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Magjaién minden szerdán es szombaton este.
Kéziratokat vissza nein adunk. 
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Előfizetési á r :
Egész évre 10 korona. Félévre 5 korona. Negyed 
évre 2 korona 50 fiilér. Egyes nzám ára 10 fillér 
Hirdetéseket a legjutányosabb árban közlünk

A kijózanodott tótokhoz.
No derék tótocskák, hát kijó

zanodtatok már ? Némelyitek még 
most is bent van az újhelyi kór
házban, mert deliriumot kapott a 
temérdek pálinkától, de a többi 
talán mégis kiheverte már a négy 
hetes dinom-dánom mámorát.

Vagy talán nem is emlékeztek 
már a nagy boldogságra, a p a 
radicsomi dicső állapotra, mikor 
olyan nagy úr volt minden tót, 
mintha legalább is grófnak szüle 
tett volna. H ej, hogy folyt a pá 
linka, akár a viz a Bodrogban ! 
Ihatott minden tót, amennyit 
akart. Megihatott két litert is egy 
nap, akinek kevés volt két liter, 
megihatott négy litert. Ha már 
megunta a pálinkát, ihatott bort, 
amennyi csak fért beléje. Aztán 
a sok jó  hús! Csak be kellett 
menni a mészároshoz, mérte in
gyen. Vagy nem is mérte, csak 
úgy rakta a tányérra, amennyit 
akartatok. Meg a sok finom szi
var ! Csak úgy szórták közétek, 
szíhattátok reggeltől estig, még 
se lóg yott el.

Mintha a mesében éltetek volna 
egy hónapig. A mesebeli Bergen- 
góciában, ahol bor folyik a pa
takokban, mézeskalácsból vannak 
a házak és sült galambok röp
ködnek a levegőben. Csak ki kell 
nyitni a bicskát s ehetik belőlük 
dúlásig az ember. Bizony úgy él
tetek, mintha ebbe a Bergengó- 
ciába vitt volna át egy hónapra 
valami jószívű tündér

Meg az a sok szép Ígéret, amit 
kaptatok. Legelőt, bikát, iskolára, 
templomra háromezer, hatezer, 
tízezer koronákat. Igazán csak a 
mesében van ilyen. Gyönyörűség 
volt egy hónapig tótnak lenni. 
Szvatopluk óta nem éltetek ilyen 
jól, nem kaptatok ennyi húst, meg 
pálinkát.

No, logyasztottátok is dereka
san. Ma se győzi kilizetni Székely 
Elek ur r. sok korcsmakontót. Nem 
is fizeti már a legtöbbet. Kilük- 
dósi a korcsmárosokat. Mert már 
szinte túlságosan sokat ittatok, 
derék tótocskák.

V olt is láttatja a sok ivásnak. 
Berúgtatok alaposan. Egy álló 
hónapig mindig részegek volta
tok, soha egy percre ki nem jó- 
zanodtatok, a szénátokat le nem 
kaszáltátok, krumplit, kukoricát 
meg nem kapáltátok. E l is rom

I lőtt a krumpli, mert kapálatlan 
maradt. M it fogtok enni egész 
télen, szegény tótocskák ?

Emlékeztek még erre a sok; 
nagy boldogságra? Emlékeztek aj 
Kazy húsára, Kazy pálinkájára? 
Emlékeztek a arra a cifra szép 
hosszú farsangra, amit a válasz
tás hozott nektek ?

No csak emlékezzetek rá! Mert 
sose lesz ilyen jó dolgotok töb
bet, ha csak Szvatopluk apátok 
fel nem támad egyszer a sírjá
ból ! A  farsang után jön most a 
nagyböjt. Es ez hosszú nagyböjt 
lesz, öt esztendeig lóg tartani.

H át ad még Kazy pálinkát? 
Ugye nem ad többet 1 ígérték 
pedig nektek, hogy vasárnap (már 
hogy holnap) megint kaptok bort, 
pálinkát, lesz mulatság. No, azt 
ugyan várhatjátok Meg várhat
játok az ingyen szivart, ingyen 
húst 1 Abból ugyan nem esztek 
öt esztendeig. Es várhatjátok a 
megígért hatezer, tízezer koroná
kat. Csak menjetek utána Szé
kely E lek úrhoz, vagy menjetek 
épen magához a tőispln úrhoz, 
ha azt akarjátok, hogy az eme 
létről lökjenek ki benneteket.

Most hát aztán mondjátok 
meg, hogy mindebből mi liaszno 
tok volt. Most már talán kigozöl 
gött a fejetekből a temérdek pá
linka, amit megittatok. Ugyan 
mondjátok meg már most józan 
tő ve l: mit ért nektek ez a Kazy 
farsangja ? Gazdagabbak lettetek 
tőle ? Jobb dolgotok van ? Bizony 
még inkább károtok lett belőle 1

Hát érdemes volt azért a hit
vány pálinkáért eladni a lelkete- 
teket. Gyalázatot hozni maga
tokra, faluitokra. Mindenki szid, 
mindenki megvet azért, amit tet
tetek. Es ha van bennetek lelki
ismeret, az is vádol, hogy elad
tátok magatokat komisz pálinkáért.

Majd nem kaptok már öt esz
tendeig pálinkát. De fizethetitek 
a sok adót. Mert sok pénz kell 
a császárnak. A  németek vissza 
akarják szerezni azt, amit rátok 
elkőtöttek, amit veletek megitat 
tak. Kivetik adóba. Lesz majd 
gyufaadó, hogy öt fillér lesz egy 
pakli gyula. Lesz petróleum adó, 
meg isten tudja, miféle adó 
Csak győzzétek fizetni ! Es lesz 
létszámemelés, hogy még a nyo
morékot is elviszik katonának. 
M ajd akkor jusson eszetekbe, 
hogy mindez azért van, mert pá

linkáért a kormányra szavaztatok.!
Nem szégyellnek magatokat ? 

Lássátok, a magyar faluk mind 
jól viselték magukat, többséggel 
a függetlenségre szavaztak. Csak 
ti rontottátok cl, és ezért hara- 
gusznak rátok most a magyarok. 
Ujjal mutogatnak rátok, hogy pá
linkáért eladtátok a lclketcket.

Bizony tótok, nagyot vétkezte
tek. De legalább most jöjjön  
meg az eszetek. Most már nem 
vagytok részegek, gondoljátok 
meg, milyen gyalázatosságot mű
veltetek.

Es máskor okosabbak legyetek !

a  toll.
Ilyenkor, mikor a szenvedélyek 

erősebbon zakatolnak. , több toll 
perceg a papíron, mint tücsök 
az eresz alatt.

Egyiknek a jogos nemzeti érdek, 
másiknak a jogosulatlan magánérdek 
hajtja a vért a tollába. Az a s z ív  
vérkeringése, ez a gyomoré.

Szó esik a legheterogént bb dől 
gokról. Ez az önálló bankról, az a 
rossz cselédekről tárgyal. Kinek mi
ben van praxisa.

Rendszertelen, kiforratlan gondo
latfolyamatok fixirozóduak papírra, 
de az egynapos életet valamennyi 
próbálkozás megbirja.

Es a büntetőtörvény keretein kivü, 
minden Írás megengedett vagy meg
tűrt dolog. Hazudni polgári törvény 
>zerint szabad. Aki tehát erkölcsi 
törvényt nem ismer, hazudhat szó
ban és írásban egyaránt. A hazug
ságot sokan olyanféle szükséges 
roszuak tartják, mint a párbajt. Pe
dig rossz mindenaktttő, de egyik se 
szükséges. Szóval megtűrt írás is van.

De azt az elméletben gyönyörű és 
gyakorlatban lesújtó nemzeti vív
mányt, hogy mindnyájunknak jo 
gunk van írni, megnyugtatóan ki
egészíti az a másik tétel, amelyben 
egy ős szabadságjogunk szólal meg, 
hogy t. i. senki sem köteles olvasni.

A tolinak van történelme is, van 
erkölcstana is.

A hegyes római kalaruustól a tompa 
angol toliig nagy változásokon ment 
keresztül ez a szellemi szerszám. De 
nemcsak alakjában lehűl különböző : 
— karakterében is. Mert minden 
időben voltak ragyogó és sötét tol
lak, aszerint, hogy minő szolgálat
ban állottak. Amelyik toll nagy esz
méket, közérdeket szolgál, ha gyenge 
is, ragyog; amelyiket jogosulatlan

magánérdek hoz mozgásba, ha «tin- 
aranyból van is, fekete.

A megfizetett toll halhatatlan typus 
mert a daimonionnak, az ős rossz
nak egyik minden időkru szóló, in- 
karnátus megnyilatkozása. Nincs sö- 
tétebb árnyék, mint az, amelyeket a 
megfizetett toll a lelkiisineretre vet.

Es ez a hatalmas árnyék bizonyos 
mértékben egész zsurnalisztikánk 
lelkiismeretét nyomja. Mert ezen az 
epheiuer igazságokat tormelo, ellen
őrizhetetlen területen burjánzik fel 
legkönnyebben a jogosulatlan ma
gánérdek. Ahol nincs meg az érzék 
a sajtó méltósága iránt, ott hama
rosan felver a gaz minden rovatot. 
Nagy eszméket, szeplőtlen jelleme
ket ellepi a magáncélok, a hatalmi 
érdekek dudvája. Nincs szentség: 
s j szabadság, se tekintély. Ez a két 
vezérgondolat, amelyek egyike a 
radikális, másika a konzervatív vi
lágnézetet fogja át, egyaránt sárba 
van tiporva. Csak önzés van ott és 
hatalom és magánérdek. A szív a 
gyomorba száll, az agy pedig a szív 
helyét foglalja el. Mily nagyszerű 
gondolatokért dobog aztán a gy°* 
mór és mily ürességtől korog a szív, 
amelyben az agy velő szítja a lelke
sedést ! Minden szürke. A szemek 
fényérzékenységüket csak az arany
nyal szemben őrzik meg. A nagy 
érzések csillagai letűnnek és felvu- 
valkodott célszerűségi belátások úsz
kálnak az ürességben.

A mi magyar zsurnalisztikánk távol 
áll ettől a sivár képtől. Do bizony 
néha napján megszólalnak tienne 
opportunistikus anyagulvi jelszavak 
— mostanában főként a vonal fölött.

Egy nagy fekete toll úgy fekszik 
a zsurnalisztika lelkén, mint Kubin 
járványos fa'uján az Epidémia sötét 
óriása. Ha figyelmesen vizsgálódunk 
az újságírásnak, ennek a külön vi
lágnak gondolatfelhős és eszmecsilla
gos égboltján, hamarosan megtalál* 
uk rajta a hosszas, fekete meiuentot. 
Amint megtaláltuk a Hall«y üstö
köst. Ennek is üres. halovány a 
magj:> és a csóvája mérges gázokkal 
van tele, mint a rágalom tollának.

Ami a virágnak a fagy. a léleknek 
a bún, a hazaszeretetnek a lemondás, 
a szívnek a számítás, az életnek a 
halál — az az irodalomnak a meg
fizetett toll.

Mérges folyadékba mártott gyilkos 
szerszám, amelyet haszontalon em
berek saját becsületükbe döfnek és 
amelytől aztán a becsület rövidebb- 
hosszabb vergődés után a legocsmá-
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nytbb módon pusztul e l: erk iilcsi 
halállal . ■ ■

E z  a mt'Kfizetett toll kepe ós dics
telen pályafutása a lelkiismereten 
keresztül.

Ambrozy Ágoston.

koronára rúgnak 
a királyi fogadta
tás költségei. —

gokért küzdünk mert érezzük £ I j™ " ^ t t ?  Így' 
nyomatásunk.it, koldus, rabszolga ^  raagyaráágtul s i\

S eVármegyei közgyűlés
Legutóbbi számunkban részle

tes tudósításban számolunk be 
azokról az előkészületekről, m e
lyeket a király idejövetele alkal
mával tesznek a hatóságok és 
ma már beszámolhatunk egy 
újabb részletéről az előkészületek
nek, beszámolhatunk a királyjárás 
költségeiről is.

Félmillió koronára m g az az 
összeg, amely a törvényhatóság, 
esetleg az állam költségvetését 
terhelni lógja azért, mert itt lesz 
a nagy katonai parádé, itt fog 
végbemenni a rengeteg milliókat 
felemésztő cifra komédia. 

Egyébként itt a költségvetés:

Törvényhatósági utak 
rendbehozatala :

Vicinális utak rendbe
hozatala

Sztropkói községi utak 
rendbehozatala 

Világítási, közrendé
szeti, tüzrendészeli 
intézkedések meg
tételére, valamint a 
telefon elkészítésére

242000 K, 

176O0O „ 

40fM>0 „

400 Hl

oltunkat és ekkor mosolygós 
arccal, szó ellenvetés nélkül kell 
megszavaznunk félmilliókat arra, 
hogy végigélvezhessük liainknak
agyonsanyargatisát.

Rabszolgák, közönséges rab
szolgák vagyunk, akiknek csak 
törnünk, szenvednünk és I izet— 
nőnk szabad. Közönséges rabszol
gák vagyunk, akikkel rendelkezik 
a felsőbb hatalom kénye kedve 
szerint. Mosolyognunk szabad. 
Mímelhetjük a boldogságot, ami
kor a félmilliókat megszavazzuk. 
Ezt megengedik nekünk, egyebet 
nem.

l'róbálnók csak megtagadni 
költségek viselését Próbálnék csal 
bátran odavágni, hogy fizesse a; 
a költséget, aki ezt a cifra ko 
médiát rendezi, vol na máj 
el hadd Ránkvetné magát az. 
egész államhatalom a maga rette
netes erejével és visszavetné fej
lődésben ezt a vidéket évtizedekre.

nfelffl ÖOX) koronát igér- 
eltáitoro- 
tótokhoz

állott.
Az a haj, hogy pl. Kistorony* 

okos, d.*rék, értelmes magyar népé
nek r>ak :I0 szavazata van, lVidzás- 
ujlak pálinkáért szavazó tótjainak 
pedig 1 ri0 .

10 fizetésemelési kér
vény egy városi köz

gyűlésen. 10
Izgalmas jelenetek.

Ilogyay Béla és

Rendes közgyűlést tartott a 
város képviselőtestülete csütörtö
kön délután. 32 tárgy került na
pirendre és ebből 10  lizctéseme- 
h-s, drágasági pótlék és jutalma
zás iránti kérelem volt. A  városi 
tisztviselők valósággal rávetettek 

d ' hadd ! magukat a képviselőtestületre, 
mert az cgyideig jószívűséget ta
núsított.

Sőt akadnak tisztviselők, akik 
egy kis félrevezetéstől sem riad
nak vissza, csakhogy a kért ősz-

Ezért muszáj n e k ü n k J é r d e b r - ^  megk3Phassák. ilyen
fejet hajtani a felsőbb és társainak a ké-
„ák és készséges engedelmesség. való hivatkozás

sal tudták kicsikarni a drágasigi

összesen.- 498000 „
Lhhez járulnak még a törvény

hatóság által eszközlcnőó díszítési 
munkák és fogadtatási költségek, 
úgy hogy félmillió koronánál jó 
val többe fog kerülni a király lá
togatás.

Ezeket a költségeket a vár 
megye közgyűlésének tegnapi ha
tározata tolytán államsegélyképen 
fogják kérni a kormánytól, addig 
pedig a vármegye előlegezi rész
ben az útalapból, részben a gyám- 
pénztári készletből.

Es mit kap mindezekért el'cn- 
érték gyanánt az ország, a vár
megye? Semmit, egyáltalán sem
mit. Keresztül fog vonulni a vár
megyén egy egész ármádia, leta
pos, lünkre tesz mindent, ami 
útjába kerül, lejön küzibénk a 
király és kioszt egynéhány kitün
tetést. Ennyi az egész.

Es most merje még mondani 
valaki, hogy nem boldog a ma
gyar, hogy ez a nép nem a leg
szerencsésebb nemzet a világ 
összes nemzetei között. Hát hol 
lehet máshol csekély félmillió ko 
rónáért ilyen nagyszerű komédiát J0ílün 'nK>'<>n 
vég'gélvezm r 1 lát nem ér meg 
egy félmillió koronát, hogy szem
től szembe láthassa uralkodóját, 
hűséges magyar nemzete ?

Könny szökik az ember sze
mébe, összeszorul az. ember szive, 
mikor e sorokat papírra veti Mi 
szabadságért, függetlenségért, jo 

géi megszavazni a félmilliós költ 
ségeket.

No de vigasztalódjunk meg. 
Meczncr Gyula gomblyukát egy 
ordó fogja nemsokára disziteni. 
Es ez is valami.

A magyar falvak.
Emlékezetre méltó a magyar fa

luknak a választáson való viselke
dése. Tu'nyomó részükben gyönyö
rűen kitartottak a magyar ügy mel
lett. Hiába, ezek magyar emberek, 
ha nem is olvasnak mindig újságot, 
a szivük megsúgja nekik, hogy hova 
kell államok.

Ha a keriiiet csupa magyar köz
ségekből állott volna, fényesen győz
tünk volna. Mert a magyar közsé
gekből összevéve nagy többségünk 
volt. Ezt a lelkes, értelmes, hazafias 
magyar többséget lenyomta a pálin
kán megvásárolt értelmetlen tótok 
nyers és vad tömege.

' Pedig környékezték a magyar köz
ségeket is. Italt ide is küldözött Szé
kely Elek temérdeket. Koresmárosnk 
nál itt is nyílt számla volt. Legelőt 
bikát Ígértek itt iszonyú sokat. Olyik 
magyar községben előre ki is fizették 
a bika arát (nóta is van róla a köz
ségben). Itt is kinálgatták az ezre 
sek* t egyháznak, iskolának, meg m i 
egyébre. Volt község, amelyik ilyet 
ígérettől egy napra meg is tántoro 

[dőlt s a muszkákhoz állott. De a 
másik nap már feltámadt bennük a 
magyar érzés, magyar becsület s 

i visszatértek a függetlenségi párthoz.
Legszebben viselkedtek a magyar 

faluk közül Csarnahó, Kistoronya, 
Nagvbári, Kisbári, Ladamóc, Vily és 
az egészen megmagyarosodott Czéke 

arnahóról két derék magyar pol
gár még a szomszéd falukba is át
ment pártunk melleit küzdeni s tel

it Ikvsedésből három 
napot töltött el más falukban. Meg. 
érdemlik, hogy feljegyezzük a nevü
ket. Dekányi Mihály és Jakab János 
volt ez a két deiélí hazafi.

Szépen kitartott Horsi, dacára a 
hercegi uradalom iszonyú nyomásá
nak. Zemplén, llossziihiz, Felsőreg- 
mec. A többi magyar faluknak is 
bejött a fele, kivéve az egy Vitány, 
amely nagyon sok Kazy bort meg-

c

pótléK kiutalását, hogy az 1910. 
évi állami segély még sokára lóg 
leérkezni. Azt azonban nem Írták 
bele a kérvényükbe ezek a jó  
urak, hogy az 1909. évi államse 
gélyt csak e hó 3-án vették fel 
egy összegben és ezenkívül fel
vették az 1909. évi drágasági 
pótlékot is. Arról nem világosí
tották fel a képviselőtestületet, 
hogy 1909-ben kétszeresen élvez
tek pótlékot. No, de majd a le 
lebbezés talán segíteni fog i  
képviselőtestület elhamarkodott ha
tározatán,

A  legnagyobb vakmerőséget 
zonban Székely Elek és társai 

követték el, akik egy olyan em 
bérnek a megjutalmazását s/.eret 
ték volna kierőszakolni, aki meg
károsította a várost és aki a vá
ros megkárosításából magának 
anyagi előnyt biztosított. Hála 
Fejes István és Busa Barna éber
ségének, ez a szégyenletes dolog 
nem történt meg es a város kép 
viselőtestülete megmenekülhetett 
attól a szégyentől, hogy olyan 
tisztviselőt jutalmaz, akit már ré
gen ki kellett volna közösíteni a 
tisztviselői karból.

Erről, az izgalmas jelenetekben 
egyáltalán nem szűkölködő köz 
gyűlésről az alábbi tudósításban 
adunk részletesen számot:

Megnyitás.
Lassan gyülekeztek a képviselő-' 

testület lúgjai a közgyűlésre. 3 óra
kor még csak 2 képviselőtestületi 
tag: Waller Aladár és Landesmumi 
Miksa voltak j* len és csak azután 
jöttek a többiek : K*z Gyula, Fried- 
manii Lajos, <i.itliy ( I *za, Keicliard 
Ármin, lMtli Mór, Szedtük János, 
Uóth Ihrnáth, Alexander Manó. dr. 
Búza Barna, Klein Andor, dr. Licb- 
tenstein Jenő, Schw. iger Márkusz, 
dr. Legeza János és Fejes István. 
Az elöljáróság tagjai közül jelen vol 
tak : Farkas Andor, Futaky Miklós,

Kérészy Gyula,
Schmied Lajos.

A képviselőtestület tagjainak lassú 
gyülekezése miatt csak néhány perc
cel 3 óra után nyithatta mega köz 
gyűlést dr. Reichani Salamon pol
gármester. Tárgyalás előtt bejelen 
tette, hogy — tekintettől arra, hogy 
rendes közgyűlésen a tárgysorozatba 
fel nem vett tárgyak is tárgyaiba- 
lók — a gyűlésen a tárgysorozatba 
felvett 7 ügyön kívül még 23-üt fog 
tárgyaltatni.

Tárgyalás

A sátoraljaújhelyi állami elemi is
kola vezetősége kérte a tunácsot- 
hogy az iskola vízellátásáról gondos, 
kodjék. A tanács takarékossági szem
pontból mellőzte a vízvezetéknek az 
épületbe való bevezetését, azt csak 
abban az esetben hajlandó megcsi
nálni, ha a költségeket a  ̂közökt. 
minisztérium viseli. Egyelőre 470 
kor. költséggel az iskola udvarára 
egy közkutat szereltettek. A képvi- 
udőtestület a tanács intézkedését tu- 
lomásul vette.

Deutsch Salamon 1400 kor. bér- 
hátralékának törlésére tett tanácsi 
javaslatot nem fogadta el a képvi
selőtestület, hanem az ügyre vonat
kozó aktákat azzal adta ki a pol
gármesternek, hogy állapítsa meg, 
kit terhel a mulasztásért felelősség.

Miután az ügyész nem volt jelen, 
az ügyészi teendőknek a gyűlés 
alatti ellátásával dr. Lichtensteiu 
Jenőt bízták meg.

Elhatározták, hogy a marhaleve
lek kezeléséből befolyt illetmények 
— a Kellner Sámuel rendőrulka- 
pitánynak megállapított illetményen 
kívül — a város házi pénztárába fi
zetendők be. A havi és országos vá
sárok alkalmával talált ragályos be
teg állatok elhelyezésére Moskovits 
Emil zsólyomkai korcsmáros istálló
ját vették bérbe.

Névszerinti szavazással elfogadtak 
a sárospataki erdőbe benyúló városi 
erdőterület eladása tárgyában, vula- 
mint a liartai malom vizbasználati 
jogosítványának, a volt városi ma
lom vizbasználati jogosítványainak 
és épületeinek megvétele tárgyában 
kötött szerződéseket.

Megrendelték Abauj-Torna várme
gye és Kassa történelmi közlemé
nyei c. folyóiratot.

Pénit kérnek.

Ga'os Elemér jutalmazás iránti ké
relmét elutasították.

Sima a Ödön közig, gyakornoknak 
megadták a már két év óta élvezett 
IK>0 korona fizetési pótlékot, kimond
ták azonban, hogy a fizetések álta
lános kiegészítésénél ez. az összeg 
beszámítandó.

Nagy Peti András iparostanonc- 
iskolai szolga fizetésemelés iránti ké
relmét elutasították.

A hivatalszolgák fizetésemelés 
iránti kérelmét a pénzügyi bizottság 
elutasítani véleményezte, a rövid 
időn belül bekövetkezendő status- 
rendezésig. A képviselőtestület azon
ban méltányosaid) volt és addig is, 
mig fizetéseiket véglegesen rendezni 
fogják, 100 korona drágasági pótlé
kot szavazott meg részükre.

Gálos Elemérnek napidij-felemelés 
iránt beadott kérőimét elutasították, 
mert csak a múlt ülésben emelték 
a napidiját.

Janoscsik András volt tűzoltó 
kegy díj iránti kérelmét elutasítottak.

A városi s priisök fizetésemelés 
iránti kérelmét elutasították. Ugyan- 
csak elutasították Üuttmann Hermán 
fizetésemelés iránti kérelmét.

(}öcséi Jenő adójegyző korpdtlé- 
kát 20 koronával emelték.

A hivatásos tűzoltók fizetésének 
50 ről (10 koronára való emelését ja
vasolta a tanács. A képviselőtestü-

A Nagyszebeni Földhitelintézet törlesztéses kölcsönyt nyújt 
házakra és földbirtokokra. Bővebb felviágoitás Dr. BURGER 

JAKAB sátoraljaújhelyi ügyvéd urnái kapható.
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le t az összeg mikénti fedezésére vo
natkozólag véleményt kér a pénz
ügyi bizottságtól.

Lépre mentek.
Mitrik Mihály és társai kérvényt 

adtak hu, melyben kérték, hogy — 
tekintettel arra, miszerint az 1910 
évi államsegély csak nagyon későn 
fog megérkezni — az élvezet drá
gasági pótléknak következő negye
dévre való kiutalását is rendelje el 
a képviselőtestület A képviselőtes
tület pedig lépre ment s elrendelte 
a drágasági pótlék kiadatását, nem 
is gondolva arra, hogy a tisztviselők 
kérvényében egy kis félrevezetés 
van. Mert igaz ugyan, hogy az 1W1U. 
évi államsegély még meg nem ér
kezett, de az 190 .̂ évit u hó 3 —4- 
én már fel is vették annak dacára, 
hogy 1Ü09 ben drágasági pótlékot 
is élveztek.

Mint értesülünk, ez a határozat 
még nem lesz végrehajtható, mert 
megfelebbezik.

Apróbb ügyek.
A vízvezetéki viz vizsgálatáról 

szóló bakterológiai intézeti jelentést 
tudomásul vették.

Nyilassy Káro'y fögymna>iumi 
igazgató a fogymuasium könyvtárá
nak adományozott Mikszálh-müve- 
kért köszönetét mond. Tudomásul 
vették.

Több egylet, város és vármegye 
segély iránt benyújtott kérvényét alap 
hiányában elutasították.

Kiss Ödön városi ügyész indítvá
nyára elhatározták, hogy a hegy
községgel együtt 8 drb. permetezőt 
szereznek be és azt napi 50 filléres 
kölesöndijért a kisebb szőlő-gazdák
nak kiadják.

Elhatározták, hogy a kőbányának 
2200 korona évi bérért való bérbe
adását újból megkísérlik és ezért 
nyilvános versenytárgyalást hirdet
nek.

Mi lesz a betétekkel?
A város elhatározta, hogy a házi 

és gyámpénztári betéteiért — ép 
úgy.mint a múlt évben — 4 és fél 
százalékot kér. A pénzintézetek azon
ban egy közös beadványban arrrúl 
értesítették a várost, hogy a betéte
kért csak 4*06 százalékot hajlandók 
fizetni és amennyiben ebbe a város 
bele nem menne, hajlamlók a beté
teket felmondásra visszafizetni. A 
város erre azzal a kérdéssel fordult 
a pénzintézetekhez, vájjon előbbi 
beadványuk felmondást jelent-e, 
de a pénzintézetek erre egyáltalán 
nem feleltek.

A pénzügyi bizottság azt java
solja a képviselőtestületnek, hogy a 
válasz megtagadására a betétek fel 
mondásával feleljen. A tanács pedig 
azt javasolja, hogy az iratok adas 
aanak vissza a pénzügyi bizottság
nak, hogy arra is adjon véleményt, 
hogy mit csináljon a város a beté
tekkel, ha azokat felmondta.

A képviselőtestület azonban egyik 
javaslatot sem fogadta el, hanem 
magáévá téve dr. Búza Barna indít
ványát, utasította a polgármestert, 
hogy a pénzintézetekkel folytasson 
személyesen újabb tárgyalásokat és 
annak eredményéről tegyen jelentést 
a képviselőtestületnek.

Szellőztetik a múltat.
Székely Elek és társai indítványt 

adtak be a képviselőtestülethez, 
melyben kérik, hogy Csoltkó József 
városi gazdasági felügyelőnek 25 évi 
szolgálata elösraeréseüí jutalom adas
sak. A pénzügyi bizottság azzal az 
indokolással, hogy már többen kap
tak ilyen jutalmat, indítványozza, 
hogy Csoltkónak is szavazzanak 
meg a nyugdíjba is beszámítandó 
100 korona jutalmat.

Fejet István nem emel kifogást a 
jutalmazás ellen, de mert csak arra 
érdemes embereket óhajt jutalmazni, 
kéri a polgármestert, hogy adja elő 
véleményét a jutnlmazandóról, volt-e 
ellene fegyelmi? miért? el lette  
ítélve ? stb.

A polgármester kijelenti, hogy már 
egyszer adott ilyen értelmű felvilá
gosítást a pénzügyi bizottságban 
melyben elmondta, hogy volt Csoltkó

ellen fegyelmi eljárás, de mentsék 
fel attól, hogy azt itt is a nagy 
nyilvánosság előtt tárgyalja. Elég 
legyen felvilágosításul annyi, hogy 
inig a többi tisztviselő 200—2 0 0 ko-| 
rónáik ipott, addig Csoltkónak 100-at 
véleményez a bizottság. Kéri azon
ban, hogy ezt a csekély összeget 
már a 25 éves szolgálatra való te
kintettel is adja meg a képviselő
testület.

Leleplezés
I)r. Búza Barna nem járul hozzá 

a polgármester véleményéhez. Sze 
rinte a jutalmazásra érdemeket kell 
szci ezni, Csoltkó pedig nem csak 
érdemeket nem szerzett, de az át
lagos kötelességtoljesitósen is alul 
maradt. Csúnya fegyelmi ügyei vol
tak, melyekből az egyik kiderítette 
azt, hogy Csoltkó szándékosan meg 
károsította a várost, mert a város 
pénzén saját szőlőjét dolgoztatta stb. 
Soha Csoltkótól elszámolást a p. ü. 
bizottság nőm tudott kapni, mert 
rendetlen, pontatlan tisztviselő. E l
lenzi a jutalmazását.

Fejes István : Az elhangzottak után 
erkölcsi lehetetlenségnek tartja (Nőit 
kó jutalmazását. Elég jutalom rá 
nézve, hogy ilyen múlttal 25 évig 
megtűrték a vátosnál. Erkölcsi szem 
pontból tiltakozik a jutalmazás ellen

Védelem
A Székely-gárdának rettenetesen 

fájt ez a leleplezés egyrészről mert 
egyik hii emberüket telte nyilváno
san erkö'csileg lehetetlenné, másrészt 
mert o leleplezések bevilágítottak n 
abba a züllött rendszerbe, moly Szé
kely E ek uralma alatt a városházán 
uralkodott. Felállt hát dr. Üdítőn- 
stein Jenő — s mint jó védőügy ved
hez illik — tagadta mindazt, amit 
Búza mondott, de h.i igaz is volna 
ho gy az a fegyelmi o’yan súlyos 
dolgokat állapított m>'g — monda 
Ügyes fiskális furfanggal — akkor 
sem lehet a jutalmazást megtagadni, 
mert 25 év alatt egyszer lehet botol
ni is. Egyébként kérte a fegyelmi 
iratoknak a képviselőtestület elé való 
terjesztését, mert ebből kívánja be
bizonyítani, hogy Búza vádjai nem 
állanak meg.

Végleg letörve.
És ez volt a vesztük. A  polgár- 

mester ugyanis kelte, hogy ne kivan 
já k  az iratoknak a képviselőtestület 
elé ‘való terjesztései. mert ezzel nem 
tesznek szolgalatot Csoltkónak, sőt an
nak a véleményének adott kifejezést, 
hogy akkor tesznek szolgálatot Csőit- 
kanak ha elállva a jutalmazástól elejet 
t eszik annak, hogy a fegyelmi ugye 
nyit: •ánosan szellőztessek.

A polgármesternek ez a nyilatko
zata bomba módra hatott, és megpe
csételte a Csoltkó soisát. A szava
zásnál aztán elvetették a p. ü. bi
zottság javaslatát. Mint érdekes tü
netet jegyezzük fel, hogy a Székely- 
gárda nem vett részt a szavazásban.

Vége
A polgármesternek julius 3 tői kez- 

dődőleg 4 heti szabadságot engedé
lyeztek. Helyettesítésével Farkas An
dor árvaszéki ülnököt bízták meg.

A viri'isek névjegyzékében Uh 
lent változásokat tudomásul vették.

Elhatározták, hogy a vízvezetéki 
hálózatot Hud»* és Markovits gyer
tyagyáráig 1232 korona költséggel 
meghosszabbítják és a viz köbméte
rét 12 fillérjével adják a gyárnak, 
ha a tulajdonosok öt évi vízhaszná
latra kötelezik magukat és biztosító 
kul leteszik a hálózat roeghosszahbi- 
tás költségeinek megfelelő összegét.

Végül pedig — tekintettel a 10- 
iki választásra — a hitelesítő köz 
gyűlést 10 ének d. u. 4 órájára tilzte 
ki a polgármester.

€ljogyott a Xazy pénze.
— Nagy xavar a munkapárton. —

Bajba jutottak a muszkák. Sok 
a kontó, temérdek fizetni való 
ven még a nagy itatásból. Egy
más után hozzák be n számlákat 
a korcsm ám on Egyet be is mu

tattunk a múlt számunkban. Es 
nem tudják kifizetni. Mert elfő 
gyott a pénz.

Kocsmárosok, kortesek, tótok 
tömegesen járnak a nyakára Szé 
kely Eleknek meg a főispánnak 
pénzért. 1 lol szép szóval, bizta
tással, hol az apjuk teremtésivel 
küldik vissza őket. Némelyik meg 
is unja a várakozást és perel, mint 
pl. az alsóbereckii korcsul áros, aki 
570 koronás számláját épen Btiza  
Barna utján perelte be,

A főispán pedig folyton sür- 
gönyözött Pestre pénzért. Még 
50 ezer koronát kértek. DeKhuen  
csak nem küldi. A *t mondja, kül
dött ő már Ujhelybe annyi pénzt, 
mint a pelyva, elégedjenek meg 
vele.

Szegény főispán mit tehetett 
egyebet, felcihclődött és tegnap 
délután személyesen felment a 
jiénzért Pestre. Magával vitte 
Klein Károlyt is. Bistosan bizo
nyítani, hogy csakugyan kell még 
a pénz.

A muszkák most remegve vár
ják, hogy hozza-é a főispán az 
50 ezer koronát, mert ha nem, 
akkor baj lesz. Nagy leleplezések 
lesznek.

Parancs a tisztviselőkhöz
-  Székely, mint diktátor. —

A muszkapárt harci eszközei.
Hogy nemi fogalma legyen olva

sóinknak azokról a gyalázatos esz
közökről, amikkel a muszkapárt küz
dött, bemutatunk itt egy rend‘letet, 
egy muszkapárti napiparancsot.

Ilyen leiratot kaptak a választás 
előtt pár nappal Ujhely város tiszt
viselői közül többen. Egy véletlenül 
a kezünkbe került. Így szól:

Tisztelt X  u r!
A Polgármester és u főispán meg

bízásából kérem, szíveskedjek minden 
lehetőt elkövetni és a korteseinknek 
legmesszebben segítségére lenni Kazy 
jelöltünk érdekében.

Tisztelettel:
Székely Elek s. k. György Lijos s. k

íme, a Kazy párt vezérkari fő
nökei a polgármester es a főispán meg- 
bisásábol küldenek rendeleteket u 
városi tisztviselőkhöz. Mars ki kor
teskedni.

Es szegény X  ur, meg Y ur, Z 
ur mit csináljon. A polgármester 
jiarancsolja, a főispán parancsolja. 
Muszáj menüi. Felpakolt és elment, 
ahová a polgármester és főispán pa
rancsoltak. Tényleg, hivatalosan, 
jegyzőkönyvileg meg van állajulva, 
hogy több tisztviselő engedetem 
nélkül eltávozott a hivatalából a vá
lasztás előtti napokon.

Pedig szegényeknek legnagyobb 
része függetlenségi érzelmű. Inkább 
kihúzatták volna u fogukat, mint 
hogy menjenek Kazyra korteskedni 
L)e hiába, a parancs parancs, el kel
lett menniük.

Hallatlan gyalázatosság ez. Ilyen 
szemérmetlenül még soso merték 
csinálni, hogy a kormányjiárt veze
tősége, főispán, polgármester nevé
ben nyílt Írásbeli rendieteket küld 
jön a tisztviselőkhöz.

A főispánról nem szólunk. O ké
pes volt mind uire. De a polgármes
ter! Aki megesküdött, hogy meg
tartja a törvény, képes lett volna 
alig egy félév ruulva igy megszegni 
az esküjét ?

Mert, ha csakugyan a polgártnes 
tér rendelte ezt. akkor ez a legbru- 
lálisabb törvénysértés és esküszegés, 
amit tisztviselő elkövethet.

De mi úgy vagyunk értesülve, 
magától a polgármester űrtől, hogy 
ez nem igaz. O erről semmit se tu
dott. U se György Lajost, su Székely 
Eleket ilyennel meg nem bízta. S

ichard polgármester tisztességes

ember, ezt el is kell neki hinnünk.
Ha pedig igv van, akkor abban

a; ratban György Lajos és Székely 
Elek urak egyszerűen hazudtak. 
Gyalázatosán visszaéltek a polgár- 
mester nevével, becsapták a szegény 
tisztviselőket, hogy hazugsággal fél
revezetve kortescéljaikra felhasznál
ják őket.

A koitesutra ment tisztviselőket, 
engedetem nélküli távozás miatt 
megbüntette a polgármester 4 ko
rona bírságra. De ki bünteti meg 
Székely Eleket és György Lajost, 
hogy hazugsággal rávették őket erre 
a hivatali vétségre?

Rettenettes gyalázatosság ez. De 
hát mit el nem követtek ezek az 
urak cinikus vakmerőségükben?

m "H ’ííh r
Mikor lesz a választás ?

A választások elmúltak. A kedé
lyek lecsillapultak, minden a rendes 
mederbe terelődik vissza, csak egy 
helyütt nőm akarnak rendezett álla
potokat tért inteni: az ipartestületben. 
Még mindig nem akarják kitűzni az 
ipartest Ulet tisztújító közgyűlését, 
még mindig lábbal tapossák a tör
vény világos rendelkezéseit a föis- 
páni hivatalban.

A főispán ur még mindig betekint. 
Még mindig megakadályozza a tör
vényes intézkedések végrehajtását, 
mert honorálni akar ezzel kortesszol- 
gálatokat.

Móré Dániel bőréről van szó. Azt 
a Móré Dánielt, aki nem átallotta 
2500) koronáért áruba bocsátani az 
iparosok loikiisnu rétét, meggyőződé
sét, aki a végső anyagi züllésbe so
dorta a nemrég még virágzó ipartes- 
lületet, el akarják távolitani*az ipar- 
testület éléről.

Es ezt nciu akarja megengedni a 
főispán. A kitűnő főkortesnek a bő
rét meg akarja menteni és inkább 
lábbal tapos minden törvényes in
tézkedést, visszaél hivatalos hatal
mával, mintsem hogy hű emberének 
csak a haja szála is meggörbüljön.

Választás előtt azzal a kifogással 
akadályozták meg a közgyűlés meg
tartását, hogy izgatott a polgárság 
hangulata és ilyen izgatott hangu
latban nem lehetne a gyűlés nyu
godt lefolyását biztosítani. Ma azon
ban már vége u választásnak, ma 
már lecsiliapultuk a kedélyek, mi
lyen kifogással, mi okból tartja még 
most is magánál az iratokat a főis
pán ur és akaoályozza a gyűlés 
megtartását ?

Erre nem tudna feleletet adni a 
főispán ur, mint ahogy nem tudna 
felületet adui a többi törvény leien 
intézkedéseiről, melyekkel eddigié 
akadályozta a közgyűlés megtartá
sát. Vérükben van már — úgy lát
szik — nekik a törvénytelenségek 
elkövetése és ha talán ukarnáuak, 
sem tudnának egyenes utón járni.

Bedig hiába való miuden erőlkö
dés, hiába a főispán urnák minden 
türvéuyszegése, a Móré sorsa már 
meg van pecsételve. Ennek az em
bernek pusztulni kell az ipartestület 
éléről rövid időn belül. Es ha el is 
húzza még egy rövid ideig a válasz
tást Betekiuls főispán ur, Mórét meg
menteni ueiu tudja.

Ez az ember a legelső alkalommal 
tukarodui fog arról a helyröl, melyre 
csak szégyent hozott és ettől nem 
fogja őt megmenthetni főispánt ba
r iján ak minden erőszakoisága seiu-
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'  Mórénak a távozása az ipartestü
let elnöki székéből, nemcsak anyagi, 
de erkölcsi érdeke is az ipartestü- 
lelnek.

H l R I  k.

Valahol mesize, valahol távol

Valahol messze, valahol távol 
Egy atomom lány perceket számol, j 
Nehezen tűnnek, nehezen múlnak 
S könnyei folynak, könnyei hullnak 
Valahol messze, valahol távol . . .

Valahol közel, tán épp o házba 
Fekszik egy fiú betegen lázba,
S fogja a tollat reszkető kézzel : 
„Várj! elmegyek, ha elmúlt az éjjel"... 
S egy hány a hajnalt hiába várja . .

Kroó József.

— Áthelyezés A p *nziig> rainUztcr 
Nyomárkay Hátraér pénzügyi számta
nácsost a pozsonyi rn. kir. pénzügy- 
igazgatóság mellé rendolt szainwvii- 
séghez áthelyezte.

— Adóügyi jegyzők válásztása volt 
f. hó 10-én, pénteken d. u. 3 éra 
kor. A közgyűlésen Dokus Gyula el
nökölt. 12 pályázat •rkezott be és a 
kijelölő bizottság mindet jelölte. A 
képviselőtestület azonban szavazó- 
mellőzésével uz első helyen jelölt 
Kelemen Miksát és Marton Eleket vá
lasztotta meg egyhangúlag, aki1-- a 
hivatali esküt nyomban lo is tették. 
A képviselőtestület bizalma ezúttal 
arra érdemeseket ért, mert a meg
választottak mostani munkakörükben 
már hosszabb ideje dolgoztak — 
mint szakdijnokok — felebbvalóik 
és nagy közönség legteljesebb elis
merése mellett.

— Egyházi beszed. A sátoraljaúj
helyi izr. anyahitközség nagy ti ni 
plomáhun f. hó 14-ikén, kedden dél
előtt fél tizenegy óra kórül a máz

kir imái megelőzőleg dr. Gohiberger 
Izidor rabbi egyházi beszédet intéz 
a hívekhez.

— Szakosztaiyi ülés. Zemplén var
megyei Gazdnsági Egyesület szőlé
szeti és borászati szakosztálya legkö
zelebbi ülését f. hó 15 én a rendes 
szokástól eltérően nem délután, ha
nem reggeli 8 órától kezdődoleg 
tartja meg.

— Nyári táncmulatság. A máv. fűtő- 
házi mozdonyvezetők kara július hó 
3-án jótékonyáéin táncmulatságot 
rendez a „Vadászkürt" vendéglő 
kerthelyiségében.

— Betörés és lopás. Folyó hó s- 
áról 9-érő menő éjjel Sehwarcz Ab- 
rahátu Andrássy utcai 33. sz. házban 
lévő fiiszerkereskedését feltörték és 
mintegy 100 korona értékű árut és 
készpénzt elloptak. A károsult ke
reskedő feljelentésére megindított 
nyomozás kiderítette, hogy a tettes 
Nadzán-Mozgó János rovott múltú 
19 éves suhanó, aki fiatal kora da
cára már négy ízben büntetve volt. 
A fiatal betörő éjnek idején bemá
szott az udvarra, a bolt ajtaját, feszi 
tette ki s u :y hatolt a íüszerkeres- 
désbe. A megrögzött fiatal gonosz
tevőt az előnyomozás befejezése 
után átadják a kir. ügyészségnek

Óvjuk meg gyermekeinket a gyomor 
és belhuruttül! Ez alattomos beteg
ség oly sok gyermek életét rövidíti 
meg, hogy alig találunk hozzá ha
sonló veszedelmet. Minden anya kö
telessége tehát, hogy gyermekének 
már a legkisebb gyomorrontásnál is 
2—3 evőkanálnyi Ferenc József ke- 
serüvizet adjon. Ez a legenyhébb 
tiszta természetes hashajtó, melyet 
a gyermekorvosok mindig ajánlanak. 
Óvakodjunk értéktele n utánzatoktól. I

— Megszökött elmebeteg A hely | 
beli „Erzsébet" közkórházit )! Ruda-1 
banyáoskáru családi ápolásba adott | 
Orosz Károly elmebeteg folyó hói 
7-én megszökött.

— A cirkuszban pár nap óta hat 
neves dijhirkozö játszik. Köztük van 
az ország híres bajnoka Csája is.

A jeles cirkusztársulato* ajánljuk a 
közönség pártfogásába.

— A t. hölgyeknek a legkedveltebb 
arcszépitő, mely joggal mondható 
páratlannak, kétségtelenül a híres 
Fóldes-féle M irgit-Crérae. mely va
lóban meghódította a világ hölgy- 
közönségét. Sőt urak is használják, 
mert teljesen ártalmatlan, a bőr min 
dennemü tisztátalanságát, szeplőt, 
pattanást, mítoszért stb. gyorsan és 
biztosan eltávolít, az arcot üdévé, 
fiatallá varázsolja. Nemcsak az arc
bőr. hanem a nyak, váll és kéz fe
hérítésére, finomítására is használják. 
Nagy tégely 2, kicsi 1 kor. minden 
gyógyszertárban. Postán kübli: Gti- 
tori Földes Kelemen gyógyszerész, 
Aradon.

Császárfürdő
Budapesten Nyári és téli gyógyhely 
a magyar Irgalmasrend tulajdona. 
Elsőrangú kénes hevvlzü gyógyfürdő;
modern berendezésű gőzfürdő, Ké- 
nyelmés iszapfürdők iszapborogatá
sok uszodák, külön hölgyek és urak 

I rszéére. Török-, kö- és marványfúrdök ; 
höléy. szénsavas- é, villamosvizfürdök. 
A fürdők kitűnő eredménnyel hasz
náltatnak főleg csuzos bantalmaknái 
és Idegbajok eilen. Ivó kúra a légző
szervek hurutos eseteiben s altesti 
pangásoknál. 200 kényelmes lakó
szoba. Sződd kezelés, jutányos árak. 
Gyógy- és zenedij nincs. Prospektust 
ingyen és bérmentve küld az igaz
gatóság.

ZT T- tiTT P T I P

BUZI & U  r  HON!X* v “ '1

B a k t e r i u m - m e n t e s
természetes ásványvíz.

Vese és hőlyagbajoknál, a resenip- 
,Imire idillt hurutjainál, l.ugykő- és 
fény képződésnél, a lékgutak és a 
kiválasztó szervek hurutos bántál- 
máinál kitűnő szernek bizonyult. — 
Ovosilag ajánlva. — F ő l e r a k a t :  
Tannenbaum Miksa cégnél Saujhely

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

Kiadótulajdonos :

•L A N D E S M A N N  M IK S A

kristály
á s v á n y v i z f o r r á s .

Étvágyat javít. — Gyomorrontást 
megakadályoz. — Több mint ezer 
orvos ajánlja. — Kapható minden 
fűszer és csemege üzletben, jobb 
vendéglőben és kávéházban. 

Főraktár:
Cipschitz JTColf cégnél Sátoraljaújhely.
Szt. Lukácufüi'dÖ Kutvállalat R. T. 

Budapest, (Buda.)

Helybeli előkelő üzletbe

pénztárnoknói
minőségben fiatal (keresztény) nő 
felvétetik. Jelentkezni lehet ezen 

I lap kiadóhivatalában.

Legjobb kalap

Legdivatosabb
kalap

Legszebb kalap

Legolcsóbb
kalap

Szenes £ipót
uridivat üzletében

S.-A. • Ujhely.

Nincs többé üzemzavar
ha motorja vagy kazánja repedt, vagy marások által üzem- 

| k  képtelen, ha azt nálam

|  Autogén hegesztéssel
Lfl beforrasztja, melyet ?no.*t újonnan, mint legkiválóbb gyárt- 
W  mányt, beszereztem.

t  g ő z -  <’*n  m o t o r l i o i i í f o r o k e t ,  
t ő r O t t  g é p -  ó m  n i o t o r a l U a t r é M z e k e t )  
ö n t ö t t -  c'*w k o v ú c N o l t  v r i N n t ,  továbbá minden- 
fó'u f é m e t  gyorsan és alaposan l i c g c H z t c k .  

Berendetkrdtf ni továbbá

Autogén vágógéppel is,
melylyel bármily vastagságú vaslemezeket, gerendákat, sine- 
kot, kazánokat, tartányokat és azokon (nívó- és mosolyukukat 
v á g o k  o s  b  t o k  telepemen vagy a helyszínen.

A t. gép ós niaiomtuiajdonos urak becses figyelmét fel- 
I ivóm, hogy bármely j*r<vp j í i v i t A s t o U / v t  pontosan és 
olcsón vállalok.

Állandó, dús raktáron tartom az összes malom 
berendezési gépeket, 4-es, 41 ,-es és 6 os gőzcséplő 
garnitúrákat, melyek olcsón és kedvező fizetési 
feltételek mellett beszerezhetők.

Tisstolotlol

Sátoraljaújhelyi malomépitészeti és gépgyár

Í* Reisra.-n Károly.

5733/910. Tk. sz.

Árverési hirdetményi kivonat

A saujhelyi kir. törvényszék mint 
Telekkönyvi hatóság közti Írré teszi, 
llerskovits Jónás végnhajtatónak 
Horváth Antalné ősze Erzsébet vég
rehajtást szenvedő elleni 459 ko
rona 63 fillér tőkekövetelés és jár. 
iránti végrehajtási ügyében a sauj- 
holyi kir. törvényszék területén levő, 
Lasztócz község határában fekvő, a 
lasztóci 222 számú tjkvben A. I. 1. 
sorszám 175, 276 hr. szám alatt fog
lalt jószágtestből a B. 7, 9 és 19 a. 
Horváth Antalné Ősze Erzsébet ne
vén álló jutalékára 493 koronában, 
a lasztőczi 482 sz. tjkvben A. I. 8 , 
9, 10 sor. 407/b, 022-623, 622-623  
brsz. B 1. alatt Horváth Antalné 
()>zo Erzsébet nevén álló jószágtestre 
1319 koronában ezennel megállapí
tott kikiálltási árban az árverést el
rendelte és hogy a fentebb megjelölt 
ingatlan az 1910 évi augusztus ho 8 
napján d. u. 3 órájakor a Lasztócz 
község házánál megtartandó nyilvá
nos árverésena megalapított kikiál
tód áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak 
a/, ingatlan becsárának 10 százaié* 
át, vagyis 49 kor. 30 fillért és 131 
kor. 90 fillért készpénzben vagy az 
1881. LX. te. 42 §-ban jelzett árfo
lyammal számított és az 1881 évi 
november hó 1 -én 3333 szám alatt 
kelt m. kir. igazságiigyiniuiszteri ren
delet 8 §-ában kijelölt óvadékképea 
értékpapírba a kiküldött kezéhez le
tenni, avagy az 1881. LX . te. 170 
§ sa szerint a bánatpénznek a bíró
ságnál előleges elhelyezéséről kiál
lított szabályszerű elismervényt át
szolgáltatni.

Sátoraljaújhelyben, a kir. tv.-szék
nél, mint tkvihatóságnál 1909. évi 
május hó 27 ik napján.

Witlland,
kir. Ítélőtáblái biró,
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SALGÓTARJANI
K o s z é n h á n y a  R é s z v é n y t á r s u l  at

széntermékei (szobafütésre és ipari czélokra)

KLÁR és NEUMAN cégnél
Sátoraljaújhely

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

valamint porosz briket kapható.

Superfosfát-műtrágya. Káli-só.

Sárospataki Zsolnay-jélc T̂gyagipar Rcszvcnylársaság

ajánlja
ké a i és g é p i tég la , 
tü a á l ló  (ch a m o tle ) té g la , 

ko n yh a  és p a tt ié  tég la , 
alagcsö,
h ó d fa rk ú  cserép g y á r tm á n y a it  
és kü lön ösen  le g ú ja b b  m i n t á j ú  
h o n t i /o lt  c s e re p e it

melyek teljesen víz- és fagyállók, egy négyzetméterre 14 
darab szükséges.

Kívánatra mintával készséggel szolgálunk. 

Sürgönyeim t Té(/lttffi/iír S á r o s p a t a k

I P

Radikális védelmet a peronospora ellen
csakis az évek óta külföldön, Magyarországon bevezetése 
—  1909. - -  óta kivétel nélkül és kitünően bevált, liasz. 
nálatra azonnal kész, a növénynek leghasznosabb, a per 

metezés pillanatában és tartósan ható

ANTI-PE0N0SP0RA
permetezőszer nyújt. Még oly helyeken is, hol a szomszéd 
ültetvények a betegség által teljesen tünkre mentek, az 
Anti-Peronosporával permetezett szőlők, bizonyithatólag 

kivétel nélkül

D Ú S  T E R M É S T  hoztak.
Árajánlattal, ismertetéssel és tanúsítványokkal készséggel 

szolgál ingyen és bérmentve

PICK H. és TÁSRA Budapest, V., Akadémia-utca 16

Sárospatak legforgal
masabb Főu tcáján egy 
njonnan berendezett

rófösüzlet
előnyös feltételek mel
lett azonnal eladó.

Aruraktár 12000 ko
rona, leiszerelés 500 ko
rona és évi boltbér la 
kással együtt 800  kor.

Értekezhetni Klein  
M ih á lu n á l  Sárospa
takon.

• r-,,r;e-ngli'/'Vjrm.'«■','> ' '
; :■,> _________ _

Védjegy: „Horgony!* " m i

A  L i n i m e n t .  C a p s i c i  c o m p . ,  
a  H o r o o n y - P a i n - E x p e l l e r

9  pótléka
agy régiósa Mmnynlt hiiiiier, mely mér sok 
éu l.nobb bmiórMÓlénnek biionjralt kíMvénynél, 

ggurnál m sieghilléseknél. .......—
P try  H a iP it f  tM . Silány htmifutv&nyok miatt b^- 

váaárláskor óvatosak legyünk ée csak olyan eredeti 
üveget fogadjunk el, mely a „Horgony" ve^ogygyel
é. > R lc k t„  o é n ^ i ^ l  eUitóM ™
ooomagolva. Ára üvegekben K —.80, K 1 ^
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: TBrík József gyógyatoróoanél, Budapoot.
» I Rlcbter jy io n ie r t l r i  u  „ftraay e ris íltP tk ii" .

Prágában, Kliaabothstrasse ít neu

% % ' V V V V

Megyei Általános Bank
részvénytársaság

S Á T O R A L J A Ú J H E L Y . :
Elfogad betétet kamatozás végett. 

Bevált külföldi pénzeket (dollárokat.)
Leszámitol váltó- és Jelzálog-kolcsünöket.

Folyó sziím lit Iliié it é s  ó n n ié k o t nyú jt kedvező k i té te l le l .
Eszközöl 10-től 50 évig terjedő

t ö r l e sz té se s  kölcsönt
Vásárol megbízásra értékpapírokat és sorsjsgyeket és 
előlegezi az értéket havi törlesztésre. —  Elvállal min

den a bankszakba vágó megbiza'st.

A Megyei Általános Bank Részvénytár
saság Igazgatósága.

Fogak és 
módszer szí 
távolítása 
fogkoronák

fogsorok amerikai f  
rint. Fogyok ér el <f 
fölösleges. Arany- j 

arany hidak. f
.Javításokat és régi fogs 

átalakítását is elfogadja.

Stercz Jenő
fogtechnikus

Sátoraljaújhely. Wekerle-ter

rok f  
*  
*

*

2 '

m •
c s

o L - »
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P•  rH
So SÖ
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* 3<fi
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c O h t?3
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^ . i ® r : . ® £ í » a e w w a ® i a

fogak közt maradt ételmaradókok 
*,«élbomlásából minőén ember .-zaja 
!,an főként az éjjeli alva* alatt sa
vak és rothadási inikrobiumok ke
let köznek, melyek a fogakat meg
támadjak. Ezek okozzák a fogszu
vasodást a szájbiizt és a kínos fog

fájást. Semmifele 
fogtisztitósier 

meg nem szünteti 
ezen bajokat oly 
[gyorsan és bizto
san, mint a Sztra- 
ka Menthol-fog- 
szappan. üyógy- 
tárakban és dro
gériákban ára 1

......................ntve küld Sztruka
gyógyszerész Mohol. — Kapható ; 
Hrabóczy Kálmán drogériájában Na- 

toraljaujhel) ben.

kor. 3 korért hérmr

Közeli kiránduló hely az

Erzsébet
kerthelyisége

közveden a nagy állomás 
mellett. —  Kitűnő meleg és 
hideg ételek, saját termésű 
borok, kőbányi sör. —  Fon
tos kiszolgálás, szolid árak.

Hetenként kétszer zene

Dr. HALÁSZ
miskolci szakorvos

„SANITOL"
Szíj és jogápoló szerei.

minicn eddig létezőnél tökéletesebb 
és megbízhatóbb szerek,

mtdyok a legújabban megállapított 
tudományos és klinikai vizsgálatok 
alapjait egyedül sikeres és helyesnek 
tálait alapelvek szerint készülnek. 
Használati utasítás szerint eljárva, a 
fogakat megvédik a romlástól. Vég
telen kellemes szájíz. Ideálisán tiszta 

száj és fogak.

JKegjizetheteilen előnyök.
hogy rendszeres használat mellett 
megvéd a heveny fertőző betegsé
gektől (vörlteny, kanyaró, torokgyík 
stb.) és azért gyermekek részére már 
ez okból is különösen áldásos a 
használatuk. Ideális saép és jó fog
kefék. Kaphatók használati utasí

tással :

HRABÉCZY KÁLMÁN
gyógyáru és illatsaer ihletében 

Sátoraljaújhelyen.

Nagy üveg saájviz 2 korona, kis 
üveg 1 korona 20 fiilér. Fogpor I  
korona. Fogkefe 1 korona 40 fillér.
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Értesítés.
Van szerencsém a nagy

érdemű közönség szives tu
domására adni, hogy

lakatos
műhelyemet

Vekerle-tér, Vörös ökör udvarába helyeztem át.

Elvállalok épület lakatos munkákat, tömeges cikkek 
gyártását, szivattjus kutak javítását és újonnan szere
lését. Villany világítás és telefon szerelést és ezeknek 
javítását pontosan eszközlöm.

Műhelyemet berendeztem Autogén hegesztésre
Törött géprészeket, hibás öntéseket, kazán és gő/hen- 

ger repedést, motor alkatrészeket, vasgerendákat, öntött 
vasat, kovácsolt vasat, acélt és minden fémet műhelyemben 
és vidéken gyorsan hegesztek.

M agam a n. é. közönség b. pártfogásába a ján lva , m ai adtam

kivá ló  tiszte le tte l
Az „Acetylén" világi- . n  . ,
tás sátoraljaújhelyi V á l J ’l 1) 01*131311,

egy dűli képiselete. lakatos mester.

FÉ L IX  - GYOGYF URDU
téli és nyári gyógyhely

Nagyvárad mellett. Egész éven át nyitva.
Európa eggazdagnhb kettes In v  viz-forrása, 

v ith ő fo k a  4b C. 17 m illió  1 itt r napi m ennyiség

Csnz, kószvény, ischiás izaümányok és női beteg
ségek ellen.

1909. évben 9200 beteg hagyta el gyógyultan
is javu ltan  a páratlanul hatásos E e lix-fürdö gyógyforrásait, 
tükör kad, iszap*, mód* én szént-avas-fürdők, 2o0 kényelm es  
lakószoba, társalgó, zongora- és olvasóit r» ni, k itűnő vendéglők, 
állandó elsőrendű cigányzene, vasárnaponként katonazene, ten- 
nispálya, gondozott sé tau tuk.4(0  holdas park és ftnyveserdő , 
10 szt mély vonat közleked ik  május 1 -töl n E é lix  fürdő álloiuá  
sára naponta. Posta, távírda.nterurban te le lőn . —  (Jurtá it) és 

zenedij nincs. —  Prospektust küldi az Igazgatóság.

Első Felsómagyarországi kocsigyár
K a H . i l ,  l ' l - H t c - n  I. n z A n i .

A kassai iparklállitáson elismerő okmánnyal kitüntetve.

Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására 
hozni, hogy 10 tv  óla fennálló, viilanyeröre berendezett kovács 
és k erékgyártó  iparüzletcm  f é ti  május hó 1-étöl

kocsigyárrá
alakítottam át. Kocsiraktáram a legújabb divatu kocsikkal 
rendeztem be, melyek a legkényesebb igényeket is ki
elégítik. A legolcsóbban eszközlök szekér, kocsi, szán és 
automobil javításokat, fedéseket, fényezéseket, úgyszintén 
a kovács, kerékgyártó, nyerges és fényező szakmába vágó 
mindennemű javításokat. Kijavítandó kocsikról költség
vetést díjtalanul készítek.

Maradtam kiváló tisztelettel: Jo karban levő kirakat és ajtó 
vasredönyok; több rendbeli hasz
nált ajtó és ablak; továbbá egy 
hasznait mángorló eladó Rimár

_József kőműves mesternél.
Nyomatott Lnnde.ni.nn Mik*, óh Társ* könyvnyomdájában Sátoraljaújhely,

Kiss József, kocsigyáros^jl

Tokaj-Hegyaljai Album
Kiadta a Tokaj Hegyaljai Bormivelo Egyesület és elnöke 

Baro Vay Miklós
Szerkesztők :

Dr. Szabó József Tötök István
akadémiai tag földbirtokos

Ezen 18G7-ben megjelent nagy 4° alakú díszes kiállítású, 
magyar, német, francia, angol szövegű és Keleti Gusztáv 
festőművész által kőrerajzolt 21  műmelléklettel ellátott 
albumból néhány példány vétel utján birtokomba került, 
melyeket míg a készlet tart 50 korona bolti ár helyett

10 koronáért
ajánlom az érdeklődőknek megvételre, 

vy Adolf könyv és papirkereskedése Sátoraljaújhely.

Erdöbcnyc
gyógyfürdő Zem plén várm egyében, T ok a jh eg y alján . Szél és 
porm entes erdős völgykatlanban. 237 m éterre a tengerszin felett

Fürdőidény: május 22-től szép. 15-ig.

Vize kitűnő hatású gazdag vas- és timsótartalmánál fogva a 
női betegségekben, sápkórban, idegbántalmakban, rheumatikus és 
köszvényes bántalmakban szenvedökné1. —  Meleg kádfürdőkön 
kívül használhatók: iszap, vasláp, sósfürdők; másságé, izasztó és 
hidegvíz gyógymód. Ivó-gyógymódhoz mindenléle ásványvíz van 
készletben. —  Kiváló klimatikus gyógyhely a légzőszervi és külö 
nősen malárikus bajokban szenvedők részére.

Posta és táviróállomás Erdóbénye. Táviratok telefonon adat
nak át a fürdőtelepre és telepről. Postai küldemények naponkint 
egyszer szállíttatnak ki a telepre és telepről.

Állandóan a telepen lakó fiirdöorvos: Dr. Asatalos Kái
nt á n h r dŐbényéröl.

Vendéglős : Végh László Sárospatakról, akinél kitűnő és ju 
tányos étkezés és kifogástalan kiszolgálat lelhető.

Külön izraelita vendéglő.
Vasúti állom ás: személyvonathoz *Erdőbénye-Fiirdő« m eg

állóhely; gyorsvonathoz: „Olaszliszka-Tolcsva44 állomás, ahonnan 
és ahová hatóságilag megállapított szállítási dij mellett bérkocsi 
közlekedés van berendezve.

A fürdő házilag van kezelve. Fürduleirást kívánatra küld a

Fürdőigazgalóság.

Eperjesi

c se ré p 
kályhák,
gránit és  

márvány

bizományi r a k t á r a :

BEHYNA TETSVÉREK, Sátoraljaújhely.

Eladó. €laöó
Egy szoba bútor, 1 varrógép, 

továbbá kovácsmühelyi szerszá
mok minden elfogadható áron 
eliiürtk. bővebbet ylníríSSY UÍCj74.
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