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A nemzet 
kártyásai.

Irta: Kroó József.
Magyarország elérkezett végre 

az erkölcsi züllés tetőpontjára. 
Elérkezett a Lukács—Tisza „köz
kereseti társaság" jóvoltából. Le- 
jebb, alacsonyabbra már csak 
cg) es emberek sulyeühetnek, de 
egy nemzet nem.

Sikerült a híres „nemzeti" mun
kával kiölni nemcsak a nemzet 
hitét egy jobb, szebb korszakban 
való hitét, nemcsak a majdani 
függetlenségének, önállóságának 
hitét, de megingatták a népben 
az erkölcsi felfogást is.

Soha sem beszéltek Magyar- 
országon még annyi szomorú le
mondással, „kézlegyintéssel" a 
tisztességről, a becsületről. Soha 
sem volt még annyi elkeseredés, 
annyi hitetlenség, annyi lemondás 
a magyarok szivében, mint most.

Voltak hajdan is szomorú 
napok, de azért soha sem volt 
annyira csüggedt a magyar, mint 
most, amikor látja, hogy az or
szág úgynevezett vezérei, a király 
tanácsadói az erkölcs, a tisztes
ség mil)cn alacsony fokán állanak 
és fittyet hányva a magyarok 
régi híres becsületének, nap nap 
mellett olyan dolgokat követnek 
el, amilyeneket a üid alatt, a ma
lom alatt sem látni.

Hiába, ott, ahol a fogantatás 
is már aljas, piszkos módon tör
tént, ott, ahol a nászéj szerelme 
is pénzért történt, nem remélheti 
senki, hogy „szerelemből" szol
gálják a nemzetet.

A sok milliós sópanama után, 
uiost egy még sokkal piszkosabb 
dolog pattant ki. Vágóhídra, a já
tékbarlangok homályába akarták 
becsalni a magyar középosztályt, 
ki akarták fosztatni a nemzet sok 
ezer tagját, csakhogy céljaik sike
rülhessenek. Másfél millióért akar
ták adni a becsületes polgárokat 
egy társaságnak, amely kénye- 
kedve szerint kifoszthatta volna 
őket. Ahelyett, hogy a kultúrát 
szolgálnák, ahelyett, hogy iskolá
kat, kórházakat építtetnének, hogy 
felvilágosítsák, taníttatnák, a nem
zet gyermekeit, ahelyett, hogy a 
többi müveit nemzettel lépésben 
igyekeznének haladni a tudomány 
terén, ennek áldozva az összeha

rácsolt pénz csak egy kis részét 
is, ehelyett össze akartak állani 
a kihajtókkal és a keritőkkel, bün- 
bariangokat, kártyavárakat akartak 
építtetni.

Ennek a Lukacsnak álltil- 
sorlalat, ezt a Lukácsot ünnepek 
ték még nem is oly régen, ami 
kor bűnei már meg voltak pecsé
telve, de még hatalmon volt. Lu- 
kácz elég ravasz volt ahhoz, hogy 
vigyázzon arra, hogy ne derülje
nek ki a manipulációi, mégis si
került egy néhányat leleplezni. 
Istenem, mennyinek kellett lennie 
és mennyi van, amely talán soha 
sem tog napfényre kerülni. Így is 
elég!

Eleget lát és tapasztal a nem
zet. Látja, hogy a nemzet kár 
tyásai kockára tettek és tán el is 
játszották már legutolsóját is, a 
becsületét.

Nem sokáig tarthat már. A 
sok szenny, a sok piszok eltemeti 
ökot mihamarább.

Egyet azonban megjegyezhet 
magának ez a kártyásbanda, hogy 
bármily nagy is az adósság', a 
magyar alaposan fog majd nekik 
fizetni!

Közigazgatási 
bizottsági ülés.

A z  a lispán jelentése.
II tfőn déiu Ctt tartotta m g  

szokásos havi ülését a varmegye 
közigazgatási bizottsága.

A közigazgatás ii-u t ha i álla 
potiról részletesen beszámol az al 
ispá i jelentése, amelyet alább bő 
kivonatban köztünk :

Szemnlyos ügyek.
Bjr.c-ik István bodrogközi fő

szolgabíró nyugdíjaztatása folytán a 
bodrogközi főszo'gabirói á lisra Ben- 
csik B 'la szolgahtró, az ö helyére 
pedig Meczmr Tibor tb. szolgabiró 
választatott met.. llara>*thy Miklós 
hoiuounai főszolgubnó nyugdíjaz* 
tatván, hivatalát elhagyta.

A paritól kőiorlosi állásra dr. 
Földműim J jn ő  orvos helyettesit- 
tetett.

II > nonniz.ivodon a Haraszthy 
li tván ny n^dijazla'ása folytán meg
üresedett Körjegyzőt állasra 1913. 
szeptember 25 én Durcsinszky Kál
mán seg* djugyzn egyhangúan m- g- 
választalott.

A szirmai szo'gabirói hivatalba 
nupidijasu! Márián Miklós volt jaras- 
őriu-ister alkalmaztatott,

Tal'yán jegy kői írnoku Oicskó 
Kivált lett alkalmazva. Sárospatakon

az újonnan rend izer" i te t t  segéd- 
jegyzői állásra .Juhász 1) ‘zső okleve
les j gyző s az ugyanitt üresedésbe 
jött községi tanácsosi al lá-ri  l 'ugrr  
Artúr.

A párnái körjegyzői irodába Kos- 
:u*h Imre, a nagyazariba K jszIít  
tóiéin 'rávetetett fel gyakornokit1.

A nagymiliályvidéki segédjugy- 
zői állásra I’átfy Zoltán valuszla 
tolt meg.

Fegyelmi élj írás rendeltetett el 
Űzető István helyi, BaJusz Pá! jelen
legi leles/i l írák elleti tröbbi állá 

. sától fel is függesztelek. Úgyszintén 
, fEgyi*loii eljárás van folyamatban 
dr. Sc'.wtrlz Ignác*. gábs/.'c i kör- 

Orvos eil n, LJgys/iulén vizsgálat 
itlatt van Turián Gábor kLberezs- 
nyei körjegyző.
Közrendeszet.

A kassai ni. lir. Caetdői kerületi 
! purzncinokságtól vett értest'és sze
rint az uimu.t hő folyamán a követ
kező bűnesetek fordu tak elő a v ir
ul gye területén : A király, a királyi 
ház tagjainak hanta mazás:i, m e g é r 
tése 1. lázadás 1. hatóságok s ható
ági közegek elleni erőszak 9, magá
nosok elleni erőszak 2, pénzhamisí
tás 1, szemérem ellem büntettek és 
vétségek 5, rágalmazás és becsület- 
>értés 25, eiub-ré et elleni büntettek 
és vétségek 13, testi sértés 110. köz
egészség ellent büntettek ój vétsé
gek 3, levél- és távsürgöu. tito < tueg- 
.-ertése 1, m ia t t i a k  megsértése ma
gánszemély állal 6, lopás 62, rablás 
• s z-;aro ác 8, sikkasztás, zártörés és 
kiitlen kozelésd jogta’an elsaját ítási 
org^zd «sig és bünpárto ás 4, csalás 4, 
okirathamisitáS 1, tuas vagyonának 
ru ’grougáiása 27, gyújtogatás, tüz- 
okozás, (tűz-s t) 4‘), vtzaradts oko
zása 1, egyéb törvényekbe ütköző 
büntettek es vétségek 5 kir. járás
bíróság hatáskörébemalt Kihágaso* 18 
közig, hatóságok hatáskörébe utalt 
kihágások 765 osetb u.

A balesetek közül meg kell em 
.t?ni, hogy mu t hó 8 -au esto 8*itt 

islo a nagy állomáson t / a t  ás közben 
a inezőiaborci közvetlen személyko
csi és egy postakocsi kisik vitt, mi 
aek következtében 3 utas 8 napon 
a'u i sérülést szenvedett. A kisik
lásnak hely telen v á t ó á l i u s  volt az 
oka. Szeptember 29-én e-te a fütő- 
Itáz közeiében Dudi’s M h ily 28 
éves munkás saját vigy ázatlansága 
folytán tolatás Közben oiy *u yos 
sérülést kapott, hogy a köz*vórhú'.ba 
való szá litás u m  néhány éra múlva 
mégha t.

Tüzesetek a sz< pt iub..r hónap 
foly amán a Következő h iy ekeit for
du tak e>ö;

A szerencsi járásban Uitkáu, 
Mezőzoruborou és G sdelyben. A 
kár biztosításból megtérül.

A tokaji járásban Tokajban, 
V;imo.'U,fu ubun. Bodrogk tf-t t ulon,
B jdrogkeriszturon, bizlo-i va voitak.

A sárospataki jár.i bán Sáros
patakon, Kukán. A kár biztosítás 
folytán megtérül.

A saujhulyi járásban Borsiban, 
N'og ytorouyáu, Kisbáriban, Szürnye- 
gen, Zemplénben. A kár biztosítás
ból nagyrészt megtérül.

A bodrogközi járásban Bácskán, 
N»g> rézvagyon, Kistárkánvban, Ag- 
csernyőben, Kisgéresbett, Vekén. A 
kár nagyié ízt biztosítva volt.

A gálszécsi járásban Tusán, Uá!- 
szécsen. Biztosítva volt.

A nagvmilliói járásban Náta- 
fa'ván és őrmezőn. Biztosítás foly
tán a kár megtérül.

A varannói járásban Vohócsou, 
Nagydobráu, Éczfa lván, Varannón. 
A kár biztosítás révén megtérül.

A hotnonnai járásban Turcócon, 
a kar uetu volt biztosítva.

A sziimai járásban Zemplén- 
orosziban, Cirókahosszumezőu. A kár 
biztosítva volt.

A sztropkói járásban Sztropkón, 
Fe'sőtokajhau. A kár nagy része 
biztosítás fo'ytán megtérd'.

A inezőiaborci járásban Világon. 
A kár biztosítva volt.

Amerikába kivándorolt: 199 
egyén. Amerikából viszatórt : 122
egyén.

Útlevél iránti kérelem a szeptem
ber hó folyamán 379 drb. érkezett, 
kial itlátott 312- visszautasittatotl 
67 darab.
Katonaügy.

A fotyó évi szeptember hó 10 un 
lloinotmán és£ 25 én Sjujhulyben 
lsépy Z illán viq, 11-od főjegyző el
nök utu alatt utó állítás tartatott.

Szeptember Id án  Horn onnan 
előá In látott 42 he.yboii és 6 idegen 
hadi.üteles, besoroztatolt 28he'ybe!i 
és 3 idgen. M- g vizsgáltatott.12 apa, 
illetve családtag.

A helybeli hadköteleseknél az 
alkabuassagi 66 6 Legjobb volt 
a hunionnal jarasbuu melybeu az 
ossz-s e őálnt itott hadkötelest it
(-vzámszjriat 11.) a bizottság alkal
masnak találta. Leggyengébb az 
eredmény a mezőlaborczi járásban 
20 százalék.

Szcptjiuber 25-én Saujhelybt-u 
előal.itatott 17 helybe i, 6 idegen 
hadköteles, besoroztatolt 7 helybeli 
2 idegen, megvizsgáltatott 14 apa, 
i I tve családtag öuként jelentkezeti 
4. három éves önkéntes, de c-ak 
kellő találtatott alkalmasnak,

A hely beli hadköteleseknél az 
átlag uju41, L fgjohb volt a tokaji já
rás, de csak egy hadköteles volt.
KöJekedesügy.

Az utak állapota alta'áhan Véve 
nem voltak kielégítő s a gyakori 
esőzések folytán azok kijavítása csak 
uehesen halad előre. A sárospatak- 
Tisrakarád czigándi törvényhatóság 
útnak „Nagyhomok*1 tiszakarádi s .a  i 
kasza elromlott különösen a község
ben. A bodrogközi járásban a ren
geteg csapadék folytán az u ak na
gyon sok helyen járhatatlanok s 
egyes helyeken a műtárgyak is meg
rongálódtak, sok helyen küzlekt d-si 
akadályok fordulnak elő.

„IVORI”  levélpapír, 50 levélpapír és 50 boriték
-------------— —------- 1 koronáért kapható ------------------—-------
Landesmann M. és tsa. papirkereskedésében.
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Az abara—bolyi vicinális utón 
a hid és a védtolt és az árvíz á tál 
megrougáltatott, jókarbahozatalára a 
a törvényhatósági útalapból segély 
kéretett. A pazdics—lazonyi vicinális 
utón egy hid leszakad'.

A horoonna—mezúlaborci tör
vényhatósági ut koskóczi szakaszán 
a Laborcz folyó az utak átereszét 
megrongálta s állandóan veszélyez
teti. Az állam építészeti hivatal fo
nóké a partbliztos iránt intézkedett

A mezoaborci járásban Ujbaj- 
nán és Vidrányban fordu’tak elő 
közlekedési akadályok.

A kereskedelemügyi miniszter ur 
Nagygéres • N agyrozvágy-Kisroz vágy 
községi közlekedési közút kiépítés re 
2<XXX) korona államsegélyt enged'1 
lyezett.
Közegészségügy.

A múlt hóban a közegészségügy 
állapota általában ueru volt kielégítő, 
sok helyen járványos betegségek 
léptek fel. Sátoraljaujhelybeu vir- 
heny és hasihagyraáz több esete for
gott fenn. A hagymáz keletkezésé
nek kipuhatolása végett a vízvezetéki 
v í z  bakterologiai vizsgálatra felküi- 
detett. Egyes kutak, hol hasihagy- 
mázraegbetegedések történtek, elzá
rattak, mert valószínű, hogy a na^y 
esőzések és áradások folytán a rom
lásnak indult szerves anyagok a ta- 
i*i vizet inficiáSták s igy a vis oko
zója lehet a typlnis megbeteged - 
beknek.

A szerencsi járásban Szerencsen, 
Uiriucsenés Sajóhidvégen a vörheny 
és kanyaró járváuyszerüleg fellépett. 
A szerencsi ovoda és iskolák bezá
rattak.

A tokaji járásban Tarcalou vör
heny lépett fel, szórványosan fellé
pett hasihagyraaz betegség is Erdö- 
bénye, Oiaszliszka községekben, to
vábbá a kanyaró Bodrogkereszturou.

A sárospataki járásban — Vsj- 
dácska községet kivéve — heveny - 
fertőző betegedések szórványosan 
fordultak elő.

Vajdácskán hökhurut lépett fel 
s emiatt az ottani iskolákat be
zárták. A sátoraljaújhelyi járásban 
Kiskázmér, Biste és Kistoronyán 
vörheny, Nagytoronyáu szaiuárhuru 
lépett fel.

A bodrogközi járásban a Kar 
csához tarozó Ojrzó-tauyán a ty- 
plius, Kisrozvágyou hökhurut lé
pett fel.

A gálszécsi járásban Uálszécs és 
Kohány községekben vörheny lé
pett fel.

A szinnai járásban Szín ián 5 
esetben hasihagymáz fordu t elő.

A mezőlaborci járásban Alsó- 
csebenyében 4 vürhenyeset for
dult elő.

A iuáv/miskolci  üzletvezetősé- 
gének kérelmére a saújhelyi vasúti 
állomáson s kolerával veszélyeztetett 
Beregraegye felől jövő utasok orvosi 
megvizsgálására állandó orvosi vizs
gálat rendeltetett el.

A kolera elterjedésének és a 
raegvébe való bel.urcolásáuak meg
akadályozása céljából a vármegye 
területén tartandó Összes búcsúk be
tiltattak, nemkülönben azon nagy 
vásárok, amelyeket a kolerától ve- 
szélyeztatett vidékek lakosai fel 
szoktak keresni.

l 'olyó hó 14-áu a tokaji főszol
gabíró egy koleragyanus megbete
gedést jelentett. A beteg bélürüléke 
bakterologiai vizsgálat végett azon
nal Budapestre küldetett, ahonnan 
folyó hó lÜ-én értesítettek, hogy az 
előfordu't eset negatív.

Tekintettel, hogy a folyóvizek 
lagalkahuasabb terjesztői a kolera- 
bacilusoknak ós Beregvármegye al
ispánjának értesítése szerint a La
boré s ezáltal a Bodrog és Tisza

folyók kolerával lettek megfertőzve* 
az ezen folyók vizének használata, 
nemkülönben azokban a halászat és j 
belőlük származó halelárusitás betil
tatott.

Felterjeszt ;s intéetetett a bel- j 
ügy miniszter úrhoz, hogy miután « 
Latorcza, a Bodrog és a Tisza folyó 
mentén elterülő községek ezen fo
lyók vizét használják ivóvízül sj 
miután ezen víz használatától most 
eltiltván, vízhiányt szenvednek, a 
községek pedig képtelenek rendis! 
ivóvizet szerezni a saujhelyi, sáros 
pataki és bodrogközi járások viz 
menti községeiben a közegészségügyi 
szabályokuai és követe.m-nyéknek 
megfelelő közkutak sürgős létesitéso 
cííjából, tekintve azon körü.ményt, 
hogy a fo'yó évi fol)touos esőzések 
és megújuló árvizek, ezen vízparti 
községek lakúinak összes terményeit | 
teljeset! elpusztította, a nép o miatt 
a legnagyobb Ínségben él, leg
alább 10Ü00 korona államsegélyt ki
látni méltózlassék.

Szeptember 20 án i'jjel a Mun
kácsról jövő teher vonat egyik fe 
Kezűje Kazinczi Danid itt a saujhelyi 
állomáson kolera gyanúi tünetek kö
zött betegnek talá látott. Azonnal 
beszámíttatott a járvány korházba és 
bólürüiéke bakterologiai vizsgálat 
végeit felküldetett a baktero ógiai 
int zetbe, a bakteroíógiai intéz-t 
értesítése szerint a nevezett esete 
pozitív Ázsiai ko érának találtaiot'. 
A beteg gondosan ápolva felépült és 
felépülés után 10-uappal a fo.yó hó 
0 én délután miután a szükséges 
óvintézkedések lelkiismeretesen al
kalmaztattak, Munkácsra haza szállít 
tatott, s erről a munkácsi rendőrka
pitányság valamint az i letókes ha
tóságok értesítettek. Ezen eseten 
kívül több a vármegye terű étén elő 
neru fordu t, s ezeu megbetegedés 
sem itt történt, ha u m Munkácson 
ahonnan a uevzetl vouatfékető már 
betegen jött Saujhely be. Eiőfordu • 
iák ugyan még Sajheiybeu két s C>e- 
1-jben 1, kolera gyanús eset, de a 
bakterólogiai vizsgálat ezen eseteket 
negativeknek állapította meg.
Mezogazdasag.

A tartós esőzések következtében 
a sző őkben igen sok kárt tett. A 
termések eredménye nagyon sok he
lyen a kedvezőtlen időjaiáü folytán 
ros* volt s igen sok helyen takar 
mány hiány észlelhető. A fu rgonja  
kü.öuösen a felsőjárasokbau nagy- 
részben ,elrothadt. Az őszi mu iká a- 
tok folyamában vannak és nagy erő
vel végeztet lek. Tekintettel u vár
megyét ért sok elemi csapásra rae y- 
nek folytán az elkövetkezendő tél 
nagy szükséget rejtmóhében, a mi- 
uiszter elnüK fÖ d uivelésügyí és ko 
reske deliuügyi miniszterekhez (50- 
70000-koroua segély nek továbbá ked 
vezményes áru vetőmag, burgonya 
és takarmány engedélyezés és ezek
nek kedvezményes áru szállítása, va
lamint a már kért az Ínséges köz
munka engedélyezése iránt felirat 
intezletett.

Vallat- es kozoktatasügy.
Az előadások az iskolákban min

denütt megkezdődtek, kivéve Tokaj-’ 
bán r, kath. felekezeti isko'át a hol 
az iskola helység hiánya miatt a ta
nítás mostanáig sem kezdődött m eg j  
(Já széoseu az összes iskolák járvány | 
miatt bezárattak.

Zavart csinál a postafonok.
Kijelentette uz aii.pán, hogy az 

újhelyi postaföuük a kolerára való 
tekintettel a postacsomagok felvéte
lét megtagadta, ho ott Uj iely nem 
'ott fertőzöttnek nyilvánítva és a 
főnöknek a postaszabá'yok nőm ad

nak ilyen jogot. Ezzel a szabályta
lan eljárással a postafőnök igen ér
zékenyen megkárosította Ujhely for
galmát. Az alispán intézkedett a for
galom zavartalan lebonyolítása iránt 
és a pjstafóuük indokolatlan el járá
sával szemben megteszi a megtorló 
lépéseket.

Apróbb ügyek
A uagytoronyai ós c 'kei erdőit 

ben túlságosan elszaporodtak. A köz- 
igazg.it isi bizottságeirandelte a Ili* 
va taos  hajtóvad iszatot.

Az alispán előterjesztésére el
rendelte a bizottság, hogy az összes 
iskolásgyerekek a községi, illetve 
körorvosok által közegészségügyi 
szempontból ha/oukéut egyszer meg- 
vissgálandók.

Választások 
a városnál.

Folyik a korteskedés. 
A pályázók névsora.
A városházán a választások

f. hó 22-én délután 3 órakor lóg
nak megejtem!, természetesen kép
viselőtestületi ülés keretében.

A betöltésre kerülő állásokra 
számos pályázat érkezett be és 
érkezlielik még be 20 ig.

Városszerte folyik a kortes- 
kedés és ma még igazán bajos 
volna eldönteni, hogy a pályázók 
közül kinek mennyi kilátása van.

Az alábbiakban közöljük a pá
lyázók névsorát, amely az elter
jedt különféle verziók között némi 
hitelességre számíthat. Ez termé
szetesen nem hivatalos lista, amint
hogy ilyennel nem is rendelkez
hetünk.

A pályázók

A  fő jegyzSi állásra a mai 
napig a következők adták be pá
lyázataikat :

Márton Elek, Dr. Kelemen 
Miksa és Orbán Kálmán.

A  k iz ig a ig a tá s i gyakornoki ál
lásra  eddig az egyedüli pályázó 
Dr. Főnyi Zoltán.

Az újonnan szervezett g l-  
pészm ernóki állásra Kolos Sándor 
pályázik.

Az ugyancsak újonnan szer
vezett m űszaki nyilvántartói ál 
lásra  Jaczkó Béla és a nyilván
tartó kónyvtliii állásra Harsány i 
Béla adtak be pályázataikat.

A kiadói állásra Andorkó 
János az egyedüli jelölt, mig az 
ő megválasztatásával esetleg üre
sedésbe jövő iktatói állásra Lán- 
czi Aladár, Horváth Ernó\ Lip 
thay Béla, Zsihovits Gyula, Bényei 
Dániel és Prihoda Lajos, pá
lyáznak.

A betöltendő állások egyné
melyüké körül erősebb küzdelemre 
van kilátás. Mi most egyelőre 
senki mellett sem óhajtunk állást 
foglalni, azért minden kommentár 
és megjegyzés nélkül adjuk a 
fentebbi listát.

A választás időpontja.
mint jeleztük, f. hó 22-én dél
után 3 órájára van kitűzve.

A mai nap folyamán az a hir 
tetjedt el, hogy a választások 
megejtése 22 érői elhalasztatott 
és pedig f. hó 27 éré.

Az elhalasztás ügyében érdek
lődtünk az alispánnál, ahol azt az 
információt nyertük, hogy a vá
lasztások elhalasztásáról szóló hí
resztelés alaptalan és a választás 
az eredeti kitűzés szerint, vagyis 
f. hó 22 én délután 3 órakor lesz 
megtartva.

Korteskedés az 
alkapitányi állás körül.
f i  jó ízlésű öreg ur 
és fiatal pártfogoltja.

M girtuk ,  hogy a küszöbön álló 
városházi vá!asztá.>okkal kapcsolat
ban városízt rlc uagybiu folyik a 
korteskvdés. Ez a korteskedés most 
már olyan csodalatos mérveket öl
tött, hogy nemcsak a most betöl
tésre kerü ő állásokra terjedt ki, ha
nem korteskidnek már o ’yan tiszt
viselőn bőrére is, akiknek < gy előre 
semmi okuk siucstu otthag)ni az 
állásaikat, csak azért, hogy más 
„ktd \esebb“ személyiségeknek adják 
ál a helyüket.

Ezek közé tartozik például Kel- 
ner Sámuel rerdőraikupitaiiy, aki 
. gy emberöltőt töltött kózmegelég* - 
desre a város szolgálatában, aki mu i- 
kaerojétiek ma is teljes birtokában 
van, ós akiről mégis azt hiresztelik, 
hogy ueki mennie kell, hogy a he
lyét alód mssa egy érdemekben még 
egyáltalán meg nem őszült fiatal 
urnák.

Pozitív tudomásunk van arró>, 
hogy Kehier aikapitany még ezidt-ig 
nem 4kt'rte Dj ugdijaztatását, D* a 
korteskedés maris nagy arányokban 
megindu t u fentebb em ilett fiatal 
ur érdekében.

K észünkről legalább is izléste* 
ienséguek, ildomtalanságnak tartjuk 
előre aspirálni és nyíltan korteskedui 
egy oly au á lás elnyerhetésére amely
nek viselője még ott  ül a helyén, 
köztisztelettől övezve és még egy- 
álta'ábzn nem nyilvánította abbeli 
szándékát, hogy netalán nyugdíjba 
óhajtana menni.

N in tudjuk, vannak-e Kelner 
ulkup.tány nak ilyen szándékai, de ha 
esetleg lennének, azon a legkevé&bbé 
sem csodá koznánk. Mert az alkapi- 
lány becsületes tüggetleuségi meg
győződésű ember, akinek joggal ne
hezére eshetik a szolgálat a gyü’ö* 
letes Székely-éra alatt.

N* m tartjuk tehát lehetetlen- 
n k, hogy csakugyan be fogja adni 
a ilyugdijaztatás iránti kérését. Ak
kor azután majd tisuék korteskeeni. 
De addig határozottan ízléstelen és 

| elitélendő dolog.

A „Felsőmagyarországi Czukoripar R. T. Tőketerebes*', képviseletében:

szárított répaszeletet
méltányos napiárban ajánl és részletes ffelviálgositássai szolgál

N e u m a n  J e n ő  Sátoraljaújhely. Telefo n  s 1 7  sz.
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Es ha majd csakugyan a«ó lesz 
az alkapitányi állás betöltéséről, ak
kor sem tarthatjuk helyes dolognak 
egy fiatal ügy védj elüt et akarni be
ültetni a Keluer helyére, amikor 
sokkal érdemesebb, régi kipróbált 
emberek jöhetnek kombinációba.

Egyébként azt rebesgetik, hogy 
ez a fiatalember odafenn a podesz 
tanál máris „grata persona,** tuég 
pedig az előkelő pártfogója révén, 
aki Ujhelyben igen nagy trab r és 
külünüsen a jóizléséről közismert.

Mindenesetre légy elkészülve, e 
sorok nyájas olvasója, ha befoly ásos 
ember, vagy pláne városatya vagy : 
valamelyik szép napon be fog állí
tani hozzád ez a közismert jóizlesü 
öreg ur, kézenfogva vezetvén egy 
pelyhidző állu ifjú embert, (akihez 
hir szerint gyöngédebb családi kötő 
lékek is füzendik) és kérni fogja be
cses pártfogásodat arra nézve, hogy 
majd az alkapitányi állás megüresi- 
dése esetén, stb. stb.

Légy tehát elkészülve. Ha majd 
egy üreg és * gy fiatal ur lépt it és 
kopogását hallod: ezek bizonyosan 
az alkapitányjelölt és pártfogója 
esznek.

A neveiket egyelőre nem akar
juk nyilvánosságra hozni. C a k s n )-  
nyit jegyezzünk meg, hogy a szó- 
banforgó üreg ur nemcsak jó Ízlé
séről. hanem többszörös napraforgó
sairól is közismert.

Az uj földesur. 
Atronorokos 

Zemplénben.
Birtokot vásárol.

Zemplénvármegye előkelő nagy 
birtokosainak száma — mint ér
tesülünk — egy újabb előkelő 
séggel fog gyarapodni.

A leendő Zempléni uj földes- 
ur pedig nem kisebb személyiség, 
mint maga a trónörökös, Ferencz 
Ferdinánd királyi herceg.

A trónörökös nagyobb erdö- 
séggel rendelke'ő birtokot keres 
megvételre Zemplénmegyében.

A királyi herceg megbízottja 
a napokban Homonnán ésSztrop* 
kón többekkel érintkezésbe lépett 
a birtokvásárlás ügyében s külö
nösen Malonyay Tamás főszolga 
bíróval tanácskozott hosszasab
ban.

Ezek természetesen még csak 
előzetes tapogatódzások, s a bir- 
tokvásárlás ügye még korántsem 
befejezett tény.

A tanácskozások egyelőre csak 
informatív jellegűek, de máris 
nagy a valószínűsége annak, hogy 
a tárgyalások kedvező eredményre 
fognak vezetni s a trónörökös 
nemsokára a zempléni nagybirto- 
kasok sorába lép.

Házeladás.
Andrássy-utca 29. 
sz. ház belsőségek- 
kel, szabad kézből 
eladó. Bóvebb felvi
lágosítás ugyanott.

P A N A M A IÍ
á r j á l) a n.

Tisza nem fizeti 
Lukács tartozását

lla panamáról vau szó, annak 
okvetlenül összefüggésben kell lenni 
a munkapárti pártkasszával, lia egy 
pátriárka kalapját az Ache-patak 
mert d k partján megtalálják, már 
IViitáiuad a gyanú : a pátriárka el
tűnésében nincs.e szerepe a párt
kasszának? 11a közgazdasági érde
meiért birósitauak valaki', bizonyos, 
hogy ezeket az érdemeket az illető 
a munkapárti érdek „végvárain*4 
szerezte*.

Most ismét egy pártkassza 
pináin a kisért. Két tekintélyes lap 
leplezte le a Margit sziget bérbe
adásával összefüggő kormínytény
ki dést.

Másféimihió koronát fizetett egy 
vál alat a pártkasszába azért, hogy 
a’apszubá'yait, amelyek a raargil- 
síigeii kaszinóban a hazárdjáté
kot megengedik, a kormány jóvá
hagyja.

Ti-za cáfo’atot adott ki ebben 
az ügyben- A cátolat magat a lényt 
beisin ri, csupáu azt tagadja, h >gy 
a dologban Tisza Istvánnak bármi 
része is lenne.

Ezzel tu ajdonképp maga Tisza 
István süti a bélyeget a többség 
homlokára. He azért neiu átallja 
ugyanannak a többségnek támo
gatásút továbbra is igénybe venni. 
N ru atadja osztozni a többséggé, 
a pártkassza eiŐnytibeu. <

A nagy „áthárító** LukiC ra' 
ken mindent, de hiába szo'gá^ 
tatja ki cafolataban megint elődjét, 
tud;uk róla, hogy amíg poútikai 
coljaira használhatta, körómszakad- 
tig védelmezte őt. A fe e ősség tó
nál Tiszát is terheli a dologban, 
amelyet ő el in in háríthat ma-
(5'ir.l

H Í R E K .

— Fejes püspök állapota
Fejes püspök egészségi  allapotá 
ról a napokban egyes lapok m e 
gint aggas7.tó híreket  közöltek. 
Illetékes helyről n>ert értesülés 
alapján közölhetjük,  hogy ezek a 
hírek tudottak és a valóságnak 
meg nem felelnek. Köztudomású 
hogy a püspök már hosszabb idő 
óla gyöngéik dik, de hogy álla 
potában aggasztó fordulat állott 
volna oe, az nem áil.

— Kinevezés. A kultuszminiszter 
Bárczy Elek aPinplénmcgyei szolga- 
birót fizetésteleii mini-zteri segéd- 
fogalmazóvá nevezto ki.

— Kitüntett csendőr. Misi i Z*ig- 
mond, sátoalji-u helyi csendőrjár-ís- 
őr mesterink, a hosszabb és kiváón 
ügybuzgó szolgálata elismeréséül O 
felsége a koronás-ezüst érd-luki-rész 
tét adományozta. Az ünnepélyes fel
díszít *'s f hó 12-én ment végbe a kas 
sai Rikóczi-k* ruti csendőrlaktanya 
udvarán amidőn Báró Gyu’a alezre 
dt’S, csendőrkerületi parancsnok az 
• gybegyü t tisztikar és legénység je 
lenlétében lendületes szavak kis re 
tébeu sajátki-ztiieg tűzte mellére az 
érd* mkeresztet a derék altisztnek.

Elegáns kitűnő levélpapirosok 
kaphatók Landesmann Miksa papír- 
kereskedésében Rákóczi u 1

— Választás a munkásbiztosito
bán Vasárnap ddutáu  mint végbe 
a munkásbittosiló pénztár évi köz
gyűlése, amelyen igazgatósági tago
kul a munkaadók r'szóról Fekete 
Károly, Uuzsinszky István, 1) > n okos 
l ure. Kéz Gjula, Jarurissk* Gyu'a, 
l’allós Sándor, Bettellndm Sándor, 
Vilkovszky Ká'mán, — a biztosítot
tak részéről pedig Galamb Józsi-f, 
Balogh István, Marajda István, Héjj 
Béla, Szed ár István, I’avay János, 
Norues János és Lengyel Mirkusz, 
lettek beválásaivá.

— Gyászrovat. ll'.tfőn dó'után 
te m d l  k el általános részvét iU‘*llett 
Muttanovioh Dezsőt, a Székely E ek 
által elbocsátott reudőriisztviselőt. 
Vlattanovich már hosszú idő óta he 
tegeski d -tt s korai ha ála jóformán 
előrelátható volt, D j na^gis Önkény- 
telenül f *1 vetődik a kérdés: vájjon 
nem siettette ennek a jobb sor>ra 
érdem s embernek a h dalát a Sié- 
koly Elek cinikus, 'e'ketlen eljárása, 
atue ylyel kidobott az állásúbál egy 
szegéuy beteg embert, aki hosszú 
évek óta telje- buzgalmával és am
bíciójával szolgálta a várost és aki 
betegen is egyike volt a leghaszna- 
vehetőbb hivatalnokoknak. Ezt a t 
embert — érdemei eiism rése gya
nánt - -  Székely Elek megfosztott* 
a kenyerétől és a nyomorba taszí
totta. Nagyon, de nagyon valóssiuü, 
hogy Székely Hőknek nagy része 
van a szegély Mattanovich hálád
ban . . .

— Az útadó. Értesítjük az érde
kelteket, hogy a folyó évi útadó ki
vetési lajstrom a város ad nig\osz
tályában folyó évi oktolnr hó 10 tő 
számított lő napi közszeinl ro lesz 
kitéve azt a jelzett időben hivata- 
os órák alatt az érdekeltek m )gte- 
kintlietik s az elleni észrevételeiket 
i vármegye alispánjánál írásba fog 
lalva előterjeszthetik.

— Árlejtés. A helybeli houvéd- 
zászlóa'j szamára szüks’g s kenyér 
zab biztosí tásra f. é. november 9-éu 
versenytárgyalás t a ru n k  a zászlóalj 
gazdasági hivatalában. Szükséglet 
11000) darab 140) gramis cipó és 
550 méter.uizsa zab. A szállítás fel 
tetelek a je zott hivatalban iu gtu 1 
hatók.

— Életebe került a szén. Soltész 
Liv iimé és Máté György né u hó 
9-őn Szerencsül a vasúti ál 'ouá- 
közelében levő szénrasásból,  iudv 
a cukorgyár tu 'a jd o id  képezi, szó 
net akartak lopni. Közben egy tolat > 
teherkocsi sort vettek étare. — 
Soltészné a vágányok kü ii a sz ói 
rakás tetej *ro kapaszkodott fö', de 
vesztére, m rt a szén t ineg  meg
csúszott lábai alatt és a ki rekek 
alá ju to tt .  Mindkét lábát loszeltO a 
vonat kereke. A cukor-gyári kórházba 
szállító t ik  be, hol másnapra meg
h a t .

— Palvázat se^edjegyzói állasra
A homonoai járás foszoigabirája az 
10K) K fizetésid rendszeresített ho- 
monuazávodi körj gyzős’ghen űr** 
sed V e i  levő segédjegyaői állásra 
pályáin tót hird-1. - -  Az f ló r t  
módon leszerelendő kérvények ok
tóber h » l(i ig adandók be. A tót 
nyelv bírása fe t* l enül megkíván- 
tátik.

— Eltűntek C í ’og-tri Elek ka- 
rosi lakos leánya, Cieugeri Ju  i- 
anna ezelőtt 10 héttel otthonról 
nyomtalanul eltűnt s azóta nyom* 
veszett. Személyleir isa: valiása gór. 
kath., termete alac.-o ly, tömzsi, arc&a 
kerek, piros, Inja g.szteny -barna, 
szeme, szemö döke fekete, orra, szája 
rendes, eltávozásakor piros-tarka 
szoknya és ugyanolyan blúz, virágos 
kendő volt rajta s mezítláb volt. — 
Maiatyák Mihalynó szül. Pitlyos Má 
iia hegyercsabai lakosnő fo'yó évi 
ju'ius hó 14-én férjéin Miiatyák Mi- 
hálvtól Hegye.-csabár il azzal távozott 
ol, "hogy magát gyógykezelendő a 
homonnai, illetve a sator.i’jaujhelyi 
„Erzsébet4* k írházba megy, nevezett 
Maiatyák Mihálynó azonban sem 
Homonnára sem Sátoraljaújhelyben 
a kórházban neiu jelönihez U, nyom
talanul eltűnt.

20 százalék engedménnyel kap 
Landesmann Miksa papirkereskedé- 
sében múlt évről visszamaradt fi
nom levélpapirosokat

— Parasztfurfang A sziropkói 
éksztrészhez a napokban betért egy 
sztropkói parasztas.szony, C tnbaL  
Mária. Kiválasztott egy aranyórát 
meg aranyláncot és fizetség fejében 
átadott az ékszeréinek egy takarék- 
pénztári betét könyvecskét. Később 
aztán kiderült, hogy a könyvecske 
nnn  ér semmit, mert az egész be
tétösszeg biróilag le van foglalva. 
Az ékszerész fölkereste a ravasz 
parasztasszonyt és visszakövetelő 
az ékszereket. Az asszony azonban 
semmiképen sem akarta visszaadni 
az órát, úgy, hogy az ékszerész 
kénytelen vo t a csendőrséghez fór 
dúlni. Cimhula Mária, meg a vele 
vadhizasságban élő Bik Balázs a 
csendőröknek sem akartak engedni- 
meske ini s h n >ta vége az lett, 
hogy a csendőrök a paraszt párt be 
kísérték.

— Helyreigazítás. Kaptuk a kö
vetkező sorokat: A gá szécsi járás
hoz tartóid Cfábócz község bíróvá- 
lasztásáról szóló tudósításom téves 
információn a'apu1. Nem voltam je- 
• eu. Törvénysértés, puccs nem történt 
E lenkezőieg. A választást vezető 
szolgabiró : Cseley N ur még a hí- 
Aata'os előterjesztéseit sem tehette 
meg s a gazdik már is a régi bíró 
gyenge oldalát feszegetve o'y han- 
goi, lármásan kezdtek viselkedni, 
hogy az ilyen eshetőségre nem szá 
■uitható csendőr karhatalom nélkül ki- 
szált szolgabiró a választ íst egysze
rűen felfüggesztve jobb legközelebbi 
időre halasztotta; meghízta a régit 
az ügyek mtézked Léve , mihez tör- 
véuyszerüeu joga van tarloziam ez
zel a választást vezető szolgabiró 
reputciójának az igazságnak és az 
irói tisztesség!) k. Karpiuecz Emi- 
nuel.

ízléses csinos kivitelű névjegyek 
Landesmann Miksa könyvnyomdá 
jóban rendelhetők meg Saujhely
Rákóczi u I.

Szerkesztő;

Dr K A R P A T H Y  L Á S Z L Ó

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

Kiadótulaidonos :
LANDESMANN MIKSA

1588,4)13, vli.
Árverési hirdetmény.

A saujheiyi llr.  járásbíróság 912 
V’. 1470 6 sz. végzése folytán Magvar 
kdny vti rjesető vállalat 120 K 08 fii!, 
követelésének és jár. behajtása vé- 
g-tt 1913. évi október hó 16 án d e. 
9 és fel órakor S Ujhely Árpád-utca
0 szám alatt a végrehajtást szenvedő 
lakÉsái elárverezem azon 700 koro
nára becsült ingókat, ru lyeket a 
bpesti V i l i—X. kér. kir. jbíróság 
912. Sp. Vili. 735/3. st. végrehaj
tást rendelő végzőse alapján a sa- 
ujhelyi kir. jbirusági 012 V. 1470,1 
számú végrehajtási jegyzőkönyvben 
1—7 tételek alatt lefoglaltam u. ro.:
1 u oro'iat vaspénzszekrényt stb.

Sátoraljaújhely, 1913 szept. 20. 
Rosner Imre. kir. hir. vh.

Ügyes kertészt 
keresek,

aki kevés dolga mellett kis 
gazdaság magtárát is kezelné. 
Jó irás, magyar és tót nyelv 
megkivántatik. Kérvények fi- 
zetésigénynyel Vimmer Béla 
igazgatóhoz Kelese küldendők.
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Gyógy ithatők-e a tüdöbajok?
Esen rendkívül fontos ki’rdés foglalkoztatja mindazokat, akik asthmában tüdő-es torokbeli giimbkorban sorvadásban tüdöcaucshurutban, idült 

köhögésben, elnyálkásodasban, hosszas rekedtsegbon szenvednek és tödig gydpyu'ást nem talaltak Minden ily beteg kap tőlünk £ 4  (teljesen ingyen ss
bérmentveegy ábrákkal ellátott könyvet '«* Dr. mtd. Cl. Gutlmanr, a Fiúst ngy égy intézet főorvosa és a könyv e kérdést tárgyalja: -Gyógy tha-
tók-e a tüdóbajok ?• Azonkívül küldünk egy mintát, a mi hévéit világhírű diétikus teánkból. Sok ezren dicsérik, akik eddig használták. Gyakorló orvosok 
« teát mint kiváló diétikunaot használták és dicsérik tüdogümokornal (sorvadásnál), asthma, bronchitis os torokhurut eseteiben. W  Ez a Tea nem titkos 
szer, Lieberfüvekböl van összeállítva, melyek császári rendelet folytán a szabad forgalomnak vannak átengedve. Az ára.oly jutányos, hogy ajvagyonta. 
lanuk is megszerezhetik. De hogy minden betegnek alkalmat adjunk, hogy e t-at minden kockázat nélkül kipróbálhassa és hajának miuemiisége iránt 
tájékozódhassák, elhatároltuk, hogy minden betegnek megküldjük a „Gyógyíthatok e a tüdobajokf1' eimü könyvet és egy probatja teánkból, és p< dig teljesen 
ngyen ós bérmentve. Csak tessék egy ievc'ezőlapot Írni pontos címével az alábbi cégnek : PUHLMANN ö: Co. Berlin 829 Müggelstrasse 25.

I

Hirdetmény.
Ezennel lelhivom a helybeli szőlőbirtokosokat, akik 

az 1914 évben rabmunkásokot igénybr venni óhajtanak, 
hogy a folyó évi november 30 (harminc) napjáig a 
helybeli fogházgondnoki irodában kapható nyomtatványon 
Írásban jelentsék be nálam a következőket :

1. Mekkora az a szőlőterület, amelynek rabokkal 
megmunkáltatását kérik ?

2. kik a közvetlen szomszédok és ezek területe mek
kora ?

3. Hány rabot, milyen munkára, körülbelül mely hó
napokban és hány napon keresztül kivárniuk igénybe venni?

Az ezen bejelentések alapján általam elkés/iteit jövő 
évi munkaterv az igazságügyre misztérium jóváhagyása 
után a kir. fogházgondnok irodájában ki lesz függesztve 
s naponként délelőtt a hivatalos órák alatt 9—12 az ér
dekeltek által ott megtekinthető.

A rabmunkások elsősorban a legfontosabb szőlő
munkák végzésére, nevezetesen : nyitásra, metszésre, első 
második és harmadik kapálásra, másreszt pedig a rigoli- 
rozásra, homlitásra és ültetésre lesznek kirendelve, a töb
bi szólőmunkák, úgy mint permetezés, kötözés, szürete
lés stb végzésére csak akkor rendeltettnek ki, ha a többi 
elsőrendű munkákra lefoglalva nincsenek.

A külmunkáltatási dij a munkáltatók terhére fejen
ként és naponként a nyári hónapokon át 1 korona ('8 
fillérben, a téli hónapokon át pedig 88 fillérben van 
megállapítva.

Az igénybevett rabmunkáert a munkaadók minden 
hónap végével, legkésőbb a következő hónap ö‘ig a dijakat 
a kir. fogházgondnoknál utólagosan befizetni tartoznak.

Azon munkaadók, akik ezen fizetési kötelezettségük
nek csak egyszer is nem tesznek eleget, tekintet nélkül 
arra, hogy elő vannak-e jegyezve vagy sem, a jövőre 
nézve csak úgy tarthatnak igényt rabuiiinkásokra, ha a 
munkadijat 14 nappal előre lefizetik.

Sátoraljaújhely, 1913. évi október hó 8-án.

&

A „üresham" Londoni Életbiztosító Tár
saság Zemplénvármegyei Főügynöksége.

A pénzpiac hosszú idő óta fennálló feszültsége foly
tán a kisebb kölcsönöké: igénylő földbirtokosok és 
városi háztulajdonosok hiába fordulnak bankokhoz, 
vagy ha ügynököket vesznek igénybe, akkor oly 
súlyos feltételeket szabnak, hogy a kölcsönről a köb 
csönkeresőnek le kell mondani, vagy pedig e súlyos 
jutalék és kamatfizetést magára vállalni és ezáltal 
a tönkre jutását elősegíteni. -  Ezen súlyos pénzvi
szonyok arra késztették budapesti igazgatóságun
kat, hogy londoni központunkat megkeresse a legki
sebb kölcsönöket igénylők szükségének kielégítésre

néhány m illiót bocsásson rendelkezésére.
Magyarországi igazgatóságunknak ezen célra
10,000,000 millió korona áll rendelkezésére.
A kölcsön ingatlanra 5, vagy 10 évrenyujtatik, 
bármikor vizszafizethető, vagy a 10 évi tar
tam után újabb 10 évi tartamra hosszabithatő

A kölcsönért 5’k— 6°0
évi kamatot számítunk.

Felvilágosítással szo lg á l:

Griinlierger Bertalan
Sátoraljaújhely.

kir.
Dr. Liszy
lüiig) észi helyettes.

L E G B I Z T O S A B B
a cs. és kir. kiz. szabadalmazott MALÁRTSIK-féle

patkányirtó pogácsa
patkányok, egerek, vakondok elpusztítására Probaduboz 2 K Ház álla
toknak nem ártalmas. Kapható gyógyszertárakban és drogériákban.

JK alártsik  Q yörgy S á to r a lja ú jh e ly .

I N G Y E N  ráfizetés nélkül becserél öreg használt gram o
fonlem ezeket újakra WAGNER „HANGSZERKIRÁLY" 
Budapest, József-körut 15. *— "
Árjegyzék ingyen. Címre ügyeljen.

1405 1913 ikvi nr.
Árverési hirdetményi kivonat
A k iráiy helroeczi kir. jbiróság, 

mint telekkönyvi hatóság közhírre 
teszi, hogy Bírna Géza és Rosenbiütli 
Vincié végrehaj tatók ui»k Udvarhelyi 
A m a  és Vi'ra.i elleni v hajtasi Ügyi
ben a végrehajtón újabb árverés 
B'um Géza javára 1450 kor. töke, 
ennek 1011 évi julius hó (5 tol járó 
5 százalékos kamatai és 157 kor, 45 
fiit, már mt gal apitott kü tség, továb
bá Kosenlüüth Vincze javára 87 kor. 
30 fül. töke, 48 kor, 80 fii', mar 
megállapított költség, mindkét vég 
rthajtató részére 32 kor, már meg
állapított tddigi, valamint 10 korona 
jelenlegi és a ruég felmerülendő költ
ségek, továbbá, a csatiakozottnuak 
kimondott

1, Bodrogközi Gazdák Takarék- 
pénztára és Jalzálogint. javára 5500 
kor. toké és jár.

2. Pál L »jos javára 450 kor. 72 
fül. töke s jár. kielégítése végett az 
1881 LX. te. 144 § a és az 1908 XLl 
te. 21 és következő §§ ai értelmében 
a saujhelyi kir. tvszék és a kirheliue- 
czi kir jbiróság terű étén fekvő ki- 
rá.v helm< czi lt)70 sz. betétben A. I. 
541, 542, 543 hrsz. a l a t  foglal bel- I 
ingatlanokból Udvarhelyi Anna és 
Vilma nevén á.ló 12 d résznyi ju '

__ __________ talékra 2408 korban megállapított
Nyomatott Lantfesmann Miksa és Tárta könyvnyomdájában Sátoraljaújhely

i

i

kikiá'tá'i árban elrendc telett  és hoey 
a fentebb jellzetl ingatlanok az 1913 
évi nov ho 7 napjának d e 9 órakor
ezen tkvi hatóság irodájában meg
tartandó nyilvános árverésen el fog
nak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan kikiáltási árának 10 szá
z a ik a t  Vagyis 240 kor. 80 fii. kész
pénzben vagy óvad -kképes értékpa- 
pirokban a Likii dött kezéhez lelenni, 
vagy annak a bíróságnál történt el6- 
zeuis letételét igazoló elismervényt 
annak átszolgáltatni.

19()8 XLI. te. 21 i}-.lban felsorolt 
árverezők bánatpénzt letenni nem 
kötelesek.

Királyhehn‘ez 1913 évi szept hó 
3-ik napján.

A kir. jbirósdg mint telekkönyvi 
hatóságánál.

Gábriel sk. kir. jbiró.

Kiadó lakások.
A Kazinczy-utca ö. számú házban 

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

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


	082

