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Uj pártalakulás.
—  szept. 16.

Teljesen beavatott helyről kap
juk ait  az értesülést, hogy a kor
mány mögött álló nemzeti pártok 
fuiiójának terve belátható időn 
belül a komoly megvalósulás ál
lomásihoz érkezett. Az egyesü
lőire hajlamos pártok között a 
közösen megvívott nagy ellen
zéki harcok már rég megterem
tették azt az erkö'csi és pszicho
lógiai alapot, az elméknek és 
aziveknek azt a készségét, amely 
az egy pártba összeforradásnak 
mintegy személyi biztosítékát teszi.

Az uj pártalakulás program
szerű feltételei egyébiránt adva 
vannak a következőkben :

1. A volt ellenzéki pártok vá
lasztójogi fellogásának azonossá
gában s abban az elhatározásban, 
hogy azt mielőbb megvalósítsák.

2. A hadseregre vonatkozó s 
nag/on ujesszemenő nemzeti en
gedményekben, amelyek kivált
képp alkalmasak a különböző 
közjogi álláspontok áthidalására •. 
amelyek tekintetében Magyaror
szág két pár excellence nemzeti 
politikusa Andrássy Gyula és Ap 
ponyi Albert között teljes szoli
daritás és összhang uralkodik

3. A gazdasági kiegyezésnek 
provizórikus elintézésében, mint 
ez idő szerint legvalószínűbb 
magyaros megoldásban, ami 
függetlenségi reálpolitika szem
pontjából is az egyetlen lehetsé
ges kibontakozás

4. A külpolitika alapelveinek 
érintetlen fentartásában és a meg
egyezéses béke gondolatainak el
fogadásában és képviseletében. 
Végül.

5. mindazon reformoknak tör
vényhozási előkészítésében, ame
lyek egyrészt a békés gazdilko 
dásra való átmenetnek, másrészt 
a demokratikus elvnek problémái
ban foglaltatnak.

Úgy tudjuk továbbá, hogy 
kormánypártok támogató zöme 
egyek Magyarország területi in
tegritása, a magyarság állami fel- 
sőbbsége biztosításának gondola
tában s különösen annak eks<po 
nált célkitűzésében, ha azt a bé
ketárgyalásokon, — akár Ausztria 
esetleges uj állami konstrukciója 
alkalmával érvényesíteni szükséges.

Az uj pártalakulás rtndrássy, 
Apponyi, Wekerle és Vázsonyi 
személye körül fog kijegecedni. 
Wekerle nemcsak mint a kormány 
•lnöke visz vezérszerepet a fú
zió foganatosítása körül, hanem 
mint várományos politikai lea- 
derje a 67-es töredékeknek és 
munkapárti secesszionistáknak (Ná-

vay, Serényiék, Zichy János stb.) 
A néppárt és a demokraták al
kalmasint szintén csatlakozni fog

nak az uj párthoz. A Károlyi-párt 
semmiesetre sem vesz részt sem
miféle uj alakulásban.

Sötétségibe
borult az egész város

miatt.
Fontosabb a  szórakozás, 
m int a  betegek gyógy ítása.

—  saept, 2é

Tudósitázt fogunk írni. Egyszerű 
szarsz riportot, mentőn mitidon in
dulattól. Maga aa esemény és annak 
részletei azonban annái izgalmasab
bak leszuei, mert képjt fogják adni 
egy vállalat üzleti vakmerőségének, 
a péuzóhaég határtalanságának. De 
képét nyújtja majd ez a tudósítás 
egy városnak is, amely régi bűnük 
folytán tehetetlenül tűri már évek 
óta a vállalat határtalan vakmerő
ségeit.

Aki ősmeri a helyi viszonyokat, 
az ebből a péháoy sorból is tudói 
fogja, hogy Sátoraljaújhely város
ról és az itteni viíiauygyárról lesz 
ícó a következőkben.

A régi bűnök most boszu'ják 
meg magukat. Most érezzük igazi 
sú lyai azt az átkes szerződést, ame 
lyet bűnös kezek kóuyseeritettek i 
városra és most — a háborúi neK'z
légekből bátorságot nyerve •- kezd 
igazi mértékbeli kitömi az üzleti 
vakmerőség nyomin annak a tdhe* 
teÜeDségnek, amellyel — ösrnert 
okokból — évek óta tűrte a várea 
vezetősége a vi lanygyár határtalan 
szekatúráit.

Számtalanszor irtunk már azok 
ról a tűrhetetlen éllapotokr51, ame
lyek a villanygyár önkónykedésti 
nyomán támadtak. Kértük, támadtuk 
a gyárat a város vezetőségét, — 
mindhiába. A  gyár vezetősége a mar
kába nevetelt, mert hisz az ő kezükbe 
volt, a mind önkit gussba kötöző kou 
Cds.iós szerződés ; a város pedig szót
lanul tűrte a támadásokat,mert a szer
ződésen kívül bizonyos felsőbb kö 
rök vagyoni érd«ke is néma meg
adásra tehetetlen beletörődöttségre 
kényszeritette.

Miker ástál megszabadulhatott 
a váréi e „felsőbb" nyomástól, nya 
kán volt a háború. A villanygyár 
vis maiorra hivatkozva űzte tovább 
a közönség bőrére a praktikát. Laz- 
sankint felére redukálta az áiaro 
•selgáltatáit, időnkiut' még az ipari 
üzemeknek sem adott áramot, mert!

— ugyraoDd — nem tudott szánt 
szerezni.

És mi, mert már amúgy is beune 
voltunk a háború okozta ezernyi szen
vedésben — beletörődtünk ebbe is. 
Arra persze gondolni se-n mert senki, 
hogy a közönség bőrére még újabb 
vakmerőségekre is képes a villany 
társulat.

Nálunk asonban semmi sem le
hetetlen. És vasárnap este megtör
tént az a világon sehol elő nem 
fordult eset, hogy egy magánválla
lat üzleti érdekéből majdnem az 
egész várost sötétségbe borították.

A viilanygyáruak már egy napra 
elegendő szene sem volt és ezért 
délutáo öt órától már faggyú gyér 
tyákal is megszégyenítően pislog
tak az újhelyi villauymécsek. Este 
fél 8 órakor pedig kororasötétség 
ború t a városra.

Ciupán egyetlen áramkörben 
volt világítás, amelyhez a mozi 
tartozott, mert az agész ára
mot erre az egy áramkörre 
kapcsolták át csak azért, hogy 
a mozi zavartalanul folytathassa 
előadásait éjjeli fél 11 óráig.

Nem akarjuk a közönség elégü- 
let'ensógéuek és felháborodásának 
tüzét még jobban éleszteni, iparko 
duuk a rideg tárgyilagosság kere
tén belül maradni és azért csak a 
tényeket szögezzük le.

Abban az időtájban, amikor a 
villanygyár kegye folytán a városi 
sziuház,amelyben vóletlenségből mozi 
előadást tartottak pazarul ki vo't 
világítva, abban az időpontban, sőt 
egész éjjelen át az Erzsébet köz- 
kórházban teljes sötétség uralko
dott.

Nem soroljuk fel azokat az ipa
ri üzemeket, amelyek közfontossá
guk tekintetében, nem hogy elérik, 
de messze túlhaladják a magán ér
dekű mozit osupán, mint a hadvi
selés érdekeit szolgáló közkórház, 
világítás nélkül hagyását említjük 
meg.

A betegek állapota gyakran

mondjuk operatív utón azonnali or
vosi beavatkozást kíván. Megtörtén
hetett volna, hogy épen aaon az 
éjjel emberéleteket megmentő mű
tétet kellett volna raógrehajtani ,éz 
a sötétség, avagy az áramnak ké9Ői 
bekapcsolása emberhalált idézett vol
na elő.

Vállalta volna e a villanygyár 
vezetősége ezért a morális és bün
tetőjogi következményeket? Meg
tudta e volna védeni anyagi érde
k-inuk fontosságát saját lelkiisme
retével szemben ? Lehetséges, hogy 
igen. Ahol a kötelességteljesítői a 
háborús egyetértés harcában az önző 
érdek kerekedik felől ott mindaure 
képesek, A nagyközönség azonban, 
amely amúgy is megcsömürlütte már 

villanygyár túlkapásait, nem néata 
volna és nem is nézi el egykedvűen 

gyár űzőiméit. A nyilváoasiág 
utján appellál a közigazgatási fóru
mokhoz, mint olyanokhoz, akiknek 
módjukban van az anomáliákon se
gíteni.

A magas díjtételek ellenértéké 
fejében vagyoni és óletbiatoniágunk- 
rói való gondoskodást követeljük és 
ha nem megy szép szerével van esz
köz a hatóságok kezében, amellyel 
a villany-gyárat emberségesebb gon
dolkodásra reó kényszeríthetik.

Farkas Andor városunk polgár- 
mestere első intézkedéseivel a pol
gárság bizalmát már kiérdemelte, 
vármegyénk főispánja pedig gr. Széc
henyi György ki a köztisztelet közép 
pontjában áll lépten uyomou adja 
bizonyságát a város közönsége iránti 
bzerettitéuők méltán bennük bizako
dik tehát, — a „város közönzóge 
és várja tőlük — a villanygyár 
erélyes és gyors megreudszabályo- 
eását.

Megáll a vízmű
ha nem érkezik Idejében 
kellő mennyiségű olaj 
és nem szUnlk meg az

állandó vízpazarlás
Kellemetlen meglepetésre ébredt 

kedden reggel városunk felső résié
nek lakossága. A vízvezetékek vi
zet nem szolgáltatlak és a lakosság 
tanácstalanul állott a vízhiánnyal 
szemben. A világítási mizériák amúgy 
is elkeserítik a közönséget, érthető 
volt tehát az izgalom amit a t í z  
hiánya okozott.

A vízhiánynak okát tudai fel
világosításért a polgármesterhez for
dultunk, akinek kéizaéges magyará
zata után a vízhiány okát alábbiak
ban ismertetjük :

A városi vizmü működését az 
olajhiány befolyásolja. A szüksé
ges olajat a kereskedelemügyi mi
nisztérium ipari műszaki osztálya 
utalja ki s a várót hetekkel előbb

Lipank nai uám a 2 oldal.
.... b- •
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kéri a gázolaj kiutalását, ás Hon
ban mindig aa utolsó pillanatba!! 
tübbssöri távirati éa telefon intóa- 
kedéare érkezik csak meg. Etán 
körülményről több isben tett úgy 
Farkas Andor mint a polgármes
teri ssékben e'ődje Orbán Kálmán 
jelentést a vármegye alispánjának, 
melyekben kösölve van aa is, hogy 
köabenjárásra a főispán és gróf 
Mailáth Jóasef is feikéretett. Sőt 
annak idején Orbán Kálmán több 
isben saeraélyesen eljárt a rainisz- 
teriinnban és személyesen adta be 
kérvényét olaj kiutalása iránt.

Eaen kívül a város arra nésve 
is előtérj esetést tett a miniszté
riumban, hogy havonkint rend
szeresen kapjon a városi vismü 
1—1 tartány gázolajat.

A legutóbbi alkalomkor is 
osak ismételt telefon beszélgetés 
után sikerült aa utalt olaj vas
útra tételét elérni, arai vett értesí
tés saerint folyó hó 19-én megtör
tént. Ezen értesítés alapján a pol-

Sármester azonoal táviratozott a 
iáv. Igazgatóságának, hogy a 
vismü megád s ők sem kapnak 

vizet, ha a tartány Dem továbbit- 
tátik. Eonek dacára a tartány mai 
napig még meg nem érkezett.

Már tiz nappal ezelőtt az üzem 
osak a Máv. raühelyteleptő! köl 
csönkapott gázolajjal volt fentart- 
ható. Tegnap óta ott is fogytán 
lévén az o aj a további kö c önt 
megtagadták s ekkor a közvilá
gításra szánt petróleumból két 
hordóval adtak azzal a kijelentés
sel, hogy többre a vizüzem nem 
számíthat, esen mennyiséggel pe
dig a vismü összes gépeit tizem
ben tartani lehetetlen, innen ered 
a részleges vízhiány miután nem 
akartak a szabályrendeletben biz
tosított utolsó <8zk Őzhöz nyu'ni 
és aa ösbzes raagánvesetékeket le
záratni s osak a közutakon adni 
viset. Ha a tartány olaj megérke
zik a vízmű üzeme újra rendes 
üzembe térül.

Mindesekbői megállapítható, 
hogy * polgármester és elődjei 
miuden lehetőt elkövetnek a vizmü 
üzemének biztosítására s nem raj
tuk múlik, ha aa üzem olaj teljes 
hiánya folytán a vizmü üzemét 
és a vízszolgáltatást már ta'án 
holnap teljesen is be kell szüntetoi. 

Fel kell ern'itenünk azt az el
szomorító jelenséget is, a mi az olaj 
hiány mellett a vizüzem szüneteié 
sét előmozdítja. Ez pedig nem más 
mint a közönség vízpazarlása. Diny- 
nyét, szódavizet és egyebeket hüte- 
nek megnyitott osapok alatt és órá
kon át pocsékolják a vizet. Egyet
len egy radikális eszköz van ezt 
megakadályozandó és ez nem egyéb 
mint a vízmérőórák felállitá a. A 
vízműről alkotott városi szabályren
deletet 58; f. saerint viz kizáróla
gosan osakis vízmérő órák felá litása 
meUett szolgáltatható. A szabály ren
delt! e pontja nem volt életbe ép- 
tethető, mert a vármegye e)<ég ért
hetetlen a vismérő órak felállítását 
meg nem engedte. A következménye 
ennek pedig semmi egyéb mint a 
vízpazarlás, amely most olyan előre
haladott, hogy a várost t-ljes víz
hiánnyal fenyegeti.

A közönség azonban még segít
het a bekövetkezendő szomorú álla
potokon. Saállit8a le mindenki viz- 
aaükségletét a minimálisra, ne foly
jon el egy csepp viz sem hiábava
lóan. Saját érdeke raiodenkinek elő- 
vigyázattal a veszedelemnek a viz 
teljes hiányának elejét venni.

H asználjunk  
hadisegély póstabélyeget.

H Í R E K .
Crlk  a S2ÓIŐ. Már piroslik a ge-
*^rsed a tők n : forralják a hor

dót és ünnepi köntöst ö t a sző'ő- 
sor, melyben majd vigyázó tisz
telettel helyezkedik el a kádasko 
ősi és amelyben korai fagy üzó- 
sére fehér füstöt gyújt az óvatos 
gazda.

Emlékeztek-e még a békeszü 
retre, midőn szőlöszedés idején a 
cigány miuden nap borotválko
zott és szőlőhegyi villákban hete
ken át tartott rauisiksszó ? Dur
vák húzásába rakéta röppent, mint 
színes boldogság, mely szívből fut 
az égnek, feiiérváiíu asszony forró 
karjai közül csókos mámoros, gon
datlan és bufelejtő szüretek, hová 
maradtatok ?

Siőlőszcdő lányok ajakárói hová 
(Unt a mustizü moso y s hol van 
nak a legények, a szálasak és 
zöraökök, hangosak és csondesbo - 
dogságuak, — hova lett a legény, 
ki egy drága ptroért lóháton úsz
tatta át a Tiszát, Bodrogot, vagy 
virtuskedvelőn az e őad isról szök 
tette meg a pri u-.donnat a szü 
réti bá-ra.

Gondo kodé és sóhajos a lá
nyok ajka, a legény, kardot és 
sarkantyút kötött s a röppentyű 
melytől a vrdudax rHdoztak, 
drótsiövenyek fölött sistereg A 
szőlőhegyi kaste y, mint a komor 
ság vara, sötéten es mogorván 
áll ; a cigány már elfelejtette be- 
retvá kozást és mer alig emléke- 
zik a szüieti juhl.u-os t ása izére.

Mérhetetlen kadba vért szüre
tel a Halál: embertest a présben, 
osatazaj az égen és a szív szu- 
ronybefogadasra kész . . .

így érik az idén is a szőlő. És 
vájjon ki tudja, rauor jön vissza 
a béke boldog szürete ?

Mikor iesz már öröm a világon?

— Személyi hír. Gr. Széchenyi 
György v«rmegy óhk főispánja menny- 
asszonyával Ziohy Anasztázi* grófnő 
vei és apósával gr, Ziohy Ái,o*t v. 
b. t. t. udvaroagygyal tegnap a iné- 
gyéspüspök látogatására Kassára ér
keztek. A főúri veudégek ma reg
gel tovább utaltak Krasznahorka 
váraljára.

— Pénzügyi kinevezések A ro.
kir. pénzügy imii.Í8zter Staut János 
pénzügyi titkár fö'dadónyi vántar 
tási biztost a VII. fizetési osztá yba 
pénzügyi tanác-ossá, Monó Ferenc 
pénzügyi fogalmaz t pénzügyi Be- 
gédtitkárrá nevezte ki.

—  Halálozás. Goldberger Simonná 
a tőketerebesi postamester neje 
hosszú szenvedés után veje Gerő 
Alfréd helybe i po^tafőnök lakásán 
elhunyt. Temetése csütörtök délelőtt 
10 órakor megy végbe.

—  Eibueohütz Izsák a helybeli 
isr, Htatu-quo hitközség főkántora f. 
hó 23 án hosszú szenvedés utón 70 
éves korában elhunyt. Harminc éven 
át töltötte be buzgón fényes tehet
séggel a helybeli hitközségnél el
foglalt állását, melynek révén sok 
tisztelőt, barátot szerzett. Kántor volt 
ő a sió legteljesebb értelmében. Benne

művészi tehetség, elegendő héber 
tudás, értelmiség, igazi vallásosság 
és feddhetetlen jellem egyesült. A 
zsidó istentiszteletet magas művészi 
nívóra emelte. Pompás mindig val
lásos és lelki gyönyört szerzett a 
hívőknek, 24-én temették nagy rész
vét mellett. Működése helyéről, a 
templomtól a hitközségtől Taubesz 
H. h. rabbi búcsúztatta képességei 
és dicséretes működése meleg mél
tatásával. A bo'dogu't 18Ő8 tói 1871 
ig Pozsonyban, 1872—1879-ig Krak
kóban, 1880 —1887-ig Debrecenben 
1887-től haláláig a helybeli hitköz 
ségben működött.

— TŰZ volt kedden délután 
Appouyi utca 23. szám alatt, amely 
a ház tetőzetét elhamvasztotta. A 
tűz keletkezésének oka ismeretlen.

— Ujhelyben keresnek kassal be
törőket. A kassai rendőrségtől érte
sít-s érkezett Ujhelyre, hogy Kas- 
sáu Friedmaon Dáviduó Martinovics 
utcai lakásába betörtek és onnan 
20.000 korona értékű koronázási bé 
lyegeket, 7000 koronát érő h diae- 
gély bélyegeké t és kü önböző ékszí
reket elloptak. Ezek kozö:t volt egy 
apró láncszemekből álló karpert c 
kövekkel kirakott arany rózsával dí
szítve, egv arany koronaalak u női 
bross, mely 9 gyémántkövei volt 
díszítve, egy női aranygyűrű len- 
oseuagyságu gyémánttal, egyéb ék
szerek és ruhaueraüt-k. A rendőrség 
U,hetyben is körözi a betörőket. 
Gyanúsítanak egy közepes, sovány 
termetű barnás úri ötözntü, 30 éven 
aluh fiatalembert. Az újhelyi rend
őrség is megtette szükséges iatéake 
déseket,

—  Fölmentések meghosszabbítása.
A honvédelmi miniszter táviratban 
értesítette a polgármestert, hogy 
azoknak a fölmentése, akiknek fül- 
mentési ideje szeptember 30-án le 
jár, anaenuyiben részükre revíziós 
elintézés nem történt volna, — uo- 
vembtr hó 30 ig raeghosszabitható.

— Közélelmezési kihágás! ügyek 
elintézése. Az Országos Közélelme 
zési Hivata1 a hozzá beérkezett je
lentésekből és Ítéletekből kétséget 
kiíáró módon megállapította, hogy 
a rendőri büntető bíróságok a hiva
talból észlelt vagy ná uk feljelentett 
és a közé|elmezés körét érintő ki 
hágá^i ügyeket még mindig nem 
intézik el o’yan gyorsan, mint azt a 
közéielmezé-i zavartalan és gyors 
ellátásáhos fűződő nagy érdekek 
megkövetel,  ezért elvárja a tör
vényhatóság első tisztviselőjétől, 
hogy teljes eréllyel arra fog tőre 
kedni, hogy a szóban forgó kihá
gás ügyek úgy az I., miut a II. fo 
kon mr-dmkor soronkivüt és a vo
natkozó eljárá-i utasításokban meg
engedett legrövid bb idő alatt ér
demileg elintéztem-nek. Megjegyzi 
a Közélelmezési Hivatal, hogy a 
maga részéről a leéberebb figye
lemmel fogja kísérni, hogy ezen ren- 
pelkezését betartják-e s a netalán 
észlet ragasztásokat a maga részé 
ről a legszigorúbb megtorlásban 
fogja részesíteni. Nem tűrhető ugyan 
is, hogy a jelenlegi komoly időkben 
a mindinkább elharapódzó visszaélő 
sek megtorlása bármiféle helyt nem 
álló megoko’ással kitolensék ahelyett, 
hogy gyors és szigorú megtorlással 
példa statuáltassák.

Felelős szerkesztő: Landeimann Miket. 
Szerkesztő: György Lajos.

Gáli Vllsss saajhelyl klr. járiabíréaigt vég- 
__________ rekajté Iredájákéb___________

157/1917. ?b. ss.

Á rváéért h lr d a tm é n y .
Dr. Csaplaky Lipót saujhelyi 

ügyvéd által képviselt Winkler Szi
lárd végrehajtatónak 100 kor. tőke 
ennek 1912. óv február hó 9. nap
jától járó 5°/o kamata és eddig ősz- 
szesen 64 kor. 20 fillér perköltség 
erejéig, amennyiben a követelésre 
időközben részfizetés történt, annak 
betudásával, a saujhelyi kir. járás 
bíróság 1917|2020. sz. kiküldő vég- 
lése -folytán a végrehajtást ezen ven* 
dőnél 1912. évi j«n, 25 én birói'ag 
lefoglalt és 774 koronára becsült ii - 
gósógokra az árverés elrendeltetvén, 
a felülfoglaltatók követelése erejéig 
is, amennyiben azok törvényes zá- 
logjot nyertek Sátoraljaújhelyen Fő
utca 20. szám alatt leendő megtar
tására 1917. évi szept. 28-án d. e. 
10 Óráját tűzöm ki, araik* r a fogla
lás ala t levő bútorok és egyéb in
góságok, a legtöbb.t ígérőnek, kész- 
pnzfiietés mellett, szükség esetén 
beosáron alul is el fognak adatni.

Sátoraljaújhely, 1917 szept. 17.
Gáli Vilmos

kir, bír. végrehajtó.

Gáli Vilmos sátoraljaújhelyi kir. járás- 
bírósági végrehajt ó irodájából.

203/1917. vh. sz.

árverési hirdetmény.
Dr. Székely AUvit saujhelyi 

ügyvéd á tál képviselt G Uck Her
mán vóerehajtatónak 604 kor. tőke, 
ennek 1905. évi okt. hó 4 napjától 
járó 6% kamata és eddig összesen 
286 kor 90 fillér perkö'tség erejéig, 
amennyiben a követelésre időközben 
részfizetés történt, annak betudásá
vá1, a fátoraljaujhelyi kir. járásbíró
ság 1917/2129. sz. kikü dő végzése 
fölv tán a végrehajtást szenvedőnél 
1905 évi nov. hó 20 án biróilag fe- 
lüfoglalt és 1173 koronára becsült 
iogóságokra az árverés elrendeltet
vén, a felü.foglaltatók követelése 
erej ig is, amennyiben azok törvé
nyes zálogjogot nyertek, Má*yáshá- 
zán vhajtBst szenvedők házánál le
endő megtartására 1917. szept. 29-én 
d. e. 10 óráját tűzöm ki, amikor a 
foglalás alatt levő bútorok, termé
nyek, szarvasmarhák és egyéb in
góságok, a legtöbbet ígérőnek, kési- 
pénzfizetés mellett, szükség esetén 
becsáron alul is el fognak adatul. 

Sátoraljaújhely, 1917. szept, 15,
Gáli Vilmos

kir. bir, végrehajtó.

261 1917. vh. sz.

árverési hirdetmény.
A ó Írott kir. járásbirósági vég

rehajtó a sátoraljaújhelyi kir. jbiró- 
ség P k. 223511917. számú végzése 
folytán ezentiel közhírré teszem, 
hogy a néhai Pongráoz Lajos volt 
alsóraihályi lakos hagyatékához tar
tozó és a hagyatéki leltár 4—35 t. 
a. felvett 1065 koronára becsült ve
gyes ingóságokat, örökhagyónak a 
legenyealsóroiháUi vasúi állomáson 
bírt lakásánál 1 917. évi ozeptoiflbor 
29-én d. u. 3  órakor megtartandó 
nyilvános bírói árverésen a legma
gasabb összeget Ígérőnek készpéna- 
fizetés mellett eladom.

Sátoraljaújhely, 1917, szept. 24.
Gáli Vilmos

kit, bir. rhajtó,

Ó v á s! R ájöttem , hogy az á lta lam  g yá rto tt

f,cffloÓÍanO~@lu6 speCÍaU{é(('»it>ari;af;üvlynoK
utdiuatai vantiak forgalomban, amelyek elltn egyedüli 
v id tltm  a védjegy a* aldirdtom fo n to t , tnegfigyeUte A VÉDJEGY.

Nyomatott Landeimann Mikii é t T fria  könyvnyomdájában Sátoraljaujbaly
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