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31Tfgj«lan mln3«n szerdán és szombaton «slt. 
Kéziratokat vissza nem adunk. 

Szerkesztőség : lv<ixinexy-utc*a *• 
Kiadóhivatal : CancUsmann 311. és Társánál.

FŐSZERKESZTŐ:

D r .  H O L L Ó  A N D O R

Előfizetési á r :
I Egész évre SO korona. Félévre 10 korona. 
I Negyedévre 6 kor. Egyes szám ára SO fillér. 
I Hirdetések dija Q  centiméterenkint SO fillér

Szorul a talián.
A tavalyi offenzivilnk óta és 

amióta a/- oroszokkal és romá
nokkal békét kötöttünk, az ola
szok rossz lelkiismerutét folyton 
marcangolja a ny ngtalanság érzete: 
félve, remegve gondolnak arra az 
esetre, mi lesz akkor, ha majd 
egészen felszabadult hadseregünk 
újból lecsap rájuk, hogy megfizes
sen árulásukért? A folyton „A- 
vanti !“-t kiabáló brigantik már 
oftenzivánk lehetőségének gondo
latától is megborzadtak, élénk em • 
lékezetükbe lévén még tavalyi nagy 
térnyereségünk, nem különben ren
geteg ágyú, muníció és ember- 
veszteségük.

Ilyen körülmények között in
dult meg e hó 15-én az olaszok 
elleni offenzivánk, mely az első 
lökésre megrendítette frontjukat. 
M ig az olaszok mcglélemütve vár
ták a karcot, addig hős katoná 
ink ismét oroszlánmódra támad
tak, áthatva attól a gondoláitól, 
hogy még csak ezt az utolsó áruló 
ellenséget kell letiporniok s akkor 
végeztek a határainkat közvetle
nül fenyegető ellenségeinkkel. A  
háború befejezésének gondolata 
tüzeli minden harcosunkat. E z  
acélozza erejüket, növeli kitartásu
kat a végsőkig, fáradtságot, aka
dályt nem ismerve, nélkülözéseket 
elviselve, mert csak egy célra gon 
dó inak: a győzelemre és békére !

Ha katonáinkat akik már közel 
négy év óta bírják ezt a gyilkos 
rohamot, ennyire lelkesíti a háború 
gyors befejezésének gondolata, ak
kor annyival inkább kell az itthon- 
maradottaknak ettől a gondolat
tól áthatva lenniük. Nekünk nem 
kell szenvednünk, hanem csak arra 
kell gondolnunk, hogyha katoná
ink a mostani csatát megnyerik, 
akkor szégyenszemre mi ittbon- 
maradottak sem maradhatunk alól, 
mi sem maradhatunk mögötte az 
eddigi hadikölcsönjegyzésének, ha
nem igenis nekünk is döntő csa
tát kell nyernünk. Olyan döntő 
csatát mely méltó legyen a harc 
téren dúló csatákhoz és azok ered
ményéhez, hogy e kettős ered
mény alapján kényszeritsük a szo
rult helyzetbenlevő taliánt meg
adásra, illetve békekötésre.

Most van a döntés ideje I A  
harctéren katonáink fegyverrel, 
mi pedig itthonmaradottak hadi- 
kölcsönjegyzésünkkel vivjuk a dőn-

fi megyegyiilésről.
•  •

N a g y je len tő ség ű  indít
v á n y o k  a  vá rm eg y én k  
la k o sa in a k  érd ek éb en .

— jun. 29.
Zemplén vármegye törvényható

ságának f. hó 28-án ru* gtartott rendes
évnegyedes közgyűlésén gr. Széchényi 
György főispán elnökölt. Színes sta- 
vakkal üdvözölve a nagyszámban 
megjelent bizottsági tagokat, a gyűlést 
megnyitja.

Napirend előtt
Bmiálh Aladár ismertette a föld 
mivelósügyi miniszter azon ujabbi 
rei.ddletét, amely a vármegyét. 1 2 0 0  

darab a hadsereg céljaira szükségelt 
vágómarha beszolgáltatására kötelezi. 
Tekintettel arra, hogy a vármegye 
ál atáüománya az orosz betörés foly
tán póto hatatlan kárt szenvedeti, 
a ispán javasolja: intézzen a törvény
hatóság feliratot a fö'd u. miniszterhez 
aziránt, hogy mentse fel a vármegyét 

jövőben vágómarhák ujabbi be
szolgáltatása alól. Mo'mér Béla az 
alispáni jelentést megtoldja azzal, 
hogy a törvényhatóság aziránt 
intézzen felterjesztést, hogy a rtqui- 
rá!t marhák ne a b/dsoreg álta 
megállapított, hanem a forgalmi 
árakon vétessenek át. Az indítványt 
ilyen értelemben elfogadták.

A vármegye lakosai élelmezé
sének zavartalan biztosítása

vo.t célzata ifj. Molnár Viktor ama 
javaslatáuak,mely szerint a vármegye 
felír a kormányhoz, hogy Z *mplén- 
várm-gye az ínséges vármegyék 
közz-i sorozlassék, 'hogy a vármegyé 
beu levő t- rméoykészlet első sorban 
a vármegye óhatatlan lakossága ré 
szóró biztosíttassák és hogy a var 
megye más törvhat. városokhoz 
hasonlóan megfelelő pénzügyi al 
és szervezet létesítésével, mint éleiini- 
szer vásárió, biztosító és e'osztó 
raü'íöd jók.

A megüresedett állások 
betöltése

képezte a sok, de jelentéktelen ügy
ből ál ó tárgysorozat első pontját 
E nöklő főispán jelenti, hogy a tokaji 
főszolgabírói állásra egy pályázó. 
Isépy Zoltán kérvénye érkezett be. 
A közgyűlés hatalmas tapsa és éljen
zése közepette gr. Széchenyi György 
főispán, lsépy Zoltánt egyhangúlag 
megválasztott főszolgabírónak jelenti 
ki. Arvaszéki ülnöknek 8 8  szótöbbség
gel Diószegby Józsefet választják

tő csatát. Ne hiányozzék senki se, J  meg dr. Görgey Lászlóval szemben, 
hanem utolsó ellenségünkkel szem-! Ezenkívül egyhangúlag megválásá
ban „V iribus unitis" harcolva viv 'tattak: II. főjegyzővé Görgey Géza, 
juk ki a békét 1

tőispánja kinevezte dr. Micsák József 
és Mzttyasovsxky Kálmán aljegyző
ket; tb. vármegyei főorvossá dr. 
Weinberger Józsefet, tb. főügyésszé 
dr. Dick Sándort.

Őfelsége legmagasabb
elismerése,

mely a rekvirálásnál közreműködőit 
tisztviselőknek, valamint a termelő 
lakosságnak szólott, a közélelmezési 
miniszter leirata folytán élénk örömet 
ébresztett. Elhatározza a törvény
hatóság, hogy a leiratot minél szé
lesebb körben történő publikálás 
oéljából főszolgabiráknak, polgár
mesternek megküldi.

A választójog kiterjesztése
ügyében a társvárraegyék átiratára 
nem óhajtanak nyilatkozni azért, 
nlert a választójogi törvényjavaslat 
épen most van a képviselőháznál 
tárgyalás alatt.

Különböző segélyek
folyósítását, tekintettel a nehéz meg
élhetési viszonyokra, helybenhagyja 
a törvéuy hatóság.

Az alispáni jelentés
az évnegyed közigazgatási állapotá
ról számol be, ruiiidtm résziéire ki
terjedő aprólékos figyelemmel és 
pontossággal. A jelentést élvezette 
hallgatta végig a törvén) hatósági 
közgyűlés.

A fiatalkorúak felügyelete
tárgyaiban Szabolcs vármegyénél 
átiratához hozzájárul a közgyűlés és 
haouló értelemben ir fel a belügy
minisztériumhoz.

A vármegyei uyomtatványok
szállitója, Werner Miksa cég kérvény t 
intézett a vármegy eh.-*, »z ajánlaté 
uak megfelelőin, a második félévben 
a szállítások arának f k mele.se iránt 
A bizottságnak nincs módjában i 
papírárak emelkedéséről közvetlenül 
meggyőződni, ezo*bóJ a kereskedelmi 
miniszterhez az arak emelkedését 
illetőleg kérdő felterjesztést intéz és 
ennek beérkezte után fog majd a 
kólóit illetőleg haiaruzui.

A villanytelep átvétele
felebbezés folytán fo<. Iftlkozutta a 
törvényhatóságot. Ügyészi vélcm'ny 
alapjáu — amint azt Farkas Andor 
polgttrmeshr is megcselek-.dte — a 
lelehheaest a törvényhatóság is mint 
időszerűi ént vi.-szauiasitottft, A kép 
viselőtestület határozni a csak >. őz' t 
ez ellen pedig jogorvoslatnak helye 
uincs.

A hadikölcsön
i ügyét a községek tehetségük szerint 
i mozdítják elő. A községek jegyzéseit

1 fül W
•

— jun. 2y.
A f. hó 27 én Farkas Andor pol

gármester elnöklete alatt megtartott 
képviselőtestületi ülés az érdeklődő 
bizottsági tagok elég nagy számát 
gyűjtötte egybe.

Kertész Ödön iuterpellációja a 
képviselőtestület engedélye folytán 
napirend előtt került sorra. Az inter
pelláló kifogásolta, hogy az ugyne- 
vezett „bortőzsde* tagjait csendőrök 
kisérték le a rendőrségre, ahol aa 
igazoltatás, adózás mind csak ürügy 
volt ahhoz, hogy nevezettekkel ha- 
dikölosöut jegyeztessenek. A polgár- 
mester válaszában sajnálattal álla
pította meg, hogy a razzia végre
hajtása nem volt olyan mint amilyen
nek elgondoltak. Ha a csendőrök el
járásban visszaélés látszik, úgy ille
tékes holyeu tegyék meg a feljelen
tést. Egyébként ez ügyben Ő maga 
is átír a csendőr szárny parancsnok
sághoz. A választ úgy az interpel- 
Ián5, mim a képviselőtestület tudo
más Ili vette.

Tudomásul vette a képviselőtes
tület a pogárraester jelentését a fon
tosabb ügyekben hozott képviselő 
testű éti határozatok végrehajtásáról, 
a közigazgatás és az élelmezés álla
potáról. A k őzéiülmezés kérdésénél 
ismertetve teti a közólelm. kormány- 
biztos átirata, ameiy az ügyosztályt 
vezető László Ferenc főszámvevőnek 
megérdemelt fényes eiégléteit szol
gáltatott. László Ferenc bejelentette 
leruo .dását a közélelmezési ügyosz
tály vezető állásáról. A képviselő 
testület többek felszólalása után a 
lemondást tudomásul nem vette és 
további maradásra kérte az ügyosz 
tály ólén kitünően bevált főszAmve- 
\ őt. F ím tésemelések ruhasogélyek 
ügy eben beadott kérvények legna
gyobb hányada kedvező elintézést 
nyert. A hazatérő hadifoglyokat se
gítő akoió céljaira 1 0 0  koronát sza
vazott meg a k pviselőtestüiet. Far
kas Andor po g«irmesternek 1913— 
1914 évben vissza tartott fizetésének 
folyoBitását a képviselőtestület elha
tározta.

A h ad ik ö lcsön  
»leg jo b b  tő k e b e fe k te té s

. « közgyűlés jóváhagyta, 
aljegyzővé Biringar Gyula, árvaszéki i
jegyevé Éhlert Ú jul., arvaszéki | Szabadiágolási kérvények
helyettes-elnökké Bajusz József; kedvező eliutétóse után, a közgyűlés 
tiszteletbeli főjegyzőkké a vármegye déli 1 2  órakor befejezést nyert.

Dokus Gyula alispán újabb
kitüntetése. Dókus Gyű z alispánunk
nak a hirtdiegéseségügy terén kifej
tett fáradságot nem ismerő buzgó- 
ságát, kiválóan eredményes rauu- 
káját újabban avval jutalmazta Őfel
sége, hogy alispánunknak a vörös ke
reszt hadiókitmáuyes tiszti kereszt
jét adomány ozta. A megérdemelt ki
tüntetést az egész vármegye osztat- 
lan öröme szerenosekivánaU kiséri^

Lapunk mii uáma 2 oldal.
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H Í R E K
— Grutka Lajos. sárospataki plé 

bános Onnoplóse. Zártkörű beusősó 
ges ünnepélyt rendezett a sárospa 
tski róna. kath. egyházközség leiké 
síének: Gruska Lajos esperes-plébá 
nos 30 éves papságának alkalmából 
Ai Ünnepély a róna. kath. lárda he 
lyiségeibeu folyt le. As Ünnepélyt 
a i óvodás gyermekek szavalata és 
párbesséde nyitotta meg, utána 
nagyobb iskolás növendékek megható 
szeretettel tolmácsolták hálájukat és 
tissteletUket igazgatójuk előtt. Az 
Uuoepólyen megjelentek : Gróf Ssé- 
fá/ftyi Wolkeusteiu Ernő és a neje, 
a kir. járásbíróság, főszolgabiróság, 
orvosi és tanítói kar, a városi éi 
hercegi uradalom több tisztviseiőj
• város intelligens tagjai közül .szá
mosán.

— Hivatal vizsgálat. Gr. Széchényi
György főispáu Nyeviczkey László tit 
kar kíséretében meglátogatta a vár
megye felső járásait és a kösigazga 
tási hivatalok pénz és ügykezelését 
megvizsáitv. Homonnáu küldöttség 
várta a főispánt. Dr. Moskovics Ervin 
mint a küldöttség szónoka kérte, 
hogy az orosz betörés folytán tá
madt, Homonoa város lakosait érintő 
kárügyek mielőbbi kedvező eiinté 
zése 'Szorgaimaztussók. Ugyancsak 
kérte a főispánt, hogy a járás köz
szeretetben álló főszolgahiráját Ma- 
lőnyay Tamást hivatalában vaió ma
radásra kérje és reábirja, A főispán 
a kérelmekre kedvező választ adott 
Nagymihályou díszes ünnepség kere
tében adta át a főispán Markovics 
Jánosnak akinek 7 fia kküzd a harc
téren, őfelsége ajándékát egy mo
nogrammal ellátott ezüst órát és 
500 koronát.

— Halálozás. Rácg Sándor a 
helybeli statubquo izr. elemi iskola 
tanítója hosszas szeuvedés u'áu 38 
éves korában elhunyt. LulkiLraere 
tesen, szorgalommal szolgálta a gyer
meknevelés ügyét, a tanítványok, 
tan ügy barátok elismerését, kegyeletét 
kiérdemelve. Az intézet a halálesetről 
nem bocsátott ki gyász jelentést. Miig 
néhány au tudták a temetés idejét és 
igy nem adatott mód a köznek, a 
kollegáknak, hogy a megboldogulttal 
szemben a megérdemelt kegyeletnek 
kifejezést adliassauuk. A megboldo
gultál szembeni tisztelet tart beu- 
nUnket vissza attól, hogy ezt az el
járást, az azt megillető jelzőkkel 
illessük.

— Zsófia országos gyermeksza- 
aatorium egyesület közgyűlésé folyó
hó 2Őóu és 30-áu lesz Kassán Un 
népségek keretében megtartva A 
közgyűlésen többek között Gróf, And 
rássy Gyula diszelnök megnyitói mond 
majd Dr. Fodor Oszkár kir. tanácsom, 
főigazgató működési jelentést, olvas 
fel, Fischtr Colbrie Ágostot) püspök 
szózatot intéz LSrinczy György a Petőfi 
Társaság tagja „A fuldokló gyerrn 
címen tart előadás*, raig Dr. óvári 
Ferenc orsz. képviselő, iigyv. elnök 
zárja be a közgyűlést. A kö így ülést 
megelőző napon a kassai nemzeti, 
színházban fővárosi művészek fel 
léptével díszelőadás.

— Lopás a vonaton. Kiss József 
zólyomi lakos feljelentést tett a 
rendőrségen, hogy Sátoraljaújhely és 
Miskoloz között a vonaton ismeretlen 
tettes, mig aludt, el opta arany órá
ját és 350 korona készpénzét össze
sen ÖOO korona értékben. A rendőr 
lég megindította a nyomozást.

— Jogerős a postafönök felmen
tése amennyiben a koronaügyósz be
jelentett semmiségi panaszát vissza
vonta. #

— Vissza a hadifogságból. Ma a
következő 1 0  es honvédek érkeztek 
haza hadi fogságból Béta Imre, Baj. 
zák Miklós Felsőtárkápv, Szabó Já 
nos Tiszaluoz, Verbőozi József Ujhuta 
Baranyi István (Taszliszka, Repóczki 
Mihály Velejte, Deák Sándor Riose, 
Botka István Sátoraljaújhely, Tóth 
János Pácziu, Repóozki Mihály Ve 
lejte, Bállá István Sátoraljaújhely, 
Balázs Fereucz Királyholraecz, Ge- 
rényi József Kirátyhelraeoz, Hoff- 
mann Miklós Mád, Simon János 
To'csva, Sóra János Pácéin, Pomoh 
Viktor ErdŐbénye, Z*|át György Tő 
keterebes, Luterán Ferenc Sárospa
tak.

— Irodalmi pályadijak kitűzése. A
ZeiuplénvárruMgyei Közmű /előd $si 
Egyesület irodulmi.és művészeti sz »k- 
osztáiya pályázatot hirdet a követ
kező tételekre: 1. Szavalásra a'ka'mas 
költeményre, mely lehetőleg a hábo
rús eseményekből meríti tárgyát, vagy 
a béke gondolatával foglalkozik. II. 
Legalább egy nyomtatott iv terje
delmű novellán, mely lehetőleg 
ugyancsak a háborús eseményekről 
meríti tárgyát és kapcsolatban áll o 
mai időkkel. III. Legalább három 
nyomtatott iv terjedelmű értekezésre 
melynek ozime: „A magyarosítás 
irányelvei és gyakorlati raegva’ósi 
tásu Zemplén vármegyében". A köl 
temóny és novella pályadija 2 0 0 —2 0 0  

korona, az értekezésé 500 korona. A 
•ilyázatok a szerző nevét és lakását 

tartalmazó jeligés levél kíséretében 
Zemplén vár.megyei Közművelődési 

Egyesület, e-nökségéhíz (: Sátoraija- 
jhely:) njujtandSk be és pedig; a 
öltemeuy és novella f. é. au usztus 

hó 20 ig. A díjnyertes pályaművek 
Zemplén varmegyei Közművelődési 

Egyesület tulajdonát képezik, a köz és 
joga pedig a „Közmüve ődás“ czirnii 

oda mi, közművelődési és nevelés 
j»yi folyóiraté. Az egyesület fenn 
ríja magának a jogot, hogy m 

díjnyertes értekezést könyvalakbau 
kiadhassa.

— Egy millió korona hadikölcsönt
jegyeztek a sárospataki gazdák, az 
ottani gazdakörben Dr. Bessettyey Zénó 
főszolgabíró kezdeményezése es ügy- 
buzgalma folytán.

— Ha a hadifogoly megnősül. Ha-j vízforgalomban korlátozást helyez 
difogságba került véreink közül so- j kilátásba, amely egyelőre arra szó*

ritkozik, hogy a helyi magántávirat- 
forgalmat egészen megszünteti. Ide 
tartoznak a rendelet szerint azok a 
táviratok is, amelyek a fölvevő távi. 
róhivatal kézbesítő körzetébe tartozó 
szomszédos helységekbe szólnak a 
melyeknek küidöocoei való kézbehi- 
téséről a föladás helyén levő táv- 
iróuak kellene gondoskodnia.

— Nem szabad csecsemőket el
választani. A budapesti állami gyer- 
mekmenheiy igazgatója átirt a vár- 
megye alispánjához,, hogy a hatóság 
ne engedje a csecsemőket auyjuktól 
elválasztani s az állami gyermakmen- 
heJybe elszállítani, ruert u menhely 
neiu tudja a gyermeket — szoptató 
asszonyok hiányában — befogadni 
és a mesterséges táplálkozás is nagy 
nehézségekbe ütközik,mert nit.ci elég 
tej- A gyermekeket csak akkor lehet 
menhelybe vinni ha az anya meg
hal, vagy gyógyíthatatlan betegség
ben szenved. A háború amúgy is 
nagy pusztítást végbe a csecsemők
ben, mert a falusiak nem értenek a 
gyermek mesterséges táplálásához,

— A zöldköves gyűrű. Regény 
Irta : Törők Gyula. Tulajdouképeu egy

— Az Országos Hadigondozó Hl 
vatal a Központi Textilipar R. T. 
hadialapitvAnyfc képező internátmsal 
egybekötött középfokú női gazdasági 
és kertészeti szakiskolában (Budapest, 
II. Házmán-u. 10 sz. 1918, évi szép 
teraber hó 1-én kezdődő 1918/19. 
tanévre betöltésre kerü'ő 15 iuterná- 
tusi helyre pályázatot hirdet. Ezen 
intézetbe pályázhatnak a polgári is
kola vagy más középiskola ü osztá
lyát, kivételes esetben legalább négy 
osztá yt végzett, 1 0  életévüket be
töltött, a középosztály hoz tartózó, 
magyar anyanyelvű, eg szséges és 
a kertészeti munkára alkalmas leá
nyok, első sorban hadiárvák és 30 
évesnél n• rn idősebb hadiözvegyek. 
Banlakókul fe vett árvák és hadiöz
vegyek felvétele, oktatása és tartása, 
vagyöntalaoságuk esetén teljesen iu- 
gyeuea. A pályázók kellően felsze 
relt kérvényeiket, folyó évi julius hó 
15 éig nyújthatják he az Országos 
Hadigondozó Hivatalnál.

— Beírások a főgimnáziumban. A*
1918/19 tanévre a» első osztályba a 
beírások julius 1  és 2 -án lesznek d. 
e. 9—12 óráig.

kan megnősültek az idegenben, most 
azután, hogy egyre-másra térnek 
vissza hazájukba, nem ritka eset, hogy 
az egyedül bevonult katona másod, 
vagy harm*dmagával tér vissza, ma
gával hozza feleségét és esetleg — 
gyermekeit. Ily esetben, ha a v is 
szatért hadifoglyok törvóuyes házas
ságukat okirattal igazolják feleségű 
két és gyermeküket is vesztogzár alá 
helyezik, amelynek letelte után a 
férj a megállapított rendes kiképzés
ben részesül, családját pedig az ál 
tála kijelölt helyre továbbítják, H» 
a f-rj ilyen helyet nem tud mondani 
a férj illetőségi helyét kell részükre 
kijelölni. Ha kiderül, Ijogy a házas

nem jogérvényes, az asszouyt nem 
lehet magyar vagy osztrák állarapol 
gárnak tekinteni és az elhelyezésé
ről a politikai hatóságnak kell gon 
doskodoi.

Nagy lopás Sárospatakon. Egy
Niko'aj nevezetű 24—25 év körüli 
orosz fogoly Grün Ármiu sárospataki 
lakostól, akinél munkában volt 3 db 
80.000 K betétről szóló tkp. köny. 
vecikét és Ö3.000 K készpénzt el
opott és azután megszökött. Az 

orosz fogoly szetnólyleirása; hosz- 
szukás barna arc, mágus termet 
kis barna bajusz, drap vékony ka
bát, kockás nadrág, zöldes felhajtott 
szélű kalap, lábán bakkanos. Beszél 
oroszul, németül jói, magyarít1 és 
franciául törve.

— Élelmiszerek külföldre való fel 
adása félévi börtönnel büntethető. A
kormány a nagy élelmiazercsempé- 
szet megakadályozására rendeletét 
tett közzé, amellyel 6  hónapig tér 
jadhető elzárással büntethető kihá
gásnak minősiti, ha valaki éle mi 
vagy egyéb közszükségleti cikket 
az ország határán túl eső h-lyre pos
tán felad. A posta a feladott csoma
got ellenőrizheti és a postának rz rZ I Ji) 
alkalmazottja, aki a készleteket fö'-j 
fedezi, az érték öttizedét kapja, j

— Arató századok. Hír szerint « 
hadvezetőség az aratás munkájára 
külön századokat fog alakítani, ame
lyeknek mindegyikébe egy tiszt és 
néhány altiszt kerül. Az aratószáza
dok létszáma egyenMnt körüi-be'.ül 
száz ember lesz és minden arató
század öt munkasoHztagra fog osziani.

— Megszüntetik a helyi távirat 
forgalmat. A kereskedelemügyi mi- j 
niszter arra való hivatkozással, hogy | 
a táviróhivaUlok, megfogyatkozott 
személyzete nem tudja a mai nagy 
forgalmat lebonyolítani, a rnagáutá-

magyar család megrázó feledbe 
tétlen történetét Írja meg Török Gyuia 
ebben az újabb nagyszabású regé
nyében, de a töltene! során egy egé
szen csodálatos világba vezet. Az ol
vasó előtt megeleveue,dik a hatva
nas és hetvenes esztendők polgári 
élete, a gentry, a fé'század előtti vi
déki város, a pusztulásnak, vagy 
szerte foszlósnak induló nagy csalá
dok, nemzetségek eg- szsora. Á mind-

uzerkeszto: 
Szerkesztő:

Landetmann Miksa, 
György Lajoa,

Pk. 1335/1918. sz. A királyhelmeczi kir. járásbíróságtól.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kir. járásbíróság közhírré teszi, hogy Lichtman 

Sámuel kisezigándi lakos által Grósz Józsefné debreczeni 
lakosnak eladott, de utóbbi által át nem vett 1 1 0 — 1 2 0  q. 
répa (becsértéke 4000 korona) a K . T. 351. és 347. §-ai 
értelmében 1918. évi julius hő első (1) napján dl e. 
10 Órakor Kisczigándon a Nagyhomoktanyán megtartandó 
nyilvános árverésen készpénzfizetés mellett a legtöbbet 
ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is cl fog adatni, 

Királyhelmecz, 1918. junius 20.

S áb r ie l sk ., kir. jbiró.

Nyomatott Undeamann Miksa él Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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