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Osztrák diadal.
Irta. Búza Barna.

Sokszor van ugy az ember, 
hogy csak él egyformán napról- 
napra, nem tapasztal semmi kü
lönöset, a leghétköznapibb dol
gokat látja mindenfelé és csak 
később, sokára tudja meg, hogy 
nagy világtörténelmi események 
zajlottak le körülötte

Mint a szedáni paraszt, aki nyu 
godtan kapálgatta völgyében .1 
véleményeit s itt-ott a környéken 
ágyudörgést, puskaropogást hal- j 
lőtt, katonákat látott jünni-menni 
de csak tovább dolgozott másnap 
is, harmadnap is, egy hét múlva 
is s talán sohasem tudta felérni 
ésszel, hogy milyen rettentő nagy 
világtörténelmi átalakulásnak volt; 
ő a szemtanúja, hogy az ő szc- 
meláttára egy nagy császárság 
omlott össze s egy még nagyobb 
császárság született meg ott egy 
nap alatt

így voltunk mi is 11)08. év 
végén és a múlt év elején. Lát
tuk, hogy télen sok vonaton sok 
katonát vittek Bosznia felé s ta
vasszal ugyanazokat a katonákat 
megint visszahozták. Hallotuk, 
nagy hideg van ott Boszniában, 
s teát, rumot, szivart, pénzt gyűj
töttünk össze s elküldtük kará
csonyi ajándékul a szegény fáz , 
!ódó bakáknak. Jött is érte szives 
köszönet nem kevesebb embertől,
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Meghalt. Eltemettük.
Ott nyugszik abban a csöndes kis 

falusi temetőben, erősen sárguló 
ákáook megiitkult lombjai — Össze 
omlott teste ikertestvérei — között, 
szülőföldje hantjának takarója alatt.

A kelő nap rásüt sírjára. Azután 
tovább siet, incselkedni az élőkkel 
és igazságot szolgáltatni a halottak
nak ; mig végre kerül — fordul s 
búcsúzóul ismét ráküldi sugarát, — 
mintegy koszoruképen, mintegy ki- 1 
engesztelődül, hogy koszorún és pi
henésen kívül e tűrő érdem számá
radra egyebet nem juttathatott.

Aztán lenyugszik a nap. Halk su- 
SOgás kél az avaron ; a síkon kódok 
úsznak, — talán sejtelmes gondolat 
foszlányai egy, az örökkévalóság 
raessgyéjén csak imént átsuhant lé
leknek I

Gondolatok, érzések, formák, szí
nek, amelyek földiekhez szabott ór-

mint magától ő felségéi, a leg
főbb hadúrtól.

Enn)it láttunk, ennyit hallot
tunk, ennyit tudtunk. Mint ahogy 
a szedáni földművelő parasztem
ber se látott egyebet jövő-menő 
ka onáknál. S nem is álmodtunk 
mi sem. hogy világtörténelmi ese
mények központjában állunk s 
boldog szemtanúi vagyunk egy 
örökké emlékezetes, ragyogó nagy 
diadalnak.

Mindezt csak most tudjuk meg 
a trónbeszédből, a magyar dele
gáció elnökének lángszavaiból, a 
külügyminiszteri expozéból s a 
delegációs jelentésekből és tár
gyalásokból. Csak most dombo
rodik ki ezekből ámuló szemeink 
előtt az a fényes nagy diadal, a 
mit az osztrák-magyar monarchia 
aratott a Balkánon, mig mi jám
bor, lilisztcrészjáiássál teára és 
rumra gyűjtöttünk a szegény fáz 
lódó bakáknak.

De épen az jellemzi a nagy 
világeseményeket, hogy csende
sen, hűhó nélkül köszöntének be 
előbb csak a beavatottak ismerik 
fel jelentőségüket s csak később 
bontakozik ki egész roppant nagy
ságuk a laikus közönség előtt. A 
mint Madách mondja: homályban 
él, mi egy világot alkot és teremt.

Igen homályban élt mástel év

is. Ki tudott eddig róla ? Aeh- 
renthal, Schőnaich, Láng Lajos 
és talán Vilmos császár. Más senki.

te Imiink és érzékeink számára iueg- 
érthetetlenek és házzáférhetetlcnek !

Távolabb a Tisza kanyarog. Ornia 
tag partjain kétfeiői füleseknek egy
befüggő végtelen sora; csalitas he
lyek ut is, ott is . . . kitűnő búvó
helyei a mind hidegebbre váló őszi 
szántásokból beszoruló apró vadnak, 
— egykor tanúi egy egyszerű, de 
mélyerzésü lélek játszi kedvvel űzött 
férfias kedvtelésének.

A természetet szerette mindenek 
felett. Ilivé, imádója, rajongója volt 
mindannak, ami Isten képét viseli!

A Tátra gigászi formái csak ugy 
megkapták, megbúvóitok e minden 
benyomásra oiy fogékony lelket, 
mint sik szülőföldje, ez az egyszerű, 
de egyszerűségében is kedves vidék, 
melynek egyetlen dombocskája van, 
ennek a tetején szélmalom, melyet 
az idő mohával vont be a ráerősza
kolt pi henéi* . . .

Ábrándozott a tengerről is.
Fülembe cseng még ma is, bár 

tizenegy éves régi emlék, midőn 
egy felejthetetlenül szép felszólalása 
során a népiélek mélységét és kime
ríthetetlen gazdaságát az Óceánoknak

De most már nem hallgathat
tak tovább ezek a beavatottak. 
Nem rejtegethették, tovább a 
nagy titkot, a nagy dicsőséget. 
Ez a dicsőség immár kitört és 
eget kér. Most már nem titkolóz
nak, nem szerénykednek, hanem 
büszkén, nyíltan kiáltják a világ 
négy tája felé, hogy igenis Ausz
tria a Balkánon fényes, nagy e’ha- 
tározó korszakakotó diadalt aratott.

Egyetlen tüzér el nem sütötte 
az ágyúját, egyetlen baka ki nem 
húzta a panganétját. Es Ausztria 
mégis diadalt aratott. A bakák 
három hónapig fáztak és tcázták 
Boszniában. Csak ennyi történt 
S mégis ez volt a fényes, dicső, 
em’ékezetes diadal. Es Napóleon 
az austerlitzi, a wagrami diadalt 
nem jelentette be annyi önérzet 
tel a francia kamarának, mint 
Aehrenthal a balkáni győzelmet 
a delegációnak.

Ki is győztünk le?  Igen, Györ
gyét, a vitézlő szerb trónörököst. 
Emlékeznek még gyórgyéra ? Nagy 
legény volt! A szerb bandákat 
bombával fegyverezte fel. Es mi 
mégis legyőztük. Kegyetlen mó
don legyőztük. Egyenesen meg
semmisítettük azt a Györgyét. 
Még a trónöröklési jogáról is lc- 
kellett mondania. Ilyen szörnyű 
erősek vagyunk mi: osztrák-ma
gyar nagyhatalom.

Es foglaltunk is a nagy dia
dallal. Elfoglaltuk azt, ami már 
lu rmincz esztendő óta már úgyis

mérővel nem járta mélységeivel s 
számukban ki nem fejezhető víztö
megével vetette össze.

Beszélt azokról a csodás lények
ről, melyek a tengerfenéken tanyáz 
nak, a tenger e máig is csak ismert 
lakósairól, s rámutatott ezzel párhu 
zára osan arra a megbecsülhetetlen 
értekre, smely a néplélek mélysé
geinek felkutatása révén belátha
tatlan időkig fogja még gyarapítani 
az emberiség közkincseit s jutalmazni 
a feltárás érdemével a ráfordított 
munkát és figyelmet.

Látta-e valaha a tengert ?
Nem tudom Ugy sejtem, hogy nem
De hogy képzelete erősen foglal

kozott velő minden szavából kiérzett.
Miért cserette oly nagyon a ter

mészetet ?
Oly könnyű rá a felelet.
A természet hü, igaz és örök.
Oly tulajdonságok, melyeket csak

is a makrokosroos valósíthat meg 
egész teljességükben.

Az egyéni lét addig a határdora- 
big, ameddig szemünk végiglát rajta, 
e tulajdonságok egyikének éppen 
visszáját tartalmazza.

a miénk volt: Boszniát. Ez most 
már végleg a miénk, mint nagy 
diadalunk gyümölcse. Ó, fényes 
diadal! Magenta, Solferino, Kö- 
niggrátz gyalázata le van immár 
mosva. Az uj diadal ragyogása 
feledteti a régi vereségek szé
gyenét. Akkor kicsinyek voltunk, 
de most nagyok vagyunk. Az 
akkor szenvedett csorbát kikö
szörültük, az akkori vesztesége
kért kárpótolva vagyunk. Elvesz
tettük, igaz, Milánót, Velencét, de 
meghódítottuk Banjalukát.

A békében győzhetetlen osztrák 
hadsereg homlokára így tűzdeli 
Aehrenthal a cserlakoszorut s az 
tán beadja nekünk a fényes diadal 
számláját. Potomság: kétszázötven 
millió! Ilyen fényes diadal és 
csak ennyi az ára ! Majdnem in
gyen. Csupa ajándék. Ha megtud
ják ott Amerikában az Astorok, 
Rockefellerek, Vanderbiltek, hogy 
erre mifelénk egy diadal csak 
ennyibe kerül, bizony rögtön ide 
jönnek és vesznek maguknak ők 
is egy diadalt.

Azért egy kicsit különös. Mi 
ugy tanultuk a történelemből, hogy 
a diadaloknak az árát mindig a 
vesztes fél fizeti meg. Ezt neve
zik hadisarcnak. Ausztria jól tud
hatja, hogy mi az. Eleget fizetett 
nagy Napóleonnak, kis Napóleon
nak, Moltkénak, meg mindenkinek, 
akivel csak háborúja volt.

Itt most mi győztünk, Szerbia 
vesztett. Hát mért nem Szerbia

S azután ? Azután létezésünk szé- 
dilően nagy titka következik, — 
egy bús kérdőjel, amelyre itt, e 
fő dön nincs felelet.

Hogy is mondja Hamlet: „tarto
mány, melyből még nem tért meg 
utazó* I

De vájjon a hu és igaz emberek
nek annyira bővében vagyunk-e, 
hogy a természet ősforrásához vissza
térnünk már nein is szükséges?!

Az élet tapasztalatai ellenkezőre 
tanítanak. Igenis szükséges felkeres
nünk o forrásokat, felüditenüok ben
nük a mi eltikkadt lelkünket, szük
séges időnként, még pedig vajmi 
gyakran kölcsön vennünk valamit a 
nagy természet fenséges nyugalmá
ból, gyógyító irul emberkézejtette 
sebeinkre.

Vannak, akik ezt meg nem értik. 
Ök tudják, m iért!

De én vallom s rendületlenül hir
detem, hogy ez az erőf< rrás, ez a 
gyógyító balzsam az óhajtva várt 
segítséget még sohasem tagadhatta 
meg senkitől, nem csalt meg senkit, 
hü volt mindenkihez I

Ő az igazságot kereste. Sóvárgo
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lí?.big, Borsalino és Pichler-gyártmány. valamint fiú kalapok nagy választékban kaphatók

Szenes Lipót úridnál üzletek ! Sátoraljaújhelyben.
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fizeti akkor a hadi költséget ? 
Nem, itt mi fizetjük a költséget, 
mi a győztesek. Ilyen gavallérok 
vagyunk mi. Ebben kiilümbüzünk 
franciáktól, németektől. Ez külön 
osztrák specialitás: diadal saját 
költségen. Sieg auf eigenc Kosten,

Sőt tovább megyünk. Mi még 
ennél is nagyobb gavallérok va 
gyünk. Nemcsak hogy magunk 
fizetjük a költségeket, de még 
ajándékot is adunk a legyőzött 
Szerbiának. Kötünk vele olyan 
kereskedelmi szerződést, amely 
neki sok-sok millió évi hasznot 
jelent, mert az eddig elzárt hus- 
behozatala megnyílik újra Ma
gyarország felé. így a lovagias 
magyar nemzet a husbehozata! 
révén minden évben egynéhány 
milliót fog fizetni a legyőzött Szer
biának -  nyilván mint fájdalom
diját. S  a derék osztrákok gyön
géd és önzetlen figyelemmel még 
abba is belegyeztek, hogy a 
szerbek minden vámszerződési 
előnyt a magyarok rovására kap
janak, mert tudják, hogy milyen 
jól esik az a mi lovagias lelküle
tűnknek, ha a szomszédainknak 
ilyen apró szívességeket tehetünk.

így lesz a fényes diadalnak a 
250 milliós költségen felül a mi 
számunkra egyetlen látható ered 
ménye a szerb husbehozatal, va
gyis, hogy ezentúl egy pár miliőt 
fogunk fizetni évenkint Szerbiának 
is. Es a jó  Isten őrizzen minket 
attól, hogy például Argentínát i> 
legyőzze valamiképp a diadalmas 
osztrák hadsereg, mert akkor az 
tán csakugyan senki se menti 
meg a szegény magyar gazda 
sági életet az argentínai hús be
hozatalától.

Más nemzetek a vereségektől 
félnek. No, mi egy-két vereséget 
csak kibírnánk valahogy, de ha 
még egynéhány ilyen diadalt arat 
számunkra az osztrák diplomácia 
és hadvezetőség, abba nicthetet- 
leniil belepusztulunk 1
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utána azzal az olthatatlan szoniju 
sággal, amely csak pillanatnyi » ny- 
hülésre tarthat számot, mert ez-n a 
téren annak a számára, aki nem 
elégszik meg féligazságokkal, nincs1 
megállás.

Az emberekben nem találta meg 
sóvárgása tárgyát, — nem oly mér 
tékben lega abb, hogy erre épitho 
tett volna.

Kihelyezte tehát éltté súlypont
ját az isten szabad ege alá.

Erdők zúgása, palakok, folyók hab
jának loccsanása, kalászok zizogése, 
fürtökkel ékes sxőlővesstők liajlado 
zása töltötte meg szivét-lelkét a nagy 
igazságok örök harmóniájával.

A nélkül, hogy erről talán magá
nak is világos tudata lett volna, ke
rülni kezdte az embereket.

Mint a még erőinek sziiz teljessé 
gében bővelkedett Amerika első te
lepeseinek egyike, aki, ha őserdők 
mélyén felütött tanyájára idegen tűz
hely füstjét hozta el a szél, egy két 
mértíölddrl azonnal beljebb viltt 
sátrát a rengetegbe: ő is önként vo 
nult vissza egy oly szűk körbe, a 
melyben már igazán csak néhányan 
állottak mellette.

Osztönszerüen erre utalta őt kü-

Züllik a város.
Frissítsük fel a tisztviselői 
kart. vagy alakuljunk vissza 
nagyközséggé. Ezt a legutóbbi 

közgyűlésen

a polgármester mondta.
Nagyon gyenge érdeklődés, de 

annál izgalmasabban folyt le a 
város legutóbbi rendes közgyű
lése. Egynéhány felszólalás kere
tében felszínre került mindaz a 
rendetlenség, mindaz a hanyag
ság, amely évek óta sorvasztólag 
nehezedik erre a szerencsétlen 
városra és valósággal a züllésbe 
kergette adminisztrációnkat.

N é m e t h  y Bertalan, G r ó s z  
I )ezső dr. és H a l á s z  József 
felszól a1 ósai igazi, hű képét adták 
annak a nyomorúságos, végsőkig 
züllött adminisztrációnak, amely- 
lycl ma Sátoraljaújhely ügyeit in 
tézik és dr. R  e i c ha r d Salamon 
polgármester válasza pedig alapos 
okát a Ita minden baj forrásának.

Talán soha sehol az országban 
nem történt még meg, ami S á 
toraljaújhely város legutóbbi köz
gyűlésén történt, hogy maga a 
polgármester adjon igazat a vá
ros adminisztrációja ellen intézett 
támadásoknak és élezze ki még 
a felhangzott támadásokat azzal, 
hogy ez a züllés tovább fog így 
tartani, amíg csak rendes, meg
felelő tisztikarra nem bízzák a 
város ügyeinek intézését. De ta
lán sehol sincsenek oly züllött vi
szonyok, mint nálunk.

Es a fájdalom mellett, mellyel 
a polgármester szavait hallottuk, 
az örömnek egy kicsiny szikrája 
is fellobant lelkűnkben. Az elég
tétel jóleső érzése fogott cl min
ket a városi tisztviselői kar birá 
lata alkalmával, mert az a bírálat 
a mi igazolásunk is volt egyúttal. 
Evek óta hangoztattuk, hogy a 
jelenlegi városi tisztikar nem fe
lel meg hivatásának, de nem is 
elelhet meg, mert sem akarat,

lőttben 1a án oha. -em t e l je s  « g ' - z s é -  
g é n c k  é v e k  ót.i  tartó  h a n y a t lá s a  is.

FájdVmas volt látni o hanyatlá.-t.
Tusto szemlátomást esett össze; 

de amily arányban történt ez: épen 
oly mértékben nőtt a lelke, ez az 
eredettől nagy lélek, mely tele volt 
acélossággá1, páratlan kötelessegtu- 
d.issal s egészsége majdnem kimu
tatható veszélyeztetéséig menő önfel
áldozássá1.

Ez a minden izében szeplőtlen jel
lemű férfiú sohasem habozott fényes 
tehetségei teljes fegyverzetével vetni 
magát a küzdelembe, ha igazságot 
kellett m**gvédelmeznie.

Egész lelkét adta bele, mint Win- 
ke’ried. svájci szabadsághős, a ki 
magához ölelte a testébe furád i lán- 
zsík nyelét, hogy, mint mordulta, 
utat nyisson a szabadságnak !

Ily harcmodornak és harekészség- 
nek kétségtelenül vannak előnyei is, 
hátrányai is.

Előnyeit az eszme élvezi, hátrá
nyai a harcost sújtják.

O tisztáben volt mindezzel, Mint 
az emberi lélek alapos ismerője, eleve 
tudta, hogy igazságra törő egyenes
ségével vajmi yakran felkölti majd 
a letiport ellenfél vad haragját, tudta

sem pedig képesség nincsen ben
nük arra.

Akkor közönséges rebbelisek- 
nek mondtak ezér minket, akik 
mindenben bib it keresnek. De 
most, amikor a legilletékesebb 
helyről a polgármesteri székből 
hallhatta a város közönsége azt 
amit már évekkel ezelőtt meg- 
mondottunk, már igazán semmi 
kétsége sem lehet senkinek az 
iránt, hogy a városházán gyökeres 
tisztogatásra van szükség.

Am ebben a tisztogatásban elől 
kell járnia a polgármesternek. Az 
ő kötelessége a tisztítás munkáját 
megkezdeni. Alkalmat kell adnia 
arra, hogy a képviselőtestület itél- 
kezhessék a meg nem felelő tiszt
viselők lelett. Elő a nevekkel és 
elő az adatokkal, mert ha még 
tovább is tűrik a mai tarthatatlan 
állapotot és a polgármester ur a 
legutóbbi beszéde után továbbra 
is fedezni lógja a sajat személyé
vel esetről-esetre a hanyag, köte
lességüket nem teljesítő tisztvise
lőket, akkor már igazán nincs 
egyéb hátra —  mint amit a pol
gármester ur is érintett beszédé
ben —  visszaalakulni nagyköz
séggé.

Az érdekes gyűlés részletes 
tudósítását az alábbiakban adjuk ;

M eg n y itás.

A kitűzött időben nyitotta meg 
dr. R e i c h a r d Salamon polgár
mester a képviselőtestületi közgyű
lést. Jelen voltak : Uadó Ödön, íla- 
lá.-z József, Schwarcbarth Lipót, Né- 
methy Bertalan, Schvartz Ignácz, 
Ilellinger Gábor, Friedman Lajos, dr, 
Orosz Dezső, dr. Lichtenstein Jenő, 
dr. Kellner Soma, Deutsch Adolf, 
Alexander Vilmos, Biumenfeld Adolf, 
Widder Gyula, Kroó József, dr. 
Nagy Arthur, Szöllősy Arthur, 1 le 
ricz Sándor, Grünbaum Simon és 
Neuman Jenő képviselőtestületi ; 
Dataky Miklós. Schmied Lajos, Szől- 
lősy Sándor, dr. Kellner Győző és 
Marton E:ek elöljárósági tagok. Meg
jelent ezenkívül még a költségvetés 
tárgyalásához meghívott Debrő Mi
hály számtanácsos is.

Tárgyalás előtt bejelenti a polgár
mester, hogy a közgyűlésre szétkül
dött meghívókon kitüntetett 31 tár- 
gyón kívül még 9, összesen 40 tárgy 
fog tárgyalásra kerülni.

1910. évi költség vetés.

került először tárgyalásra. A leg
utóbbi tárgyalás alkalmával ugyanis 
a képviselőtestület csak általános
ságban togadta el a költségvetést, 
részleteiben azonban változásokat 
eszközölt. Do különösen a magas 
pótadópercenttel nem voltak meg
elégedve és ezért visszaadták a költ
ségvetést a pénzügyi bizottságnak 
azzal, hogy valamelyes módon igye
kezzék leszállítani a pótadót. — A 
pénzügyi bizottság most terjesztette 
vissza a költségvetést azzal, hogy a 
pótadó a költségvetés realitásának, 
vesz lyeztetóse nélkül le nem szál
lítható és kérik a képviselőtestületet 
hogy a költségvetést elfogadni és 
az 50 százalékos pótadót megszavazni 
igyekezzenek a város érdekében.

T á m a d á s  az a d m in isz trá c ió  
e llen .

Németh)' Bertalan volt az első fel
szólaló. A legutóbbi tárgyalás alkal
mával — amint látja — a képviselő- 
testület elfogadta általánosságban a 
költségvetést, most tehát csak a 
részletekről lehet szó. ELŐ kérdés, 
vájjon* lehet-e leszállítani az 50 szá
zalékban véleményezett pótadót az
zal, hogy a fenálló adóhátrálékokból 
2000*) koronát beállítanak a költség- 
vetésbe ? Arra a megállapodásra ju 
tott, hogy nem, mert a város eddigi 
mérleg* in mind passzív eredménnyel 
végződtek és igy a fennmaradt hát
ralékokból befolyt összegekkel első 
sorban ezeket a passzívákat kell el
tüntetni. Es ezért elfogadja a pénz
ügyi bizottság javaslatát.— Azonban 
a költségvetés elfogadása dacára 
sem zárkózhatik el egyes észrevételek 
megtételétől, melyek hosszú hallga
tását megszakítva a képviselőtestü
letben való megjelenésre késztették. 
Tűrhetetlen állapot — úgymond — 
hogy az 1010. évi költségvetést ok
tóber végén tárgyalj ik, tűrhetetlen 
állapot különösen az, hogy a mai 
napig még sem az 1900, sem az 
1005 évi zárszámadások — nin
csenek elkészítve és erre az álla
potra mentség nincs. A számvevő 
azzal védekezik, hogy nem adlak 
neki megfelelő erőket, akikkel mind
ezt elvégezni lett volna képes, pedig 
hát adlak elég segéderőt. De egyéb-

hogy jogvédő tisztébe!) gyakran nem 
fogja elkerülhetni az együgyüségbő! 
kicsinyességtől s rossz lel küségbő! 
származó igaztalan megítélését, leg
tisztább szándékainak félremagyará
zását, sőt szándékos elferdítését és 
e!homályositását sem.

Mindez nem lankasztotta céltuda 
tos erélyét, nem hozott zsibbadást 
félelmet nem ismerő szivére.

Ment a maga utján.
S e mellett észre sem vétette jó

formán, hogy sebei vannak. Két kéz 
zel szórta ez a legnemesebb forrá
sokból táplálkozó lélek derült kedé
lyének Istenadta kincseit.

Haragját vajmi szívesen öltöztette 
tréfás mezbe. Es e közben megenyhült

Látta, hogy az emberek nem épen 
Ördögök, bár igaz, hogy angyalok 
sem. Es látta, hogy a véletlen, a 
körülmények néha szinte boszorká
nyos ügyességgel bogozzák a szála
kat, csak azért, hogy egyik ember a 
másikat meg ne érthesse.

| Ilyenkor aztán szívből nevetett.
A csomó ketté vágása nem tör- 

| tűnhetett meg a nélkül, hogy ezt az 
élvezetet meg ne szerezze magának i 
de egyszersmind nekünk is, kik ben- 

I no a minden izében tősgyökeres ma- i

gyár humor igazi megtestesülését 
ismertük.

Élete utolsó idejében, mintha némi 
méláim vegyült volna tréfáiba.

A halál képe jelent meg talán 
előtte, a kérlelhetetlen enyészeté, 
mely ime eljött érte élete delén s 
most ellenállhatatlanul viszi, ragadja 
magával a földi lét utolsó állomása, 
a sir felé.

Nem volt oka rottegni a végtől 
Hivő lélek volt.

Egyébként is mi a halál ? Feléb
redés.

Megtört szeme csak úgy zárult le, 
mint egyébkor, ha nyugovóra tért.

Gondjait elpihciűetto, végső uta
sításait megadta, elintézett mindent.

Készen volt.
Utolsó gondolatait, érzéseit el

küldte azokhoz, akikre gondolni s a 
kiket szeretni nem szűnt meg vég
fogytáig sem.

S aztán meghalt . . .
Az élet pedig zaj'ik tovább s ma

gára hagyja fájdalmával a jó bará
tot. akinek lelke méla borongással 
ködös múltak messzeségét keresi fel 
az októberi est bágyadt fényénél.

Emődy László.

»
Jutányos áron árusítok fiú-gyer
mek ruhát már 4 kor.-tól kezdve.

Mygenikus fogvájótartó.
Több cikket gyári áron alól árusítok

jfílmási jyíenyhérl.
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ként is az első feladatát az ko'l, 
hogy képezze a számvevői hivatal
nak, hogy a költségvetést és zárszá
madást rendes időre elkészítse. Va
gyonleltára nincs a városnak ir.ár 
évek óta és azt annak idején Kiss 
Öilön polgármester is állandóan pa
naszolta. Mikor a pénztárnál kiderült 
sikkasztásból kifolyólag a vizsgálóbíró 
bekérte a város pénztári könyveit, 
a képviselőtestület megsürgette a 
leltárt, de hát ennek a határozatnak 
mai napig még nem tett eleget a 
számvevői hivatal. Pontos vagyon
leltár nélkül nincs pontos zárszáma
dás és amíg pontos zárszámadás nincs, 
addig még csak remélni som lehet, 
hogy a város adminisztrációja rendes 
mederbe terelődik. Indítványozza, 
hogy fegyelmi eljárás terhe alatt 
utasítsák a számvevőt a 908. és 909. 
zárszámadások és a vagyonleltár zá
ros határidőn belül való elkészíté
sére.

V álasz .

H alász József reflektált Némethy 
felszólalására. Megállapítani kívánja 
hogy aTu.OO) korona nem p«!tad<- 
hátralék, hanem tulkivetésből szár
mázott pótadótöbblett. I)e hát a-', 
idő annyira előre haladott, hogy ma 
már a városi adminisztráció rendes 
mederbe terelése kívánja, hogy a 
költségvetés elfogadtassék és ezér: 
nem emel most Kifogást a költség- 
vetés elfogadása ellen. Azonban a 
városnak a villanygyárral sz< nw •ni 
követelését nem hagyja elejteni A 
város loka'itás inak világítása évi 
1400 koronába kerül. A vihanygyár- 
nak adott konccssio 10 §-a szerint 
város a lokaiitásai világítása után 
fizetett összegből 12 százalékkal na
gyobb kedvezményben részesük mint 
a privátfogyasztók. A privát fogyasz
tók legnagyobb kedvezményű 25 
százalék, a városnak tehát 37°/o ke d
vezmény jár, ami 10 év alatt 5000 
koronára szaporodott. Miután a \a 
ros eddig csak 3(50 koronát kapott 
vissza a kedvezményből, jár még 
neki 4040 korona.

F e lv ilá g o sítá s .

Debrő Mihály számtanácsos. Ha
lásznak a pótadóbátralékok beállítá
sára vonatkozólag nincsen igaza, 
mert a költségvetésbe előző évről 
csak pénztári maradvány kerülhet. 
Hátraléknak abban nincs li *lye hogy 
pedig a 70.000 korona hátraiék-e 
vagy pénztári fölösleg, azt megálla 
pitani nem lehet, mert hiszen a zár
számadások — melyekből ez meg
állapítható volna — még nincsenek 
készen. I)o ha már előző évi zárszá
madások nélkül tárgyalják az 1910. 
évi költségvetést, csodálkozik, hogy 
miért nem tárgyalják már ugyan 
ilyen alapon az 1911-iki köitségelő 
irányzatot.

M ég egy tám ad ás.

J)r. Grosz Dezső volt a következő 
felszólaló. Kifogásolja az egész admi
nisztrációival szemben, hogy a 1911. 
évi költségvetés még mai napig sincs 
elkészítve. A zárszámadások hiányá
ról nem is kíván beszélni, az való
ságos abszurdum. De meg akarja ra
gadni az alkalmat a költségvetés 
tárgyalása során, hogy rámutasson 
azokra a .szégyenteljes állapotokra 
amelyek uralják ezt a szegény, sze
rencsét! en várost. Kifogásolja a kö 
vezetet. Az. úttestet most kezdik ren- 
beszedni, azonban a járdák valóság
gal járhatatlanok. Kívánja, hogy a 
gyalogjárok karbantartására több 
göndör fordítsanak. A közvihigitás 
nyomorúságos. A villanygyár nem 
szolgáltatja a szerződ -silag kikötőt' 
fényt. De lehetetlen állapot az i.-, 
hoey az utcák világítása naptár sze
rint történik és igy gyakran meg
esik, hogy a naptár szerinti holdtöl
tekor a városban koromsötétség van 
niert borús az ég, a lámpák pedig 
nem égnek. Kívánja ezenkívül, hogy 
aa ivlámpák ne csak */*11 ig hanem 
legalább 11 ig égjenek. A közlekedést 
politika szerencsétlen. A vármegye 
keveset törődik a város érdekeivel, 
sóit i ddig egyenesen Ujliely ellen 
dolgoztak, mert minden lépésiikh I 
felvontak egy-egy vidéket Ujhely

íorgalmából. A vármegye tavaszi 
közgyűlésén szóvá tette azt a tart
hatatlan állapoton, hogy a hegy
aljai vasút — melyhez pedig oly 
hatalmas összeggel járult hozzá a 
vármegye, elterel minden forgalmat 
tőlünk A bánj és Borsod felé. A hegy
aljai va-utnak reggel nincsen csatla
kozása Szerencsen az újhelyi vonathoz 
es igy a hegyaljai emberek, mintsem 
hogy Kocsin menjenek Bodrogke- 
reszturig, inkább Miskolcra, vagy 
Kassára mennek. A tavaszi megye- 
gyűlésen megígérték felszólalására, 
hogy a reggeli csatlakozás — illeté
kes helyről szerzett információk sze
rint — már a májusi menetrendbe 
be lesz állítva. Tényleg azonban 
még az októberi menetrendben sincs 
nyoma a csatlakozásnak. A város 
polgármesterének és tanácsának kö
telessége ez ügyben minden lehetőt 
elkövetni és illetékes helyen a reg
geli csatlakozást szorgalmazni. A 
drágasággal szemben ugyancsak nem 
tett semmit a tanács. Minden város 
védekezik a drágaság ellen, csak 
ná'unk sejjitik elő azt is oly formán, 
hogy a napipiacot hozzáférhetetlenné 
teszik. A város közönsége sohasem 
vonla ki magat rendnivüli áldozatok 
alól sem, a képviselőtestület is meg 
szavazta mindig a szükségessé váll 
pótad-'töhb • !*•!, de Iliit az áidozatok- 
n.ik eredménnyel is kell járni. A 
város tanácsának gondoskodni ke'l u 
Mi'yos áldozatok megfelelő ellenéi, 
lékéről. A költségvetést csupán a 
po'g.írmester személye iránti biza
lomból szavazza meg.

A p o lg á rm e ste r  k rit ik á ja .
A polgármester nyomban válaszolt 

a felhangzott vádakra. Kijelenti, 
hogy legkevésbé ő van megelégedve 
az adminisztráció menetével, aki 
legjobban érzi a hiányokat. A várost 
uhkor vette át, mikor a legnagyobb 
útiott szemben és átvette a vezetést 
olyan munkásokkal, akik nem ké
pesek megfelelni a magasabb hiva 
tusnak. Ma olyan szomorú helyzet
ben all a vároa hogy a napi mun
kákat is a legnagyobb erőfeszit' ssei 
képesek csak ellátni, azt pedig re
mélni sí nt lehet, hogy a restanciákat 
feldolgozzák. Ebből uz állapotból 
csak úgy lehet menekülni, hogy 
vagy uj erőhk I fr Ssitik fel a tiszti 
kart, vagy visszatérnek a nagyköz
séghez. Szívesen hallgatja az észre
vételeket, mert remélt, hogy előse
gítik az adminisztráció javítását. — 
Végül a v itiany gyárral kötött szer
ződésből megállapította, hogy a vá 
rostiak tényleg 12 százalékkal na 
gyobb kedvezmény jár, mint a ma- 
gunfogy asztoknak.

V édekezés.

Szőlldsy Sándor számvevő térj esz 
tette e ö ezután védelmét. A 908-as 
zárszámadás már 3 hónapja kész, de 
nem terjesztheti elő, mert a gazd. 
tanácsos még nem készítette el a 
vagyonleltárt. Tagadja, hogy a vá 
rostiak 37 százalékos I edvez i ény 
jár a viüanyfogyasztás után. A város 
naponta csak 2—3 órán át fogyaszt 
áramot és ez idő után magánfogyasz
tóiknak csak 5 százalék, a városnak 
12 százalékkal több, tehát 17 száza- 
zalék jár. Ilyen alapon már ki is 
számította a városnak visszajáró 
összeget és egy részét már vissza is 
kaptak.

Ú jb ó l Ném etliy.

Ismét Némethy Bertalan szólalt 
fel és indítványt tett, hogy a vil
lany «jcy art ól a városnak visszajáró 
ossz-g nagysága ügyében kérje ki 
a képviselőtestület a pénzügyi és 
jogügyi bizottságok véleményét.

Majd rátért a vízvezetéki alap 
költségvetésének bírálatára. A kép 
viselőtestület — úgymond — a ki
függesztett jegyzőkönyv szerint a 
napidijas mérnök fizetését a vizve- 
/.< t -ki alapnál költségvetéseit gépész- 
m 'rnö! i fiz- tés terhére szuvazta meg. 
Most kiderül, hogy a költségvetésbe 
gépészmérnöki fizetés felvéve sincsen 
és igy ónnak terhére nem utalhattál; 
a napidijas mérnök fizetései. De hát 
3 hónapon át a számvevő mégis 
utalta n fizetést. Kérdi, hol van fel

véve a gépészmérnök fizetése ? ha 
nincs sehol, miképen mennek a vá
rosnál az átutalások és hová köny
velték 3 hónapon át a napidijas mér
nök fizetését? Rettenetes állapot, 
hogy u XX. században még ilyenek 
is előfordu hassanak egy város adrai 
nisztrációjában.

Vita vége.

Németliy beszéde után Szőlősy 
Séndor adta elő védelmét, majd 
Griinbautn Simon védte meg néhány 
szóban a számvevőt és Grosz Dezző 
sütötte ki — és ez igaz is — hogy 
a jegyzőkönyv helytelenül lett felvéve 
<: ügyben. E/.mán elhatározták, hogy 
a költségvetést teljes egészében el
fogadják, a pótadót 50 százalékban 
állapítják meg és fegyelmi eljárás 
terhe alatt utasítják a tanácsot, hogy 
a 908. évi zárszámadást a vagyon
ié tarral november 30 ig terjesszék a 
képviselőtestület elé. Elhatározták 
még, hogy az építkezésekre és köz
munkákra költségvetéseit összegek 
felhasználása előtt minden esetben 
a képviselőtestület elé terjesztenünk 
az arra vonatkozó tervek és költség
vetések.

A dakozó  kedvében
volt ezúttal a képviselőtestület 
T o m k a  László napidijait 3 koio 
náról 4-ro emelték. 11 e l 1 i n g e r  
Gábor végrehajtót a XI. rangosztály 
1. fokozatába osztottak be. — G e- 
c s e i  Jenő adótanácsost 1911. ja
nuár 1-től a XI. rangosztály 11. fo
kozatába osztották be és ez évre fi. 
zetéskiegészités címén 150 koronát 
szavaztak meg részére, — S z t a n k i 
Zoltán dijunknak 80 kői. jutalmat 
szavaztak meg. — P e c h  ni a n Alá 
josnó 180 kor. temetkezési költséget 
kapott. — Jackó Béla és Harsányi 
Béla szakdijnokok fizetésének előle- 
ges folyósítását rendelték el,

D ók u s ju b ileu m a.

Dokus Gyula alispán 4 0  évi köz 
szolgalati jubileuma alkalmából egy 
a jubiláns nevét viselő 5000 koronás 
alapítványt szavaztak meg, moly 
összeg évenkint 1000 koronájával 
lesz a költségvetésbe beállítva és 
amíg az egész összeg együtt nem 
lesz, a város adja óvről-évre az ösz- 
szegnek megfelelő 4  százalékos ka 
illatot. Az alapítvány kamataiból 
helybeli polgáremberek helybeli kö
zépiskolákban, vagy ezzel egyenrangú 
iskolákban járó azon gyermekei ré
szesülhetnek jutalomban, akik a 
magyar történelemből a legjobb elő
menetelt tanúsították. A jutalmazan
dó) kát Dókus Gyula ajánlatára a 
képviselőtestület jelöli ki.

A p róbb ügyek.

Az 1910. szeptember 30-án tartott
— gyámpénztári és házi pénztári 
vizsgálatokról felvett jegyzőkönyve 
két tudouásul vették. — A Behynn 
Kálmán, Z-tjku István és társaitól 
megvett vizhasználati jogok és in
gatlanok megvételét jóváhagyó tör 
vényhatósági határozatot tudomásul 
vették. — Elhatározták a mentőszol
gálat behozatalát és a szervezés 
szabályrendelet elkészítésére a pol
gármestert, rendőrkapitányt, főorvost 
és tűzoltóparancsnokot utasították.
— A Caroiim um leánynevelő inté
zet vizdij mérséklése iránt beadott 
kérelmét, valamint az összes beér
kezett segélykérvényeket elutasítot
ták. — A két óvoda javítási költ
ségeire 1070 koronát szavaztak meg.
— Gábri Bertalan volt városi szolga 
nyugdijvisszautalás iránti kérelmét 
elutasították. Beke Béla isko aadójá
ból 8 kor. 88 fillért töröltek. — Az 
országos képzőművészeti tár.-ulat ké
peinek a vasúttól v dó ho és vissza
szállítását elvállalták. — A Torzsás
tól Buda hány ácskáig vezető sétaút 
rendbehozatalára 50 koronát szavaz
tak meg. — A tüzoltótéri napipiac 
kőtörmelékkel való ideiglenes befe
dését e határozták. — Ilercz Miksa 
volt szeraétfuvarozónak 200 korona 
kárpótlást szavaztak meg és fiát, 
Hercz Samut 100 korona havi fize
téssel a szemétkihordáshoz felügye
lőnek alkalmazták. — A naptdiins 
mérnök napijait december 1-ig fo
lyósították.

Interpellációk.
Alexander Vilmos a közvilágítás 

rosszasága és Neuman Jenő a gőz
fürdőben uralkodó botrányos állapo
tok ügyében terjesztettek elő inter
pellációt. Neumann Jenő interpellá
ciójára nyomban felelt a városi mér
nök és megígérte, hogy a gőzfürdőt 
rövid időn beiül használható állapotba 
hozzák. (Mi azonban — bocsánat a 
merészségünkért — ezúttal kételkedni 
bátorkodunk a mérnök ur kijelenté
sének őszinteségében.)

Az Osztrák-m agyar 
bank fiókja.

Grunbaum Simon utalt a most fo
lyó* banktárgyalásokra és arra u köz
tudomású tényre, hogy a bank szaba
dalom meghosszabbítása esetén az 
osztrák-magyar bank 10 uj fiókinté
zetet tartozik a vidéken fölállítani. 
Munkácsnak már meg van ígérve 
az egyik fiók, Ungvár is törekszik 
az egyik elnyerésére. Tudomása vau 
azonban arról, hogy az osztrák-ma 
gyár bank szívesebben állítana Uj- 
helyben fiókot, mint Ungváron. De 
ha nem kérünk, kénytelenek lesznek 
azt másutt felállítani. Utalt arra a 
nagy fontosságra, mellyel ogy ilyen 
fiók feláliilása hir a helyi kereske
delemre és főleg a pénzpiacra és 
kérte, hogy ez ügyben sürgős kére
lem intéztessék az összes, ez ügyben 
illetékes és támogatásra hivatott té
nyezőkhöz. A képviselőtestület elfo
gadta Grünbaum indítványát és a 
kérvények megszerkesztésével a pol
gármester elnöklete alatt Grunbaum 
Simon, H alász József és Némethy 
Bertalan tagokból áiló bizottságot 
bízta meg.

A gyűlés esti fél 7 órakor ért 
véget.

II I R E K.
Soh’sem várt ügy senki senkit !*

Su lisain várt úgy sen k i sen k it,
A hogy tégo il várlak ,
Su liséin  v á g y o tt sen k i se n k it ,
A hogy tógod vágy lak,
Suli cm  cs ó k o lt  sen k i sen k it,
A hogy csó k o ln á la k ,
• ler ö lem be, szép  g a lam bom ,
J e r ,  epodvo várlak .

M int az a n y a  k is  g y erm ek ét,
Ú gy fog lu k  becézn i,
Ö le lge tlek , csó k o lg a tla k ,
Mig cs a k  fo g ok  é ln i,
No fé l j.  éd o-, úgy sz e re tle k , 
A kán nodd ig  é lek  
8  ha m egh alok, tov áb b  s z e r e t '
E g y  szerelm es — lé lek .

Kroó József.

Lőyy Adolf kitüntetése.
Abból az alkalomból) hogy úgy a 

városban mindenki által ismert és 
tiszteletben részesülőkereskedő kitün
tetéshez jutott, némi megnyugvás
sal, bizonyos örömmel konstatáljuk, 
hogy nem mindig a stréberek, az 
önalkotta óriások jutnak uz érdem 
pálmájához.

Lővy Adolf kereskedelmi tanácsos 
lett. Ha nem tudnánk, hogy ennek 
a végtelen szerény, kedves modorú, 
tisztességben megőszült úri ember
nek úgy a közéletben, mint a ke
reskedelmi élet terén megbecsülendő 
érdemei vannak, ha nem tudnánk 
azt, hogy tövén magyar ember, ki 
bazafiságával nemcsak magának, de 
elsősorban a hazának igyekezett s 
igyekszik anyagi s erkölcsi hasznot 
kovácsolni, még akkor is megnyug
vással, sőt uz önzetlen öröm bizo
nyos fokával kell, hogy vegyük e 
friss keletű hivatalos hirecskét. Miért. 
Mert Lőwy Adoif fél századnál hosz- 
sznbb idő óta kereskedő, korrekt ke
reskedő a szó szoros értelmében, kj

Az Egyetértés okt. 1'2-iki számából.)
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hivatalát nem becsüli le, ki életének 
minden óráját annak szenteli, ki a 
kereskedői tisztesség szüvotnékének 
lobogtatója és kasztja reputációjának 
vezérharcosa. Hányán teszik tünkre 
a kereskedő s kereskedelem tekin
télyét s ezzel szemben mily kevesen 
vannak, akik azt emelik.

Jól tudjuk, hogy a mi kedvelt, 
szimpatikus Lőwy bátyánkat ez a 
kitüntetés egy csöppet sem hozza 
ki a sodrából, mert a hiúságból csak 
igen mákszemnyi adag lakozik benne. 
Elénk példa a közel műit egyik 
esete a midőn a megalakulandó 
kereskededelmi kör részéről neki 
felkínált elnöki tisztséget töbször 
visszautasította. Egy ember, akinek 
a tisztességes munka az éltető eleme 
s ki az érdemek, jutalmak után nem 
vágyódik.

Munkásságának, tiszta jellemű 
múltjának agilitásának nem is keres
kedői tanácsosság a jutalma. Az ő 
jutalmát egy kormány sem folyósít
hatja, mert ez a gondviselés aján
déka. Ez pediglen az ő testi s lelki 
frissessége, mely ily magasabb korú 
egyéneknél úgyszólván kiváltság. 
Lowy Adolf 00 éves munkássága 
dacára is fiatal ember, kin az idők 
szamai még nem látszik meg, ki az 
öreg emberek közé még nem soroz
ható. Es ez az ő jutalma, ez az ó 
ajándéka. Viselje még Isten kegyei 
roéből ezen égi adományt igen so
káig. ss.

— Kinevezés. Zo v á n y  i Jenő 
volt sárospataki ref. theológiai ta
nárt B á r c z y  István dr. Budapest 
székesfőváros polgármestere a fővá
ros levéltárához levéltári tisztviselővé 
nevezte ki.

— Megbízás A füldmivelésügyi 
miniszter a tor hamisításának és 
hamisított bor forgalomba hozatalá
nak tilalmazásáról szóló 1U08. évi

— Halálozások. lutttdesmann Sámuel 
helybeli szíj gy ártó müater f. hó 20-án 
hosszas betegeskedés után elhunyt. 
Landesraann Sámuel egyike volt 
azoknak a keveseknek, akik kitartó, 
szorgalmas munkával páratlan becsü
letességgel általános szerctetet és 
küzbecsülóst vívott ki magának. Lel
kes hivő volt a szabad eszméknek 
és szociális haladásnak és az ezekért 
folyó harcokból mindig becsületesen 
kivette a részét. Halála egy nagy, 
kiterjedt rokonságot borított gyászba, 
Landesmann Miksa lapunk kiadótu
lajdonosa testvéröcscsét veszítette 
el benne. — Temetése f. hó 21-én 
d. u. fél 3 órakor volt nagy részvét 
mellett. — Sebes János kegyesrendi 
nyug. tanár f. hó 20-án 54 eves ko
rában elhunyt. Temetése ma délután 
volt, melyen részt vett a fögymna- 
sium tanári kara és ifjúsága. — 
Balajt/iy Sándor pénzügyi végrehajtó 
a tarcali kincstári szőlőben — ahol 
hivatalos kikii detésben volt — f. 
hó 19 ón hirtelen elhunyt. Temetése 
ugy anott f. hó 20-án d. u. volt. A 
helybeli pénzügyi tisztviselők kül
döttség utján képviselték magukat 
a temetésen.

— Egyházi beszed A sátorajauj 
helyi izr. anyahitközség nagy temp
lomában f. hó 25 ikén, kedden d. e. 
fél 11 óra körül a mázkir imát meg
előzőleg Dr. Ooldberger Izidor rabbi 
magyar egyházi beszédet intéz a 
hívekhez.

— Uj plébános A kassai püspök 
Marcsinké József volt sátoraljaújhe
lyi r. kaih, segédlelkészt kassai elemi 
isk. hitoktatót hilyói plébánossá ne
vezte ki. Az uj plébános állását a 
legközelebbi napokban foglalja el.

— Itelet a Buza-Gcrtvay ügyben. A 
B ú z a  Barna és G ő r t  vay A'adár 
párbajügyében f. hó 20 ári hangzot
tak el a befejező akkordok. A kassai 
kir. járásbíróság ugyanis akkor ho 
zott ítéletet a párbaj-ügyben és 
B ú z a  Barna 4 napi, Gó r t  v a y  
Aladárt l napi államfogházra ítéltek.

— Az ipartestület Dókusnál. Az 
ipartestület küldöttsége október 1(1 án 
vasárnap d e. tisztelgett D ó k u s  
Gyula alispánnál, hogy átadja az 
ipartestii'etnt-k díszbe kötött szép

— Helyreigazítás. Múlt számunkban
megírtuk, hogy Pollner József mé
szár ossogéd négyszer rálőtt Papt> J á 
nos ácslegényre. Ez a híradásunk 
téves volt, mert Papp János ács 
lőtte meg Pollner Józsefet, amint 
azt a rendőri nyomozat eredménye 
is igazolja.

— Tamburazenekar. Egy kitünően 
működő tambura zenekar működik 
most estéről estére a „Pannónia" 
kávéházban. A társulatnak, — mely 
4 férfi és 4 nőtagból áll — karmes
tere a mar városunkban is előnyö
sen ösmert Ha d i  Ödön. A kiváló 
zenekarra felhívjuk a közönség fi
gyelmét.

— A legtöbb közönséges hashajtó
szer azzal a tulajdonsággal bir, hogy 
még állandóan nagyobbodó adag 
használata mellett is folyton vészit 
hatásából. Az oly sok orvos által 
dicsért Ferencz József-keserüviz ki 
kitűnő oidó és hashajtó hatása el
lenben még huzamos használat ese 
tón ruindig egyforma marad.

A valódi Ferencz József-keserüviz 
belet görcsük nélkül messsa ki, az 

étvágyat fokozza, anélkül, hogy a 
bármikép megterhelné. Ezen kiváló 
tu újdonságaiért a bécsi általános köz
kórházak V. orvosi osztálya beható 
kísérletezés után megállapította, hogy 

„a Ferencz József-viz a „keso- 
rüvizek* leghivatottabb képvi
selője “

XLVII. t.c. 03. §-a alapján H e g e - 1 emlék iratát. melyet 40 éves szolgálati 
düa Sándor szőlészeti és boiászati jubileuma alkalm iból készíttettük. A 
felügyelőt (Székhely: Tarca') Zem-. küldöttséget H e r i c z  Sándor elnök 
plán és A hallj vármegyék területére vezette, akinek szép üdvözlőbeszé- 
az idézett törvény rendelkezései alá d Ve az alispán moghatottan vála- 
eső italok ellenőrzésével megbízta. I szolt,

— Ábrányi Emil mint gyermek költö
szerepel így bájos versével a Jó  
Pajtás, Sebők Zsigmond és Benedek 
Elek képes gyermeklapja legújabb, 
október lö-iki számában. Ugyanéi) 
ben a számban nagyon furcsa ka
landjai vannak Döruögő Dömötör 
urnák, a fogfájós Maczkónuk,— ka
cagni fog rajtunk Magy arország egész 
gy ermekserege. E beszólást e számba 
Zsoldos László irt, verset Tilinkos 
Péter és Lampérth Géza, mesét Elek 
nagyapó és Koós Pál. Egy cikk 
Jókai gyermekkorát mutatja be, egy 
képes tréfás cikk Kujonról és Kaján
ról szól. Gerlóczy Géza ssép rajza, 
tréfa, rejtvények és szerkesztői üze
netek zárják be e szám gazdag tar
talmát. A .ló Pajtás előfizetési árai: 
egész évre 10 K. félévre 5 K, ne
gye lévre 2 Ív 50 fill. Előfizetési pén 
/.e'< IV., Egyetem utca 4 szám alá 
küldendők.

— Fontos az egészség megóvására.
Minthogy az utóbbi időben „Polena,

savanyuviz forrás" Polena Bereg m* 
elnevezés alatt, egy közönséges szén
savval telitett forrásvizet hoznak for
galomba és azt valódi uradalmi Po- 
lenti víz gyanánt árusítják, figyel
meztetjük a n. é. fogyasztó közön
séget, hogy csakis ásott vis xaiódi 
uradalmi Polenai gyógyvíz és csakis 

bir gyógy hatással gyomorbaj, 
küszvény, vese, cukros-hugyár, epe
kő, a torok és tiidősznrvek minden 
bajainál, amelynek címkéje Schönborn 
g ró f címerével, ón kupakja és dugója 
„uradalmi Polenai", „Luhi Erzsébet" 
és „Szolyvai" felírással van ellátva. 
Mindazokat tehát, melyek ezen kel
lékkel nem bírnak, visszautasitandók. 
Schouborn g ró f uradalm i ásványflseinek 
bérlőscge Ssolyva. — Főraktár : Sátor
aljaújhely és vidékére Berkovits Hánl 
kereskedése. (Vörös ökör épület)

MiSsCHOttG'BUZIÁSFUROO

EEHEBBIönSS
ü d í t  - g y ó g y í t

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

Vese és hólyagbajoknál, a veserae- 
denee idillt hurutjainál, hugykő- és 
fény képződésnél, a lékgutak és a 
kiválasztó szervek hurutos bántál- 
máinál kitűnő szernek bizonyult, az 
Ovosilag ajánlva. — F ő l e r a k a t .  
Behyna Testvérek cégnél Saujhely.

Eladó 2 szoba bútor és konyha
berendezés. Bővebbet a kiadó

hivatalban.

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

Kiadótulajdonos: 
L A N D E SM A N N  M IKSA

használjonj âgysád FÖ LDt-S-féle

Margit-Grémet,
hogy arca tiszta, üde cs bájos legyen!

A Földes fele Margit Créme a főrangú
hölgyeknek is kedvenc szépítő szere, az 
egé.-z világon el van terjedve.

Páratlan hatása szerencsés összeállítá
súban rejlik, a bőr azonnal felveszi és 
kiváló hatása már pár óra alatt észlelhető

Mivel a Földes fele Margit Crémet utá
nozzák és haiuisiljáK, tessék eredeti véd- 
j®KVgyel lezárt dobozt elfogadni, mert 
csak ilyen készítményért vállal a készítő 
mindennemű felelősséget.

A Földes fele Margit Créme ártalmatlan 
zsírt a lan, vegytiszta készítmény.

A bőr mindennemű tisztátalanságát, 
szeplöl, pattanást, mítoszért, májfoltot, 
ráncokat stb. gyorsan és biztosan eltá
volít Nemcsak az arcbőr, hanem a nyak, 
váll és k« z fehérítésére és szépítésére is 
legalkalmasabb. Nagy tégely 2 korona, 
kicsi 1 korona minden gyégvtárban és 
drogériában.

Készíti és postán küldi:
FÖLDES KELEMEN gyógyszer,.-/. ARADON.

Kapható: Satoraljauj hely ben : Kim:-, .-..y 
Feter. Hr.béczy Kálmán, drog., YViddt r 
(lyula Homonnan : Fábián Anniid. Nagy- 
mihalygn Tolvay l,ure. Sárospatakon
Horváth Mátyás gyógys.erlárakhan.

" 1s

Jó ság ,
á r  és

s ú l y r a  }
kell a szappaa összehasonlításinál és 
bevásárlásánál ügyelni. A világ cgy 

szappana sem éri A  a

Schrchí
szarvas

szappanét
i  minden jó tulajdonságában, tiszti- 
• ságában, mosóképességében, lágyságán ( %
» bán és olcsóságában. ’ %
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Értesítés.
1

Van szerencsém S átora ljaú jhe ly  vá ros  és vidéke n. é. k ö 
zönségnek b. tudom ására adni, hogy a sá to ra ljaú jhe ly i

j ó h i r fi

, VADÁSZKÜRT**
=  szállodát és éttermet átvettem = =

és azt teljesen u jjonnan, a m odern k o r köve 
te lm ényeinek, megfelelően rendeztem be.

—  A  nagyérdem ű közönség becses pártfogását kéri —

K iv á ló  tisz te le tte l:

V É G H  L Á S Z L Ó
a „V a d á s zk ü rt11 szálloda bérlő je.

Árverési hirdetmény.
Az „első sátoraljaújhelyi kézi zálog

kölcsön üzletben" mindazon zálontár- 
gyak, amelyek a lejárattól számítva 
egy hó leforgása alatt sem rendez- 
tettek, 1 9 1 0 .  évi november hó 1 0  Ik 
napján délelőtt 9 órakor a zálogüzlet 
helyiségében. (Széchenyi-tér 8 sz. 
a Reichard-félo házban) hivatalos 
közeg jelenlétében megtartandó 
nyilvános árverésen el fognak átlátni* 

Sátoraljaújhely, 1910. okt. 21.
Első sátoraljaújhelyi 

kézi zálogkölcsön Ü2 let

Közeli kiránduló hely az

Erzsébet
kerthelyisége

közvetlen a nagy állomás 
mellett. —- Kitűnő meleg és 
hideg ételek, saját termésű 
borok, kűbányi sör. —  Pon
tos kiszolgálás, szolid árak.

Hetenként kétszer zene.

© S I B ®  1 C C - síBS>; :

BBIRSHIÜÍgai

rekedtség, elnyálká- 
sodás, hurut, görcs 
köszvény és fojtó
köhögés ellen min 

a  fin om  zam atu

K A IS E R -fé le
jVEdl Caramellát

„ H árom  F e n y ő "  véd
jeg y g y e i.

; Q n n  közjogyz. liitfk '-  
h iteit b izo n y ít

vány orv osok  ús p rivát
e g y é n e k tő l ta n ú s ít ja  a 

b iztos ered m én yt. 
Csom agja 20 é s  40 fillér 

Szc len cze  60 fillér. 
K apható:

W id d er é s  R eich ard
gyógyszertárábaan s  H ra- 
oéczy  K álm án  drogériá

jában S á to ra lja ú jh e ly .

360/2—1910. végr.szám.

Árverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött bir. végrehajtó 
ezennel közhírré teszi, hogy a kas
sai kir járásbíróságnak 1910. évi 
Sp. 346 1 sz. végzése folytán tlr. Elkán 
Miksa ügyvéd által képviselt Lánczy 
Béla felperes részére 1788 kor. tőke
követelés s jár. erejéig elrendelt ki
elégítési végrehajtás folytán alpe
restől lefoglalt és 6100 koronára be
csült ingóságokra a királyhe'meczi 
kir. járásbíróság 1910. V. 195 5 sz. 
végzésével az árverés elrendeltetvén, 
annak a korábbi vagy felülfoglalta* 
tók követelése erejéig is, amennyi
ben azok törvényes zálogjogot nyer
tek volna, alperes lakásán Nagy- 
cigándon leendő megtartására határ
időül 1 9 1 0  évi okt. ho 28-lk napján 
délelőtt 1 1  orájara kitüzetik, araikor 
a biróilag lefoglalt lovak, szarvas- 
marhák, ételnemü, s egyéb ingóságok 
legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés rael 
leit, szükség esetén becsáron alul is 
el fognak adatni.

Fülhivatnak mindazok, kik az el
árverezendő ingóságok vételárából a 
végrehajtató követelését megelőző 
kielégittetéshez jogot tartanak, hogy 
amennyiben részükre a foglalás ko
rábban eszközöltetett volna es ez a 
végrehajtási jegyzőkünyből ki nem 
tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket az 
árverés megkezdéséig alulirt kikül
döttnél Írásban vagy pedig szóval 
bejelenteni el ne mulasszák.

A törvényes határidő a hirdet
ménynek a bíróság tábláján történt 
kifüggesztését követő naptól szá- 
mittatik.

Kelt Királyhelmec, okt. 8. napján.
Udvarhelyi Béla bir. vhgr.

2507/1910. vb. szám.

Árverési hirdetmény.

A sátoraljaújhelyi kir.járásbíróság 
1910. V. 1615/2. sz, kiküldő végzése 
folytán a sátoraljaújhelyi tkptár 160 
kor. követelésének és járulékainak be
hajtása végett 1 9 1 0 .  évi október hó 
28  án déli 1 2  orakor Sátoraijauj* 
helyben Lakatos-utca 6 sz. a. a vég
rehajtást szenvedő lakásán elárve
rezem azon 900 koronára becsült 
ingókat, melyeket a saujhelyi kir. 
törvényszék 14228/910. v. sz. végre
hajtást rendelő végzése alapján 910.
V. 1615/2. sz. végrehajtási jkvben 
1—3 tétel alatt lefoglaltam u. m .: 
zongorát bútorokat.

Sátoraljaújhely, 1910. okt. 11-én.
Rosner Imre, bir. végrehajtó.
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Kiadó
november 1 tol a kath. kör. házában

(» torvénv lázzal szemben) a jelen-
l0Ki hentes üzlet és a közé [>ső kis
üzl >t hely is ■g, jutányosán. — Bővebb

fel ilágo-it ás a köri helyiségen nyer-

hető.

ssEuseuNNKog

Eladó
■a Kossuth Lajos-utca 27. 
számú ház. Értekezni  
l ehet  ugyanott. Özv. 
RO iM Á N  J A N 0 S N É N A L .

€ladó ház.
Az Andrássy-utca 66. számú 

3 utcára nyíló sarokház, mely 4 
akosztályból és mellékhelyiségek
ből áll, eladó.

Bővebbet ugyanott.

2500/910 vb. sz.

Árverési hirdetmény.
A sátoraljaújhelyi kir. járásbíróság 

910. V. 1640/2 sz. kiküldő végzése 
folytán a sátoraljaújhelyi takarék- 
pénztár 473 kor. követelésének é.s j á 
rulékainak behajtása végett 1910 évi 
október hó 29  én délelőtt 1 0  és fél 
órakor Saujhelyben Erzsébot-királyné 
utca 3. sz. alatt a vh. szenvedő la
kásán elárverezem azon 830 koro
nára becsült ingókat, melyüket a 
saujhelyi kir. tvszék 14588/910. V. 
számú végrehajtást rendelő végzése 
alapján a saujhelyi kir. jbírósági 910 
V. 1640/2 a végr. jkvben 19—26 té
tel alatt lefoglaltam u. ra. zongorát, 
bútorokat, stb.

Saujholy, 1910. évi okt. 12-én,
Rosner Imre bir. vhajtó.

Hatóságilag engedélyezett végeladás.

SCHÖN SÁNDOR ES B A R N A  D. CZEG
Sátoraljaújhelyi divatáruháza

összes raktáron levő áruit az üzlet végleges feloszlatása folytán

- ■--------- ----------  feltűnő olcsó árban kiárusítja. 1

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 függi'nyök nagy választékban.

-................................Feltűnően olcsó árak. .................. ......... —
;^a^9gm aW 9K3*aM aW 9W 9M M
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X SALQÓTARJANI
Kószénhánya Részvény társulat

sze'nterme'kei (szobafü tésre  és ip a ri czé lokra )

KLÁR és NEUMAN cégnél \
Sátoraljaújhely

re n d e lh e tő k  meg. U gyano tt leg jobb m inőségű a p ró  és 
d u rv a  szem ű kétszer m oso tt kovács szén és koksz 

va la m in t porosz briket kapható .

Superfosfát-műtrágya. Káli-só.

4 M T  Védjegy: „llorp onyt4 " W 3 $
A Linimení. Capsici cotnp., 
a H o rg o n y -P a in -E x p e lle r

pótléka
egy rógjónak bizonyult ház is ser, mely már sok év 
óta legjobb bedörzsölémék bizonyult koszvenynel,
...................  osuznal ós meghűléseknél. ....................

Figyel m ertetés. Silány hamisítványok miatt be
vásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan eredeti 
üveget fogadjunk el, mely a 7,Horgony" védjegygyei 
és a Richter cégjegyzéssel ellátott dobozba van 
csomagolva. Ara üvegekben K —.80, K 1.40 és K 2.— 
é« úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. —nden gyogysz

Török József gyógyszerésznél, Budapest

Dl Ricbttr lytgyszcrtin u  „Arany íretzlánhíz",
Prágában, EUsabethstrasse 5 neu.

jutányos 
áron felvé
tetnek a ki- 
adóhivatal- 

ban.

SK üt &

iiie llp aszliliíi
az étvágyat nem rontják 

és kitűnő iaüok.
Doboza 1 K. ég 2 K. 
Probaduboz 50 fillér.

tszó t kü ld ési ra k tá r
Megfojt ez az átkozott

köhögés! gyógyszertár
E p é s t , V I. V 'ácí-körut 17.

T - : ' '

Etger  mellpasztilá
csakhamar 

m e t y y ó g y i t o t t

Kapható Sátoraljaújhelyben: Kádár ( i ) i i l n ,  Krnbécty 
Kálmán drog., Kincscsay Péter, Riiebard és- Widdir. H<n;in- 
nán:  Saekerák Aladár őrük., Fábián Arro'd. Nngymilui'y 
Kronovits Miksa, Hácz Henrik, Tolva}' Imre. Sárospatak 
Alexander Kellner Károly. Sztropló: Dúl a Tisvdarné>

Tarcza!: Toperet r A. gyógy srertórakban.

9 3 1

Eperjesi

c se r é p 
kályhák,
gránit és 

márvány

Sl
bizományi raktára:

BEHYNA TESTVÉREK, Sátoraljaújhely.

Gyógyítsd az iszákosságot,
mielőtt az iszákos a törvényt megszegi

M en tsd  m eg őt. m ie lő tt  a szesz  (a lk o h o l)  eg ész sé g é t 
m u n kaked vét é s  v ag y on át e lp u s z tít ja , vagy m ie lő tt  
— a  h a lá l a  m eg m en tést le h ete tlen n é  te tte  vo ln a . —

Az alkolin a/ alkohol pótszer.; s őzt irdinényczi, hogy 
az iszákos a szeszes italokat mobilt álja.

Az alkolin följönni á r t a I m a t I a ti ós oly halható*erejű, 
hogy a nagyon iszákos emberek sincsenek kilóve a vissza 
égésnek.

Az alkolin a legújabb szer, melyet a tudomány o tekin
tetben produkált s az már sok ezer embert mentett meg az 
Ínség, nyomor ós végromlástól.

Az alkolin könnyen feloldható készítmény', molyét a házi
asszony a reggeli ételben adhat be férjének úgy, hogy észre 
sem veszi. A legtöbb esetben az illető azt sem tudja, hogy 
miért nem állhatja ki egyszerre a szeszt, hanem azt hiszi, hogy 
ennek oka a szeszes ital túlzott élvezete, valamint az ember 
egy bizonyos eledelt is utálhat meg, ha avval nagyon gyak
ran él.

Alkolint minden atyának kellene beadni a fiának, a diák
nak, mielőtt a vizsgálatkor megbuknának, mert ha nem is 
adta magát az ivásnak, az alkohol mégis gyöngíti agyát, ész- 
beli tehetségét. Általában mindenkinek kellene egy adag al
kolint bevenni, akinek nincs elegendő akaratereje, hogy tar
tóztassa magát a szeszes italok élvezésétől, mert az teljesen 
ártalmatlan. Az illető konszerválja ezáltal egészségét s igen 
sok pénzt takarít tneg, melyet borra, sörre, pálinkára vagy 
likőrre költött volna.
Az aikolin priiparatum ara 1!) korona s az előro beküldött ár 
fejében vagy utánvétellel csak a következő cég által küldetik szét

Alkolin Insutit, Copenhagen 1776 Dánemárk
Levelid 25 fillérrel, levelezőlapok 10 fillérrel hérmentesitendők.
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PH *** A legújabb őszi szövetek már megérkeztek

K l e i n  I C .  Őh 1 lllá XI divatáruházába
ahol nagy választékban vannak állaudóan RUHA és BLOUS kelmék, selymek, ruhadiszek, 
szőnyegek, függönyök, trikó és kötött áruk. NŐI és FÉRFI divatáruk. Teljes menyasz- 

szonyi kelengyék 150 koronától feljebb a legfinomabb kivitelig

Kivételes olcsó ajánlat V Á S Z N A K B A N .
Tiszzlcletlcl KLEIN  KÁLMÁN “ °',,i"uifc'!1'' "C '!"(Kincscsy gyógyszertárával szemben.)

Nyomatott Landeamann Miksa és Tarsa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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