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Chelem
a neve annak a legendabcli ga
líciai községnek, ahol minden sza
bad, ahol semmi fölött meg nem 
botránkoznak, ahol minden húr cut- 
Ságnak tere van, ahol a törvény 
nem védi a tisztességet, a becsü
letet a tisztességtelenséggel szem- 
ben. Hogy egy mostanában na
gyon lelkapott és divatos szóval 
éljünk : röviden a panamák ha
zája ez az állítólagos község, ez 
a legendabeli Chelem.

Egy nemcsak humoráról, ha 
nem mélyenszántó gondolkodásá
ról is ismeretes úriember, az új
helyi közélet igen számottevő 
tagja, mondotta egyszer télig tré
fásan, félig komolyan, hogy :

— Ujhely egy nagy Chelem. 
Zemplénvármegye egy még na- 
gyoöb Chelem, Magyarország pe 
dig a legnagyobb Chelem.

Ebben a tréfás megjegyzés
ben mély szatíra és nagyon sú
lyos igazság rejlik.

Már jó ideje annak, hogy ez 
a szellemes mondás elhangzott. 
Akkor még nem derüllek ki azok a 
piszkos kormánypanamák, amelye
ket most napról-napra kapunk 
csemegének a reggeli kávénkhoz.

De azóta a tények — sajnos
— nagyon is igazat adtak a sza- 
tirizáló öreg urnák.

A zempléni „Chelem" ről most 
nem is szólunk. Úgyis kénytele
nek vagyunk majdnem minden 
számunkban azokkal a botrányos 
dolgokkal foglalkozni, amelyek a 
várost és a vármegyét a galíciai 
Chelem nívójára siilyesztik. (t liszen 
mi ürülnénk legjobban és leg
őszintébben, ha már végre nem 
lenne okunk a zempléni állapo
tokon keseregni,)

Abban alighanem mindnyájan 
egyetértünk, hogy bizony a mi 
UjhelyUnk egy nagy „Chelent,"
— a vármegye pedig egy még 
nagyob Chelem, mint ahogy a 
fentidézett úriember mondotta,

Hanem aztán, hogy Magyar- 
ország a legnagyobb »Chelem >, 
azt is vérző szívvel kell konsta
tálnunk mostanában, amikor min
dennap egy újabb szörnyűséges 
panama pattan ki, mindennap 
jobban láthatjuk azt a mérhetet
len szennyet, piszkot, gyalázatot, 
amit a panamakormány és pártja 
erre a szerencsétlen országra zú
dított.

Először is, holmi apróbb pisz- 
kos ügyek után kiderült a Lu 
kács nevéhez fűződő sópanama. 
Megbotránkozott rajta nemcsak 
az ország, hanem egész Európa, 
sőt az egész világ. Olyan hallat
lan,^vilájjr.iszóló .panama volt ez,

I hogy már azt hittük, hogy ennél 
nagyobb, ennél piszkosabb dolog 
nem is történhetik ebben az is
tentől sújtott országban.

De aztán, a Désy leleplezései 
után jöttek még súlyosabb, még 
piszkosabb panamák. A kormány 
és a munkapárt fényesen beiga
zolta, hogy nagy dolgokra is ké
pes. Bebizonyította, hogy még 
nagyobb panamák is lehetsége
sek, hogy nincs olyan bűn, amely 
nél még nagyobbat ne tudna el 
követni. Önmagukat múlták felül 
napról-napra a piszok, a szenny, 
a biin kultuszában és valahány
szor azt hittük, hogy ez már 
panamák csimborasszója, mindig 
gondoskodtak egy még borzasz 
tóbb és még fertelmesebb pana
mái ól.

Eleinte legalább némi pauzák
kal, de később mindegyre sűrűb
ben következtek egymásután a 
kipattantott panama-kolosszusok s 
ma körülbelül világrekordot ér 
tünk el a panamák dolgában.

Ma már ott tartunk, hogy 
szinte várjuk a mindennapi pana
mánkat és már jólormán meg 
sem lep bennünket egy egy világra
szóló újabb gyalázatosság.

Es a panamisták nemcsak 
bántatlanul, hanem fölényes, ci
nikus gőggel tobzódnak tovább 
abban az erkölcsi kloakában, amely 
ben olyan jóízűen híznak, mint 
egy bizonyos fajtájú bogár.

De talán a nemzet, a józan, 
becsületes magyar nemzet még 
sem lesz hajlandó akklimatizálódni 
a kloáka lertözött levegőjéhez, 
falán mégis csak vége lóg sza
kadni ennek a birkatürelemnek, 
ennek a szörnyű fásultságnak, 
amellyel ezeket a förtelmeket 
nézzük. Az lehetetlen, hogy a 
becsületéről és temperamentumá
ról híres magyar nemzet angol 
llegmával és cigány gyávasággal 
tűrje tovább a nemzet kártyásai
nak perverz orgiáit. Lehetetlen, 
hogy végleg „Chelem“-mé hagy 
juk sülyedni ezt a dicső múltú, 
szerencsétlen országot.

Igen szomorú vigasztalás az 
is, amit legutóbb hallottunk; hogy 
hiszen nemcsak nálunk van ez 
Így, hanem pana máznak a szom
szédban is, Ausztriában.

Nagyon gyenge vigasztalás. 
Az ausztriai kivándorlási botrány 
mindenesetre igen épületes dolog 
és igen tekintélyes arányú panama, 
de azért a rekordot még mindig 
mi tartjuk a pa tamák terén, mi 
szegény és büszke magyarok, akik 
mindig híresek és kényesek vol
tunk a becsületünk tekintetében.

De ha Ausztria még nagyobb 
„Chelem" lenne is, mint a mi 
szomorú országunk, bizony még 
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ez sem lenne vigasztalás a mi 
szomorú állapotainkra. Ha eset
leg nem az első, de a második 
helyen állnánk a panamák világ 
bajnoksága tekintetében, akkor 
is elég okunk lenne arcra bo 
rulva tépdesni a ruháinkat szé- 
gyenletünkben.

Bizony, szégyene, örök szé
gyene ennek a nemzetnek, hogy 
még mindig nem szűnt meg ez 
az országos »Chelem«, — és fii- 
lön speciális szégyenünk nekünk 
zemplénieknek, hogy nem birunk 
a speciális zempléni * Chelem > 
mel.

Mindegyre csak azt várjuk, 
hogy az isten haragja seperje el 
ezt a mi mostani átkos rendsze
rünket és annak megszemél)csi- 
tőit, de hogy mi magunk, a ma
gunk erejéből seperjük el őket, 
erre török módra azt mondjuk, 
kogy: Kizmet. l’edig már igazán 
ütött az utolsó óih.

A k o le ra .
Már itt van Zemlénmegyében.

Riadalom Ujhelyben.

A kolera most már visszavonha
tatlanul megérkezett a mi vár
megyénkbe is.

A szerencsi járáshoz tartozó
Kesztenyéten

községben egy Kovács József nevű 
egyén költ ragyaníts tünetek közölt 
között meghalt. Az elhalt egyén be
leit vizsgálat véget felkü dték a bak- 
ttriológui intézethez, ahol is meg
állapítást nyert, hogy Kovács József 
ázsiai kolerában halt el.

Nagymihólyban
— mint onnan írják — Szeszták E'la 
meghalt kolerában. Az óvóiutézke- 
désoket megtették.

Tokajban
e hó 18-án meghalt Findrik József 
fő dmivolő. Másnap 14 éves Erzsébet 
nevű leánya koleragyanus tünetek 
közt megbetegedett s 20-án tneg is 
halt. A hatóság azonnal megtette a 
szükséges óvintézkedést s ha a bu
dapesti bakterio ogiai intézetben kon
statálnák az ázsiai kolerát, a mar 
eltemetett Findrik (xt.uraálását is el- 
rende ik. Tokaj most el van zárva,

Ujhelyben
nagy riadalmat oko<olt egy ko'era- 
gyanus megbetegedés, amely azor.- 
ban szereim ére nem bizony u t ko
lerának.

A gyanús megbetegedés a vo
naton történt. Szerencs állomáson 
Mo dovány Menyhárt mozdonyveze
tőn koleragyanus tüneteket vettek 
észre. Nyomban leszállították a vo
natról, elhelyezték a járvány kórház
ban s megtették az óvóintézked so
két. Mégállapitottak. hogy Moldo- 
vány l'jhelyben lakik és pedig Sza 
bó Sándor áliaravasuti portás Hatt- 
hy .un butoai h iiábvn At a'isptn el. 
wzúiua 4  oldfü

rendelte, hogy Szabó Sándor házát 
el kell zárni. Kiment a rendőrség, 
mely a vasúd portásnál épen egy 
nagyobb társaságot talált. Yalatueny- 
nyiüknek szigorúan megti'tották, 
hogy a házat elhagyják s rendőri 
őrizet alá vették a házat.

A koleragyanus Moldovány vá
ladékát felküldötték a bakteriológia: 
intézetbe ahonnan az a megnyugtató 
értesítés érkezett, hegy Moldovány 
nem ázsiai kolerában betegedett meg.

A Batthiányi-utcai házat erre 
természetesen rögtön feloldották a 
zár alól.

— Búza contra lllésházl.
A zempléni júniusi megyegyülés- 
ről annak idején tudósítást ho
zott az Est cimü lap is. Ulésházi 
Endre a „Sátoraljaújhely" hasáb
jain azt a megjegyzést tette, hogy 
az Est tudósítása valótlanságokat 
tartalmaz és hogy ezek a valót
lanságok Búza Barnától erednek. 
Búza Barna erre rágalmazási pert 
indított Ulésházi ellen, amelynek 
ma volt a tárgyalása. Minthogy 
Ulésházi a bíróság előtt vissza 
vonta rágal iazó kijelentéseit, ter
mészetesen Búza Barna is vissza
vonta feljelentését. Ulésházi azon
ban tartozik birlapiiag is, a Sá
toraljaújhely legközelebbi számá
ban a nyilvánosság előtt is visz- 
szavonni rágalmazó állításait.

Választások
a városnál.

T is ztú jító  k ö zg y ű lé s .

Ma délután 3 órára hívta 
egybe a képviselőtestület tagjait 
Székely Elek helyettesitett pol
gármester a városháza tanácster
mében megtartandó tisztújító köz
gyűlésre.

A helyettesített polgármester 
a következő körlevelet intézte a 
képviselőtestület tagjaihoz :

Elnöki körlevél.
A képviselőtestület tagjait 

meghívom az 11)13. évi október 
hó 22-én d. u. 3 órakor az alispán 
ur elnöklete alatt tartandó rész
leges tisztújító közgyűlésre, 

ujhely, 1913. okt. hó ló.
Székely Elek, h. polgármester. 

T á r g y :
A nyugdíjazás folytán meg

üresedett varod főjegyzői ugyan
csak nyugdíjazás folytán meg
üresedett kiadói és uz ezen áilas 
betöltése folytáu esetleg meg
üresedendő egyéb állasok, az 
újonnan rendszeresített gépész
mérnöki, nyilvántartó könyvelői 
nyilvántartó-rajzolói és az egyik 
közigazgatási gyakornoki állás 
válás: tus utján való belö.tése,

*
A múltkoriban alkalmunk volt 

közölni a pályázók listáját, anél-
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kiil, hogy a pályázók személyeire 
megjegyzéseket tettünk volna vágy- 
bármelyik pályázó mellett állást 
foglaltunk volna.

Most sem akarunk kommen- 
mentárokat fűzni a választáshoz 
mindössze két — tisztviselői kö
rökből származó — véleménynek 
adunk itt helyet, nagy általános
ságban, személyekre való célzás 
nélkül és anélkül, hogy magunkat 
föltétlenül azonositanók ezekkel a 
véleményekkel.

Tisztviselői körükben minde
nekelőtt helytelennek tartják azt 
a rendszert, hogy a városi állá
sokra nem már bentlevő, aktiv 
tisztviselőket, akiknek a közigaz
gatás terén már kellő gyakorla
tuk van, hanem többnyire idege
neket akarnak behozni, akik min
den képességük és tehetségük mel
lett is nélkülözik a gyakorlati 
jártasságot, amely körülmény a 
közigazgatás terén mindenesetre 
csak zökkenésekre vezethet.

Másodsorban pedig helytelen- 
nekés érthetetlennek tartják, hogy 
az ügyészi állás a mai választá
sok során nem kerül betöltésre, 
holott Kiss Udön már régen meg
halt és az állásra több — min
den tekintetben megfelelő — ref- 
lektáns van.

*
E sorok írásakor még egyál

talán nem lehet kombinációkat 
fűzni a választások eredményé
hez. Még hozzávetőlegesen sem 
lehet következtetni a választások 
esélyeire, csak annyi bizonyos, 
hogy egyes — nagy párttal ren
delkező — jelöltek között nagy- 
küzdelemre van kilátás.

«
A tisztújító közgyűlésen d. 

u. 3 órakor nyitotta meg Dókus 
Gyula alispán. A képviselőtestü
let tagjai nagy szántban vannak 
jelen. Ott van többek közt Win- 
dischgraetz Lajos herceg is.

A közgyűlés lefolyásáról rész
letesen már csak lapunk jövő szá
mában számolhatunk be részlete
sen. Most csak röviden küzözöljük 
a választások eredményét.

Főjegyző : Dr. Orbán Kálmán. 
Közigazgatási gyakornok : Dr. I o  
nyi Zoltán. Gépészmérnök : Kolos 
Sándor. Műszaki nyilvántaró : j.xcz- 
kó IKla. Kiadó : Andorkó János. 
Iktató : Liptay Béla. Nyilvántartó- 
könyvelő : Harsányt Béla,

Az uj földesur.
A trónörös Zemplénben 

Cáfolatok és ellencáfolatok.
Megírtuk a Ilomonnán megjelenő 

Felvidéki Hírlap nyomán, hogy Fe
renc Ferdinánd trónörökös a fel
vidéken erdő és földbirtokot keres 
megvételre s a trónörökös megbízottja 
et ügyben már tárgyalt is Malonyay 
Tamás főszolgabíróval.

Ez a hír bejárta a fővárosi la 
pokat is, mígnem a félhivatalos Hűd. 
Tud. a hírt megcáfolta s ez a cáfo
lat is számos lapban napvilágot látott.

A cáfolattal szemben a Felvidéki 
Hírlap mindenben fenntartja múlt-

kori közleményét, sőt újabb részle
tekkel is kibővíti azt.

A Felvidéki Hírlap legutóbbi 
számában erre vonatkozólag a kö
vetkezőket írja :

A trónörökös zempléni bir
tokvásárlási szándékát lapunk 
hozta nyilvánosságra s abból kelt 
szárnyra a hir. A félhivatalos 
Hűd. Tud, a hirt megcáfolja 
azzal, hogv a trónörökös nem 
vásárolt llomonna és Sztropkó 
közt birtokot és meghatalma
zottja nem alkuszik rá. A cáfo
lat ezen részét megerősítjük, 
mert olyasvalamit cáfol, amit mi 
nem is állítottunk. Erre vonat
kozó hírünk csupán annyit tar
talmazott, hogy a trónörökös 
nagyobi) erdőséggoi rendelkező 
birtokot keres itt megvételre, 
megbízottja többekkel érintke
zett és tanácskozott e tárgyban. 
Hírünket tehát a félhivatalos 
cáfolat dacára mindenben fenn
tartjuk most már azon kiegészí
téssel, hogy egy volt független
ségi és most munkapárti kép
viselő általunk cévleg ismert 
irodavezetője volt a7, aki a bir
tokvétel ügyében itt járt. kelt, 
itteni tekintélyes közvetítőjével 
utazgatott és a telekkönyvet 
tanu'mányozta.

Panaszkodnak 
az iparosok.

Nincs munka.
A legutóbbi pénzkrizist legjob

ban a kereskedők érezték meg. Még 
sohasem volt annyi bukás évtizedek 
óta, mint az ominózus 1Ü13. évben. 
Amelyik kereskedő ezt az időszakot 
szerencsésen, veszély nélkül túlélte, 
az bebizonyította, hogy valóban 
életképes.

Az utolsó időben a kereskedők 
már felhagytak a panaszkodással.

A pénzkrizis azonban most a 
gazdasági téren kezdi mind erőseb
ben éreztetni hatását. A kölcsön
ügyletek lebonyolítása sok nehéz
ségbe ütközik, illetve alig-alig tör
ténik. És e körülmény nyomása a'att 
egy másik társadalmi osztály: az 
iparosok jajdu'nak föl. Nincs munka 
munkaalkalomra nincs kilátás még 
igen hosszú ideig és ezt az iparosok 
nagyon megszenvedik.

ők  ugyan nem buknak meg, 
hanem ami még rosszabb, rettenetes 
Ínségnek néznek eléje.

Á'talánus a panasz s a rérasé- 
ges nyomor és Ínség közeledtét jelzi 
az a körülmény, hogy az egész or 
szágban ijesztő mérvű a munka- 
hiány. Máskülönben jóravaló dolgos 
kezek műnk anélkül pihennek s ese- 
dezuek kenyeret adó munka után.

Mint jellemzőt közöljük a buda
pesti ipari és kereskedelmi munkás 
közvetítő intézet augusztus hó 22 iki 
kimutatásában közölt adatokat, ezek 
szerint a jelzett napon munkanélkü! 
állott 3923 munkás. 578 munkásnő, 
79 fiú. A számokban minden iparág 
képviselve van. Ennyi csak egy 
pesti intézetnél, de mennyi van még 
a többinél és mennyi a vidéken?

Ilyen nagy megpróbáltatás még 
nem érte a magyar népet egy em
beröltő óta. Rendkívül súlyossá teszi 
az állapotot, hogy már évek óta csak 
tengünk: kimerülve, minden tarta
lék nélkül megyünk elébe a legnyo 
inoruHabb évnek.

Panaszkodnak az újhelyi iparo
sok is. Es hogy az ipar melyik ágá
nak gyakorlói panaszkodnak legjob
ban, ezt vajmi nehéz eldönteni. Pa
naszkodik minden iparos, aki csak él.

Az egyének és az összesség gaz

F E L S Ő M A G Y A R O R S Z

dasági politikája stagnál, a kivitel 
pedig ezzel kapcsolatban nemcsak 
hogy pang. hanem egyenesen holt
pontra jutott. Ma, araikor az embe
rek ruházkodáza a minimumra kell 
hogy szorítkozzék, ma amidőn nz 
úgynevezett jómóduaknak is csín
ján kell bánniok minden fillérrel : 
senki sem gondol a gazdaségi vál
lalkozásokra.

Nincs építkezés, mely az ipar 
többféle nemének munkát adna, ami 
építkezés van, abból nem élhetnek 
meg az összes iparosok.

Az iparosok most még csak 
panaszkodnak, do remélnek segitsé- 
get.

Ha ezen a szomorú állapoton 
azonban nem történik enyhítés, télire 
az iparosok, mert még csak javítási 
munka is alig akad. a legnagyobb 
ínségnek néznek elébe és olyan nyo
morúság, szegénység lesz, hogy az 
egész ország megborzad tőle.

Betörések
Ujhelyben.

A rendőrség nyomon van
Az utóbbi napokban egymás 

után 3 betörés volt Ujhelyben. Mint 
a rendőrség a „munkából" megálla
pította, mindhárom betörést — a 
legnagyobb valószínűség szerint — 
ugyanazon egyén követte el.

Folyó hó 18-áról lil ére virradó 
éjjel Lomnitzer József és Fiai bőr 
gyárosok raktárának a falát bon
totta ki — a csizmadia tarsu’at ud
varáról, és hogy a leeső kődarabok 
zajt no okozzanak, egy ponyvadara
bot feszített a I) uk alá.i: A raktárba bejutva a nyitott aj
tón az üzlethelyiségbe ment, ahon
nan a napi bevételből visszamaradt 
71 korona készpénzt egy elgörbített 
5 koronást, egy idegen ezüstpénzt,
I darab 2 doliáros.papirpénzt, 60 ko
rona értékű Paliua sarkot, 2 ezüst 
órát, 1 pár sárgacipőt és 70 korona 
értékű sárga bort vitt el.

A Wertheiru szekrényen léve 
nyomokból megállapítható, hogy azt 
is megpróbálta különböző szerszá
mok segítségévei kinyit ó, azonban 
eredménytelenül dolgozott és csak 
a zárat tette tönkre.

A házbeliek úgy au közben fel
ébredtek, mert az udvaron levő libák 
gágogtak, azonban senki sem mert 
közülük kimenni az udvarra.

A ii)oraozást a rendőrség azon
nal megindította és a nyomozást ve 
zető tb. alkapitány gyanúja rögtől 
Z.ijaros János eipészs géd illőn ir.i- 
nj u t, aki c>.;k pár napja töltötte 
ki uz ugyancsak a Lomnitzer cég 
karára elkövetett betöréses lupáiért 
reá rótt 3 havi fogházbüntetését. 
Rögtön át is küldték Cső tkójd dekII vet és Spenik rendőrellenőrt Sáros 
patakra, ahol Zajáros állandóan tar
tózkodott. Zajáros tagadta, hogy a 
betörést ö követte volna el és alibi 
jét is igazolta. Azt azonban — a 
rövid vallatas után — beismerte, 
hogy körülbelül 2 héttel ezelőtt ő 
tépte ki Lehramu Margit tanítónő 
kezekül a ridikült, melylyol a 11 cs 
kóré menekült, ahol a ridikül tártai
mat eldobálta és csak a benne lévő 
9 K 20 f készpénzt tartotta meg, 
melylyol Sárospatakra szökött. Azóta 
ott tartózkodóit. A rendőrség ezen 
vallomása alapján Zajárost letartóz- 
tatt és Ujbelybe hozva a kir, ügyész
ség fogházába szállította.

Masuap, 20-án éjjel az ismeret 
len tettes újabb betörést kísérelt meg 
Frischniann Ernő Kossuth-utcai fü- 
szerüzletébe. A csukott kapu alatt 
kiszedte a falatt, az üzlethelyiségbe 
azonban nem juthatott be, injrt egy
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pár véletlenül arra járó ember meg
zavarta és igy kénytelen volt el
szökni.

21-ről 22 re virradó éjjel való
színűleg ugyanő (Jrünfeld Henrik 
Árpád-utcai szatócs üzletébe próbált 
behatolni. Éjjel 2 óra tájban átmá
szott a kapun és az üzlethelyiség
nek az udvarra néző felét kezdte 
kibontani, hogy azon keresztül be
juthasson.

Munkájában azonban megzavar
ta a templomból hazatérő tulajdo
nos, aki az ubvaron egy kabátot 
vett észre. Zajt csapott és rendőr 
ért szaladt el. Ezt a berörő felhasz
nálva a Honyva felé szökött. Uriin- 
feld és a rendőr üldözőbe vették, 
do csakhamar abba is hagyták az 
üldözést, mert a Ronyva parton el
vesztették szem elől. Visszatérve meg
találták a földön fekvő rövid fekete 
báránybéiésü kabátot, továbbá egy 
acélórát, ogy tintaccruzát és 3 szö
get.

A n>omozást a rendőrség azon
nal megindította s megállapította, 
hogy a kabát tulajdonosa Harta Fe
renc rovott mu'iu napszámos, aki 
még a hajnali órókban megszökött 
Ujhely bő*.

A rendőrség a nyomozást a leg- 
trélyesebben folytatja és táviratilag 
értesítette a rendőrségeket és a 
csendőrparancsnokságokat.

H Í R E K .

— Eperjes uj püspöke. A hiva
talos lap közli, hogy a király a két 
év előtt elhunyt Valyi János dr. ölö
kébe Novak István dr. munkac - 
ogy házmegyei áldozópapot eperjesi 
gör. kath. püspökké nevezte ki. Az 
uj püspök egy felsőzempléni gör. 
kath. leikész tia, alig 30 éves, nagy- 
tehet égü és kiváló tudásu fiatal 
ember. Középiskolai tanulmányait 
Ujhelyben, felsőbb theológiai tanul
mányait pedig a bécsi Augustinura- 
ban végezte. Jelenleg Pá ff/ Móric 
gróf vatikáni nagykövetségi taná
csosnál nevelő. Rómában tartózkodik.

— Eljegyzés. Schridde László 
miskolci tuav, mérnök eljegyezte Zet- 
tin Ti át, Z Ltiu Ignác főmérnök le
ányát.

— Uj ügyvéd. Dr. Hias (Miklós, 
a Dr. Haas Bertalan tekintélyes 
helybeli ügyvéd fia f. hó 20 án az 
ügyvédi viz.-gát sikerrel letette.

— Meghalt a rád. pátriárka. Va- 
sárnap, f. hó 19 ón halt meg Wi- 
schán József nyugalmazott radi p'éhá- 
nos, az egyházmegye aratiymisés 
á dozópapja. Életének legnagyobb 
részét a bodrogközi Radon tüítültu 
ol. Múlt esztendőben nyugalomba 
vonu;t és az ozid-.-i nyár uta a ki- 
rályheliucci kórházban végozte a 
lelkóazi teendőket. A nemes leikéről 
és jótékonyságáról ismert radi pátri
árka 0létének 80-ik, áldozópapságá-
00 ik évébe halt meg.

— Bucsuestély. Varannó járásá
nak társadalma megható módon vett
1 uc-ut a járás székhelyéiről távozói 
Hárczy Elek volt szolgahirótól, a 
kit a vallás és közoktatásügyi mi
nisztériumhoz neveztek ki jelenleg 
fogalmazóvá. A járás társadalmi elő
kelőségei ugyanis folyó hó 18-án a 
varanuói Korona vendéglőben bucsu- 
vacnorát rendeztek a távozó tiszte
letére és az alkalommal Varaiménak 
hanem a környéknek is összes intol- 
űgeneziája, élén a járás főszolgabi- 
rajával, valamint a többi társhatósá
gok képviselői is megjelentek és az 
estély alkalmával több szónoklat 
hangzott el a távozó feiküszönté- 
sére. A távozó szép szavakban kö
szönte meg a megtiszteltetését és a 
nagyszámú résztvevők még a késő

A „Felsőmagyarországi Czukoripar R. T. Tőketerebes", képviseletében:

s z á r í t o t t  r é p a s z e l e t e t
méltányos napiárban ajánl és részletes felviáigositással szolgál
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éjszakai, illetve kora hajnali órákban 
is együtt marad'ak és Ünnepelték 
szeretettül Birczy Eleket, a kínok 
távozásával fájdalommal fogja nélkü
lözni kedves szeretet re méitó szó- 
mélyét a járás és Zomplén megye 
közönsége.

— Hivatalátve el. Ma'onyay Ta
más szt röpkéi főszolgabíró a ho- 
monnai főszolgabírói hivatal ideig- 
lenes vezetésére nyert megbízatása 
folytán, működését megkezdte.

— Változások a vármegyén. 11 «- 
raszthy Miklós horaonnai fős/olga- 
biró nyugdíjazása folytán a főszolga
bírói teendők ellátásával Malonyay 
Tamás sztropk ói főszolgabirót, Sz'rop- 
kóra Durcsinszky üyu a tb. főszol
gabírót bízta iut g. illetve rendelte ki 
a vármegye főispánja, Bárczy E ek 
varannói szo’gabiró belügy mini-zt. ri 
segédfogalmazóvá neveztetvén ki, 
Varannóra Székely Líszló a sze
rencsi főszo'gabirói hivatalhoz be
osztott tb. szolgabiró helyeztetett át. 
A gálszéosi szolgabirói teendők ellá
tásával helyettesi minőségben (’;ehy 
Andor közig, gyakornok, tb. szolga
biró bízatott meg.

— Színműpályázat. A Kassai Ka- 
zinczy-kör, Faragó Od jn megválasz
tott kassai színigazgató adományába 
pályázatot hirdet eg>, egész es • t be
töltő színdarabra. Pályáza ti feltételek. 
A darab lehet tragédia, színmű vagy 
vígjáték. A darab tárgya Kassa vá 
varosának életéből (múltjából) merí
tendő, vagy lehet csak á tahiban kas
sai vonatkozású. A páy.d i j  1000 
(egyezer) korona, mely a bira ó bi
zottság előző döntéiu alapján ju ál
mát nyert műnek a Kazinczy-kör 
ülésében, Kassán, 1014. síepterab.! 
30-án adatik ki. A pályázat határi
deje 1014. m íju - 1. A későbben be
érkező művek figyelembe nem vé 
tetnek. A pályamunkák írógéppel, 
vagy idegen kézzel, könnyen oivai 
ható írással, a papirosnak csak egy is 
oldalára Írva, lapszámozva és bekötve 
jeligével s az iió nevét, fog'alkozá- 
sát és lakú -dinét rejtő ugyanazzal 
a jeligével ellátott lepecsételt borí
ték raellékiéséve', a fentje'.zelt ha
tárnapig portán a következő címre 
küldendői be . A Kazinciy-körneU 
Kansa, a bnritékou „Szinmüpá;yázulM 
felírássá'. Nyílt pályázat, valamint 
álnév alatt pályázói művei figye 
lembe nem jönnek. A pályadijat cs >U 
irodalmi értékkel bíró mű ny« rheti 
el ; In azonban két különböző válfaju 
de u jutalmazásra egyaránt érdem- s 
pályamű találkoznék a bizottság a 
pályadijat esetleg rai,g is oszthatja. 
A pályadijat nyert mű (eseti* g két 
mű) első előadásának a joga Faragó 
Odón színigazgatót iiloti meg s ez r: 
az előadásért a szerzőnek kUmnzzer 
zői díj nem j .r.

Petroleum világítás a rendőrségen
A rendőrkapitány már hónapok ott 
mindig rámutat jelentés*.iben arra, 
hogy Ujhelyben a közvilágítás egy
általán nincsen, mert a villany gyár 
által drága pénzen szállított sötét 
ség nem nevezhető közvilágításnak. 
Azt is javasolta a rendőrkapitány, 
hogy u közbiztonság érdekében jó 
lenne az utcákon petróh umlámpá- 
kat felállítani. De hiába. Maradt min
den a régiben. Azazhogy mégsem 
egészen : mert legalább a rendőrségi 
épület udvarát egy pár nap óta 
petróleummal vihígítják, az ujhe'yi 
villanygyár nagyobb dicsőségére.

— Kiderült titok. Tíz évvel ez
előtt egy sötét őszi estén valami 
beburkolódzott alak revolverrel rá'őtt 
a lakása ajtaján mit si-ru ssjtve ki
lépő Daiujanovics Ágoston bodrog- 
szerdahelyi gör. kath. parochusra. A 
merénylő elmenekült. A megsérült 
lelkészt súlyos sebével a budapesti 
klinikára vitték, hol pár hét múlva 
sikorült ugyan felgyógyulnia, azon
ban a revolver golyója testében ma
radt titokban. Egy évtiz. d n ke
resztül a revolveren merénylő és let 
térnek oka. A napokban kusza vonásu 
levelet kapott Amerikából Dútijaim 
vics lelkész. íróija elérzékeny ii:vc 
dérit világosságot a tízéves li ,>k sö- 
étségére, bevallván töredelmesen,

hogy ő volt egykor merénylője jó 
lelkipásztorának s súlyos betegségé- 
ben neiu tudna addig nyugodtan meg
halni, ruig volt papjától, bocsánatot 
neiu nyer, kit egy esekély félreértés
ből származott haragjában o y súlyo
san megbántott s csaknem életét ol
totta ki. A bűnbánó levele úgy a 
lelkész mint hívei körében mély ha 
tást keltett

— A hadmentesséyi díj kivetési 
lajstrom a vár ). i ad ügyosztályban 
fo yó óvi október hó 22 tői 30-ig 
terjedő 8 napon át közszemlére lesz 
kitéve, a jelzett időben a hivatalos 
órák alatt az érdekeit *k megtekint
hetik.

— Elfogott kivándorlási ügynö
kök. llmnonnáról írjáv : Miután az 
utlovélnelküü kivándorlás az osztrák 
t rületen is leli tétlenné tétetett, a 
közbiztonsági közegek az itt tartóz
kodó azon közvetítőket nyomozza 
most, akiknek miig sikerült az igaz- 
sdgszolgá’titás mi;tó keze alól ma
gokat kivonni. Ezeknek nagy része 
a topolovlai lengyel tclepitvényesek 
közül való, m ’g sem lehetett őket 
kérdőre vonni, mivel az erdőben 
bujkáltak. A tavarnai csendőrőrs 
parancsnoka sok éjszakát áldozott 
ezek kézrekeritéso érd kében, inig 
elvégre a mű t napokban rajtuk ütött 
és négyüket, névszerinti Kra n Jó
zsef, Novak Ferenci, Terliszki Szta 
i ű s Im v  é s  Kol uw'ya Vojtoket, mind 
büntetett előéletű', sikerült elfognia 
és az illetékes hatóságokhoz b«M 
sérni.

— Kiállítás Sátoraljaújhelyben.
Szegő Sándor, ánínáza nagyszőrme 
kiál-itást remi g melynek m« gteki i 
t sére a n. é. közönséget tiszteletté 
meghívja. V* t 1 nem kötelező. M *g 
lepő olcsó árak. Bővebbet a kirakat.

— Meyhivo. A sátoraljaújhelyi 
róiu. katii. főgiran. Sogelyzö- Egye 
sülete f. hó 28 áu d. u. 5 órakor a 
főgimu. tanácsteriuébeu közgyűlést, 
ezt m -ge őzőieg választmányi gyű
lést túrt, melyre a tagokat tisztelet 
te' meghívja az lg .igatóság.

— Kőzúzó és köhasitó Ipartelep 
Nagyyéresen. Mailáth József gróf p« r- 
benyi .i fo dbirtokos bodrog^zentesi 
kőbányainak iiz- m *t teteraes-m kibő 
vili és ezzel kapcsolatosan Nagy. é- 
reseu kőzúzó ós köhasitó müvet lé
tesít, mellyel a bányát egy 5 kilo
méter hos.-m villamos vasú tál köti 
össze. Az ip írtelep bodrogszerdahe* 
lyi ugyanilyen mü méretei sz-rint 
még a télen eikészü! s a megépítés 
munkálatait a budipesti G d *on és 
Kunt c»g végzi A bodrogközi népre 
áldásos lesz ez az újabb k. rosetfor
rás, mivjl sokat visszatart majd az 
aiU' rikai kivándorlástól.

— Öngyilkosság. F. hó <>-án Tűrk 
György hercegkuli lakos hazu'ról 
elment azzal, hogy a faluban lakó 
rokonait meglátogatja. Otthon ma 
radt családtagjainak ez a kijelentése 
fel mm tűnhetett, mert ezt mis al
kalommal is megtette. Minthogy 
azonban sem d ’dbo, sem estére haza 
nem t-ri, a különb n luorézus, ma
gúba zárkózott t< rmészetü ember, 
keresésére indu'Uk. Bejárták O asz.it 
s a szomszéd failkat, d> hasztalan. 
L gut ltjára Sárospatakon látták 0 án 
d. u. 1—2 óra között s azóta senki 
ró a felvilágosítást adni nem tudott. 
Felesége s nős gyermekei már már 
beletöri dtek a valtozhatatlanba, aiui- 
d ín f. héi 14 én Bodroghalászon az 
uj vasúti hídnál dolgozó munkások 
észrevettük a vízben egy a komp 
mellett megakadt holttestet. Azt a 
partra kihúzva ismerték fel benne a 
pár nappal azelőtt eltűnt Türk 
Györgyöt. A megejtett vizsgálat 
bűncselekményt nem állapított meg. 
Valószínűleg kissé ittas állapotában 
s nagy anyagi ^avarokkal küzdve 
vetette magát a B uirog folyóba.

— Községi Iskola Nagykövcsdon. 
Kuturá'is tekintetben nagy szüksé
get p »tol a nagykövosdi községi is 
kóla létesü é*s“. Körű belül 150 tan
köteles nyer ezáltal alkalmat az ele
mi oktatásban való részvételre, mi 
az eddigi r* f. isko'a helyszűke s ta

nítói állásának szervezetlensége miatt 
évok óta lehetetlen volt. Az uj is
kola — a már régóta fennálló kath. 
iskola működésével párhuzamban — 
fontos népnevelési missió teljesítésé
rt) lesz hivatva. A napokban megtar
tott islolaszéki gyűlésem l’álur Mik
lós biharmegyei tanítót választották 
meg a községi isko'a vezetőjéül.

— Tűz Nayymiliályban. Kedden 
d •lelőtt egv negyed tizenkettőkor az 
Andrássy Dénes-utcában kigyulladt 
és földig leégett ilrudko Mihály gaz
dának a csűrje, melyben a betaka
rított széna é*s burgonya volt föl
halmozva. A csűr mellett levő nagy 
szalmakazalok is csakhamar tüzet 
fogta**, azonban az e’.ösiető szóm 
szólok egy kazal kivételével a tüb 
iiit megmentették. A szerencsét- 
lenségbfMi az volt a szerencse, bog . 
a szél a mező felé fújta és hordotta 
a szikrákat, mert ha a lakóházak 
l óé repültek volna a szikrák, úgy a 
katasztrófa óriási lett volna anná 
is inkább, mert a tűz keletkezésűid 
számítva egy óra i* forgása alatt
gyeiden tűzoltó sem volt a tűznél, 

jóllehet néhány perec I a tűz kolet 
kezese után a városházára telefon 
értesítést adtak a C'e .dőr'aktanyá
ból, hogy tűz van. A tűznél egy 
szivattyúval ruegjcl. ntek a városi 
rendőrök Tóth őrm sör vezetése 
a'att és az ő önfo'áldozó és odaad 
fáradozásuknak kiíszönh ‘tő, hogy a 
tűz — tovább t* fjedére á tál — na
gyobb pusztítást nem \ itt végbe.

Visszaterelt kivándorlók A 
viszontagságos időjárások következ
tében beásott raegélh ■ ;'i n 
gek elő! nemrég nagy s.áumal in
dít tak Amerika felé Nagykövesdrő- 
is. Az ország határánál ébren őrködő 
rendőrségnek azonban csaknem va- 
1 imcnnyiöket tikerült feltartóztatni s 
így a tengerentu ra vá. yó u'asok — 
8 napi elzárásban kiszabott bünte’é 
sük lerovása után — visszakerültek 
csöndes pátriájukba. Egy i yen, öt 
tagból álló trupp került a napokban 
haza, Nagy köveidre, tn dyn -k min- 
düüikct — mint most l itud’dott — 
éppen az október 11 én katasztró
fát ért Vo'tumo gőzö.ön akarták az 
ágensek Amerikába csempészni.
:i ízléses csinos kivitelű névjegyek 

Landesmann Miksa könyvnyomdá 
jóban rendelhetők meg Saujhely 
Rákóczi-u

— Ak; már nem kap kolerát. 11.
Takács Sándor tállyai munkás e hó 
13-án R isenberg Miksa sző.őjében 
úgalatoskodott fo'es^géyel eg\UU. 
Mun á,uk végeztéivel Felesége haza
ment, ő pedig rnás munkásokká' 
eg>ü‘t a munkaadójához, ki munka 
utál egy-egy pohár pálinkát szokott 
adni tuu i kasainak Takács u y lát
szik keveselte a n ki jutott porciót, 
mert mikor már senki n in volt jelen, 
utána kutatott az üv>*cn:tk. Talált is 
va'ahoi egy h asoniő üveget s örö 
rn ben jót húzott belőle. Azonban 
megjárta. Az üvegben fertőtlenítés 
céljából beszerzett tömény karbol
sav volt, melynek maró hatását rög 
tön észlelte. Sietett is Horváth B?ia 
dr. körorvo.-h ).', mialatt azonban az 
orvos a mentéshez szükséges szere
ket előkereste, á! k )| öcs görc*:ökcl 
kapott, majd oszméb-tét i* tej sen 
elvesztette. Lakására vitték, hol más
nap regge’re ru.'ghait. A vizsgálat 
kiderítette, hogy tisztán saját hibá
jának, iszákos t' r üüszetének áldozata.

— Külö.iös nászajándék. A M. 11 
írja: A miit szombaton ir.u'atsígo 
sati fát i is helyzetbe kerü l Munká
cson egy ifjú férj. aki akkor tartot
ta esküvőjét az ottani gör. kath. 
templomban. Mig az esketed sz r- 
tartás tartott, aza'att valaki, bizo
nyára egy elhagyott időd, egy kis 
síró babát csempe-z- tt az uj párt 
szállító, szépen L lbokrét izoU fiák- 
kér kocsiba. Hogy a templomból ka
ronfogva kijött bo d ig pár menni irt* 
ruegörvend -tt a furcsa nászajánd ék
nak, arról hallgat a krónika,

— A vonat alatt. Nyusti Sándor 
12 éves tuu ikásfiu a tarcaii kőbá- 
nyábíl köveket szállított a keskeny

vágányu iparvasutou. Harmadmagá
val 10 waggon követ szállított 20-án 
débdőtt az iparvasut lejtős pá'yáján. 
Nyusti a harmadik kocsin tartózko
dott s innen át akart ugrani a kö
vetkező kocsira, hogy azt is befé- 
kezhesíc, mert a vonat veszedelmes 
gyorsasággal rohant lefe’é. Ugrás 
közben a vonat alá esett a a kere
kek a szerencsétlen fiú ballábát bo
kában elvágták s a bal karján is sú
lyos sérülés -két okoztak. A fiút be
hozták az újhelyi közkórházba, ahol 
tegnap amputálták a lábát.

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

— A Szépségét ápolni, magtartan 
a legnagyobb művész te a kozmeti
kának. Kiváló k szitui myo a kozme
tikának a Fö .les félő M \rgit,-szappan 
és púd r.

Gyermekek pajkossága. Turáoy
ivözs'g határában felgyújtottak egy 
táviról oszlopot, azonkívül több osz
lopon összetörték a porcelán szűkö
ket. A co*ndfírs *g kid erítette a tet
teseket több ódával.) 12 —15 éves 
púra-zt fiú személyében, kik most 
egymásra hárítják a bűnös cselek
ményt.

— Zongora és hegedütanltást 
elvállal Dr. Kárpáthy László Jelent
kezhetni a kiadóban.

— Leegett vadaszkunyhó. Három
olőke ő n* met főur Gödiösolykán 
ütőt1 tanyát a szarvasbőgés tartamára 
lakóhelyüket pedig egy vudászkuny hó 
képezte. Keddeu reggt-1 távoztak ha
zulról és amidőn este baj léik ukba 
viss/akartuk térni, annak már csak 
hamvait ta a ták. L íégett a ku lyhó 
teljesen felszerelésével együtt mely 
több értékes tárgyat rejtett. A tűz 
mikénti ke!otk« z e ismeretlen.

Szerda, október 22.

Előfizetőinkhez.
Felkérjük lapunk tisztelt elő

fizetőit, hogy a szeptember végén 
iejárt előfizetési dijat lehetőleg 
postafordultával küldjék be, nehogy 
a lap további szétküldésében aka
dály legyen.

r rorin? b ‘b!zonyilhí.tóan „i.OJól 
a legjobb szer a száj — Ó3 u 
fcgalc ápcláiárn.
Ára n;i/y üveg 2.— k, kis üveg 1.20 k

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  O.

Ki olóMiUjdo iOH •
LAN DKSM\MN M i K S A
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G y ó g f y i t h a t ó k * e  a  t ü d ö b a j o k ?
Ezen rendkívül fontos kérdés foglalkoztatja mindazokat, akik asthniában tüdő-és torokbeliyümokorban sorvadásban tüdöcsucshurutban, idfltt 

köhögésben, elnyálkásodásban, hosszas rekedtsegben szenvednek és eddig gyógyulást nem találtak. Minden ily beteg kap tolunk M p“{teljesen ingyen es
bermentve egy ábrákkal ellátott könyvet irta Dr. med. G. Guttmanr, a Finseiigyógy int* zot főorvosa es a könyv e kérdést tárgyalja * Gyógy itha
tok-e a tüdöbajok ?» Azonkívül küldünk egy mintát, a mi bevált világhírű diétikus teánkból. Sok ezren dics rik, akik eddig használták. Gyakorló orvosok 
e teát mint kiváló diétikumot használták és dicsérik tüdogiimokornal (sorvadásnáli, asthma, bronchitis es torokhurut eseteiben. 9*9“ Kz a Tea^nem titkos 
szer, Lieberfüvekböl van összeállítva, melyek császári r« ndelet folytán a ezabad forgalomnak vannak átengedve. Az ára4oly jutányos, hogy a'vagyonta- 
lanok is megszerezhetik. De hogy minden betegnek alkalmat adjunk, hogv e teát minden kockázat nélkül kipróbálhassa és bajának mineraüsége iránt 
tájékozódhassuk, elhatároztuk, hogy minden betegnek megküldjük a „Gyógyíthatók e a tüdöbajok?" cimii könyvet es egy próbát.a teánkból, es pedig teljesen 
ingyen ós bérmentve. Csak tessék egy levelezőlapot írni pontos címével az alábbi cégnek : PUHLMANN íí Co. Berlin 829 Müyyelsirtsse 25.

A legjobb és a legtartósabb drótszálas lámpa. 
Húzott drótszállal 75% árammeytakaritás.

Kapható villanyszerelés) üzletekben, villanytelepeken ós • «
MAGYAR SIEMEKS-SCHUCKERT-MÜVEK-nel. Budipeit, VI., Tartz-korut 36. GyAr-utCZI 13.

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 Probadoboz 2 K Ház álla
toknak nem ártalmas. Kapható gyógyszertárakban és drogériákban.

j t ia lárts ik  Qyörgy S á to ra l ja ú jh e ly .

SALGÓTARJÁN! 
Kőszénbánya Részvénytársulat

széntermékei (szobafütésre és ipari czélokra)

NEUMAN JENŐ cégnél
Sátoraljaújhely

rendelhetők meg. Ugyanott legjobb minőségű apró és 
durva szemű kétszer mosott kovács szén és koksz 

valamint porosz  b riket kapható.
Superfosfát-m űtrágya Káli só

I iigyéban a Sátoraljaújhelyi Takarói- 
pénztár kérelme folytán a vissr* 
végrehajtási i4jabb árvi rés Nagy La-| 
jós királyhelraeci lakos árverési vevő 

! ellen, ennek költségére s veszélyére 
ja Sátorai jaitjh *ly i Takarékpénztár 
javára 13000 korona tőke és járulé 
Kai, továbbá 30 K jelenlegi és a 
m*g felmerülendő költségek kieló- 

: gitése végett az 1881. évi LX. t.-c. 
18-t., 155., 176. § ai és 10—: XII te. 21. és következő § ai érteimében a 
saujhelyi kir. tvszek és a király- 

; helraecíi kir. járásbíróság területén 
I fekvő királyhelmeci 87. sz. betétben I 
1515/1., 4811 hr. és A. I. 8. és 9. 
sorszám alatt foglalt küüngatlanok 
és közös legelő és erdőilletőségből 
Varga Jánosné sz. Demeter Mária

7<H 1 1913 végr. sz,
Árverési hirdetmény.

A’ulirott likiildött bir.

j nevén álló ’/i cd (egykitted) résznyi1 jutalékra és őzen betétből időközben 
j a királyhelmeci 1597. számú betétbe 
átvitt 867 l.hrsz.beiiugatlanból Varga 

| Jánosné szü1. Demeter Mária nevén 
| álló 1/2-ed résznyi jutalékia 
kor n.egállapitott kuiá t si

végre-
hajtó ezennel közhírré teszi, hogy a 
saujhelyi kir. tvszéknok 1013. évi V. 
10857. sz. végzése folytán Dr. Len
gyel László ügyvéd á.tal képviselt 
Bodrogközi Gazdák Takarékpénztára 
és Jelzálogiutézeto végrehajtató ré
szére 1500 kor. tőkekövetelés s jár. 
erej ig foganatosított biztosítási vég
rehajtás folytán alperesektől lefoglalt 
és 1060 K-ra becsült ingóságokra 
a Kirhelraeczi kir. jbiróság 1913 V. 
502 1 számú végzésével az árverés 
elrendeltetvén, annak a korábbi vagy 
felülfoglaltatók követelése erejéig is 
amennyiben azok törvényes zá!ogjo- 
got nyertek volna, alperesek lakásán 
Kisrozvágyon leendő megtartására 
határidőül 1913. évi október hó 30-ik 
napjának d. u. 3 órája kitüzetik, ami
kor a biróilag lefoglalt 2 drb. ökör, -200 | 4 Jrb. tinó s egyéb ingóságok a leg- 

ar‘ I többet Ígérőnek készpénzfizetés mel-
bán elrendeltetett és hogy a fentebb | l,tt, szükség esetén becsáron alul is 
jelzett ingatlanok az 1913. évi no- I tí| fognak adatni, 
vember ho 18 ik napján délelőtti 9 , FYlhivatnak rair.d.zok, kik az 
Órakor ízen telekkönyvi hatóság iro-1 elárverezendő ingóságok vételárából 
dajaban megtartandó nyilvános ár j a végrehajtató követelését megelőző 

wn,i ei fognuk adatni. I kin építtetéshez jogot tartanak, hogy
amennyiben részükre a foglalás ku-Arverezni szándékozók tartoznak 1

Gazdasági kettős könyvveze
tésben jártas SZÁMVEVŐ ke
reste tik  nagy bérgazdasághoz
AhSnlntnk a k i a d ó h i v a t a l b a  ÚL vsziran-magyar uanK liókja ált:Ajánlatok a K i a a o n i v a i a i o a  eddjg bÉrclt lakas azonna| k'jad(5

„R. T.“ címre mtézendok . . . .

Ninss étvágyam.
a fejem fáj, rosszul érzem ma
gam. Ezen rosszullétnek legin
kább gyoraorrontás vagy az 
elégtelenül működő imésztő 

szervek az okai.
Ezen panaszok folyton hallhatók, 
ha nem használja rendszeresen a

Jtaiser-jéle joíormcnta

ü i w -ü r m ü i
Hosszabb használat esetén ki
tűnő háziszer étvágytalanság, 
gyomorfájás, fejfájás, gyomor- 

sütés és szájszag ei.en,
20 és 40 fülé rés csomagokban 
kapható; Widder és Kardos 
gyógyszertárában és Hrabéczy 
Kálmán drogériájában baioraija 
ujhely, Kronovits Miksa gyógy
szertárában Nagy nihaly, Fábián 
Arnold gyógyszertárában lio 
monna és Hazay Ge'za gyógy

szertárában Tőketerebes.

Kiadó lakások*
A Kazinczy-utca r>. számú házban 

az Osztrák-Magyar Bank fiókja által

Ugyancsak kiadó 1914. május 1 -töl 
a Központi kávűház fölött levő, a 
m kir. Folyam mérnökség által bé
relt lakás.

~ Eladó |
4 0 — 5 0  m é te rm á zsa  első  
rendU ta k a rm á n y  répa  
e g y -e g y  répa súlya  4  5  
k iló . b ő v e b b  fe lvilá gosí
tást a k ia d ó h ivatal ad.

Ház eladás.
Az Erzsébet királyné utcza 6 
szám alatti házastelek szabad 
kézből előnyös feltételek mel
lett eladó. Értekezhetni lehet 
a tulajdonosnál és a kiadó

hivatalnál.
5048 1913. tkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A király bei int ci kir, járásbiró 

ság, mint telekkönyvi hatóság köz
hírré teszi, hogy a Királyhelmeci 
Gazdasági és Kereskedelmi Banknak 
Varga Jánosné elleni végrehajtási

Nyomatúit Landesinann Miksa 5  Társa

az ingatlan első árverési Kikiáltási 
árának 10 százalékát vagyis 298 ko
ronát készpénzben vagy óvadékképes 

[értékpapírokban a kiküldött közéhez 1 letenni, vagy annak a bíróságnál 
történt e’ő eges letételét igazoló el- 
ismervény t átszolgáltatni.

Az 1908- XLI. t.-c. 21. § ában 
felsorolt árverezők bánatpénzt letenni 
nem köteksek.

K. Htílraic, 1913. okt. 14.
A kir. jbiróság, mint tkvi hatóság.

Horkay s. k.. kir. jbiró.

rábban eszközöltetett volna és 
vhajtási jkönyvből ki nem tűnik el
sőbbségi bejelentési iket az árverés 
megkezdéséig alu’irt kiküldöttnél 
Írásban vagy pedig szóval bejelen
teni el no mulasszák.

A törvényes határidő a hirdet
ménynek a bíróság tábláján történt 
kifüggesztését követő uaptól számit- 
tátik.

K.-Helmec, 1913. okt. 16-án.
Udvarhelyi kir, bir. vhajtó,

A legújabb és leg- 
izlésesebb Péter- 
falvi gyártmányú

LÉVÉ L P A P I R O S O K
egyszerű és elegáns 
dobozban, a legjobb 
minőségekben, kü
lönfélealakokban és 
árakban kaphatók:

LANDESMANN MIKSA
k ö n y v - és p a p irk e re sk o - 
désében S á tora lja újhe ly.

A  „ F E L S Ö Ü A G V A R O R S Z Á G I  H Í R L A P "  
•• k ia d ó h iva ta lé b a n. ••

könyvnyonidájában Sátoraljaújhely.
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