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yiz egyéves önkénytesi intézmény.
Bécsi hir után irja a *M . 0 .« , 

hogy a közös hadügyiminiszterium 
bán tanácskozásokat folytatnak 
az egyéves önkénytesi intézmény 
korlátozásáról vagy eltörléséről.

A  közlemény ugyan nem mondja 
miben állana az a * korlátozás. * 
Y'alljon abban é, hogy keveseb
beknek adatnék-é meg az egy
éves önkénytességi jog ? például 
csak azoknak kik kitűnő bizonyi - 
ványokat tudnak előm utatni; vagy 
pedig, hogy az csak bizonyos pá
lyákra szorittatnek, például az 
orvosi, a jogi, vagy mely niás 
pályára készült ifjakra; vagy mi 
egyébben.

Közli azonban a lap a közös 
hadügyminiszteiium egy — állí
tólag magasabb rangú tagjának 
nyilatkozatán a mely a célba 
vett korlátozás indokolásának te
kinthető, amiből az látszik, hogy 
a katonai körök vagy nincsenek 
tisztában a törvény céljaival in
tenciójával, vagy nem akafnak 
arra tekintettel lenni, de egy ol- 
dalulag csak katonai szempontból 
bírálják azt el, mert azt mondja 
az a magasabb rangú tagja a 
hadugyiminisztcriuninak, hogy tar
talékos tiszt van elég, sőt több 
mint kell, de nagy hiány van hi
vatásos ugynev. tovább szol
gáló altisztekben.

Tehát úgy beszélnek az egyéves 
ünkénytes intézményről, mintha

A helybeli főgymnázium nagy 
kirándulása.

Főgimnáziumunk tanári kara tol- 
jenen átértve a kirándulások fontos
ságát és jelentőségét a középiskolai 
életben az idei iskolai év elején is 
nagyobb kirándulást rendezett. Meg
győződött nemcsak a városunk kör
nyékére rendezett, de különösen a 
tavalyi első nagyobb kirándulás al
kalmával, hogy mily nagy és jóté
kony hatással vannak ezek a kirán
dulások az ifjúság fogékony lelkére. 
— Milyen játszi könnyűséggel jut 
annyi érdekes ismeret birtokába !

Mennyivel nagyobbodik látóköre! 
Milyen sok élénk benyomással tér 
vissza az ilyen kirándulásról!

A legutóbb (szept. 10 — 15.) ren
dezett kirándulás colja voli, hogy 
Budapestet a gyönyörű metropolist 
és a Balatont, Küzépeurópa legna
gyobb tavát, hazánk eino legrerae- 
kebb szépségét mutassuk meg ifjú
ságunknak.

A következőkben megkísérlem rö

ez a törvény kizárólag katonai I 
szempontból, katonai érdekben! 
hozatott volna és ennélfogva, ha 
annak megváltoztatása, módosít- 
tatása kívánatosnak látszik, ez is 
katonai érdekben és csakis kato
nai szempontból lenne eszközlendő

Pedig a dolog inkább ellen
kezőleg á ll: a törvény inkább a 
szigorúan vett katonai érdek ellen 
van hozva, oly célból, hogy az 
általános védkötclezettségnek né
mileg derogálva ne essék ennek 
áldozatul olyan ifjaknak polgári 
tudományos kiképeztetésük akik, 
több szolgálatot teke huh a hazának 
tudományos képzettségükkel, mint
sem jegyveres szolgálatokkal. Ez 
tehát épen nem katonai törvény.

H a tehát revisiójáról —  módo- 
sittatásárél van szó, ezt kell szem 
előtt tartani, nem pedig azt töb
bé a liszt, kevesebb-é az altiszt.

Sok a tartalékos tiszt ? H át ha 
azt panaszoljuk, hogy a magyar 
csapatoknál is majd mind német, 
horvát, cseh stb. a tiszt és na
gyon kévés a magyar tiszt: akkor 
azt felelik, hogy ennek az az oka, 
hogy a magyar fiuk nem szeret
nek katonáskodni, nem tűrik a 
fegyelmet, stb. —  hát hogy egyez 
meg c két állítás egymással ? ! 
Dehogy nem ! legyen csak a had 
seregben a magyar csapatoknál 
magyar a vezényszó, a hivatalos 
nyelv, a szellem : lesz magyar 
liu akárhány.

Sok a tartalékos tiszt, tehát

korlátozni kell az egyéves ön
kénytesi intézményt —  mondják. 
Ez olyan, mint mikor azt mondják, 

sok az ügyvéd, tehát meg kell 
ncheziteni a jogi pályát*. Nem

tiszthez képest közember, öltöze
tében sincs a közlegénységtől 
eléggé megkülönböztetve, zsoldja 
is —  a tisztéhez képest igen 

; csekély és ha különben nem is
ezt kell megnehezíteni, de meg- épen műveletlen ember —  ha 
könnyíteni más pályákat, neveze-. csak nem hadapród (cadét) —  a 
tesen épen a katonai pályát. j tisztek nem bocsájtják a magok 

Sok a tiszt? hát hallgassuk el (társaságába, olyan asztalhoz sem 
azt a megszégyenitő megjegyzést, mer ülni, ahol a tisztek ülnek, 
hogy ha háború üt ki, m indjárt! egy szóval társadalmilag le van 
r.em lesz olyan sok, csak azt1 nézve Ezeken kellene változtatni 
mondjuk, hogy örüljenek rajta, ha 1 és akkor bizonyosan sokkal több 
sok van. Vagy hozzunk tehát altiszt maradna a katonai szol
olyan törvényt, hogy háború ese- gálatban vagyis szigorúan vett 
tén ne tartsa lefokoztatásnak a : köteles évein túl is tovább szol
szám feletti tartalékos tiszt, - -  gálna, vagyis a szerényebb igényű 
hogy rangját és zsoldját élvezve egyén ezt is tekinthetné életpá-
—  altiszti, vagy épen közvitézi 
szolgálatot is köteles legyen el
látni, természetesen oly feltétel 
alatt, hogy ha nem teszi magát 
érdemetlenné, alkalom adtán ő 
lép a tényleges tiszt helyére. 
Ilyen törvénynek a legénység 
szellemére is csak igen jó  hatása 
lehetne.

Kevés az altiszt? Ezen a bajon 
már nehezebb segíteni, mert 
igénytelen nézetünk szerint itt 
már nem elég az egyszerű tör
vény vagy katonai rendszabály; 
itt niár a társadalomnak is se
gítségre kellene jönnie, különösen 
a katonai társadalmi szokások
nak is.

A  tiszt és altiszt közt —  épen 
a katonai társadalomban oly szé
les vonal van, hogy .az altiszt a

viden leifását adni Htunknak és él
ményeinknek.

Húsz egészéges vidám deák-gye
rek várta türelmetlenül 10-én az esti 
vonat indulását. Elénk beszélgetés 
sel töltötték az időt, az aggódó szü
lők mindegyikének volt valami ta
nácsadó szava !

De végre itt az indulás ideje !
Beszállanak ! Elrendezkednek I
Mindjárt szervezkedik az énekkar, 

hadd lássa a világ, hogy nem ölték 
átn ki a deákból az iskolában a jó
kedvet a vidám kedélyt 1 Énekszó 
mellett indul meg a vonat. És az 
éneklés tart, inig ki nem fáradnak, 
mig azt nem érzik, hogy itt voln? 
a lefekvés ideje. A lefekvés! Igen 
ám, de hova ?

No az éjjel nem fogunk valami 
fényesen aludni. — De sebaj ! majd 
kárpótolni fogják ezt a következő 
napok.

Különösen a kissebbeket nyomja 
el hamar a buzgóság, helyet keres 
magának mindegyik. — Rövid idő 
múlva alszik a társaság nagy része.

kiki ahogy tud. — De hajnal leié 
már miade nki talpon van. Nézi, bá
ni ulja az ismeretlen vidéket. — Gyor
san telik az idő, — Eszro sem ve- 
szí1-* m r is feltiiniK Pest városa, az 
ő füstféelhőivel és luízóriásaival. —

Mennyi látványosság ! — Azt se 
tudja a legtöbb, merre nézzen I

Kiszállanak s itt azonnal szembe 
ta’álják magukat a hatalmas palo
tákkal. Nem győzik eleget csodálni. 
Villanyosra ülnek amely Budára szál
lítja őket a Rudas-fürdőhöz, hadd 
frissítsék fel az éjjeli utazás alatt 
megviselt tagjaikat. A fürdés után 
a Gellért-hegyre, hogy a citadella 
tetejéről áttekinthessék az egész vá
rost és annak környékét.

Ezután megtekintik a Bazilikát a 
hol éppen nagy mise volt s igy gyö
nyörködhettek az opt ra énekkarának 
művészi énekében.

Utána a Nemzeti Múzeumba me
gyünk s a rendelkezésünkre álló idő
höz képest, megtekintjük annak ter
mészetrajzi gyűjteményét és régiség- 
tárát. — Az ebéd utáni időt a vá
rosligetben töltjük, ahol szintén akadt

lyának, a mi a mostani viszonyok 
közt alig képzelhető.

A zt is mondja az a bizonyos 
(vagy inkább bizonytalan) magas- 
rangú katona, hogy „a tartalékos 
tisztek részére bizonyos létszám 
van előírva, a melyet nem sza
bad túllépni44. —  Erről ugyan 
nincs tudomásunk, de ha igy van, 
úgy meg van a korlátozás, mert 
nem lehet több tartalékos tiszt, 
mint kell.

Egyébként nem azért vagyunk 
ellenzék, hogy mindent ellenez
zünk a mit a kormány előterjeszt, 
de hogy komolyan bíráljuk, ha 
rósz ellenezzük, ha lehet akadá
lyozzuk meg —  ha kell javítsuk, —  
ha jó fogadjuk el.

Ellenezziik-é vagy elfogadjuk 
az egyéves önkéntesi intézmény

elég látni valónk igy vasárnapi dél
után.

D. u. 4 órak or ismét útban vol
tunk a Balaton felé, ahova még a 
nap lenyugta előtt meg is érkeztünk 
Akinek volt része abban a látvány
ban, amely az elé tárul aki az uj 
balatoni vasúton az alagútból kiérve 
a Balatont megpillantja, az eltudja 
képzelni azt az örömöt, a melyet 
éreztek tanulóink, akik életükben 
először látják a magyar tengert, azt 
hogyan ?

Negyven méternyi mélységben 
csillog alattunk a Balaton tükre ! A 
lenyugvó nap ibolyás kékké vará
zsolja a víz  tükrét, amott inkább 
sárgás, másutt pedig vöröses sziuü I

Az éjét Almádiban töltjük.
A következő nap korán reggel tal

pon vagyunk s robog velünk a vo
nat Tihany felé. — Elég korán ju
tunk fel a templomhoz, azonnal kö
rülfognak bennünket a falusi gyere 
kék s kínálhatják az ő »uri főkötö* 
jüket«, a tihanyi kecskekörmöt, meg
jelenik a kishiró is, aki vállalkozik 
ciceroni szerepére.

Az őszi és téli szezonra bevásárlásaimról visszatérve, szives tudomásukra  
hozom, hogy nem kiméivé fáradtságot, NŐI KALAP DIVATÁRU ÜZLETEMET 
a szezon legszebb és legdivatosabb kalapjaival láttam el. .....—
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korlátoztatását ? a lelett majd 
csak akkor nyilatkozunk, ha lát
juk a felállittatni szándékolt kor
látokat, ha tudjuk mennyiben és 
mi módon akarják az intézményt 
korlátozni.

*
Ami az intézmény eltörSlletését 

illeti, maga az a magasrangu mi
niszteri tisztviselő is ezt csak a 
két éves tényleges szolgálattal 
kapcsolatban tartja megengedhe
tőnek Ez természetes. D e még 
ez is nagyon meggondolandó, 
mert mint fentebb mondám, az 
egyéves önkéntesi intézmény aira 
való, hogy a kitől a haza több 
szolgálatot várhat a tudomány 
mintsem a harc terén, az kint 
képesitésében ne legyen akadá
lyozva, zavarva; már pedig ebben 
az egy évig tartó katonáskodás 
is nagy zavart és hátramadást 
okoz, félni lehet, hogy két év 
azt teljesen megzavarja.

Ezt tehát ellenezzük: amazt a 
korlátozás megösmerésétől füg
gesztjük fel.

Matolai Etele

B IZ A L O M
készül a megyegyü 
lésen a főispán ur 

számára

Haj régi szép vezérvérmegye, hí
res kuruc Zemplén, mi sorsra jutot
tál 1 Pecséteket kell tisztogatnod, 
bizalmi szavazatoddal egyéni repu
tációkon esett csorbákat kell küszü- 
rülgetncd 1

A főispánodat megvádolták nagyon 
csúnya, nagyon szégyenletes dolgok
kal. Sajtópert kellene inditania, de 
nem meii elkezdeni. Fél a független 
biróságtól. Kihirdette országszerte 
már egy hónappal ezelőtt, hogy be
adta a sajtópert. Nem volt igaz. Mai 
napig se ad'a he. Aki azt a hirt 
közzétette az újságokban, szemtele* 
nül hazudott. A sajtóper nincs be
adva. Nem is lesz. Ott nem mer

megáll ani Öméltósága, ahol az első 
kérdés: igazak-é a tényállítások, a 
melyek miatt a sajtóper megindult? 
Ahol bizonyítani lehet és bizonyítani 
kell. Ahol kihallgatják a másik felet 
is és az előterjesztheti bizonyítékait. 
Ahol elő kell adni a betekintés ci 
mén elkobzott iratokat, ahol eskü 
alatt kell vallomást tenniük a tanuk
nak s ahol ebből kisül az igazság.

Nem, ez nem Meczner Gyulának 
való hely. Itt ő nem erezné jói ma
gát. Itt nem jó vége lenne a dolog
nak. Itt az igazság napja síit s aki
nek vaj van a fején, az nem szeret 
kiállni a napra.

Jövel hát ősi Zemplén vármegye ! 
Téged teremtett arra az isten, hogy 
tisztára mossad Meczner Gyula meg
rongált hírnevét. Itt nem kérdik : 
igaz-é, amit a főispánról irt az újság, 
vagy nem ? Itt nem kiváncsiak az 
iratokra, nem hallgatják meg a ta
nukat. Itt csak elkiáltják: szavaz
zunk ! s a nagy többség engedelme
sen megszavazza, hogy Meczner 
Gyulának igaza van. Ha kukoricá- 
zott is, ha sikkasztókat, okirathami- 
sitókat pártfogolt is, ha az erkölcsi 
szemétnek egész múzeumát gyűjtötte 
is maga körül: igaza van. Zemplén- 
vármegye hízik benne. Zemplénvár- 
megye szere*i az erkölcsi rothadás 
illatát. Rákóczi vármegyéje ősi lo 
bogójával betakarja Meczner Gyulát 
kukoricástul, Gáthy Gézástul, Szé
kely Elekestül s akinek nem tetszik, 
az vándoroljon ki.

A többség összegyűl a bizalomhoz, 
mint ahogy összegyűlt a márciusi 
megy egy ülésen. Hevonulnak a Bá
lint Jánosok, a Szabó Zsigák és a 
Moluár Jankók. Testületileg megje
lennek, Székely Elek vezetése alatt 
a Schveiger Ignáeok és a Teitelbaum 
Lájbisok, Gortvay úr, „a Kossuth- 
párt szeiény kültagja*, külön leve
lekkel parancsolja be megint járása 
bizottsági tagjait. Jöjjenek az apó
sának bizplmat szavazni. „Aki nem 
jön, üsszetöretem".

Persze, hogy meglesz a többség 
s mire elkezdődik a kukorica-törés, 
Meczner G} ula főispáni renomméjá-

nak súlyos sebein már ott a lesz a 
flastrora • Zemplénvármegye bizalma.

Azért mégis kiváncsiak vagyunk 
arra a bizalmi szavazatra. Kik jön
nek el megszavazni? S még inkább: 
kik maradnak otthon ? K ’k mernek 
ellene szavazni? (Hej, ha igazán 
tisztázni akarja magát a főispán úr, 
rendeljen csak el titkos szavazást 1 Ak
kor megtudja majd, hányán bíznak 
benne valósággal.)

Aztán érdekes lesz az is, hogy ki 
teszi az indítványt? Csakugyan 
Zempléni Moskovics Géza fog-ó oda
állni erkölcsi kezesül ? Ö fogja-e in
dítványozni, hogy ne kérdezzük, 
igizak-é azok a piszkos dolgok, ne 
tartassunk vizsgálatot, ne adjunk 
még a hivatalos aktákra se semmit, 
mondjuk ki blindre, hogy bízunk 
Meczner Gyulában ? Mert a Mecz- 
ner Gyula tisztasága mindenen felüt 
áll. Andrássy Gyula gróf sajtópert 
indíttatott, mikor hivataU visszaélé
sekkel vádolták. Meczner Gyula az 
egyetlen, akinek nem kell sajtópert 
kezdenie, akinek ártatlansága úgyis 
tisztán ragyog. — Vállalkozik-é 
Moskovics Géza ezek elmondására ? 
Vagy más teszi meg az indítványt ? 
Kicsoda? S mit fog mondani ? Mi
lyen indokolással fogja Mecznert fel
menteni a sajtóper megindítása alól ?

Minderről ma még semmit se tu
dunk. Titokban, zárt ajtók mögött 
folynak az előkészületek. Csütörtö
kön majd meglátjuk, mi sül ki belő
lük. Nyugodt lehet a főispán u r : mi 
semmi ellenakciót nem csinálunk. 
Arról gondoskodunk, hogy ha meg
teszik a bizalmi indítványt, legyen 
felszólalás, amely a tényállást meg
ismertesse a közgyűléssel. Azontúl 
rábízzuk mindenkinek önérzetére s 
jó ízlésére, hogy lenyeli-é ezeket a 
vádakat s mikor egy főispánra ilyen 
kompromittáló tényeket állítanak és 
bizonyítanak, a vármegye múltjával 
s tisztesség' vei összeférőuek tartja-é 
hogy a téuyá litások megvizsgálása, 
sajtóper megindítása nélkül tüntető
leg bizalmat szavazzon az ilyen fő- 
ispánnak ?

Csak tessék hát megszavazni a bi
zalmat. S aztán hadd ürökösüdjék

meg az Andrássyak, Vayak, Hadikok 
főispáni székében tengerifalvi Mecz
ner. Hozza vissza Ujhelybe polgár 
mesternek Székely Eleket, támassza 
fel Gáthy Gézát s uralkodjék felet
tünk a küzerkölcs és köztisztesség 
nevébeu számos évtizedig.

Úgy se érdemel különb sorsot ez 
a vármegye, ha képes Kukurica 
Gyulának bizalmat szavazni, főispáni 
sáros csizmák tisztogatójának beál 
lani.

— szopt. 24.

Dókus Gyula ünneplése. Nem
közönséges lénnyel készül Zemp- 
lénmeg/e közönsége közszeretet
ben álló alispánjának 40 éves 
szolgálati jubileumát megülni. Az 
ünnepély fénye azonban nem a 
külsőségekben fog megnyilvánulni, 
hanem épen abban a nemes egy
szerűségben, amelynek jegyében 
az le fog folyni. A  külső cifrasá
gok helyét a lélek ünnepe fogja 
elloglalni. A  lelkek mélyéből elő
törő szeretet, tisztelet megnyilat
kozása fogja megadni az ünnepi 
alkalomnak az fényt, —  azt a 
pompát, amelyet ezernyi külső 
dekoráció sem képes pótolni.

A  jegyzői egyesület rendezi az 
ünnepet, de részt vesz benne az 
egész vármegye közönsége tár
sadalmi, vallás és pártkülömbség 
nélkül, mert ez az ünnep, a vár
megye ünnepe. Es ezen az ünne
pen most már nem ronthat sem
miféle dissonáns ha?ig} semmiféle 
áskálódó levél, mely a bálintjá- 
nosok konyhájáról kerül ki. A  
vármegye ünnepelni kívánja és 
ünnepelni fogja Dókus Gyulát és 
benne a becsületes önzetlen és 
mindenekfülöU pártatlan munkás
ságot. Es ebből az alkalomból a 
jegyzői cg> let egy tiszteletteljes 
kéréssel fordul Sátoraljaújhely ház- 
tulajdonosaihoz, hogy házaikat /. 
hó 28 án —  amikor a jegyzői 
egylet és a szomszédos várme
gyék ünnepük Dókus Gyulát —  
kora reggel lobogózzák fel és hagy- 
ják ott a lobogót zy-re is, amikor

Elvezet bennünket a visszhanghoz, 
el kiáltja az ő betanult mondókáját : 

„Szép a tihanyi kilátás 
De nehés a feljutás" ...

S tényleg igaz, hogy a mai ti
hanyi viszhang már nem az, amely 
Csokonait, Garait és Vörüsmartty 
oly szépséges dalokra ihlette. A 
kiálItóhely és a templom közé épí
tett nyaraló megzavarja a híres visz- 
hangot.

Tihanyból a Balaton legfestőibb 
vidékére megyünk. Természetes, 
hogy mi is válálkozunk a 438 méter 
hegy megmászására, hogy részünk 
legyen olyan páratlan kilátásra, amely
nek örökre feledhetetlennek kell 
maradnia Szinte alig tud az ember 
betelni azzal a fenséges látványnyal, 
amely a híres kőkereszt mellől elénk 
tárul. — Nem mulaszthatjuk el, hogy 
meg ne pihenjünk Kisfaludy Sándor 
házánál és Szegedy Róza hajlékánál 
s fel no idézzük emlékezetünkben a 
múlt idők emlékét. Még aznap este 
Keszthelyen vagyunk, itt meglepte 
ifjainkat a keszthelyi főgymn. fel
sőbb osztály tanulóinak szives fo

gad tatása. Másnap reggel gyönyör 
időben a pompás fasoron megyünk 
a híres gyógyító erővel biró hévízi 
tóhoz, ahol ismét megfürödnek if 
jaink ; majd visszatérünk Keszthelyre 
hogy megtekintsük magát a várost 
is. Elsősorban a Balatoni Muzium 
gazdag gyűjteményét magának az 
igazgatónak kalaujolasa mellett. A 
hátra levő időt pedig arra használjuk 
fel, hogy a kissé tényleg hullámzó 
Balatonon megcsolnakáztassuk ki
rándulóinkat, hogy igy néhány ked
ves emléket hozzanak magukkal 
Keszthelyről, ahonnan ugy is olyan 
nehezen váltak, hogy alig hiszem, 
hogy fel ne keresse mindegyik, aki 
csak teheti.

Délután a Balaton másik partján 
utazunk Földváron Siófokig, itt 2 
órai időnk van a hajó indulásáig, 
meg is nézzük Magyarország eme 
leglátogatottabb fürdőhelyét, ahol h 
fürdőzés nyújtotta örömökön kívül 
még azon változatos nagyvilági szó 
rukozásekat is taial a nyaraló. Sió
fokról a „Baross" on megyünk ha 
zánk legrégibb, még a rómaiak für

dőhelyére: Balaton-Füredro. Bizo
nyára felejthetetlen lesz ez a hajó- 
kázás is! Felséges időben, szélcsend
be n jöttünk egy óra hosszat a hajón. 
Innen ismét Almádiba megyünk ahol 
az éjszakát töltjük s másnap reggel 
indu'unk Restre Székesfehérváron 
keresztül a Velencei tó mellett, hogy 
megszemléljük Pesten is még mind
azt, amit csak a kiszabott időnk 
enged.

A budai állomásról fölmegyünk 
egyenesen a Várba, még d. e. inog 
nézzük a Mátyás templomot a ha- 
Iászbásty val, a királyi kertet, d. u. 
folytatjuk utunkat; megtekintjük a 
királyi palotát: a kápolnát és a 
szertartási termeket. Majd kimegyünk 
a Margitszigetre; alig győzik itt is 
a pestiek e remek üdülő helyén 
nézni a sok látni valót.

Este felé jöttünk vissza hajón. A 
gáz lámpák ezrei világítják meg a 
Duna mindkét partját. Micsoda csoda 
látvány ! Este a Király színházban 
ülünk, ahol Luxenburg grófját ad
ták. Kár, hogy az nap nem volt 
jobb darab műsoron.

Az utolsó reggel az Országházat, 
a Kúriát tekintettük meg. Majd on
nan az Andrássy utón végig a Szép
művészeti Múzeumban néztük meg 
mindkét képkiállitást (az intikat és 
modernet.) S végül többek kívánsá
gára elmentünk a Központi Vásár
csarnokba is.

A d. u. gyorsvonat már vígan ro
bogott Ujhely felé, ahova este már 
meg is érkeztünk.

A kirándulás szinte várakozáson 
felül sikerült. A jó Isten nagy párt
fogónk vo lt: mindig felséges időjá
rásunk volt. Az ifjúságunk kitartó 
volt a fáradalmak elviselésében ; 
mindenütt a legnagyobb érdeklődést 
tanította. Előre felhívták a vezető 
tanáruk a figyelműket mindarra, 
amit majd látni fognak. Utána pedig 
megbeszéltük a látottakat és tapasz
taltakat. Annyi sokat és szépet lát
tak ifjúink a jelen kirándulás alkal
mival, hogy bizonyára mindig élén
ken és kedvesen fognak vissza em
lékezni arra a néhány napra.

II Jutányos áron árusitok fiú-gyer
mek ruhát már 4 kor.-tól kezdve. 
Hygenikus fogvájótartó 3 korona. 
Több cikket gyári áron alól árusitok

^ílmási jYíenyhért.



a vármegyei tisztikar 'és a tör
vényhatóság fog hódolni a be
csületes, odaadó munkának. Ez 
a legkevesebb amivel Ujhely vá
rosa leróhatja háláját legigazibb 
barátja, pártlogója iránt.

76. szám (3)

H  hegyaljai kölcsön.
Nem mindennapi látványban lesz 

része a csütörtöki megyegyíilés hall
gatóinak. A föispáni bizalmi indít
ványról nem is szólunk. Az olyan 
szégyen lesz, amilyen kevés várme
gyét ért még ebben az országban. 
De hát lenyelik.

Hanem lesz egy másik szép dolog. 
Látni fogjuk, hogy híres nevezetes 
Zemplén vármegye hogy fogja pofon
ütni önmagát. Amit augusztusban 
egyhangúlag elhatározott, hogy fogja 
most annak homlokegyenest ellen
kezőjét, valószínűleg szintén egy
hangúan, elhatározni.

Tuduiillik augusztusban egyhan
gúlag elhatározta, a Tokajhegyaljiit.ak 
adandó kamatmentes államkölcsönért 
nem vállal jótállást. Most pedig ép 
olyan egy hangulag el fogja határozni, 
hogy jótállást vállal.

Akker igen szépen s hosszasan 
megindokolta a vármegye, hogy 
mért nem valialja a jótállást. Alap
elv az volt, hogy mi jogon kény- 
szentsük llomonnát, Varaimét, Nagy- 
ruihályt arra, hogy a Hegyaljáért 
jót áll jói), s esetleg fizessen. Még 
pedig elég jelentékeny summát, mert 
az idén, 600.000, jövőre 1,000,(XX), 
összesen kétmillió kétszázezer korona 
a jótállással biztosítandó kölcsön.

Most már nem kíméljük Nagymi- 
hályt, Varannót és4 llomonnát. Hadd 
vállalják a jótállást. Miért ? Mi tör
téni azóta l

A közigazgatási bizottságban fel
szólalt Molnár Béla s azt mondta, 
hogy meg kell szavazni a jótállást. 
Es erre újra beviszik a dolgot a 
megy egy ülés elé, s a megy egy ülés 
meg fogja szavazni. Mert igy akarja 
u főispán.

Érdekesen biztatnak a megszava
zásra. Maga Kazy államtitkár mondta, 
hogy bátran vállalhatja a vármegye 
a jótállást, mert úgyse kell azt meg 
fizetni. Ami kölcsön behajthatatlanná 
válik, azt egyszerűen h Írják s nem 
követelik soha a jótálló vármegyén.

Furcsa. Hát ha úgyse akarja az 
állam a vármegyén megvenni, minek 
követeli akkor a vármegye jótállá
sát. Csak parádénak, csak komédiá
nak ? Mért nem adja akkor jótállás 
nélkül a kölcsönt?

Azt mondják azért, mert törvény 
rendeli, hogy ínséges segélyt c?ak 
vármegyei vagy községi jótállásra 
lehet adni.

Hol az a törvény ? Mutassák m*>g 
azt a törvényt! Nincs ilyen törvény 
sehol.

Furcsa kormány ez. Ami törvény 
van, azt nem tartja meg. Ami nincs, 
azt megtartja.

Azt is mondják, — a vármegye, 
törvényhozási jóváhagyás nélkül, 
úgyse vethet már ki csak !/s szá
zalékos pótadót, tehát legfeljebb
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ennyit reszkírozunk. Ez is szép! 
Álljunk jót, hiszen úgy se tudják 
majd rajtunk a jótállást behajtani. 
Finom gondolkozás!

Do nem is helyes. Mert ha azt 
megrendelheti a kormány, hogy a 
jótállás fizetésére vessünk ki még 
l/n %  pótadót, ép úgy megrendel
heti azt is, hogy még 2 százalékos 
pótadót vessünk ki s az ehhez szük
séges törvényhozási jóváhagyást is 
könnyen kieszközölheti. Tehát ige
nis behajtja rajtunk a jótállást, ha 
akarja.

Azért mégis megszavazza csütör
tökön a vármegye a jótállást Hát 
csak szavazza meg. Legalább kap 
valamit a szegény Hegyalja. Hogy 
pedig szégyen egy vármegyének ma 
igy, holnap úgy határozui ? Ej, hát 
azért Meczner Gyula vármegyéje 
Zemplén !

Apró feljegyzések.
H.it most Zcmplénmegye közi.az- 

mármelyik gat.i>i bizottsága egyik 
az iga/. h^utóbbi gyűlésén jegy

zők ünyvi köszönetét sza
vazott Gortvay Aladár szerencsi fő
szolgabírónak, amiért járásában ke 
vés az igazolatlan iskolamulasztás. 
Hát nekünk ez ellen semmi kirúgá
sunk. Elvégre lehet, hogy Gortvay 
főszolgabíró ur ez ügyben tényleg 
megérdemli dicséretét. De van an
nak a jegyzőkönyvnek egy mon
data, ami már kissé — hogy úgy 
mondjuk — merész állítás. Az van 
írva ebben a mondatban szárul szóra, 
hogy „ezen kötelességét mindenkor 
pontosan teljesítő tisztviselőnek . . .** 
Es ez a jegyzőkönyv megjelent új
ságokban is. Még pedig ugyanakkor, 
araikor egy he j  i lapban a 
gabiró úrról egyik volt jegyzője 
azt állítja, hogy ő —  t. i. Gortvay 
— „becsületszavát adta egy társaság
ban, hogy zsidót soha sem enged 
járásába beválasztani.** Vagy talán 
ez is a pontos kötelességteljesitéshez 
tartozik ? Mi ellenkezőleg hisszük. 
Most már csak az a kérdés, hogy 
ki mondott igazat, a közigazgatási 

íg*e, vagy a volt jegyi 
Gál Mózes? Ezt jó volna megtudni. 
Egy kis fegyelmi vizsgálat teljes 
világosságot deríthetne ez ügyben.

Bálint uram \  „Zemplén1* »A fórum- 
kilépőit. róL iómét viselő rovat 

ban ismét levelet közöl. 
A levelet ismét Bálint uram, a sze 
rény, de önérzetes és főleg tapinta
tos mádi főjegyző irta. Ajánljuk a 
Zemplénnek, nyisson egy uj rovatot 
„Az odúból** címmel. Ez lesz a 
méltó rovat Bálint urain leveleinek 
a leközlésére, mert az óduban szü
letnek az ő levelei és nem a fóru 
mon. — Bálint János uram tehát 
ismét levelet irt és bejelenti, hogy 
„tisztességes ember, aki őt ismeri, 
fel nem t'telezi róla, hogy ő bárki- 
n *k a vak eszközévé dobja cda ma
gát**. Kijelenti továbbá Bálint uram, 
hogy kilép a jegyzői egyesületből, 
mert oly egyesületnek, melynek el
nöke hírlapi cikkeiben ellenkezőt 
állít, mint amit a zsebében levő ma
gánlevélben megírt s aki nem tud 
a maga lábán járni, egy percig sem 
akar tagja lenni. — Kemény és sú
lyos vádak, de — és ez a bökkenő 
— egy szó sem igaz belőle. Ha a 
Szoták István egyleti elnöknek Bá
lint uramhoz irt levelében oly va
lami foglaltatnék melylyel Bálint 
uram Szotákut kompromittálhatná, 
Őtapintatossága már rég lék j e i te 
volna a levelet. Es ebben egyamjjM

nem tartotta volna vissza őt, sem 
gentlemanség, sem a jó ízlés. Aradé 
a levél közzétételével — és most 
mi állunk elő egy kis leleplezéssel
— kitűnne az, hogy Bálint uram 
f. év szept. 11 -én kelt és a Zemplén 
által szept. 14-én közzétett levele nem 
felöl meg a valóságnak, hogy ab
ban Bálint uram ismét csürt-csavart. 
Kivett Szoták leveléből egy szót és 
alkalmazta azt ott, ahol neki jól 
esett, de nem abban a vonatkozás
ban, amint az levélben írva volt. Es 
ezt a kijelentésünket álljak. Nyilvá
nosságra hát avval b bizalmas le
véllel. — Levele végén katársaihoz 
fordul Bálint uram. Felhívja mindazo
kat a kartársait, akikkel utóbbi idő
ben összehozta a sorsa, hogy tegye 
nek mellette tanúbizonyságot és je
lenítsék ki. hogy ők is az álláspontján 
vannak. Nohál mi kiváncsiak va
gyunk ezekre a nyilatkozatokra, sőt
— hogy semmi akadálya se legyen 
a nyilvánosságra hozatalnak — ezen
nel tisztelettel felajánljuk lapunk 
hasábjait a Bálint ur érdekében nyi
latkozni óhajtó jegyző uraknak. Mert 
hogy nyilatkozatok fognak még ez 
ügyben történni, azt sejtjük. Es el
sősorban várjuk magának a jegyzői 
egyesületnek a nyilatkozatát, n ért 
ez ígérkezik a legérdekesebbnek. 
Annyira érdekesnek, hogy azt nem 
igen fogja szívesen hallani Mád ta
pintatos és főleg szerény pennája. 
Sőt — ha jól sejtjük — mintha ez 
elől a nyilatkozat elől futott volna 
meg illetve lépett ki a jegyzői egy
letből Bálint uram! Mintha!

*
Molnár Molnár .Jankó a csak nem 

Jankó vi rég „kifizetett** munka-
gasztal. párti foKort«*s lapot vett 

—  A sárospataki elcsapott 
főbíróból luptulujdoiius, sőt mi több 
felelős szerkesztő lett. Kerek 2000 
koronáért megvette régi tulajdono
sától a »Saiospatuki Ujsag»-ot és 
most ő ir azokon a hasábokon, me
lyeken nem régen alaposan megtó 
páztak főbírói erényeit. Csakhogy 
Jankó bátyánk szelíd, jóielkü erabei, 
aki nem üt, nem tépáz meg senkit 
hanem szelíd mondatokat ir és ebben 
vigasztalni igyekszik mindazokat, a 
kiket az életben valamelyes fájda
lom ér. Legutóbbi számában például 
a járásban besorozott legényeket és 
azok szülőit vigasztalta. E mondja 
nekik, hogy a hazának is kell szol. 
gálni és n< m is rossz dolog ma már 
a katona élet. — Szegény Molnár 
Jankói Nemrégen még kemény el
szánt harcosa volt a „köznek**, aki 
bizony nem rettent vissza a küzdel- 
mtktüi és ma szerény, csendes vi 
gasztaló lett belőle. Hat mégis csak 
jő valamire az a fránya föispáni fi
zet tség Megtanítja legalább az em
bert vigasztalódni, sőt 1 — vigasz
talni is.

H Í R E K .

Szemrehányás.*
Koldultam  szerolm ed néhány évig , 

Koldultam  a  csók od  nap, nap m elle tt,

Hu n yár v o lt az t m o n d ta d : „vár jak  té l ig "  

S  té le n  m o n ta d : „ h a j ó  a k ik e le t,

Majd m áhkor, m a jd  később, most nőm  
[lő h et" . . .

E s  v ártam  és v ártam  egyre, ogyro
! kE s  n o ttü n -n ő t az én  szerelm em , 

tés vártam  bo ld ogan , rom énykedvo,

S  vég re  tegn ap , m ikor ott térdeltem , 

K u rtá n  m egm ontad  : nem  szoretsz engem .

Kroó József. ^

* Az , ,E g y e té rté sb ő l."

A  német lángész csodálatos 
hatású szerével kísérletez

nek már mindenfelé. Ehrichnek, 
a vérbaj ellen feltalált, (506-os 
paeperátuma polgárjogot nyert 
immár az országban és minden 
valamire való kórház, amelyik 
ad valamit színvonalára, igyek
szik hatását kipróbálni. Miskolc, 
Debrecen, Kassa, sőt a kisebb 
városok kórházai is napról-napra 
végzik a sikeres beoltásokat a 
gyógyulásért sóvárgó emberek 
vigasztalására és az orvostudo
mány nagyobb dicsőségére, csak 
Ujhelyben van csönd. Mintha 
tudomást sem vettek volna a vi
lághírű vérbaj elleni szer fölfe
dezéséről 1 elmaradt. Az újhelyi 
kórházban egyelőre várnak. Mié ?
Ez a mi kórházunk gyönyörű 
intézmény és igazgató orvosának 
kiváló tudása és szakértelme or
szágos tekintélyt szerzett szá
mára — miért késik tehát az 
Ehrlich féle szérum beszerzésé
vel? Kevés talán a pénzük ? Ezt 
fogadhatjuk el mentség gyanánt. 
Olyan nagy dolog volna egy 
kórházi orvosnak Frankfurtba 
vagy Berlinbe való kiküldetése?
Az újhelyi kórház tudományos 
színvonala érdekében kérünk e 
kérdéseinkre kielégítő feleletet.
—  Kinevezések. A kassai kir. ítélő

tábla elnöke dr. Lakatos Dezső sátor
aljaújhelyi ügyvédjelöltet díjas jog- 
gyakornokká nevezte ki. Kiss József 
kassai fogházért a nagyiuihályi já 
rásbirósághoz hivatalszolgává nevez
ték ki.

— Az önálló vámterület és Skócia. A
»Sátoraljaújhely« ben igen érdekes 
cikk jelent a múltkor, amely Skócia 
példáját említve foglalkozik az ön
álló vámterület kérdésével, Buta 
Barna elfoglaltsága miatt most még 
nem felelhet a tanulságos fejtege
tésekre, de legközelebb bővebben 
fog rájuk refi< kiülni.

— Az izr. hitközségből. A statuquó 
izr. hitközség nagytempioiuabeli uua- 
székek bérl>eada»a az 1910— ll* ik  
évre folyó szeptember hó 25 tői va
sárnaptól fogva a Iliik, irodában tör
ténik. A jelenlegi bérlők elsőbbségi 
igényüket csak az első 3 napon at 
vagyis szept 2ő-től bezárólag 27-éig 
érvényesíthetik, azontúl a hitközség 
az imaszékek felől szabadon rendel
kezik. Magántulajdonosok, kik ima
székeiket bérbeadják, az eladási fe l
tételek és templom szabályzat értel
mében bérlőiket a hitk. tlőljáróság- 
nak bejelenteni tartozuak, az elöljá
róságnak pedig ha a bérlő Fzeraé- 
lye ellen vető joga van. Ezen jogá
nál fogva is köztudomásúi %adja az 
elöljáróság, hogy magántulajdono
sok imaszékeket csakis a statusquó 
hitközség tagjainak adhatják bérbe, 
vagy engedhetik át használatra, mert 
a kebelbéli tagok igényeit kell első- 
sorba kielégíteni és biztosítani. A  
bérheadásrt a hitk. iroda készséggel 
elvállalja.

— Öngyilkos postamesternő. Alsó-
gyertyan falucskának csendjét fel* 
tűnő eset szenzációja kavarta fel. 
Tegnap reggel rovancsolni jöttek a 
gyertyáin postahivatalba, alig fogtak 
azonban a munkához, u szomszéd
szobában revolver dördült el, Macai 
Lajosnó postamesternő revolverrel 
/őbelőtte magát és szörnyet halt. A 
szerencsétlen asszony minden való-

A L E G Ú J A B B  DI VAT U K A L A P O K
Habig, Borsalino és Pichler-gyártmány, valamint fiú kalapok nagy választékban kaphatók

restes Lipét u r i d i u t  i l le té k e n  S iitu ra ljiu íjlie ly b i'n .
Különlegességek: Nyakkendők és feiiérnemückben. | | A n8o1 smbdsu ö m í kábátok mérték iie r in t  k<-

^  n J " ■ ■ ■ ■  szitfejutányos árakban. ■ ■ ■ ■



76. szám (4)
Szombat, szeptember 24.f e l s ö m a g y a r o r s z á g i  h í r l a p

stinüség sieriut a rovancsolás elől 
menekült a halálba. A rovanciolás 
eredménye még nem ismeretes.

— Nagyszeben és az Államsegély
Nagysieben város képviselőtestülete 
a 6200—010- számú B. M. rendelet
tel kiutalt államsegély felhasználása 
tárgyában felterjesztéssel élt a bel
ügyminiszterhez, melyben a rendű 
lettel szemben fenállő aggályai 
adja elő. Ezen aggályok úgy az állam
segélynek a városok kozott történt 
felosztásának módjára, mint az állam
segély mikénti leihasználása és a 
városi tisztviselők fizetézi osztálvokba 
való besorozására irányulnak. Nagy
szeben városa sérelmesnek tartja a 
városok megkülönböztetését, mely 
arra vezetett, hogy 25 törvényható
sági város összesen l.üOO.OOO koro
nában részesült, a 111 r. t. várost 
pedig összesen 994,000 koronában. 
Sérelmesnek tartjuk azt, hogy a vá
rosok nem dotáció alakjában kapják 
az államtól az állami feladatok tel- 
esitéseért az ellenértéket, hanem se
gély címén.

— A szécsényi tragédia. A részle
tek ismeretesek aj napilapokból. Sze 
mélyek: férj, feleség, udvarló. A 
férj lelövi az udvarlót, az esküdt
szék fölmenti a gyilkost. Most vitat
koznak : hogy helyes e ez, vagy hely
telen? A helyes Ítélet az lett volna, 
ha a férjet bűnösnek mondják ki, 
mórt ölt, de nagyon enyhén büntet
ték volna, mert az enyhítő körülmé
nyek száma igen nagy. Így mondta 
ezt el egy jogász a kávéházi asztal
nál és hozzá fogott a napilapok ol
vasásához. Az újság olvasása után 
azonban módosítja véleményét: — 
Mégis helyes a fülmenlés, mert a 
vádlott beszámíthatatlan. Most olva 
sora az újságban, hogy visszaveszi a 
feleségét.

—  A tejhamisitások megrendszaba
lyozása. A füídmivelésügyi miniszter 
— felmerült konkrét esetből kifolyó
lag — Ítéletben mondta ki, hogy a 
ki vizelt tejet ezen minősége illegne 
vezéee nélkül árul el, az három rend
beli kihágást követ el és az összes 
büntetés szabályai szerint egy tétel
ben kiszabott pénzbüntetéssel, vala
mint mellékbüntetéssel büntetendő.

— A cseléd gyógyittatási költségei
tekintetében a közigazgatási bíróság 
érdekes elvi határozatot, melvbeti 
kimondotta, hogy az 11*07. X LV . 
t.-c.-nek az a rendelkezése, hogy a 
gazda külső cselédjét tartozik házi- 
l»g gyógykezeltet ni, úgy értelme
zendő, hogy a gazdának úgy ezen 
mint az 1898. X X I. t.c.-ken alaj uló 
fizetési kötelezettsége eg) üttvéve 
45 napon túl nem terjedhet.

— Sebőn Sándor és Barna D. di 
vatáru cég hirdetése lapunk mai 
Mániában olvasható. Föl hívjuk rá a 
közönség figyelmét.

ismerteti a ( 
módozatait— Előjegyzés szölövesszö és oltvá- könyv, mely részletesen 

■yokra. Az állami telepeken termelt jogi vizsgák letételének .
szölövesszö és szőlőoltványokra va- az érvényben levő szabályok szerint, 
(amint gyümölcsfákra igéuyttartó t. A könyv hézagpótló és azt a jogi j 
gazdáinkat figyelmeztetjük, hogy! vizsgák lotetele iránt érdeklődők] 

iránti vétolájánlataikat miolőbb, I nagy haszonnal forgathatja;*, mint 1
de legkésőbb november 1-ig a tar 
cali ra. kir. vincellériskola igazgató
ságához nyújtsák be. Egyben tudo
mására hozzuk a t. szőlóbirtokosság- 
nak, hogy a ni. kir. földraivelésügyi 
miniszter ur ezentúl egyes birtoko
soknak törkülypálinka főzőüstöket 
nem hajlandó adni, e helyett azon
ban a borászati mellóktermények 
értékesítésére szövetkezetbe lépő 
szőlőbirtokosoknak a szükséges szesz- 
fösőgépek beszerzésére kamatmente
sen törlesztendő előleget nyűit a 
Zetnplúnvárniegyei Gazdasági Egye
sület.

IRODALOM.

A Pesti Hírlap az uj október—de
cemberi évnegyed küszöbei! felhívja 
u magyar oivasoközonseg figyelmei 
a következőkre : A Pesti Hírlap ma 
e*v*gyazi.atlantii az ország elterjed
tebb, tehát legkedveltebb lapja. A 
Pesti Hírlap kormánytól és partoktól 
amidig íuggelleu, szabadelvű újság 
volt az ia marad. A Pesti Hírlap 
indukalársai sorába számíthatja ha
zánk legjelesebb és legkedveltebb 
íróit, kis. közül legyen eitíg kiemelni 
Abouyi Árpád, lleliai Jenő, Molnár 
Fereuc, Murai Karoly, Porzsolt Kál
mán, bzabo Endre, bziui Gyula, bzo- 
tuahazy István, Tömörkény István 
stb. neveit. A Pesti Hírlap a nők 
kedvence, mell munkatársai közt 
vannak a nők legkedveltebb írói : 
bzaboue-Nogail Janka, Lux Terka, 
gr. Vay baudor, tíoaor Malvin, stb. 
A Pesd Hírlap apeciáils lovatai : Va- 
saruapi krónika, Hétköznapok. Kis 
komédiák. Kunsszak mogul, Pesti 
trkóiesok, Vidéki esetek (csupa hu
moros tartalommal) s az Esti levél 
és Mindennapi problémák .(aktuális 
társadalmi kérdések megbeszélése.) 
A Pesti Hírlap 1911. évi díszes képes 
naptárat, gazdag szépirodalmi és köz
hasznú tartalommal s az év esemé
nyeit és főbb szereplőit megjelenítő 
képekkel minden uj előfizető is meg
kapja, aki legaiabo október óta elő
fizetője a lapnak. A Pesti Hírlap elő
fizetési ára egy hóra 2 kor. 40 iillér, 
két hóra (okt—nov) 4 kor. 80 fillér, 
negyedévre (okt—dec.) 7 korona. A 
Divat-Salonnal együtt negyedévre 9 
korona. A Pesti Hírlap kiadóhivata 
la, hova az előfizetést legcélszerűbb 
postautalványnyal beküldeni, Buda
pest. V . kér., Váci-korut 78. szám 
alatt van.

— Jogi vizsgák letétele. Ilyen cí
men a napokban hagyta el a sajtót 
Kolozsvárt egy hasznos és tartalmas

hogy a jogi vizsgák letétele körül 
felmerülő összes kérdésekben alapos 
tájékoztatást nyújt s igy a jogász- 
ságnak s a szigorlóknak nélkülözhe
tetlen útmutatója. Díjmentesen meg
küldi az érdeklődőknek dr. Dobó, Ko
lozsvárt. Malom u. 14.

— Fontos az egészség megóvására, 
Minthogy az utóbbi időben „Polenai 
savanyuviz forrás* Polena Bereg m. 
elnevezés alatt, egy közönséges szén
savval telített forrásvizet hoznak for
galomba és azt valódi uradalmi Po
lenai víz gyanánt árusítják, figyel
meztetjük a n. é. fogyasztó közön
séget, hogy csakis azon viz valódi 
uradalmi Polenai gyógyvíz és csakis 
az bir gyógy halassal gyomorbaj, 
küszvóny, vese, cukros-hugyár, epe
kő, a torok és tüdősznrvek minden 
bajainál, amelynek címkéje Se!ionborn 
gró f címerével, ónkupakja es dugója 

uradalmi Polenai*, „Luhi Erzsébet" 
s „bzolyvai" felírással vau ellátva. 

Mindazokat tehát, melyek ezen kel
lékkel nem bírnak, visszautasitandók. 
Schonbom g ró f uradalmi ás ványfiztinck 
bérlőstge ózolyva. — Főraktár: bator- 
aijaujnely is vidékére Berkovits Hani 
kereskedése (Vörös ökör épület.)

B O R S Z É K I
az ásványvizek királya, angol kór 
és vérszegénység ellen páratlan 
gyógyszer. Mint üdítő és hűsítő ital 

i legelső minden vizek között.
Főraktár Sátoraljaújhelyen :

V I L K O V S Z K Y  ÉS T Ó T H  cégnél

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

K ulófulaidonos : 
L A N D E S M A N N  M IKSA

3mUZIÁSI PHÖNIX“vU
UDIT - GYÓGYÍT

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

Vese és hólyagbajoknál, a veseme- 
dence idü lt‘hurutjainál, hugykő- és 
fényképződésnél, a lékgutak és a 
kiválasztó szervek hurutos bántál- 
mainai kitűnő szernek bizonyult, az 
Ovosilag ajánlva. — F ő l e r a k a t .  
Behyna Testvérek cégnél Saujhely.

_ rgummisarkole _ 
még is a legjobbak

Mindenütt kaphatók.

Hatóságilag engedélyezett végeladás._______

SCHÖN SÁNDOR ÉS B A R N A  D. CZÉG
Sátoraljaújhelyi divatáruháza

összes raktáron levő áruit az üzlet végleges feloszlatása folytán

z^ zzzzzzzzzzz : feltűnő olcsó árban kiárusítja. -
Ezért mindenki helyesen és okosan cselekszik, ha e kiváló alkalmat felhasználva, szükségletét ezen 

cégnél szerzi" be.

Raktáron vannak: női és férfi ruhakelmék, vásznak, női és férfi fehérnemüek, menyasszonyi 
kelengyék, szőnyegek és függönyök nagy választékban.

................ —  Feltűnően olcsó árak. ------  -------
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35.000 bor- és gyümölcs-sajtó
20.000 gyümölcs- és szőllőzúzó 

300 hydraulikus sajtó
bor, gyümölcs és 
ipari czélokrastb.
került ki a Mayfarth- 

féle gyárakból.
Az 1909. évben készült

2500 sajtó 
1200 zúzó.

Csattanós bizonyítéka 
ezen gyártmányok feltűnő 

jóságának.
Tessék bizalommal fordulni

Mayfarth Ph. és T
mezőgazdasági és ipari gépgyáraihoz

B E C S  II., T aborstrasse  71.
Több mint. 050 arany-, ezüst-éremmel stb. 

kitüntetve.

Kimerítő képes árjegyzékek ingjen.
Képviselők és viszontelárusitók kivántatnak 

Tessék mindig a Mayfarth czég nevére ügyelni.

sa

F M R  m cllp aszliliíi
az őtvtÍKvnt nem  ron tják  

ős k itű n ő  ízűek.

Doboza 1 K. és 2  K. 
Próbadoboz 50  fillér.

KG- ős szétk iiltlősi ra k tá r  '
Megfojt ez az átkozott „ I X / i c l o r * "  

köhögés! gyógyszertár
üpest, VI. Váci-körűt 17.

Kapható Sátoraljaújhelyben : Kádár Gyula, Krabéczy 
Kálmán drog., Kincsessy Péter, Keichard és Widder. Hornon- 
nán: Szekerák Aladár örök., Fábián Arnold. Nagymihály 
Kronovits Miksa, Uácz Henrik, Tolvay Imre. Sárospatak 
Alexander B *!a, Kellner Károly. Sztropkó : I)uka Tiavdarnó  

Tarczal: Topercer A. gyógyszertárakban.

Egger mellpasztilá 
csakhamar 

m e g g y ó g y í t o t t

Kótits László
kocsigyártó

Sátoraljaújhely, Kákóczi-ntca

Készít mindennemű e szakmába vágó cikkeket és 
elvállalja azoknak javítását. — Állandóan kész kocsik 
és igás szekerek készletben vannak. — Használt 
kocsikat a legmagasabb árban cserébe beveszek.

Uj munkákért jót
állást vállalok. 

Borprések készíté
sét és javítását is 

elvállalom.

IA sárospataki hercegi uradalomnak  
halászhomoki gazdaságában

egy a l m á s  ker t
egész termése (Arany Parmin faj) eladó, j  

Az ajánlatok az uradalom központi ^ 
irodájába Sáro spatakra  beadandók.

Eperjesi

I S
öK ő c

► cserep-  
kályhák, f

Í4j

gránit és f
márvány

bizományi r a k t á r a : 
TESTVÉREK, Sátoraljaújhely.

A legu abb őszi szövetek már megérkeztek

l e i n  f ö á l m á l l  d iva tá ru h ázáb a
ahol nagy választékban vannak állandóan RUHA és BLOUS kelmék, selymek, ruhadiszek, 
szőuyegek, függönyök, trikó és kötött áruk. NŐI és FÉRFI divatáruk. Teljes menyasz- 

szonyi kelengyék 150 koronától feljebb a legfiuomabb kivitelig

Kivételes olcsó ajánlat V Á S Z N A K B A N .
T is z t e l e t t e l  KLTCIN KÁLMÁN S f t0 r íl,j aui h e ,y . w e k e r le  t é r  5 .  sztim

(K in c s e s y  g y ó g y sz e rtá rá v a l sz e m b e n .)
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Legújabb

iskola öltönyök
az őszi és téli idényre

olcsó szabott árakon
egyedül

Szántó Mór és Tsa
üzletében

S á t o r a l j a ú j h e l y .

Közeli kiránduló hely az

Erzsébet
kerthelyisége

k ö zv etlen  a n a g y  állom ás 
m elle tt. —  K itű n ő  m ele g  és 
h id e g  é te le k , s a já t  te rm ésű  
b o ro k , k ő b án y i sö r . —  P o n  
to s  k isz o lg á lá s , szolid  árak .

Hetenként kétszer zene.

Széchenyi-tér és Korona-u. sarok  
kaphatók.

I S S I K :  j ' i ' S  '<u

VC3
>■
o>

VI

c
<u

»©c

5 ) / 3 ^ s

SALGÓTARJÁNI 
kőszénbánya Részvénytársulat

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

2215/910 vh. sz.

Árverési hirdetmény
A sátoraljaújhelyi kir. járásbíróság 

910. V. 1479,2 >7. kik ü llő végzése 
folytán Kerekes Pál 1200 kor 80 fill. 
és 351 kor. követeléseinek és járule
kainak behajtása végett 1910 évi 
•léptémbe r 26-án délelölt 10 és fél 
órakor Sátoraljaújhelyben Ztiida u. 
5. sr. alatt a vh. szenvedő lakásán 
elárverezem azon 610 koronára be
csült ingókat, melyeket a saujhelyi 
kir. törvényszék 13191 13192. 13193 
és 13194/010 sz. végrehajtást ren
delő végzései folytán a saujhelyi kir. 
jbirósági 910. V, 1479/3. sz. végre
hajtási jkvben felülfogíaltam s me 
lyek a 910 V'. 812/2 sz. alapfogla
lási jkvben 1 — 15 tétel alatt vannak 
Összeírva u. m. ruhákat, képeket stb

Saujhely, 1910. évi saept. 8 -án.

1260/1910. vh. szára.
Árverési hirdetmény.

A sátoraljaújhelyi kir. járásbíróság 
1910. \ .  321,4. s*. kiküldő végzése 
folytán a „Könyves Kálmán" raükia- 
dó r. t. cég 50 kor. 80. fill. követe
lésének és járulékainak behajtása 
végett 1910 évi szeptember hó 27-én 
délelőtt 10 órakor Sátoraljaújhely
ben Jokai-utca 42 sz. alatt a végre
hajtást szenvedő lakásán elárvere
zi ro azon 1020 koronára becsült ingó
kat, melyeket a budapesti V I. k«r. 
kir. jbiróság 908. Sp. V. 2143,3 sz. 
végrthajtást rendelő végzése alapján 
a saujhely i kir. jbirósági 910 V. 321/4. 
sz. vhajtási jkvben 1—4, tétel alatt 
lefoglaltam u. m. bútorokat, zongo 
rát stb.

Sátoraljaújhely, 1910. szept. 12 én.
Rosner Imre, bir. végrehajtó.

> 3 /

Értesítés.
Van szerencsém a nagy

érdemű közönség szives tu
domására adni, hogy

lakatos
miihelyemet

Vekerle-tér, Vörös ökör udvarába helyeztem át.

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

Műhelyemet teicrdeztem Autogén hegesztésre
Törött géprészeket, hibös öntéseket, kazán és gőzhen

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

Magam a n. é. közönség l>. pártfogásába ajánlva, maradtam

Az „Acetylén" világí
tás sátoraljaújhelyi 
egydüli képiselete.

kiváló tisztelettől

Vályi Bertalan,
lakatos mester.

2044—UK) vh. sz.

Rosner Imre bir. vhajló.

€U5ó ház.
Eladó ház.

Az Andrássy-utca 66. számú 
3 utcára nyíló sarokház, mely 4 
lakosztályból és mellékhelyiségek
ből áll, eladó.

Bővebbet ugyanott.

Helybeli Andrássy utcai 40. 
sz. házamat (telekkönyvi betét, 
száma 2925.) eladóvá teszem. 
Vagy pedig: a vevő tetszés sze
rint ahhoz tartozó kertem Hecs- 
kérc nyíló részéből építkezési 
célra mintegy 250 -ölnyi részét 
(Szabadság tér 17. sz.) adhatom el.

Matolai Etele.

Árverési hirdetmény.
A sátoraljaújhelyi kir. járásbíróság 

1010. V. 8(51/4 sz. kikii'dő végzést* 
folytán Dr. Elek Imre 191 kor. (50 

, fill. követelésének ós járulékainak 
behajtása végett 1910 évi szeptem
ber hó 29 én d. e 11 orakor Sátor
aljaújhelyben Rákóczy-utcza 12 sz. 
alatt a vhajtást szenvedő üzletiben 
elárverezem azon 752 koronára be
csült ingókat, melyeket a kassai kir. 
jbiróság 1910. Sp. Ili, 1078 7. sz. 
vhajtást rende'ő végzése folytán a 
sniijhelyi kir jbirósági 910 V. 351/2 
sz. vhajtási jkvben 1—3 tétel alatt 
lefoglaltam u. m. férfirulianeraüt két 
s egyéb ruhaárukat stb.

Saujhely, 1910. szept. 15 én.
Resnet Imre, bir. vhojtó.

Tanulót
jó  h ázb ó l v a ló t felvesz

n a g y  f e r h n c z
! lü szcr- és c s e m e g e  ü z le téb en  S á -  
to ra lj au jlie ly .

KOVÁCS,

Nyomaton Laudism.ni, Mika. é. Társ. kiinyvnyomdájdb.n Sátoraljujhely

v iz sg á z o tt g é p é s z  é s  m o ln á r , c s a 

lád o s, m e g fe le lő  á llá s t k e re s  ura 
d a lo m b an  v ag y  m alo m b an , e s e t le g  

g é p m ű h e ly b e n .
B ő v e b b e t  S á to r a i ja u jh e  !y , K o s

suth L a jo s  u tca  3 5 .  sz.

< ?►


	076

