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Csapások,
szörnyű nagy csapások érték ezt 
a szerencsétlen országot. Es a 
mungó észjárás még ezeket a 
szörnyű csapásokat is úgy sze
retné fölhasználni, hogy ar ára
dásoknak meg felhőszakadások
nak pusztító vizeit is a maga 
malmára hajtsa.

Már a múlt számunkban meg
ütközésünknek adtunk kifejezést 
a lölött a csudálatos észjárás 
fölött, hogy az országot ért elemi 
csapások miatt most már ne 
bántsuk a kormányt, hagyjunk 
fel minden politikai küzdelemmel. 
Megírtuk, hogy a kormány 3000, 
mondd háromezer koronával já
rult hozzá a zemplénvármegyei 
árvizkárosultak segélyezéséhez, s a 
mungók hordája most már azt 
kívánná ennek a nevetséges; ,i, 
sőt megbotránkoztatóan csekély 
segélyezésnek ellenértéke gyanánt, 
hogy most már ne bántsuk őket, 
tűrjük szó nélkül az ő panamák
kal bélelt, erkölcstelen garázdál
kodásukat^ és a múltaknak min
den bűnét feledve, most már 
eszünkbe se jusson bizalmatlan
ságot szavazni annak a kiváló 
kormánynak, amely képes ilyen 
horribilis összeget áldozni az ár
vizkárosultak javára, mig válasz
tási célokra csupán százezreket 
meg milliókat volt szive juttatni 
az ország pénzéből.

Most megint egy újabb pom
pás lépéssel járult hozzá a kor
mány ahhoz, hogy a az elérzé- 
kenyüléstől könnyes szemekkel 
bánjuk megtámadásainkat és mel
lünket verdesve boruljunk hasra 
a mungó bálvány előtt.

Két évvel ezelőtt 600,000 ko 
róna kamatmentes inségkölcsönt 
adott az állam a jég kárt szen
vedett szőlősgazdáknak. A köl
csön első részletét a folyó év 
április havában kellett volna visz- 
szatizetni. A tavaszi veszedelmes 
fagykár miatt a vármegye tör
vényhatósági bizottsága tizetésha- 
laszlást kért. E hó 22-én kapta 
meg a vármegye alispánja a föld- 
mivelésügyi miniszter válaszát, 
aki arra való hivatkozással, hogy 
az ő szakközegei jelentése szerint 
a tavaszi fagykár teljesen jelen
téktelen volt, halasztást nem ád, 
de legkomolyabban felhívja avár- 
megyét, hogy az első részletet, 
200 ezer koronát e hó 31 ig az

adósoktól feltétlenül hajtsa be.
Szóval éppen, most, amikor 

az istennek minden csapása meg
látogatott bennünket, éppen most 
nem hajlandó a kormány haladé
kot adni ennek a kölcsönnek a 
visszafizetésére.

Igazán meghatóan gyönyörű 
kép: a kormány küld az isten
csapások által sújtott nép fölse
gélyezésére 3000 koronát, de 
ugyanakkor viszonzásul százezre 
két hajt be az Ínséges vármegye 
bőrén. Hát akkor mi az ördög
nek jó az a 3000 korona ?

A miniszter szakközegei jelen
téktelen károkról számolnak he. 
Ezzel szemben a2 albpáni lelter
jesztés milliókra menő károkról, 
nyomorról, éhínségről referá'.

Tehát leküldenek 3000 koro
nát segélyezésre, de ugyanakkor 
behajtják a kölcsön adott százez
reket.

Es mindezek folytán most már 
persze, természetesen ne bántsuk 
a kormányt, hagyjunk fel minden 
politikai küzdelemmel.

Ha valamikor, úgy éppen most 
van alapos okunk és jogunk hoz
zá, hogy nagyon is érthető elke
seredésünkben a legöszintébb bi
zalmatlanságot szavazzuk ennek a 
dicső kormánynak.

Mindezekhez pedig ne fe
lejtsük el hozzátenni azt se, hogy 
ebben az esetben éppen á föld- 
mivelésügyi miniszter egzekválja 
a varmegyét. A földmivelésiigyi 
minisztérium államtitkárja pedig 
éppen Kazy József Öméltósága, 
Sátoraljaújhely városának ország
gyűlési képviselője. Akit az isten 
sokáig éltessen, hogy a mi ké
pünket viselhesse. Ujhely város 
képviselője, a töldmivelésügyi ál
lamtitkár Így viseli a szivén Zem- 
lénvármegye érdekeit.

Egyáltalán nem szükséges itt 
magasabb politikai belátásra, esz 
mékre, elvekre, hazafias érzésre 
hivatkozni, hogy a kormány iránt 
való bizalmatlanságunkat klasszi
kusan indokolhassuk. Itt már 
sajnos — nincs is szükség elv dis
putákra. Olyan szemérmetlenül 
nyíltan, világosan beszélnek ma
gának a kormánynak a tényei, 
cselekedetei, hogy az embernek 
önkénytelenül ökölbe szorul mind 
a két keze es az ember siet min
den presszió és lenyegetés dacára 
is megszavazni a legteljesebb és 
legőszintébb bizalmatlanságot.

Bűnös
lelkiismeretlenség,

Nem ád Székely semmit 
az alispán rendeletére
Fe lháborító az a lelkiisraeretlen- 

ség. áruit Székely illek az árviz dol
gában tanú ütött.

Thuránszky László alispánhe- 
ljettes főjegyző augusztus 14 ón 
rendeleti t kiidüit a polgármester
hez, amelyben utasította őt a leg
sürgősebb teendők azonnali teljesí
tésére. E rende te, hogy az utcákon 
megmaradt vizet megfelelő árkokkal 
csapó tassa le, az utcák kitisztítása- 
sáról az egészségre veszedelmes 
anyagok eltávolításáról gondoskod
jék. Kimondta, hogy ez a rendelete 
közérdekből felebbezésre való tekin
tet nélkül azonnal végrehajtandó, s 
utasította a polgármestert, hogy a 
telsoroltak elvégzéséhez felelősség 
mellett azouual f gjon hozzá.

Augu-ztus 14-éu kapta meg ezt 
a rendeletit Székely Eek. Kiirészy 
városi főmérnök, akinek a rendeletet 
szintén kézbesítették, azonnal kidol
gozta a teljesítendő mátkák részle
tes tervét, felfogadta a munkásokat, 
s jelentette a polgármesternek, hogy 
masnap, 15 ón hozzáfoghat a mun
kákhoz.

S 3 ék elv Elek azonban nem en 
godte elkezdeni a munkákat, se 15-én 
se másnap, se harmaduup nem csi
nált semmit. 18 ára aztán végre 
tanácsülést hívott össze, s ott be
mutatta az a ispáui rendeletet. Ké- 
részy ott is előadta a tervet s költ
ségvetést s azt javaso ta, hogy más
nap kezdjék ei a munka atokal. Szé
kely E ek ahhoz ragaszkodott, hogy j 
itt versenytárgyalást kell hirdetni, 
s aki lego csobban vál'alkozik, arra 
bízni a munkaiatok te jesités^t, mert 
2000 koronás munkákról van szó.' 
így aztán megint n.m történt sem 
mi egész augusztus 2l-ig, amikor: 
jött a második árvíz:

Ez az uj árvíz félannyi kárt se 
okozott volua, ha Székely Eiek az 
e rendelt munkaiatokat addig elvé-i 
geztette volna. Da így a pocsolyák 
még az utcákon álltak, a levezető 
árkok nem voltak készen, persze, 
hogy a pincékbe folyt be megint a

Al'g képzelhető su’yosabb fe- 
elnu vétség, mint ha egy tisztvi- 
ő az árvizveszedeleru idején eiren- 
t sürgős védő intézkedéseket azáu- 
tosan elmulasztja.

Székely E ek itt rett •ntő alkot- 
nyos volt. Tanácsú éit hívott ösz- 
, versenytárgya ást akart hirdetni, 
rt 2000 Koronás munkát kellett 
jeztetni. Bezzeg mikor a tölgyer- 

vágatta ki, nem vitte a tanács 
a dolgot, hanem egyszerű n ön- 

:a!raulag, képviselőtestület és ta- 
;s megkérdezése uélkii1 utasította 
)ltkót, hogy vágassa ki az erdőt, 
pedig, ahol igazan kötelessége lett

volna haladéktalanul intézkedni, 
előbb tanácsülést tartott.

De ha már ezt akarta, mért oera 
hívta össze a tanácsot azonnal 14-ére ? 
il rl csak ötödnapra ? S mért nem 
tétetett augusztus 21-óig egy kapavá
gást se ?

Miért? Mert tudta, hogy neki 
i senki se parancsol, ő nagyobb urat 
alispánnál is. Hiszen íme itt vau : a 
legsúlyosabb fegyelmi vétséget kö
vette el először azza', hogy az árviz 

j másodnapján bejelentés nélkül egy
szerűen dázertált, elutazott, rnásod- 
' szór azzal, hogy az alispán sürgős 
rendeletét egy hétig nem hajtotta 
végre. Hz valamiért, hát ezért fel
tétlenül azonnal a legerősebb fegyel
mi eljárást kellene indítani. Hát meri 
az alispán megindítani? Dehogy meri !

lliábz, bele kell törődnünk . az 
aiispáni hatóság ma már csak árnyék 
Zemplénben. Két ur van ebben a 
megyében : M« Czner Gyula és Szé
kely Eiek. Amit ezek akarnak, az 

j történik. Az alispáu csak rendel, 
de Székely Elek csak Fidibusznak, 
használja a rendeletéit. Neki Mecuer 

lG\u!a a barátja, neki a hajaszála se 
j görbülhet meg, mit törődik Ő holmi 
'aiispáni rendeletekke !

A Napraforgó ezúttal telje
sen magyar nyelven jelent meg.

! Még a címek sincsenek latinul 
irva. Ezzel szemben azonban most 
már védelmébe veszi Gortvayt. 
Nem képes elhinni az az Est ret

tenetes vádjait. Szóval már me
gint fordult egyet a Nap felé. 
Azonkívül pedig kozol egy cikket 
a városházi üzletekről, amelyben 
most már Székely Eleket támadja 
és a város tönkretevéséről beszél. 
Hm. Ezzel a különös pálfordulás- 
sál váljon mit akar elérni a Nap
raforgó ? Quid tunc, domine lllés- 
házy ?

A Ponyva
szabályozása.

Szakértői vé le m é n y .
Tudósítónk beszélgetést folyta

tott a városunkat ért árvizekről 9 
az ezek elleni védekezés lehető
ségeiről.

A* ügy közérdekű voltánál fogva 
a szakértő véleményét röviden a kö
vetkezőkben ismertetjük. Az árvizek 
oka kétségtelenül a példátlanul nagy 
mennyiségű s szokatlan nagy terü
leten egyszerre fellépő Csapadékban 
van.

A f. hó 7-iki árviz előtti éjsza
kán példán a vidékünkön szokásos 
legnagyobb csspadóknak körülbelül 
kétszerese lépett fel és nemcsak egy- 
egy szükkörü záporként, hanem az 
egész Rouyva és Bozsva völgyén

S C H Ö N I M R E
csipke. szallag, ruhadisz és rövidáru üzlete megnyílt.
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egyszerre. Ujhelyben 7-éu reggel 
0 -7  óra közt a Magas-hegyről ruár 
oly víztömegek zudultakle, melyek 
a Kaainczy-utcát eltorlaszolták s a 
Jókai-utcát elöntötték. Hasonló nagy 
vízmennyiség jutott le a Zsólyora- 
kán is, úgy. hogy mire a Uooyva 
és Bozsva felső völgyeiből a leg
nagyobb víztömegek leérkeztek, ak
korra már a toronyai és az újhelyi 
hegyekből lerohanó vizek a Konyva- 
medrét megtöltötték.

Ugyancsak majdnem teljesen 
megtelve találta a Konyva medrét 
városunkban a f. hó 20-in fellépett 
s mindakét völgyön egyszerre le
folyt nagy esőzés is. Ekkor is előző 
éjszaka már kilépett medréből a viz 
s erre jött másnap az ismét szokat, 
lan nagy kiterjedésben és nagy csa 
padékkal fellépett felhőszakadás,

Mindezek mellett a szerencsét
len véletlenek mellett nagy mérték
ben növelte a bajt az, hogy az or
szágos esőzések folytán teljesen te
litett talajnak semmi befogadó ké
pessége sem volt, minek következ
tében a miskor jelentékeny vizmeny- 
uyiséget elnyelő beszivárgás ez al
kalmakkor nem érvényesülhetett.

A raederalakulásokat tekintve a 
régi lionyvamedernek a város bel
területén egyesek által kétségtelenül 
törvénytelenül eszközölt megszüki- 
tése ezeken a raederrészeken sokkal 
kisebb vizraennyiseget engedett te- 
repszin alatt lefolyni, mintha ezek 
a mederrészek eredeti állapotukban 
meghagyattak volna, de az árapasztó 
csatorna előtti állapothoz viszonyítva 
az összes lefolyó vízmennyiségből 
nem vezettetett le ezúttal sem ke
vesebb zárt mederben, mint araeny- 
nyit az akkori medrek megemészt
hettek.

Ugyanis az árapasztó csatom 
medre oly szépen és egységesen 
fejlődött, hogy annak zárt szelvénye 
legalább háromszor oly nagy terű 
letü, mint a régi Konyvának mind 
ezideig érintetlenül meghagyott 
medre pl. a Katlanka környékén, 
vagy az árapasztó csatorna elágazá
sának közelében. Es hiába is lett 
volna szabadon az alsómedtrrész, az 
árvíz azon előbb nem keresett volua 
lefolyást, csak mikor már már a 
csörgői ut hidja mellett a parton ki
lépett 8 az állami úttól a gyártelep 
felé eső részt már teljesen elöntötte, 
mert az árapazstó csatorna midre 
annyira mély, hogy az elágazásnál 
teljésen érintetlenül megmaradt, régi 
mederbe előbb viz nem juthat.

Ekként tehát a vizuuunkálatok 
és egyeseknek törvénytelen raükö 
dése az eredeti állapothoz képest i 
helyzetet nem súlyosította, mert az 
árapasztó csatorna kifejlődése sok
kal gyorsabb és nagyobb mértékű 
volt, mint araily mérvben az évti
zedek során szárazon maradt meder
részek betöltettek.

Hanem igenis határozottan meg
állapítható, hogy a magyar állam 
vasutak építkezései az eredeti álla 
pothoz képest és lényegesen sulyo 
silotta a helyzetet a város belterü
letére nézve, mig a vasúton tuii te
rületeknek jogtaiau védelmet nyújt. 
Ugyanis a gyártelep magas feltöltése, 
melyet a f. hó 7-iki árvíz teljesen 
meghágott s a pályatöltésnek innen 
egészen a nagy állomásig terjedő 
szakara 1— 2 méter magasságban, 
sőt helyenkinl még ennél magasab
bal) is körtöltésként visszatartotta j 
a városra az árvizet s hogy a tölté 
nem léte esetén a belsőségekre talán 
egyáltalán kár nélkül lefolyhatott 
volua az árvis arra enged követ 
keztetni az a körülmény, hogy az 
epres kertuél iévő kis méretű vasúti 
átereszen olyan erővel tódult el 
ár a túlsó oldalra, hogy az erősen 
falazott elleufalakat teljesen szét- 
■zaggalta.

A gyártelep feltöltése annyira 
irányította az árvíz lefolyását, hogy 
a legnagyobb vízállásnál a f >iyó sod
ra teljesen a feltöltéssel párhuzamos
sá lett s az összes hordalékok, ké
vék és egyéb úszó tárgyak nem í 
gyártelepi hid felé, hanem egyene- 
fen a liákóczy-utcai belsőségeknek

Különben ebben azsodortattak neki.
irányban tnindeu tekintetben meg- 
támadhatatlau bizonyítékokat fogunk 
kapni a földmivelésügyi miniszter ur 
á tál már elrendelt s a kultúrmérnö
ki hivatal áital sürgősen foganatosí
tandó pontos műszaki felvételekben.

De a múltban is ismeretes volt 
a vasút építményeinek ez a hatása 
s szakértőleg is raogállapittatott a 
volt közmunka és közlekedésügyi mi
nisztérium szakközegei által, a mint 
ez  a nevezett minisztériumnak 1 es
ten 1872 évi junius hó 5-én kelt s 
Zeraplénmegye közönségéhez intézett 
rendeletéből kitűnik, mely Kozma 
Abelu.-k a in. kir. államvasutak épí
tési munkái folytáu feltorlasztoU ár
víz alatt 730 sz. a. fekvő 2 rendbeli 
épületében okozott tetemes megron
gálásért kártérítés iránti folyamod- 
ványával foglalkozik, s mely szerint 
illetékes szakközegek beható szakér
tői vizsgálata alapján megáüapitia- 
tott, hogy a kéreéses áradás főoka 
abban rejlik, hogv_ az északkeleti 
vasúttársaság az 18»0 évi közigazga
tási bejárás jegyzőköu> vében foglalt 

átadások meggátlását célzó ama 
határozatnak, miszerint tartozik a pá
lya baloldalán egy csatornát létesí
teni, mely a Saujhely— szőllőskei utón 
,t a 401 402 szelvéuyek között a
Konyva patakba lesz visszavezetendő, 
mai napig sem tett eleget. A minisz
teri rendelet határozottan megmond
ja, hogy e fentebbi mulasztásból ere
dő rongálások és károkért az Észak
keleti vasúttársaság felelős.

A magyar államvasutnak köte 
lessége vo na tehát megfelelő számú 
és méretű átereszek beiktatásával az 
árvizek szétterjedését biztosítani, sőt 
mivel a delta vágány a vizek lefo
lyását a gyártelepet a nagy állomás
sal összekötő vágányon túl is gá
tolná a gyártelepet a csapi vonallal 
összekötő elhanyagolt pályatest is 
áereszekkel volna ellátandó s a hi 
vatolt miniszteri rendeletben említett 
csatornával az ezen átereszeken át
jutó vizek ismét a Konyva medrébe 
volnának a berecki ut hidjánál be- 
vezetendők.

Mind ezeknél a költséges mun
kálatoknál azonban célirányosabb, a 
vasútra anyagilag sokkal előnyösebb, 
a város közönségére megii} ugtatóbb 
s városfejlesztés szempontjából is kí
vánatosabb volua a vármegye a is- 
páuja által felvett amaz eszme raeg- 
valósitáza, hogy az egész Konyva 
un dér a gyártelepi állomáson felül 
vitessék át a vasút keleti oldalára

Ezen megoldás állal a vasút 
biztonságban nyerne, mert a meder 
a töltéstest mellől tstszőleges távol
ágra elhelyezhető ; a gyártelep fej

lődési teret kapna; a vasúton túli 
agyaggödrök a kikerülő fö.ddel be- 
tüithetök volnának s ezáltal a vasút 
értékes területiket nyerne. Vizlefo- 
y ás szempontjáDól a jelenleginél 
hasonlitbatianul jobbb helyzet te
remtetnék, mert most a gyártelepi 
hídnál és a vágóhíd mel etti vasú i 
hídnál is derékszögben törik a me
der. ez uj ratder pedig csakueiu te 
jesen egyenesen tervezhető s mig a 
jelenlegi ratder egy oldalról a vas
úti töltéssel, más olda rói épületek
kel van beszorítva, a vasúton túl a 
teljes biztonsághoz szükséges hullám
tér szabadon hagyható.

Ily körülmények között mind
nyájunknak és kü ünüsen a vasútnak 
meg kell ragadni ezt az eszmét s 
ez utóbbinak a lakóvá.: türelmét 
honorálni kell azzal, hogy ha a min
den tekintetben pártatlan és hivatott 
ku’turiu rnüki hivatal rém Illetőleg 
mielőbb elkészül az erre vonatkozó 
tervekkel és javaslatokkal, a vég e- 
ges megoldás keresztülvitelét áldo
zatkészségével elősegíteni igyekezzék

Természetesen a város közönsé
gének sem szabad a vasutban tisz
tán bűnbakot keresni, hanem kölcsö 
nős jóindu'attal a méltányosság el
vei szerinti hozzájárulással biztosi 
tani a mindkét félre egyformán élet
bevágó kérdés gyors és helyes raog- 
oldását.

Megemlítésre érdemes, hogy a 
tervezés módozataira nézve a delta

vágányon túl a berecki feletti boJ- 
roeátráetsiés felső végének irányítás- 
sál aránylag kevés költségtöbbletté 
tuljesen uj és cirka 9 kilométerrel 
rovulebb meder volna a Bodrogig 
létesíthető, a mi a lefolyást viszo
nyokat ismét lényegesen javítana s 
a delta vágánynak külön áthidalását 
feleslegessé tenné.

Lljabb rendelet
a sertésvész elleni 
v é d e k e z é s r ő l .

Irta Keller Alfréd kir. féállarorvus.

Hazánk sertéstenyésztésének egyik 
legnagyobb ellensége a sertésvész. 
Ez a betegség az 1895. év óta oly 
óriási pusztításokat okozott, hogy 
azokat csakis a phyloxera által elő
idézett károkhoz lehet hasonlítani. 
Földmive.ési kormányzatunk az 1898. 
évben kiadott 9300. sz. rendeletével 
igyekezett közigazgatási utón e ser
tésjárványnak gátat vetni, de dacára 
a szigorú és sertéskereskedelmünkre 
béklyó gyanánt nehezedő intézkedé
seinknek, a siker a várakozáson alu 
maradt. Oka ennek nagyrészt hazai 
viszonyainkban rejlik. Azonban a 
betegség idővel meghonosodott, jel
lege és lefolyása enyhült. Az újab
ban alkalmazott Hutyra Köves féle 
sertésvész elleni vér^avó is kitűnő 
óvszerül bizouyult és ezzel azután 
elérkezett annak az id ĵe, hogy a 
gyakorlati élet követelményeinek és 
az állatorvosi tudomány mai állásá
nak megfele őbb, enyhébb intézkedé
sek léptessenek életbe.

A földmivelésügyi miniszter ezek 
a apján egy újabb, 60000/1913. sz. 
rendeletet boc3ajtott ki, mely a fo
lyó évben, október hó 1-én lép 
életbe. Összesen harminc szakaszban 
targya ja a sertésvész el eni iutézke 
déseket és ezek főképen az alábbi
akban térnek el előnyösen a régeb 
biektől.

A fősulyt első sorban arra he
lyezi, hogy lehetőleg csakis a be
fertőzött sertésszállások és udvarok 
kerüljenek zár alá. Keméihető, hogy 
ezzel a méltányos eljárással a ser 
tésvész bejelentése pontosabb lesz. 
Mert eddig egyetlenegy sertésnek 
részben történt megbetegedése esetén 
esetéu az egész község pusztaival, 
tanyáival zár alá kerü.t és épen 
ezért egy csöppet seiu volt csodá
latos, h"gy gdzdaküzönsógünk egy 
része huzudozott a ertésvész beje- 
lentésétő1. Ezentúl csakis akkor zár
ható le valamely község sertésállo 
ruáuya, ha sertéstartó udvarainak 
mintegy 10 százaléka van befer
tőzve. Sőt még ilyen közsógbeu D, 
Ma fekvése és területi beosztása ezt 
indokolttá teszi, a község egyes ré
szei a zárlat alól kirekeszthelők és a 
kirekesztett területen sertésvásár is 
tartható. Miudkőt intézkedés a ser
téstartó közönséget sok anyagi ká
rosodástól és zaklatástól fogja meg
óvni.

Hathatósan fogia elősegíteni a 
sertésforgalmat az uj rendelet ama 
intézkedése is, hogy a sertésszálli- 
tási engedélyek kiadásánál nagyobb 
hatáskörrel ruházza fel a küzségeiől- 
járóságokat. Eddig legalsó fokon 
c»akis a főszolgabíró adhatott ily en
gedélyeket, ezeutu pedig csakis jár
vány miatt lezárt községből elszálli 
taud ') sertések kivitele esetén kell a 
főszolgabíróhoz fordu ni. Az összes 
többi esetekben a községi elöljáróság 
adja ki az engedélyeket, még pedig 
dijmeutesen. 8 szállítási engedő yek 
Kiadása iránt beadott kérvények vagy 
iiy kérésekro felvett jegyzőkönyvek 
pedig  ̂bélyegmentesek.

Közgazdasági szempontból he
lyes az az intézkedés, hogy a sertés 
hu Iák, a magán felek lakásán 
szappanfőzésre használhatók. Nem 
egy cigány esik el ezáltal a megszo
kott pecsenyétől, de ezen aligha fog 
valaki sajnálkozni.

Eddig tilos volt fertőzött szállás 
ba vagy udvarba újabb sertés szál-

litraányt beállítani, október 1-je után 
ez is meg van engedve, ha az uj 
szállítmány előzőleg a Hutyra—Köves 
féle vér.-avóval beoltatik.

Az uj rendeletben csak egy szi
gorú tilalom maradt változatlanul; 
ugyanis a jövőben sem szabad ser
tésekkel házalni. Bebizonyosodott 
ugyanis, hogy egyik, hatalmas ter
jesztője a sertésvésznek az ily háza
lás, mert hazaló sertésekkel igen sok 
esetben a betegség községről-község- 
re, udvarról-udvarra hurcoltatott 
Ezért tilalmazza az uj rende
let is a házalást és iutézkedik arra 
nézve, hogv a házaláson kapott ku- 
pec sertései 21 napi i  goru megfi
gyelés alá kei üljenek. Különben is a 
sertés-kupecek óljai állandó felügye
let alatt tartandók.

Az uj rendelet eme futólagos is
mertetéséből látható, hogy az min
denképen arra törekszik, hogy a ser
téstartó közönségnek a régebbi ren
dé et ellen hangoztatott jogos pana
mait tárgytalanná tegye. A gazda 
közönségen van mosr a sor, hogy a 
rögtöni bejelentéssel és az annak 
nyomán foganatos lett és elfojtó in
tézkedésekkel a fellépett betegséget 
lehetőleg azzonnal megszüntesse.

A közlegelőkről.
Andrássy Gyula gr. nevéhez fii 

zodik egy a köznép anyagi jólétét, 
az állattenyésztés fellendülését célzó 
üdvös rendelkezés megalkotása. Egy 
évtized elmúlt, a közlegelőkről ho
zott törvényes intézkedés nincs vég
rehajtva. Egy évtized elmúlt s állat
tenyésztésünk emelked-'-séről az eb
ből eredő produktumok növekedé
séről, a köznépnek az agrikultura 
eme mellékága fej ődóséből anyagi 
többlete, jóléte nem mutatkozik. 4

Hja! a magyar közélet porond
ján működők minden idejét, minden 
energiáját s bátran mondhatjuk: 
minden tudását a pártpolitikai har
cok kötik le, merítik ki.

A novemberi kiálihatatlan, ki 
merüihetetlon esős időjárá-áboz ha 
sonlit a mi közéletünk minden téren.
1 lir.api csaták, szóbeli harcok kimo- 
riihetet enek. A nép, az ország ere
jét, a dinasztia védelmét biztositó 
nemzet gerince pedig erkölcsileg 
züllik, anyagilag pusztul.

A küzlegelőaről alkotott törvény 
felsorolja mindazon kellékeket, me
lyek betartásával a közbirtokosok 
tu ajdonában levő legelőterületek 
jókarba helyezendők s nézzünk szét 
a lapályokon elterülő legelők ép 
olyan gazosok, bokrosok, vadvizesek, 
mint ezelőtt évtizedekkel. A dom
bokon, hegyek között lévők ép olyan 
kavicsosak, vizmosásosak, mint ük
apáink idejében. A csordát, a gulyát, 
a ménest, juh és kecskeuyájat, kon 
dát, no meg a libanyájat ép olyan 
rendszeres rendszertelenséggel legel
tetik egy és ugyanazon íegelöterü* 
létén, miut hajdauta.

Nagyon természetes, hogy a 
kopár, a bokros, vízmosásos, kavi
csos, irtai lan, minden rendszer nél
kül kezelt legelőn a szarvasmarha 
nem a pesti mészárszékre való kon
dícióban lézeng, a lovak csakis a 
gebe tisztes nevet érdomlik meg s 
hogy a többi apró jósáig sem férne 
a bőrébe, arról sem lehet szó.

Pedig a legelő jó vagy rossz 
karban tartása, létérdeke a köznép
nek. Igavonó jószága, mindennapi 
eledele: tej, vaj, túró stb. piacra 
kerü ő barma innen kerül. A vásá- 
rou pedig a legelő állapota szerint 
taksálják és fizetik a marhát.

Eme törvény egyúttal arról is 
gondoskodott, hogy rendelkezései 
betartását hatóságok ellenőrizzék. 
Községi elöljáróságok, közigazgatási 
tisztviselők, állattenyéstósi, gazdasági 
felügyelők leimének hivatva a nép 
eme szociális szükségletet biztosító 
igazán elodázhatatlan törvény betü- 
szerinti életbeléptetéséről gondos
kodni.

Nagyon jól ludora ; mostani fel
szólalásommal nem sokat lendítek 
az ügyön; a tollat azért vettem a
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ségesen mulatni, 
kifogása ellene. De 
cia'ista cégér

F E L S  O M A  G Y A R O R g Z A G I

ketembe mert közeledik a tanév. A 
köznép virágának tanulási, szorgalmi 
ideje. A pedagógia mezején szántó- 
gató kartársaim tudják legjobban, 
mennyi vesződés, mulasztás, vissza
élés történik a közlegelokről alkotott : 
törvénynek be nem tartása miatt a 
kultúra kárára.

Nagyon sok község van, hol az 
egyes áliatneraek szerinti nyájak 
pásztor nélkill vannak ; az iskola á- 
togatására kötelezettek a tulkok, Csi 
kok, no meg a libák sarkában járva 
gondolkoznak arról : bárha minél 
hosszabb lenue az ősz, minél továbbra 
lehetne kiuyujtani az iskolakerülés 
nemes és felséges foglalkozását; ta
vasszal pedig a hó eltakarodásával, 
a természet ébredésével senki sem 
lesi oly mohón, mikor vess zöld pa-. 
lástot a legelő, domb, hegy, völgy, 
mint az iskola padokba zsúfolt jó-1 
veudő jőszágfelügyelők.

Elmondhatjuk bátran : sok olyan 
község van, raelyuek iskolájában a 
a törvényes 8 —9 hónapra megáilapi 
tott szorgalmi idő, az időjárás viszon
tagságai szerint raóJosu'va, néha 4 -f> 
hónapra redukálódik ; hogy az ilyen 
iskolában előmenetel kiváuatos ered
mény élném érhető, nem biztosi'ha 
tó : nagyon természetes.

A politikai, közéleti levegő minden 
atomja, villamossággal van telítve ; 
vagy a minden téren való üdvös ha
ladásnak, törekvésnek, vagy a teljes 
levertségnek, lemondásnak az előjele, 
ec, de tovább tűrhetetlen a mostani 
állapot; a népet, a nemzetet, orszá
got oda sodorja, a hol koporsóról 
kell gondoskodni!

Karpinecz Emánueh

Séta Ujhelyben.
Az árvíz szerencsésen leapadt, 

az utcák már járhatók — (már ameny 
nyire normális körülmények között 
is járhatók szoktak lenui) — tegyünk 
tehát megiut egy kis sétát Ujhely 
városának ueáin.

•
A nagy árvíz egyelőre lekötött 

minden figyelmet és minden ható
sági intézkedést. Még most is folyik 
a víznek a pincékből való kiszivaty- 
tyuzása és nyakrafőre kérik a váro
si szivattyúkat és ejektorokat, Ilyen 
körülmények között az utóbbi idő
ben méltányossági szempontokból 
nem bolygattuk a rendészeti és köz- 
tisztasági szemlék dolgát, amelyek 
már hónapok óta kilátásba vannak 
helyezve.

Do most már, a viszonyok némj 
jobbrafordultával, teljes joggal kér
dezhetjük : mi lesz már a köztiszta
sági és tűzrendészet! szemlékkel.

*

Pár hónappal ezelőtt egy tüzeset 
kapcsán kiderült, hogy egy házban 
a gerenda be volt építve a kémény
be, s ez a körülmény volt a tüzeset 
közvetlen oka.

Minthogy igen kézenfekvő a 
valószínűsége annak, hogy ilyen Uöny- 
nyelmü épitkezés folytán más há
zak is, — ki tudja mennyi — ma
gukban hordják a tüzveszedelem 
rnagvát : erélyes föllépésünkre a ha 
tóság elhatározta, hogy tűzrendészed 
szemléket fog tartani és a tűzveszé
lyesen épült házak tulajdonosait kö
nyörtelenül fogja kényszeríteni a hi
bák kijavítására.

Ezek a szemlék azonban a mai 
napig sem történtek meg, s csak a 
jó isten óv meg bennünket attól, 
hogy most nincsenek napirenden a 
tüzesetek, úgy mint egy pár hónap
pal ezelőtt. Most már csakugyan 
méltóztassék utána nézni, hogy Uj
hely ne legyen többé a régi hír
hedt tűzfészek, mert hiába van ki

váló szakértelmű és ambiciózus tűz
oltóparancsnokunk és amellett bot
rányosan gyenge szervezeti! tüzoltó- 
ságu-ik : ilyen körülményekJküzött 
egy jóravaló tűz a félvárost elpusz
títhatja. *

Hogy pedig visszatérjünk a köz- 
tisztaságra : csak egyetlen egy pél 
dát eru itünk fel az állapotok illusz
trálására. (Pedig lehetne százat is 
felhozni.)

E sorok Írója éppen egy hónap 
pal ezelőtt egy rongyos, piszkos 
ágytakarót látott az utcára kidobva, 
az Erzsébot királyné utcának azon 
a részén, amely a gór. kalh. templom 
mellett kanyarodik le a Kazinczy- 
utca felé. Ez a rongyos, piszkos, 
patkányoktól és bogaraktól látoga
tott ágytakaró ma is (egy hónap 
múltán !J olt díszeleg az utca köze
pén, bűzt és baktériumokat ter
jesztve.

Lehet-e még nálunk egyáltalán 
köztisztaságról beszólni!?)

*
Piakátot, azt látunk bőven. 

Koleraplakátot, kutyap akátot, roin- 
denfi le plakátot. De hát plakátok
kal még nem megyünk semmire sem.
A koleraplakátok dacára olyan pisz
kosság uralkodik mindenütt, uJva 
rokon, nyilvános helyeken, utcákon, 
piacon: hogy ha csakugyan jönni 
akarna egy tisztességes kolerajár
vány, hát itt bizony a legkedvezőbb 
talajra találna.

A » uty aplakútok dacára p» dig 
olyan vígan szaladgállak az uíc tkou 
a kóbor kutyák, akár Damaszkusz- 
bán, vagy Konstantinápolyban. Es a 
dologban az az érdekes, hogy a 
gyepmctWr emberei elfogják a gon
dozott, jól tápált, tisztán tartott, 
egészséges, »adófizető« kutyákat, de 
futni hagyják a kóbor falusi ebeket, 
amelyeket pusze senki sem fog 
drága pénzen „kiváltani". E/ek a 
Kóbor falusi kutyák egészen nyugod
tan elterjeszthetik a veszettséget 
nyakra-főre harapdilhatják az em
bereket, még sem kerülnek siotér* 
hurokra.

*
Újhelyi sétánk közben nem sza

bad megfeledkeznünk azokról a bot
rányos állapotokról sem, amelyek 
szombatom, vasárnap és ünnepnapo
kon az Andrássy-utcai Jakubcso-féU- 
vendéglő emeleti helyiségében ural
kodnak. Ez állítólag a keresztény 
szocialisták hivatalos helyisége volna.

Nem a keresztény.szocia ista esz 
mét akarjuk itt támadni, de ennek 
az eszmének seramiképen se válnak 
dicsőségére azok a hallatlan orgiák, 
amiket abban az emeleti hely iségbeu 
folytatni szoktak.

A kegyetlenül rossz, dillettáns 
zenekar lármája, legfeljebb a szakér
tők fülét zavarja. De az az orditozás. 
duhajkodás, siko tolás. pokoú zaj, 
arait azok az urak és hö gyek kivi- 
lágos-kivirradtig véghezvisznek : egy 
egész városrész ó.ijdi nyugalmát gyö
kerestől felforgatják,

Nem akarjuk mi senkinek a ruu 
latsagát rontani, de emiatt a botrá 
uyos csendháboritás miatt már szára 
tálán panaszt hallottunk, még ható
sági személyek részérői Is, és magunk 
is meggyőződtünk ró.a.

A hatóságnak föltétlenül bele 
kellene avatkoznia ebbe a dologba 
és megszüntetnie eteket a tűrhetetlen
állapotokat. Tessék iioüdau, tisztes-

éjjeli nyugalmát heteiikint 
megzavarni duhaj sikoltozássá', 
mával, minden elképzelhető cseud- 
háborgással: ez már sok a jóból, ez 
ellen már kénytelenek vagyunk a 
legt rélyesebben felszólalni.

Ajánljuk ezt az ügyet az illeté
kes hatóságok jóakaró figyelmébe.

H Í R E K .

— Nagybeteg urinö Br. Fisch*r 
Uusztávné, gr. Eorgáosnén 1 Petősai- 
nyére automobilon tett látogatásából 
hazatérve, annyira megbeteg d *tt. 
hogy fiát, Br. Fischer szinnai fő
szolgabírót és leányát, D-. Spon* r 
kúriai biró nejét siir ünyileg a beteg 
ágyához hivatták. A su'vosan beteg 
urinö iránt a részvét őri isi, d-s re 
remélhető, hogy permek énok és há 
/iorvosának, Dr. Schvarznak odaad i 
ápolása é fáradozásának sikerülni 
fog a nagy bit-íget im-menteni.

— Ssyélyzőegyleti közgyűlés A 
helybeli kegyes tanitórendi r. kath. 
főgiran segélvző-egyesülete szept. hó 
2-án délután *> órakor a fogimi. ta- 
nácsterraében közgy ilést, ezt inog- 
előzőleg választmányi ülést tart.

— Az árvízkárosultak segélye
zőé nagy aranyokban folyik. L »- 
púnk szerkesztőségéhez legújabban 
Oiah Mária küldött be 5 koronát. 
Ezz-I együtt g\ Ujtésünk összege mos' 
már 697 koronára rúg. — Aá alispán
hoz a következő adományok folvtak 
be; gr. Malis Gyuládé 1000, Mezei 
Lajos (Bpest) 2-'>0. Keresk. kamara 
(Kassa) 50, gr. Wolkenstein Oízvald 
100 Bor-ai Miklós 100, Polgári ta
kar kpéuztár 100.K'rátyhelmtci gazd 
bank 50, Kovács Kiroly 30, Sáros
pataki tkpéDztir 100, Magyar cukor
ipar (Szerencs) IC >0, Varanói tkpénz- 
tár 1U0 Zemplénmegvei szabadkőmű
vesek 100, gr. Hadik B?rkóczy Endre 
1000, herceg Windischgratz L cos 500 
Deréky Gyula 100, Bodrogközi t »ka- 
rékpénztár 50 kdronat. — A he'ybeli 
„Bcnoth Zion Izr. Nő •gyesület" e>- 
nüksége elhatározta, hogy a* árvíz
károsultak f. hegéiy égési akciójában 
hivatásának racgfele ően nevezeti 
egyesület is részt vesz és anyagi vi
szonyaihoz mért jelentékenyebb ösz- 
szeget fordít segélyezésre.

— Foetbal mérkőzés. É vezetes 
mérkőzésben volt része azon 300 
főnyi közönségnek, m *ly vasárnap 
az arvizkáro Uitak javara rendezett 
SAC—KAC in cci-t fe!k r st*\ A 
mórzőzés, roe y ugyan az első fél
időben kissé lassú s csak s ra*s>dik 
félidőben leiz gyorsabb, mindvégig 
szép és élvezetes, d- Kü ónösen fair 
voH. Általában a KAC vo t a jobb 
és többet támadó, de a SAC gyors 
h-robanasai veszélyesebbek es Két 
ily sikerű.t lerohan »sbol eredő góllá' 
biztosította a SAC magántt 2.1 
arányban a győzelmet. A csapaton 
meglátszik a trainiog «-s .tz össze 
szokottság hiánya. Egyénileg jók — 
különösen Aruótfalvy, B )gár es Ben- 
dik tűntek ki — de az Összmunká
nk még kezdetleges. Reméljük 

azonban, hogy a bajnoki mérkőzé
sekig sikerül ezen is csiszolni. E he
lyen tesszük szóvá egyes »uruk« 
azon, kissé különös szokását, hogy 
a mérkőzésükén következetesen meg 
jelennek ugyan, sőt a legjobb be 
lyeket fog alják le, de a beléptidijat 
megfizetni — még többszöri felszó
lítás ellenére is — ugyancsak követ
kezetesen elmu asztják. Pedig ezen 
szegény egyesület, roe'v mérkőzé
seire rendesen ráfizet, és egyetlen 
jövedelmező mérkőzését jótékony 
célra ajan á fe', m g rdemeiné, hogy 
az „urak" meg fizessék a pár fillér 
nyí belépődíjat.

— Rendőri hírek. Nádházi H la 
vadászat utáu este betért a Lovrana 
kávéházba, ahol mulatozás közben 
18 korona értékű töitéuj táskáját el

lopták. A rendőrség nyomoz. — Pa
lás* i Adolf cipészmester cégtábláját 
az elmúlt éjjel ismeretlen tettes el
lopta. A nyomozás folyik.

— Be ratások. A he'ybeli r kath. 
el. fiúiskolában az 1913-4. évi be 
iratások f. é. szeptember hó 1—0-ig 
tartatnak meg. A beiratások d. e. 9- 
tol 12 ig eszközöltetnek. Az I-ső 
osztályba lépő tanulók születésüket 
igazoló bizonyítványt tartoznak fel
mutatni. — A sátoraljaújhelyi áll 
polgári leányiskolában az 1913—4. 
évi b ira'á-okjü* I ső o*ztályba szept.
2 áii. a II ha 3-án, a lll-ha 4-én, a 
lV-be ű-én d. e. 8—11 ig eszközöl
tetnek az igazgatói irodában. Szup- 
t«rab r G-án lesz az iskolai év ünne
pé yes m goj itása. A rendes tanítás 
9-én kezd >dik. A magántanulók ja- 
vitóvizsgálata szept. 1 éti d. e. 9 
órakor, a rendes tanít óké délután 2 
órakor veszi kezdetét. A fe'-vételi 
vizsgálatok szept. 2-áu d u 2 óra
kor tartatnak meg. A helybeli ortli. 
izr. el. iskolában aug. 31 én, szept. 
hó 1. és 2 napjain tartják a most 
Következő iskoai évre szóló beira- 
tisokat. A beiratások a hitközség 
irodahelyi-égében d. e. 8—12-ig, 
d u 2 4 ig eszközö hetük. Későbbi
jelentkezéseket el nem fogad az 
iskolaszék. A tanítás szept. 3*án 
kezdődik. — A helybeli status quo 
izr. hitközségi elemi isko'ábzu a be
iratkozások az 1913—4. tanévre aug. 
hó 81-én, szept. 1. és 2-áu a hitköz
ségi iskolában d e. 9 órától és d. u.
3 órától eszközölhetők. Leánnynö
vendékek az 1. és 11. osztályban 
csak mérsékelt szaruban vétetnek fel.

A sau,helyi *Karolineum« zárda 
ovoda, elemi '*s polgári leányisko- 
labin a beiratások sz-pt. 1—7-ig d.
e. 9—12 és d. u. 3—5 ig tartatnak. 
A különbözeti, pót- és javitóvizsgá- 
latok szept. 1-én d. e. 8 órakor 
lesznek. Az intézet ünnepélyes meg
nyitása szept. 8-in lesz. A tanítás 
szept. 9-én kezdődik.

— Budapesti és becsi bevásár
lásaimból hazatérve, kérem a mélyen 
tisztelt hölgyküzünséget őszi újdon
ságaira megtekintésére. Grünberger 
József divatáruhizu, Wekerle-tér 4.

— Értesítés. Az Országos Izra
elita Patronage Egyesület sátoralja
újhelyi fiókja a statusquo hitközség 
tanácstermében folyó hó 28-án d* ti
tán 3 órakor Breuer Soma főrabbi, 
mint központi kiküldötte jelenlétében 
közgyűlést tart, melynek tárgva 
he v beli gyermektelep létesítése. Te
kintettel az ügy nagy fontosságira 
az elnökség ez utón is felkéri a ‘ta
gokat és érdeklődőket a minél na
gyobb számban való szives megjele
nésre.

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

Villámcsapás. Tegnapelőtt este 
óriási zivatar vonult el Ujhely vá
rosa felett. Eg) ik villám a másikat 
érte, csattogás, dörgés tette zajossá 
az éjszakát. Fel kilenc óra tájban a 
város közepén csapott le a vidám. 
Befutott a villám a Központi kávé
kéba. a Widd-.T patikába és a Du- 
bay-féle cukrászdába. Nagyobb kárt 
szerencsére nem okozott a villám- 
c-apás, mindössze néhány villany- 
miupát tett tönkre.

S zerke sztő i üzene te k.
S J Szerencs. Kár olyan nagyon a 

e/.ivóro vonni a dolgot. Inkáid) kerdezSs- 
ködjók visiont holmi uzöllőkről, meg inádi 
v i?elt dolgokról.

Érdeklődő Saujhely. Sajnos, mindenki 
nagvon jól ismeri már az újhelyi elvadult 
erkólesökot. K/.ok már nem is Madzagok, 
liánéin C’sirnbókok. Egyébként pedig kí
vánsága ellenére nem értesítjük a pesti 
lapokat, hanem majd legközelebb itthon 
eresztünk meg egy kis cikket a Madza
gok rovására._________

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

Szerkesztősért felelős :
A S Z E R K E S Z T Ő S É  Q.

Kiadotulajdonoi:
LANDESMANN MIKSA

az ördögnek sincs 
keresztény szo- 

városr’sz 
többször 
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JOHAN MARIA FARINA Qegenüber dem Rudolfspíatz
csakis ez a valódi

kölnivíz, kölniviz-pouder és kölnivíz-szappan.
Kapható drogériákban, gyógyszertárakban e's illatszertrakban

N E  T E S S É K  E L F O G A D N I
Külniviz-sssppant. kölnivizet és poudert, ha nincsen rajta az eredeti és egyedül valódi, de sokszor után
zóit JOHAN MARIA FARINA Gegenüber dem Rudolfspíatz Akkor nem kell elfogadni heljtelen és után- 
zott kölnivizet kölnivíz poudert és kölnivíz-szappant, ha az itt jelzett eredeti készítmény nem volna kap

ható az On lakhelyén, mert a világhírű cég raagyarorssági képviselete;
HOLCZER EMIL ZOLTÁN, Budapest, VIII kér, Szigetvári u. 16 szám
egyszerű levelezőlaj a azonnal válaszol és közli hol szerezhető be az eredeti minőség.

A sztropkol járat főszolgabírójától

Szára ; 2208/1913.

P á lyá za ti h irdetm ény.

A Kelese község székhelylyel és Alsóvirányos, Barátiak, 
Bodzás, Detre, Felsőkrucsó, Pelsőtokaj, Felsővirányos, Gerle
falva, Giglóe, Gyapár, llolcsik. Kölest, Királyhegy, Kispeto* 
falva, Kisvalkó, Kisgyertyános, Kosárvágása, Lorana, Máriakut, 
Nagydoraása, Sártó, Turány és Zeralónpálhegy 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 I. 
t.-c. 9. §-a, illetve az 1908. évi XXXVIII. t.-c. 7. §-a értelmé
ben felszerelt kérvényeiket 1913. évi szeptember ho 22 napjáig 
hozzám nyújtsák be.

Az állás javadalmazása 1G00 kor. kezdőfizetés, 20# Kor, 
ötödéves korpótlék, 500 K lakpénz, 800 K fuvarátalány, 1200 
K helyipótlék és a vármegyei szabályrendeletben 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.

Sxtropkón, 1913. augusztus hó 16-án.

Durcsinszky Gyula
tb. főszolgabíró.

Eladó hordók
Alulírott pénzintézet ajánlja megvételre sátoraljaúj

helyi raktárunkban levő legjobb minőségű tölgyfából 
készült

30— 75 literes ántalag hordóit 
1 36 -140  „ gönci 
1 50 -200  „
200 300 „
300 - 600 „

Venni szándékozóknak részletes árajánlattal szí
vesen szolgál a

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

Sátoraljaújhelyben.

I N G Y E N  ráfizetés nélkül becserél öreg használt gramo
fonlemezeket újakra WAGNER „HANGSZERK1RÁLY“ 
Budapest, József-körut 15.
Árjegyzék ingyen. Cimre ügyeljen.:

LEGBIZTOSABB
a cs. és kir. kiz. szabadalmazott MALÁRTSIK-féle

patkányirtó pogácsa
patkányok, egerek, vakondok elpusztítására. Probadoboz 2 K Háziálla
toknak nem ártalmas. Kapható gyógyszertárakban es drogériákban.

jY ía lá r ts ik  j jy ö rg y  S á to r a l ja ú jh e ly .

ze n e a k a d é m ia i e lő - ílj 
k é szíts  a la p p a l, k o -  

repetálésót s m a g á n ta n u ló k  ta n ítá sá t e l
vá lla lja  o k i. ta n ító . B ő ve b b e t a k ia d ó b a n .

Hegedűre

332/1918. vh
Árverési hirdetmény.

A saujhelyi kir. jbiróság 913 V. 
346/5 számú végzése folytán Neu
mann Berta 250 K követelésének 
és járulékainak behajtása végett 
leszámítva a már fizetett 100 kor. 
1913. évi augusztus ho 28-án d. e 9 
fél orakor Saujheiybeu, kazinezv-u 
33 b z . alatt • setleg a végrehajtást 
szenvedő ujabhi lakásán, el
árverezem azon 4278 koronára 
becsült ingókat, melyeket az 
újhelyi kir. jbiróság 913. V'. 346/1. 
számú végrehajtást rendelő végzésé 
alapján a saujhelyi kir. járásbiiúaági 
913 V 846 2. sz. végrehajtási jegy 
zőküuyvbeu 1. tétel alatt le- és le
foglaltam s raelvek a 912 V. 1850,2, 
913. V. 75 és 127/1. sz. alaptogi*- 
iási jkvekben 1 —13., 1 — 16. és 2—14. 
tételek alatt vaunak Összeírva u. m. 
bútorokat stb.

Saujhely 1913 aug. hó 12-én.
Rosner Imre

kir. bir. vhajtó.

1438 913, vh.
Árverési hirdetmény.

A saujhelyi kir. járásbíróság 912 
V. 8086 sz. végzése folytán Katin 

lleiler 118 kor. 80 fill. követeié* 
sének és járulékainak behajtá-a vé
gett 1913. évi augusztus ho 28 an 
d u. 4 órakor Gercselyben, az ugró- 
malomban a végrehajtást szenvedő 
lakásán és malmában elárverezem 
azou 84U koronára becsült ingókat, 
ratlyeket a bpesti VI. kér. kir. jbi- 
róseg 912. Sp. V’. 453/3. sz. végre 
hajtást rendelő végzése alapján a 
saujhelyi kir. jbiröaagi 912 V. 808,2 
szarun végrehajtási jegyzőkönyvben 
1—9 tételek alatt lefoglaltam u. m.: 
hengerszitát, mérleget, vasteugelye 
két, stb.

Sátoraljaújhely, 1913 aug. 12.
Rosner Imre, kir. bir. vh.

1520 913 vh.
Árverési hirdetmény.

A saujhelyi kir. jbiróság 913. V. 
965,1. számú végzése folytán ilanesin 
György Alihályué 527 korona köve
telésének és járulékainak behajtása 
végett 1913 évi szept. 4-én d. u 4 
orakor Gercselyben 82. sz. a. a vég 

Irehajtást szenvedő lakásán elárve
rezem, azon 2380 koronára becsült 
ingókat, melyeket a saujhelyi kir. 
jbiróság 913 Sp. Ili 674/3 sz. végrehaj
tást rendelő végzése alapián a sauj
helyi kir. jbircsági 913. V. 965/1 sz. 
vhajtási jkönyvben 1—4. tételek alatt 
lefoglaltam u. ra. teheneket, ökröket, 
takarmányt.

Saujhely, 1913. aug. 18.
Rosner Imre kir. bir. vh.

Nyutam LaMCfthiw A ikia tTTaraa kónjw.yin.dáiafcan Sátoraljaújhely.

szénsal ak
(T ro s c a .)

Udvar feltöltés 
hez, utak javító 
sóhoz, ház épí
téshez ingyen 
kapható a hely
beli Petróleum- 
gyárban. :

HÁZ ELADÓ.
Tü/oltó-tér 4. szám 

alatti házamat elköltö
zés miatt eladom.

P A P P  BÉLA
m. kir. főerdészntérnök.
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