan vissza is 
húzódott, nyomort és pusztulást hagy
va maga uián. Augusztus 8 án reg
gelre a víz visszavonul medrébe és 
csak az alacsonyabb fekvésű helye
ken maradt vissza. A pusztítás és* 
rombolás csak most volt látható. A 
ki-obb házak lalai, mint már előbb 
is említettem folyton repedeztek, r •- 
ped íznek ru»g tu is' is «; a még ma 
is megszakítás nélkül foganatosított 
mentési és egy óbb munkálatok da- | 
cára sok lulyütt meg i a is veszély
től lehet tartan'. Az ár elvoou'ása 1 
trán különösen sok munkát adott az 
egyes laká>ok pincéiben felgyülem
lett, valamint az udvarokon, kertek- 
ben és alacsonyabb f.-kvésü helye-1 
ken visszamar .di víznek a kiszivaty- I 
tyuzása és levezetése, ezek aj 
munkák a megfeszített igve- : 
kezet és szorgalom dúcára még pár 
napot igényelnek, Osszedülésr-- vár
ható még és bontás a'att van 56 ház 
előre kihurco kodtak 27 házbó , bú
tor s egyéb ingóság benmar.dt 27 
házban és kilakoltattak 83 házból. 
A kár épületekben kb. 4'KIOOO ko
rona, bútorok és ingóságokban kb. I 
f>O0<Xk) kor.. vag\is összesen 4500H) 
korona. A ható-ág a m g össze nem j 
dö t házak támogatásán, a bt dőlteknél 
a vagyon tuent-s n, továbbá az épii 
letek és belterületek léc lapolásán 
do'goztat. Emberéletben sz-rencsére 
kár nem történt.

A midőn S itora jaujhely váró 
sát a legnagyobb vesz '* y fenyeget
te. vettem aézliez B irozy tokaji szol- 
gabiró táviratát, melv szerint O asz- 
iiszka, Váfuo'Ujfa u, To'csva. Erdő
horváti és H .romhuta községek az 
t’jszakai felhőszakadás következtében 
veszélyben vannak s miu án ő a já
rási főszolgabíró és a másik*szo!ga- 
biró szabadságon léte miatt a Tokaj 
környéke körüli veszélyekre való 
tekintettel székhelyének elhagyása 
bán akadályozva volt, egy hatósági 
közeg kiküld -sét kérte a vész helyé 
re, magam S itoraljaujhelyt és a vár 
megye székházát a mindenünnen 
vészhir két hozó táviratok miatt szin
tén .nem hagyhatván el, hatósági 
megbízottul bárt) W a dbott Od in tb. 
főszolgabírót küldöttem ki a veszé
lyeztetett községekbe, a kin**k vala
mint Bárczy (Jmztáv szolgabirónak 
jelentései alapján az ^ottani Vesze- 
v dmekről a következőket jelentbe 
te ni Nagy mé tóságodnak :

A folyó hó (>-án este I) órakor 
kezdődő és 7 én reggel 8 óráig sza 
kadátlanul tartó zivatar és folh 'sza
kadásszerű i*m> a Nagy to'c sva pata
kot és összes raellékfolyásiit annyira 
megdigasztotta, h>gy az e völgyben

' elterülő összes községeket, neveze
tesen Ohutát, Erdőhorvátit, Tolcsvát 

I és Vámosujfalut nagy részben elúra^z 
| tolta s azokban úgy épületekben, 
mint veteraényekbeu óriási károkat 
okozott.

Uhután és Erdőhorvátiban ruár 
a ju ius 16-iki felhőszakadás rendkí
vüli károkat okozott. A két község- 
ben most ugyanazon házak, kertek 
és földek kerültek viz alá, a mi 
azóta kijavíttatott az most újra tönkre 
m-'tit. (Miután az előbbi árvíz alkal
mával rombadölt f> házon kívül az 
ár számos kertet és fö'dot annyira 
telthordott kavicsosai és annyira ki
mosta a földet, hogy azok teljesen 
terméketlenek maradnak. I ’j és Kö- 
zéphu'a községeket megkímélte az 
ar. ezekben az épületekben és vető
in -nyékben kár nem esett, aionban 
az ezen községeket összekötő közsé
gi vicinális ut nagy .mérvben meg 
van rongálva, két híd pedig besza
kadt.

Erdőhorváti községének a Nagy- 
to'esva-patak közelében fekvő házai 
és kertjei ismét viz alá kerültek, a 
többi kfizott a községháza is, ahová 
a hivatalos helyiségekbe és a kör
jegyzői lakásba is behatolt a viz. A 
lakóházak közül itt csak egy dőlt 
össze, azonban sok ház és istálló 
rongálódott meg. A viz az útjában 
lévő összes kerítéseket elsodorta s a 
ktrtekben és földekben nagy kárt 
okozott.

Legsu'yosabban szenvt dettTolcs 
va községe. Itt az oldalvölgyekből 
összefolyó, valamint a környékbeli 
hegyekről leszakadó víztömegek any- 
nyira elárasztották a várost, hogy 
150 100 lakóház került viz alá, a
lakosság p. dig neiu akarván el
hagyni házait, a pad ásokra mene
kít ahonnan csak az Olascliszkáról 
hozatott c.soluakokkal lehetett őket 
megmenteni. Az itteni elöljáróság, 
csendőrség, valamint több helybeli 

, polgár er *lyes munkája folytán sí. 
került •* veszélyben lévöket kimen- 
tv-iii. Annál nagyobb azonban a kár 

j az épületekben és veteményekben, 
elpusztult nagyon sok élelmiszer stb.

; A kár főleg a lakosság legszegényebb 
r szét érte, amelynek vályogból épült 

; viskói nem tudtak az ar erejének 
elleni lani. A hatósági közegként 
megbízott báró Wa.dbott Ödön tb. 
főszolgabíró az elöljárósággal együtt 
bejárta és üsszeiratta a megrongált 
házakat és megbecsültette a kart, 
amelyrö. az elöljáróság részletes je
lentést fog tenni. Összesen talált 
80 uál tübo megrongált lakóházat, 
amelyek közül 34 üsszedüiőféiben 
van, vagy pedig össze is dűlt. A 
hajlékta anok egyelőre az iskolában 
lettek elszállásolva, hogy a nyomo
ron legalább pidauatnyilag segíthes
sen az elöljáróság, itt rögtön gyűj
tést rendezett, uiuely 470 koronát 

j eredményezett. Ezen összeg a szegé
nyebb kÁrosu tak kozott nyombau 

( kiosztatott.
Vátuosujfaluo úgyszólván az 

I* gesz község került víz alá, itt azon

S C H Ö  N I M R E
csipke, szallag, ruhadisz és rövidáru üzlete megnyílt.

F ő -tér (B ilanovics hág)______
U u p u n l i  in tt i  í  o l i lu l .
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bán épületekben nem történt oly 
nagy kár, min dacon által 4—5 ház 
itt i« összedült. Terményekben itt 
sok veszett oda.

Amennyiben Bárczy Gusztáv 
szolgabiró még 7-én d. u. a helyszí
nén megjelent és a szükséges intéz
kedéseket megtette, báró Waldbott 
Odün a maga részéről csakis arra 
szorítkozott, hogy a községi elöl
járóságot segélyezési akciójában tá
mogassa. Amennyiben azonban kü
lönösen To les váll oly óriási a kár és 
a lakosságnak éppen azon részét 
érte, amelynek sem földbirtoka, sem 
pedig egyéb vagyona nincsen, fel
tétlenül szükségesnek tartja, hogy 
ott sürgős segélyezési akció indittas 
sék meg, mivel ezen mindenéből ki
fosztott nyomorult nép a maga ere
jéből lábra állaui nem képes. Ennél
fogva a vármegye a főispánja a 
nagyméltóságodtól rendelkezésére bo 
csatott 3000 koronából 500 koronát 
Waldbott Ödönnek rögtöni segítségre 
azonnal kiküldött.

Bárczy Gusztáv szolgabiró jelen 
tése szeriut is legnagyobb volt a 
veszély Tolcsván és Vámosujfalun. 
Vámosujfalu községében 5 ház dűlt 
össze, Tolcsván ped'g 23 ház pusz
tult el teljesen. A többi düledező, 
megrongált és lakhatatlanná vált 
házakból az embereket kilakoltatta. 
Emberélet áldozatul nem esett, sőt 
a házak bútorai és a lakosok lábas 
jószágai is jó részben megmentettek. 
Itt is derekas munkát végeztek lelkes 
csendőreink, kik közül Fink Pál 
csendőrormestert, Kántor István, Kis 
János és Hegyi József tolcsvai csend 
őröket, tovább Szily Zoltán tolcsvai 
jegyzőt emeli ki a jelentést tevő 
szolgabiró és ajánlja őket kitünte
tésre, mint akik saját életük kockáz
tatásával 5(> embert mentettek meg. 
Kiemeli továbbá és felsőbb elismerés
ben való részesítésre ajánlja Des- 
sewffy Géza cs. és kir. kamarás, 
honvédalezrcdest, Kiinga József, Cei 
ner János, Gonstantiu Géza, Somogyi 
György, ünody Sámuel tolcsvai la
kosokat, Sallay István ref. segéd
lelkész erdőhorváti és L dioczky 
József olaszliszkai lakost, kik a men
tési munkálatokat mintegy 12 érán 
át szakadatlanul teljesiiették.

Ugyancsak augusztus hó 7-én a 
reggeli órákban jött a távirat a nagy- 
mihályi főszolgabírótól, hogy a La
boré reggel fél 8 órától ismét 1 és 
fél métert áradt és lloraonnáról vett 
értesülése szerint az aug. 2-ki vízállás 
várható. Súlyosabbá tette a helyze
tet, hogy a szinnai járás főszo'gabi- 
rajának ugyanakkor vett távirata 
szeriut a (Jziróka völgyében is nagy 
felhőszakadások voltak, minek foly
tán a Cziróka is nagyon megáradt. 
A hunionnal főszolgabíró pedig azt 
táviratozta, hogy a Laborcz Koskó- 
czoil a község felettja vámosiad mel
letti rövid töltést elmosta, s az árvíz 
a jegyzői lakot, csendőrséget, isko 
lát veszélyezteti s ezért ku turmér- 
nük kiküldéséi kéri.

E táviratok következtében a 
helybeli ku'turmérnöki hivatal főnö
ket felkértem, a ki Nagymihályba a 
déli vouattal személyesen u’azott ki 
Nagy Imre napidijas mérnök kísére
tében, Koskóczra pedig Szesclér Ödön 
kir. mérnököt küldötte ki.

Nagyraihályon ahol az árvíz éj
fél után 1 órakor tetőzött, majd ezt 
követőleg rohamos apadásnak indu’t, 
ez alkalommal ismét sikerült a város 
belterületét a veszélytől megóvni.

Kötelességemnek tartom ez alka
lomból Nagy méltóságodnak bejelen
teni, hogy ha ez alkalmakkor ideje
korán tett intézkedésekkel sikerült is 
ezen virágzó várost a pusztulástól 
megvédeni, kérdés váljon sikerülni 
fog e a jövőben i*, tekiutettel arra, 
hogy a várost védő töltés oly rossz 
állapotban van. hogy rendeltetésének 
megfelelni alig-alig képes. Sürgős 
szükséget képez ennélfogva a véd 
müvek szakszerű felügyelet mellett, 
végleges jelleggel való kiépít, se.

Itá kell mutatnom arra is, hogy 
Lasztomér, Dénesujfalu, Bút ka. He
gyi, SzaJók, Deregnyő, Kis és Nagy- j 
ráska, Abara és Négyest községek a

F E L S Ő M A G Y A R O R S

Laborcz jobb partján rendszertelenül 
épített és fenntartott töltések meg 
nőm felelő volta miatt állandó árvíz 
veszélynek vannak kitéve : a Laszto- 
ruértól Butkáig húzódó vádtöltést a 
legutóbbi árvizek több helyen áttör 
vén, az árvíz feltartóztathatatlanul 
rohan a uagymihályi járás alsóbb 
részén épült községekbe, a melyek
nek helyzete annyival súlyosabb a 
felsőbb községeknél, hogy az onnan 
kitört víz — mint azt mar fentebb 
is említettem, a Latorcza egyide
jűleg fellépő magas vízállása folytán 
levonulni hosszú időn át nem képes, 
e községek határában stagnálni kény
telen Feltétlen szükséget képez, bog* 
a Laborcz jobb parti tö.tésónek meg 
oldatlan kérdése Ung vármegye tör
vényhatóságának közrevonásával im
már végleges megoldá.-t nyerjen és 
pedig kapcsolatosan és egyidejűleg 
azon vízrendezési munkálatokká1, a 
melyek a Latorcza és Tisza mentén 
fekvő községek ármentesitése érde
kében a bodrogközi Tisza szabályo 
zó társulat kebelében a m »gvalósulás 
küszöbén állanak.
Koskócz községben a törvényható
sági ut Laborcz hídja környékén a 
folyó jobb partján regi idők óta fenn
álló, a község belsőségeinek vedel 
m re hivatott töltést a Laborcz egy 
hónap alatt immár háromszor átsza- 
kitotta, minek folytán az árvíz a tör
vény hatósági ut mindkét oldalán utat 
törve a belsőségekhez jutott, ott je
lentékeny károkat okozott, több há
zat megrongált és a törvény hatósági 
utat is átszakitotta.

A ku'turmérnöki hivatal kikül
dötte Szeszlér Ödön kir. mérnök a 
helyszínén intézkedett, hogy a tér 
raósküvekből összerótt, céljának egy
általában meg nem felelő védtöltés 
ideiglenesen hely reállittassek és meg
tette a szükséges intézkedéseket az 
iránt is, hogy ezen védmii a közel 
jövőben végleges jelleggel és kel'ő 
mérésekkel átépítessék. A község 
elő'jiroságának ezen munkálatok en
gedélyezése iránti kérvénye már előt
tem fekszik és az alakiságok mellő
zésével ideiglenes építési engedély 
kiadisával fogom lehetővé tenni, 
hogy Koskócz község ezen védmüve 
a ku turraérnöki hivatal szakszerű 
felügyelete mellett a legrövidebb időn 
belüi képüljön.

Augusztus 6-ról 7 re virradó éj
jel dühöngött a felhőszakadás a Szán
tó tállyai völgyön is, elárasztva az 
egész Und patak völgyét, a melynek 
vize a szerencsi járás főszo'gabirájá- 
nak jeleutéae szerint a délutáni órák
ban érkezett Szerencs alá, a hol a 
község alsó utcáját és kerteket ön
tötte el, minden veszély nélkül bár, 
de itf is nagy károkat okozva.

Megeralitendőnek tartom még, 
hogy 7-én a T« ruava csatornája i* 
színig megtelt úgy, hogy a gálszécsi 
járás főszolgabirája a FolsőboJrogi 
vizszabályozó tár.-u'at igazgatójának 
jelentésére kénytelen volt székhelyét 
a veszély tartamára Tőketerebesre 
áttenni és a sátora'jau,helyi járás 
főszolgabiráját helyettesitő Kos u h 
Pál tb. főszo'gabiró Garuiyba kimen 
ni. Itt azonban a védgátuk az ara 
datnak ellentálltak, nag.obb vesze
delem nem történt.

Még eddig meg nem állapítható 
károkat okoztak ezek az árvizek, 
csaknem kiszámíthatatlanok, tönkre 
tett, elsodort t.rméayek, hidak, ösz- 
szedó.itütt házak, bútorok és egyéb 
jószágokban a kár. Csak magának a 
törvényhatósági u* alapnak eddig raogt 
állapított k ira 45 —40000 korona, a 
miről a kereski delemügyi miniszter 
ur önagytu ‘Itóságának egyidejűleg 
tüzetes kimerítő jelentést teszek.

E felhőszakad isok okozta árvi
zek által károsu tak pillanatnyi fel-, 
segélyezésére szépen foly nak az ado
mányok. Nagyraéltóságod 3000 ko
rona kegyes adományán kívül legel 
sóként Andrássy Gy u'a gróf 5000 ko 
rónát, Szmrecsányi Lajos érsek ur 
500, Miklóssy István hajdudorogi püs
pök ur 200 koronás és többek kisebb 
nagy obb adomány tikkal siettek a sze
rencsétlenek nyomorán segít mi. 

Közigazgatási bizottságunk teg-

[napi ülésén az ad hoc segítő bízott 
ságot megalakította s ez rögtön meg
kezdte működését.

Óriási a kár azon községek ha
táraiban, a hol mint Tokaj, Bodrog- 
keresztur, Bodrogkisfalud, Szegi'ong, 
Olaszliszka. Vámosujfalu, Bodrogsára, 
Bodrogzsadány, Bodroghalász, Sá
rospatak. Végardó, Sátoraljaújhely, 
a bodrogközön az árvédelmi vonalon 
kívül eső Kisujlak, Szentmária, Rád, 
Zíény, Véke, Szinyér, Boly és Szol- 
nocska községek, végül a Nagy Mi
hályi járás u. n. Sárköz vidékén But- 
ka Deregnyő, Szalók, Hegyi, Kis és 
Nagyráska, Abara, Nészpest határá
nak alsó részén még mostan is ott 
áll a víz, elöntve e községek összes 
rétj it, legelőjét, elsodorva a lakos
ság minden takarmányát és kiszorít
va marháját a legelőjéről.

De mindezeknél a legnagyobb 
kárt okozta a nem ve zélyeztetett és 
társulatiig védett területeken a foly 
touos esőzés és záporok.

Ez annyira felázlatta a taiajt, 
hogy a föld már nem képes a ned
vességet felszívni, a laposabb helye
ken mindenütt megáll a vizes a gaz
dálkodó ember nem tudja, hogy a 
folytouos esőzések miatt még nagy 
részt mind'g lábon álló tavaszi ka 
lászosát arassa e le előbh, vagy pe
dig alólró! felülről egyaránt átázott 
keresztekben fekvő őszijét hordja e 
ki háton a partosabb helyekre szá 
rongatni, mert arról szó sem lehet, 
hogy az az átázott talajbau szekér 
rel megközelíthető és behordható le
gyen. A burgonya megrothadt. A do
hányt, kukoricát, cukorrépát tönkre 
teszi a hetek óta rajta álló pocsogó 
viz. Mindezek között a legsiralmsabb 
képet mutatja a bodrogközi b r  u'at 
ármeulesitett területe, ahol a föld 
árja annyira elhatalmasodott, hogy 
a 3 gőzszivattyu sem bírja leszívni. 
Azol a szabályozás előtt tó volt, a*, 
megint tóvá vált. Egész uradalmi 
táblák kerültek vit alá. A szegény 
embernek csak a partosabb helye
ken, a homokdombokon maradt meg 
valamije. A marhát kihajtani nem 
lehet, ahol felázott legdősre kibo 
csájtották, kötelekkel kellett az el 
sülyedt marhát kivontatni, istállón, 
mesterséges takarmányon kell tir
tani, ez azonban vagy lábon, vagy 
renden rothad és behordani csak 
haton lehet, mert szekérrel nem kö 
zeiithető meg.

Milliókra telu-tő a rengeteg kár, 
ami pontosan csak akkor lesz meg
állapítható, ha az időjárás végre- 
valahára jóra fordul és a gazdaem
ber meg fogja rueuthetni az előzé
sek e ölt szépén mutatkozó termé
sének aiua csekélyke kis maradvá
nyát, ami még megmenthető lesz.

Csak akkor leszünk majd ab
ban a helyzetben, hogy a pusz
tulásról és károkról tiszta képet 
nyújthassunk Nagy méltóságodnak és 
rámutathassuuk a segítség módoza
taira. Addig is a legelső és legsürgő-l 
»ebb intézkedéseknek tartanok és I 
kérjük, hogy a pénzügyminiszter ur 
őnagyméltóságával egyetértő og a 
földadó behajtása fe.fűggesztessék 
és az adóleirások teljesítene végett 
úgy az árvíz mint a blevizek által 
okozott karok leibecsüitessenek köz- 
ségeukint hivatalból és pedig akként, 
hogy a kárfelvétel azon területekre 
is kitérj .‘sztossek, melyeken az ara
tás és kaszálás már megtörtént 
ugyan, de a termény a jelentésben 
felsorolt okoknál fogva betakarítható 
neiu volt.

Ezt annál inkább kérjük, mert 
az adókezeléssel megbízott pénzügy i 
Közegek szigoiuui ragaszkodnak a 
szabályzatok előírásához s a károk 
felvételét csak azon területekre kí
vánják kiterjeszteni, melyekről a 
termények learatva vagy lekaszálva 
nem lettek, holott a je.zett esetek 
ben a birtokos kárát még az aratás 
vagy kaszálás és gyűjtésre fordított 
munka is tetézi.

Fogadja nagyiuóitóságod kiváló 
tiszteletem őszinte kifejezését

Saujhely, 1U13. aug. 12.
Alispán szabadságol): 
Thuránizky, főjegyző.

ZAGI  H Í R L A P

A nagylelkű villangygyár
vagy

a sötétben ténfergő város
Ha jól meggondolom, bámulnom 

kell az újhelyi villanygyár csodás 
nagylelkűségét, előzékenységét. Mert 
azt meg kell adni, hogy mégis néha- 
néha meg gyújt egy-két lámpát az 
újhelyi utcákon. Van olyan este, 
hogy összesen 20—25 kis lámpa is 
ég egyszerre.

Hát ez mégis nagyoii szép, hogy 
kegyeskedik néha azt az egy pár 
lámpát meggy uj tani. Mert voltaképen 
ezt se lenne kénytelen raegtenui. 
Egyszerűen azt is megtehetné, hogy 
egész esztendőn egyetlenegy utcai 
lámpát se gyújtana meg. A köz
világításért járó tízezer korouát azért 
akkor is pontosan kifizetné neki a 
város, mint ahogy most kifizeti, hol
ott állandóan nem ég legalább fele 
a lámpáknak. A türelmes és gyáva 
újhelyi közöuség akkor se szólna 
egy szót se, legfeljebb otthon, zárt 
ajtók mögött mernének káromkodni 
a villanygyárra az emberek, mmt 
ahogy most is megteszik. Kendőr 
akkor se merné jelenteni, hogy a 
lámpák nem égnek, a tanács akkor 
se merne bírságolni s a bírságot be
hajtani, a képviselőtestület akkor se 
merne miukauni, ha pedig merne, 
hát majd megsemmisítené a határoza
tát a megy egy ülés Meczner Gyula 
villany gyári elnök ur elnöklete alatt, 
végül Székely E ek akkor is csak 
azt javasolná, hogy hosszabbítsa 
meg a város a villanygyár szerző
dését ( s igy majd persze több esz
tendeig lenne módjában a villany- 
gyárnak pénzért nem világítani.)

Adjink hálát Istennek és a vil 
tanygyáruak, hogy néha-néha mégis 
kegyeskedik egy-két fagg) ugyertya- 
fényü lámpácskát meggy ujtani s igy 
az évi tízezer koronánkért mégis ád 
nekünk úgy kéi-háromszáz koronára 
btcoü belő világítást!

Rettentő gyorsaság 
a városházán.

Most már igazán gőz
erővel intézik az ügyeket.

Azt mondták, hogy eddig rop 
pánt hanyagul intéztén az ügyeket 
a városházán, de mióta hozzáfogott 
Székely Elek a vaskezével rendet 
elinalni, azóta olyan pontosan és 
gyorsan intéznek el mindent, hogy 
szinte szédítő.

liue, egy magasztos páldája an
nak, hogy milyen lelkiismeretesen s 
rohamban megy Vaskezü Elek kor
mányzata alatt az ügyek elintézése:

U)13 julius 17-én Székely Albert 
indítványára elhatározta a képvise- 
lőt-stülot, hogy kineveztotése alkal
mából üdvözii Miklóssy István püs
pököt. (Budapest székesfőváros min
den indítvány nélkül azonnal kine- 
vi zt tése utáu a legmelegebben üd
vözölte Miklóssyt. Ujhelybeu egy bi
zottsági tagnak kellett az üdvözlésre 
külön indítványt tenni. A polgár
mesterben nem volt annyi köteles- 
ségérzet s illemtudás, hogy ezt meg- 
tegye.) A tisztelgő küldöttség veze
tésére, a polgármester „nagy elfog
laltságára" való tekintettel (aligha
nem vámbérleti szerződések * ueg- 
igazításává'* volt elfoglalva), felkérni 
határozta a képviselőtestület Dómján 
Eleket.

Azóta egy hónap és négy nap 
múlt el, s Dómján Elek ezt a hatá
rozatot mai napig se kapta meg a 
várostól. Miu'áu azon a gyűlésen
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nem volt jelen, csalt az újságokból 
tudta meg, hogy ü van a kUMüttság 
veietóst'ru felkérve, de ruég eddig 
5t errSI se a polgármester, se senki 
hivatalosan nem értesítette, s Így 
természetesen nem is tiszteleghetett 
még a küldöttség Miklássynál. (Ami 
persze semmit se árt Uiklóssynak, 
de nagy szégyen Ujhelyre.)

Így hajtja végre a vaskezii pol 
gáriuester a képviselőtestület hatá
rozatait. Bezzeg villámgyorsan intéz
kedett, mikor a kukuricát kellett 
felosztani, meg a fát kivágatni. De 
mikor a város követeléseinek elvesz- 
téért való felelősség megállapításáról, 
vagy a város erkölcsi kötelességének 
teljesítéséről van szó, akkor eszébe 
se jut a képviselőtestületi határoza
tokat végrehajtani.

De hát Székelynek minden sza
bad. Ö az árvíz után elutazik, ő a 
városi határozatokat sutba dobja, -  
tudja, hogy S sérthetetetlen, őhozzá 
nem nyúlhat se alispán, se miniszter, 
mert neki — Meczner t.lyula a ba
rátja.

66J 3 )  _  ___  F E

Mit építhet
a kőművesmester?

Miniszteri rendelet 
az építkezésekről.

A kereskedelemügyi miniszter 
rendeletül bocsátott ki, am.'lybeu a 
már katúlyban levő építkezési ren
deleté k egyes intézkedéseit precizi- 
rozza. A rendeletben, amely ma ér
kezett meg a városi tanácshoz, külö
nösen arra helyezi a miniszter a fő- 
sulyt, hogy az eddigi laza határvona
lat a kőműves-mester és az épitő-mes 
tér között tökéletesebben prtcizi- 
rozza.

Ezt a célt szolgáljak azok a ma
gyarázó pontok, amelyek a kőműves* 
mester által teljesíthető munkálatokat 
torolják fel. A kőmiveMiusttr nem 
vállalhat el öunálió munka gyanánt 
olyan építkezést, amelynek alapvona
la 15 méternél nagyobb terjedelmű 
és javításban sem vehet részt akkor 
ha ez a javítás az épület szerkeztében 
is változárokat idéz elő.

Meghatározza a rendelet ozenki 
vili az ácsok működésének köréi 
is. — Eszeri jt az ács-mesterek önál
lóan vállalhatnak olyat) épitkozéie- 
ket, melyeknél az épületiZ rkezel 
fából van.

A rend-lelet egyébként a városi 
tanács valószinü'eg külöu is közhír
ré teszi.

NEMZETISÉGI
bankalapítás

ZEMPLÉNBEN.
A nagymlhályi értekezlet.

A prágai Bank, amely Budapes
ten már 1908-ban fiókintézetet l te- 
sitett, most Nagyruihályban számié 
kozik fiókot felállít a ni. Igen való
saiul!, hogy a túlságosan csekély 
alaptőkéjű bank nem annyira pénz
ügyi, mint inkább nemzetiségi célo
kat van hivatva szolgálni.

A hazafias magyar társadalom 
máris megmozdult a veszedelmes 
bankalapítással szemben. Nagy tuihály 
bán tegnapelőtt népes értekezleten 
vitatták rueg a bankalapítás ügyét 
* az értekezletből a következő meg
hívót bocsájtották ki Z mplén* és 
Ungvá megyék hazafias közönsé
ghez :

*A prágai (cseh) Bank Budapes

ten 1H08. évben „Központi Részvény
társaság* elnevezéssel egy fiókintézet 
alapított, melynek összes tőkéié 
<00.000 korona.

Most eme budapesti (cseh) Bank 
itt Nagyruihályban— hol 5 pénzelté- 
zet szolgálja a hitelügyet — egy fi
ók felállítását vette cJlbu; sőt cégét 
következő tót jelzéssé’; „Ustredua 
Bank l csastiuy Spolok* már be is 
jegyeztette.

Minthogy a cseh alapítási Ban
kok köztudomás szerint a felső vár
megyében rendszerint a nemzetiségi 
mozgalmak exponensei, arra tekintet
tel, hogy a főintézet csekély tő- 
*ője — gyanús tót cégjegyzése 
és egy hatodik Bank felesleg* volta 
valamint a váratlan fiók szervezésé
nek titkozatossága méltán azon ha
zafias aggályt keltette fel bennünk, 
hogy a tervezett Bank-fiók itteni 
esetleges működése nem anyagi elő
nyöket keres, hanem a tótajku jó
indulatú derek mu ikásnép ruegszer 
zését és megtévesztését — s igy a 
közb *ke mgzavarását éz hazafias ér 
zésünk sugallta li'bb évtizedes min- 
kálkodáfcu tk eredményeit kockáztat 
hatatná.

Ezen fontos okok behatása alatt 
mai értekzletüukből azon bizodalma* 
kéréssel fordulunk /  -loplén és I ng 
vármegyék birtokosai, lelkészei, tani 
tói, tisztviselői és minden hazafias 
érzelmű polgártársunkhoz:
Mii tótat assnak a Nagyruihályban
tervezett Bank-fiók elleni teendők 
intézkedés megbeszélése végett 11)13. 
évi augusztus 24-én d u 4 órakor, 
a városháza lerwébeu tartandó ér- 
tekez'etan minél nagyobb számban 
résztvenni.

Nagy rnihá'y, 1913. au.'. 17.
Hazafias üdvözlettel

Gr. Sztáray Sándor, Sulyovszky 
István, Karczub Fal, Mathiász József, 
Walkowaky Béla, Fejér Eeraér, 
S euody József, Dr. Fiizesséry De
zső, Bajusz Andor. Czibur Bertalan, 
l)r. Fuchs Ignác, Dr. Karcub Gyula, 
L isztó E. Flóris, Dr. K *szler Lpót, 
Za uszky Liszló, Spiegel Samu, Dr. 
G üc< Satui Beroznay János, Dr. 
Bucsinszky Mihály, Oppitz Sándor, 
Dr. Ör.ey Ódén, Tolvay Imre, Dr. 
Fűaesséry Tamás, Frohiűli Gyula, 
Barnai Andor, Garbmszky Sándor, 
Dr. Uiclitzeit Vri raojf> llomolay 
Eidre.M

Igen óhajtandó vo'na, ha ez a 
felhívás nem hangzanak el a puiz 
taban kiáltó szava gyanánt, hanem 
az értekozieton minél nagyobb 
számban venne részt vár.u jgyeik 
haztfias társada'iua, ru utókép m til
takozni a legújabb nemzetiségi me
rénylet ellen.

LJ> O M A G V A R O R S

H Í R E K .

Kis szobában.
(Mussot olvasásakor.)

A kis szobák költészetinek 
— Azt mondják — máma már lejárt 
Kis szobákból lázongd népek 
Nyomora szól, nem pajkos ónok,
S a tűzre tették a gitárt.

Szerelemről ott non dalolnak 
Táncos lányok, buliéin fiuk.
Hagyjuk őket egy régi kornak . . 
Hogy keuyeret hoz e a holnap :
Ez az a dal. amely ma zug

Óh, kedves, könnyelmű halottak, 
Akik itt éltek valaha!
Hiszea ők is szögéinek voltak.
De nem bánták, mit hoz a holnap 
Csuk színes, szép legyen a ma

Fűtöttek a szivük tüzével.
Csókok között várták mog ők,
Mig kedvesük egy lázas éjjel 
Bájuk lágyan toriti széjjel 
Selyemhaját : u szemfodőt,

Én kodvOBom, dalos kis párom,
Mi még ezek közül vagyunk.
Ne bánd, mi foly ik a világon,
Mi csuk daloljunk télon-nyáron 
Mig egyszer, szépen, meghűlünk,

Bitár helyett a falon, látod 
Az órsku kodves hegedűt.
Evvel jártuk be a % ilágot.
Viharban is szedtünk virágot •
Emléket ezret, gyönyörűt.

Most kis szobánk \an, végre, végre . . . 
f.s dalolunk, mint ezelőtt.
S hu majd ogvszor a dűlünk vége 
Beám halkan terítsed széjjel 
Selyemhajad : a szemfedőt.

Kárpathy László.

Székely Clek, a menlöangyal
A vaskezii helyettes polgár- 

mester valóban bán.u'atraméltó 
odaadással és buzgalommal fára
dozik az árviskárosu'tak segélye
zésén, miül az alábbi kis eset is 
ékesen bizonyítja. A minapi bor
zasztó árvíz a vamti töltéshez 
sodort »gv pár ezer kereszt bú
zát. A gazdák meg akart ik men
teni, ami még menthető, de Szé
kely Etek kiadta a parancsot, 
hogy a .búzához senkinek sem 
szabad nyúlni, mert az hatosa- 
gi'ag lesz felosztva a karó u’tak 
között. Nagyon helyes. Közben 
azonban az történt, hogy az azóta 
nedvesen ottheverő gabona tel
jesen tuegrothadt és értéktelenné 
vált. Végre azután Székely Elek 
tegnap tudatta az érdekelt gaz
dákkal, hogy a búzából kiki el
vihet annyit, amennyit akar. A 
gazdák persze kitörő örömmel 
fogadták a megható értesítést 
és most, némi őszinte káromko
dások közepette u ;y vélek* dnek, 
hogyha már uz ördög úgyis el 
vitte azt a gabonát, hát most 
már nekik bizony nem kell, — 
vigye el Székely Elek, ha iu g- 
rothasztotta. Mi rt is Székely 
Eleket mar megint sokáig éltesse 
az isten hazánk és váró.-unk 
dicsőségére és örömére, ámen. 
llisztn már annyi örömünk teli 
b nno, hogy igazán elég volt.

— Valami bűzlik Dániában. Még
a nagy arviz id»j*n történt, hogy 
a Dókus-u ca és ltukiczi-utca sár 
kán az áradat az u cira sodon 
holmi rothadt babtömegeket meg 
egy pár pöcegödór illatos turlsl uát. 
Ez a sok kedves dolog még rua is 
ott rothad az utcán, bűzt és ragályt 
terjesztve, a Székely E ek vaskezé- 
».ck nagyobb dicsőségére. Jövő sza
munkban különben lesz szerencsénk 
kissé hŐvtbbeii foglalkozni ezzul a 
közegészségügyi botránnyá1.

Esküvő F, hó 24 én tartják 
meg esküvőjüket G aj o.i Fenyves 
Sitid és Kroi AruU a. A meny
asszony lapu ik kitűnő munkatársá
nak, Kroó Józs* fiiek nő ére.

— Seyolykiosztas. A városi se 
gélyző-bizotlság uz árvízkárosultak 
ügyében holnap, szt rdán délelőtti 
ülést tart, mely alkalommal a vá
rosházán a károsultak számára segé y 
f. g kiosztalui.

— Gyűjtésünk. Lipunk sserkesz- 
tőségébe* az árvizkaro u tak javára 
újabban a következő adományok ér
keztek bo. A beküldött össz-gektt 
esetrol-esetre a vároM pénztárhoz fi
zetjük be. Nagy Huisa 10 korona, 
lárvát féle vend g.ő tekező társa-1 
ság 20 korona. Gy üjtésüuk összegei 
az eddigi adományokkal együtt tehát j 
összesen 612 korona. Az embersze 
retet nevében kérjük nemesen érző 
olvasóinkat, hogy gy Ujté.ünkhüa te
hotséeükhöz kópéul hoitájáru'ot síi- 
veskedjenek. Minden honánk bekül- 
Jött ö s s z e g e t  hirlapilag nyugtázunk.

—  Lefújták a Zempléni hadgya 
korlatot. A vármegye közigazgatási

r- A G I H I R L A P

bizottsága táviratilag intézett kéről 
uiet a honvédelmi miniszterhez, hogy 
a IV'. hadtest Zeraplénraegyében ter
vezett hadgyakorlatát halassza el, 
'U<Tt a vármegye nagy része még 
ma is víz alatt áll, ahol nincs már 
víz, ott az utak megrongálódlak, éa 
mert az áradás folytán olyannyira 
tünkre ment az egész vármegye, hogy 
a katonákat megfelelően élelmezni 
M‘in lehet majd. A hadügyi kormány 
a \ I. hadtest már megkezdett gya
korlatait e távirati kérelem folytán 
tegnap távirati utón beszüntette éa 
ugyancsak táviratilag intézkedett az 
iránt, hogy a VI, hadtesthez gyakor
latra behívott, de még he nem vo
nult legénység ne vonu'jon he. A 
csapatokat most szállítják vissza ál
lomás helyein re és néhány napou be
lül hazabocsátják zzokat a tartalé
kosokat i*. akik már az intézkedés 
előtt vonultak be,

— Katonalovak tartása. A mis
kolci honvédgyalogexred 3 aászlóal- 
jának gazdasági hivatala értesíti a 
közönséget, hogy az őszi gyakorlat 
és a vonalgyakorlatok befejezése 
után a zászlóalj részéről 0—8 darab 
ló fog vállalkozók részére tartás vé
gett kiadatni. Az érdeklődők a zász
lóalj iák Saujhelybe való bevonulása 
napján f. hó 22 én a lovakat megte
kinthetik. A lovak 5 évi tartás után 
a vállalkozók lu ajdonába mennek át 
A lovak az üt évi tartam alatt leg
alább is 3 szór fognak fegyvirgya- 
korlatra igénybe vétetni.

— Zongora és hegedütaniiást 
elvállal Dr Kárpáthy László Jelent
kezhetni a kiadóban,

A Saujhelyi Uszoda egyletnek 
1U13 évi aug. 17 éré Összehívott gy ű
lése határozat hozata'ra képtelen lé
vén u^bél 1913 évi aug. 22-ére a vár- 
megyt biz nagytermében d. e. 11 
órára kitűzött közgyűlésre a tisztelt 
t?gok azzal hivatnak meg, hogy z 
köziült tárgyuk felett a megjelen
tek számára tekintet nélkül végérvé 
nyes határozat fog hozatni.

— Rendőri hírek. Még májusban 
történt, hogy az újhelyi pályaudva
ron az első sínpár mellett egy dinz- 
mitpatront találtak. A rendőrség a 
dinamitpatrout őrizetbe vette, s a 
nyomozást haladéktalanul megindí
totta, de eredménytelenü1. Az ügyész- 
s 'g is vizsgálatot indított, de a tét- 
t *s ináig s< iu kerü t kézre. Ennél
fogva az ügyészség most beszüntet- 
te az eljárás t és elrendelte a patrou 
megsemmisítését. Tegnap történt 
meg a hatóság közbejöttével a meg
semmisítési aktus, amikor is a diua- 
miipatront egy a várostól messze eső 
helyen bedobták a Kony vába. —- Ste
fin Mihály né dohánygyári munkásnő 
tegnap füljelen'óst tett a rendőr égen, 
hogy Kováé* Andrási) j több ruhane- 
miieket, kendőt és kötényt lopott. 
A nyomozás folyik.

— Dupla élvezetté válik zzabadzá- 
â, ha e utazása előli cipőire Bersou 

gutnmi.-arkokat tétet. Az uj Butsou 
mi-uini-tarok arany dobozban: kényel
mes elegáns ruganyos tartós. Cipég - 
túl kifejezetten Berson-t kérjen, ha 
jól akar járni.

Szerkesztő :
Dr K Á R P  Á 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 .

Kiadoiulaidonoi:
LANDESMANN MIKSA

K iadá la ká sok .
A Kazinczy-utca 5. számú házban 

az Osztrák-Magyar Bank fiókja által 
eddig bérelt lakás azonnal kiadó.

Ugyancsak kiadó 1914. május 1 -tői 
a Központi kávéház fölött lévő, a 
m kir. Folyammérnökség által bé
relt lakás.

Uálszécsen egy lakóház kovács 
mühelylyel együtt eladó.

özv. BÉDA ÜVÖRÜYNÉ
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JOHAN MARIA FARINA Gegenüber 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
Kölnivíz-szappant, kölnivizet és poudert, ha nincsen rajta az eredeti és egyedül valódi, de sokszor után 
zott JOHAN MARIA FARINA Gegenüber dem Rudolfsplatz Akkor nem kell elfogadni helytelen és után
zóit kölnivizet kölnivíz poudert és kölnivíz szappant, ha az itt jelzett eredeti készítmény nem vo'na kap

ható az On lakhelyén, uiert a világhírű cég magyarországi képviselete ;
HOLCZER EMIL ZOLTÁN, Budap#st, Vili kér., Szigetvári u. 16 szám
egyszerű levelezőlapra azonnal válaszol és közli hol szerezhető he az eredeti minőség.

A sztropkol járai^ fuszolgablrájától

|
Sí
o
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Szám : 2208/1913.

P á lyá za ti h irdetm ény.

A Kelese község székhelylyel és ALsóvirányos, Barátiak, 
Bodzás, Oetre, Felsők rucsó, Felsőtoksj, Fe'^ívirányos, Herle- 
falva, Giglóc, üyapár, Ho'csik, Kölest, Királyhegy, Kispető- 
falva, Kisvalkó, Kisgyertyános, Kosárvágása, Lotuna, Máriákul, 
Nagydoraása, Sárid, Turáoy és Z-jmlénpálhrgy községek cso
portosításával újonnan rendszeresített kelesei

körorvosi állásra
ezennel pályázatot hirdetek s felhívom mindazon orvostudoro
kat, kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy az 1883. évi 1. 
t.-c. 9. §-a, illetve az 1908. évi XXXVIII. t.-e. T. §-a értelmé
ben felszerelt kérvényeiket 1913 évi szeptember ho 22 napjáig 
hozzám nyújtsák be.

Az állás javadalmazása 1600 kor. ki zdöfizetés, 200 kor, 
ötödéves korpótlék, 500 K lakp nz, 800 K fuvarátalány, 1200 
K helyipótlék és a vármegyei szabályrendolutbon megállapí
tott mellékjárandóságok.

Tájékozásul tudatom még, hogy a körlet területén több 
nagyobb ipartelep és uradalom van.

A választást folyó évi szeptember hó 23 án, a kelesei 
körjegyzői irodában délelőtt 11 órakor fogom megejteni.

Sztropkón, 1913. au^u-zlus hó 16 án.

Durcsinszky Gyula |j
tl>. főbZolgahiró.
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Eladó hordók
Alulírott pénzintézet ajánlja megvételre sátoraljaúj

helyi raktárunkban levő legjobb minőségű tölgyfából 
készült

30- 75 literes ántalag hordóit 
13 6 -1 4 0  „ gönci 
150- 200 „
2 0 0 -3 0 0  „
300 600 „

Venni szándékozóknak részletes árajánlattal szí
vesen szolgál a

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

Sátoraljaújhelyben

I N G Y E N  ráfizetés nélkül becserél öreg használt gramo- 
fonlemezeket újakra WAGNER ..HANGSZERKIRÁLY"
Budapest, József-körut 15. ....................... —*—
Árjegyzék ingyen. Címre ügyeljen.1

1566/1913. vh
Árvsrósi hirdetmény.

A saujholyi kir. jhiróság 908 V'. 
2457/9 számú végzése folytán Sant 
Mór 466 korona követelésének és 
járulékainak behajtása vétett 1913 
évi szeptember ho 2-án d. e. 111 j 
orakor Saujhelyben, Jókayutca 42. 
sz. alatt a végrehajtást szenvedő la
kásán elárverezem azon 1485 koro
nára becsült ingókat, melyeket az 
újhelyi kir. jhiróság 908 Sp. 1.640,4 
szánni végrehajtást rendelő végzése 
alapján a saujhelyi kir. járáshiiósági 
908 V 2457 2. s/. végrehajtási jegy 
zőkönyvben 1 12 tételek alatt le
foglaltam u. ru. : bútorokat, zongo
rát, stb.

Saujhely 1913 aug. hó 10-án.
Rosner Imre

kir. bir. v haj tó.

1356,913. vh.
Árverési hirdetmény.

A saujhelyi kir. jhiróság 913. V. 
871 1. száiuu végzése folytán Szalay 
és Bárczuy 66 K. 10 fii), követelé
sének és járulékainak behajlása vé 
gett 1913. évi augusztus 25-én d. e 
113 * orakor Saujhely ben, Horváth* 
féle kertben a végrehajtást szenve
dő lakásán elárverezem, azon 80<> 
koronára becsült ingókat, melyeket 
a bpesti VI. kér. kir. jbirósági 908 
Sp. XI. 915/4 sz. végrehajtást rende ő 
végzése alapján a saujhelyi kir. jbiró
sági 913. V. 871/1 sz. vhajtási jegy
zőkönyvben 1. tétel alatt lefoglaltam 
u. in. 2 pej kanca lovat.

Saujhely, 1913. aug. 8.
Ruzner Imre kir. bir. vb.

1015 913 vh.
Árverési hirdetmény.

A saujhelyi ki r. járásbíróság 
910. \ .  1924 2 sz. végzése folytán 
Kereskedők, tarosok és gazdák hitel 
szöv. 95 kor. követelésének és járu
lékainak valamint az ezennel csat
lakozott „Pannónia** irodalmi rt. 162 
kor. 70 fill. és Aufrecht és Űo d- 
behmied 50 korona követelésének és 
járulékainak behajtó a végett 1913 
évi augusztus ho 22-en d e 9 1, órakor 
Saujhely ben, Árpád utca 6. &z. alatt 
a végrehajtást szenvedő lakásán, el
árverezni! azon 892, illetve 760 ko
ronára bee-.ült ingókat, mtlyeket a 
sau,helyi kir. töiyéuyszók 16868/913 

^ir- J hírőst* g91-. Sp. IX. 310/3. és a bpesti V. 
k*r* k‘r. jarasbirósági 1910. Sp I 
Hi.'0/ó sz. végrehajtást rendelő vég- 

apján a aaujhelyi kir. jbiro- 
«agi 910 V. 1924 2, 912 V. 873 2. és 
912. \ 1818 2 számú végrehajtási 
jegyzőkönyvekben 1 f 1 f 1. tételek
2noU\íei o ! /C»1U,füg,altara s ,UülM a  909 \ 2211 2, 912 V. 1470,2 számú 
aiapfoglalasi jkvekben 1 — 19 és 1 — 7 
letelek alatt vannak összeírva, u. tu.:
I u orokat, vaspénzszekréuy t stb.

Sátoraljaújhely, 1913 aug. 4.
Rosner Imre. kir. bir vh.

Tyúkszem,
börkemenyedés szemölcs 48
óra alatt eltűnik „a CANNABIN 
használata után. ( végje 1 kor. 
postadijjal 1.40 kor Három 

üveg bórmentve 3 kor.

Ex c e l s i o r
hintőpor 48 óra alatt a kéz,- 
láb és hónajizzadast 1 doboz 
1 kor., postadijjal 140 kor,, 3 

doboz bérruontve 3 kor.
□oooua

Hizlalásra legalkalmasabb 40 
százalékos phosporsavat tar
talmazó
T a k a r n i  án  y m ész ,
mellyel a disznóknál nagyon 
könnyen 3lK) kiló hizlulási súly 
érhető ei. Alkalmazható azon
felül baromfi, borjuk, juhok, 
marhák. ökrök és lovaknál 4 
háromnegyed kiló ára, mely 
hónapokig elég ö kor. 80 fül.

utánvéttel bérmetve. 
Utánvéttel vagy a pénz előze
tes beküldése mellett küldi : 

Kapható mindenütt:
A hol nem lenne raktáron, meg
rendelhető utánvéttel, vagy a 
pénz előzetes beküldése mellett 

a készítőnél;
í r .  f U ' t h  €. , X oron t" oYÓov- 
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HÁZ ELADÖ.
Tü/oltó-tér 4. szám 

alatti házamat elköltö
zés miatt eladom.

P A P P  BÉ L A
m. kir. főerdészmérnök

N> cii atolt iaruMii.il A iI íu i t  1 t l f l  kid) \ I.) m  Ujktui iáu,ral|uujliely.

E L A D Ó
az Andrássy-utca 
49. sz. alatti ház, 
valamint a város 
határában fekvő 
mintegy 12  kát. 
hold szántó és rét

Fe lvilágosítás D r. F U -  
zesséry Z o ltá n  Ü g y vé d i  
iro d á já b a n  k a p h a tó .

Tóketerebesan a cukorgyárhoz közel 
újonnan épült házamban uz athelyiiég 
lakásaal együtt azonnal kiadó.

Bővebb felvilagosltáat ad HOSZPO 
DAR IAN0S tulajdonol Tákolorebaa.
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