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Andrássy a kormány ellen.
Andrássy Gyula grófnak a 

bankvitában való felszólalását nagy 
érdeklődéssel várta az egész or
szág. Term észetesen kétszeres 
érdeklődéssel vártuk itt Zem 
plénben. ahol az ő szava a leg
nagyobb mértékben irányadó s 
ahol különösen a m egyegyülés 
nagy több sége egyenesen  utána 
igazodik.

Előre tudta mindenki, hogy  
támadni fogja Andrássy n kor
mán) t, de m égis m eglepetést 
okozott a beszéde, mert ilyen 
szokatlanul erős és éles támadást 
nem vártak tőle.

A bankjavaslatot ugyan elfo
gadta, de a készfizetés és az 5. 
§. dolgában a leghevesebben tá
madta a kormányt s a legélesebb  
harcot hirdette ellene.

Ha már a bankjavaslatnál, am e
lyet általánosságban el is foga
dott, ilyen nagy ellentét van 
Andrássy és a kormány közt, 
milyen óriási ellentét lesz majd 
köztük a véderőreformnál, ahol 
Andrássy álláspontját a kormányé
tól egy  egész világ választja el 1

Most már láthatja tehát min
denki, hogy az Andrássyaknak a 
kormányhoz való csatlakozásáról 
szó sincs, sőt egyre erősebb har-

A farsang lelke.
— A „Felsömafcyaroszáííi Hírlap" 

eredeti tárcája. —

A bálterem külön világ. Megvan 
a komikuma és tragikuma egyaránt. 
Rég. költészetéből, romantikus múlt
jából sokat veszített. A XX. század 
embereinek psichológiája uj szint és 
jelleget adott a báloknak. Farsang 
táján nem érdektelen erről beszélni. 
A kedély általában kiható félben 
van. Ma csak vontatott, kényszered, 
unott, fásult lelkekkel találkozunk, 
vagy végletekbe csapó duhaj kitö
résekkel. De az az éltető, finom, 
meleg, vonzó, derűs nyugalom, mely 
összhangot ad az életnek, amily 
ritkaság mint egyéni vonás, éppen 
oly ismeretlen, mint társadalmi jelleg.

Egészen az uj kor teremtette meg 
a napokig kávéházban hányódó i f  
juságot. Az ifjúság leikéről letörölte 
a nemes, harmatsterü finomságot. 
Az ifjúság elveszítette érzékét az 
élet idealizmusa iránt. Es saját lei
kéből is kiha It a hit. Magához sincs 
bizalma, nemhogy mások ir-nt volna. 
A szerelem nála uera az érzelmi 
élet végcélja, megnyugvása, hamm 
kezdete egy lázas, ekszaltáit időszak 
uak, mely gyakran eltemeti a ne
mesebb ambíciókat.

A férfi fél a házasságtól. Néha 
anyagi, néha erkölcsi okok miatt. 
Es nincs lendület a lelkében: akarni 
az élet szépségeit, intelligens ürö-

cot fog Andrássy Gyula is ez e l
len a kormány ellen indítani. —  
Ezt mindenesetre jól esik látni 
nekünk is, akik minden politikai 
eltérés m ellett is őszinte mély 
tisztelettel és nagyrabecsüléssel 
vagyunk s voltunk mindig An
drássy tényes egyénisége iránt s 
akiknek végtelenül fájt azt látni, 
hogy Andrássy ennek a darabon
toknál is gonoszabb eszközökkel 
s (a nemzeti jogok s érdekek 
szempontjából) üresebb kézzel jött 
kormánynak a megalakulásban s 
s győzelem ben bizonyos mértékig 
segítségére volt.

A/.t hisszük, ma már Andrássy 
Gyula gróf is belátja, hogy ezt 
kár volt tennie. I)e ha belátja s 
ha m ost annál erősebben fordul 
a kormány ellen, akkor egyet 
igazán i.em tudunk m egérteni. 
Azt, bog) m iér t támogatja m g  is 
A ndrássy Gyula g r ó f  Zemplén:'ár
megyében még most is  a korm ányt 
s a korm ány emberét, Meczner 
G yulát ?

Mert az bizonyos, Hogy Mecz- 
ner Gyula Zemplénben csak ad- 
d g  ekszisztálhat, addig maradhat 
a hatalmon, ameddig Andrássy 
G)u!a gróf támogatja Amelyik 
percben Andrássy ellene fordul,

rueit. 0  Csóbban hozzá jut akevésbé 
intelligens örüruökhez. A nő: szá
mára gyakran nem több egy ciga
rettánál ; a társaság * egy témánál, 
amit. másnap leszólhat a barátainak, 
kik ott nem voltak ; a bal : egy vá
sárnál, hol olcsó pénzért drága por
tékákban válogathat, élcek^t gyárt 
és kicsinylően kijelenti: hitvány vá
sár volt.

A mai ifjú ezzel a hangulattal 
megy bálba. Es itt következik aha 
lók lélektana. Mekkora áldozatot hoz 
néha az a család, melyből apa, an \ a 
és két lány megjelenik egy bálban ! 
Hogy elferdítették a bálok eredeti 
célját, a mindent feledtető kedélyes
ség, barátságos ismerkedés helyett 
rendeznek egy drága ruhakiállitást, 
egy agyonfárasztó, erőltetett, feszes, 
affék táló hazug összejövetelt.

Hát tiilajdouképen kitől függ, hogy 
ezeket az egész világon elterjedt, 
lélek és kedély nélküli drága össze
jöveteleket, a bálokat, azzá tegye, 
ami eredeti rendeltetése? Az ifjúság 
feladata volna ez, hogy megtörje 
azt a vontatott, unott hágót.

Nehogy valaki abban a hitben le
gyen, hogy vidéken még lehet mu
latni amúgy istenigazában 1 Aki azt 
hinné : téved és nem ismeri a kis
városok psichológiáját. A toillettek 
semmiben som különböznek a fővá
rositól. Az emberek ? Csak abban 
különböznek, hogy kis városban 
mindenki ismerős, de a fél város 
haragban van egymással. Az ügy-

attól a perctől [nem lehet itt 
Mecznernck maradása, abban a 
percben neki innen távoznia kell. 
Evvel minden zempléni ember 
tisztában van. D e Andrássy Gyula, 
aki a fővárosban már a kormány 
ellen dolgozik, itt m ég mindig 
tartja Meczner Gyulát.

Ezt nem tudják Zemplénben az 
egyenes gondolkozást! em berek  
megérteni.

Hiszen igaz, azt mondhatják, 
hogy főispánnak minden esetben  
kell lennie s a kormány csak 
kormánypárti főispánt fog kine
vezni, hát hogy Meczner é a fő- 
ispán( vagy más, az már egészen  
mindegy

D e nem úgy van. Itt morális 
okokból szükséges, hogy Meczner 
távozzék s más főispán jöjjön. 
Akárki, csak sértetlen tekintélyű 
ember legyen, akinek érzéke van 
a közélet tisztasága s etikája 
iránt.

Hiszen utóvégre ezt a várme
gyét ma is az Andrássyak várme
gyéjének hívják. Tehát nem le
het az Andrássyakra közöm bös, 
hogy olyan ember álljon ennek 
a vármegyének az élén, akihez 
se szenny, se  gáncs nem fé-het.

Vájjon kellem esé az az An
drássyaknak, fogy  az ő várme 
gyéjüK főispánját ism ételten csú
nya és piszkos dolgok súlyos 
vádjaival illetik, ő nagy hangon  
bejelenti, hogy ezek miatt sajtó
pert indít s aztán a sajtópert

védné a bírónővel, a doktornő a 
patikusnéva), a tanárék az igazga 
tóékkal, az alispánná a főszolgabi- 
rónéval és igy tovább. Most már 
tessék ezeket elképzelni egy terem
ben. Micsoda gondolatokkal nézik 
végig egymást ezek.

Ugyanígy van ez a nagy városok 
társadalmában is, de ott, mivel töb
ben vannak, nem tűnik úgy fel ez 
gyönyörű állapot. Egy úrral táncol
tam Persze, hogy bosztont. Es a 
mint ide-oda lejtettünk, az én tán
cosom odasugott valamit táncközben 
a terem közepén álló uraknak. Végül 
megértettem a diszkrét súgást : nézd 
N. N. nem táncol 1 Menj és kérd fel I 
Es az urak nem mozdultak helyük
ről. Ekkor eszembe villant egy gon
dolat ! Hiszen ez eey  érdekes prob 
léma, hogy vájjon kivel táncolnak 
az urak és kivel nem I A dolognak 
határozottan lélektani rugói vaunak.

Mindenekelőtt és áilalaban a fér
fiúk nem szeretnek táncolni. Hatodik 
gimnáziumon túl kicsinyük a dolgot. 
A mai gavallér, ha már táncol, akkor 
seiumiesetrc se magáért a táncért 
táncol. Nem kedélvlyel járja, hanem 
ésszel. Es főkép arra törekszik, hogy 
legelőkelőbb lánynyal táncoljon. Ha 
„komolyabb szándékkal" ment a 
bálba, természetesen nem a legelő-1 
kelőbb, hanem a leggazdagabb lányt 
kereti. Ha nem „partit* keres, az 
előkelőt választja, még akkor is, ha 
botrányosan rosszul táncol őnagy- 
sága.

L a p u n k  n i n i  a / á m a  G  o l e l n i ,

nem meri megindítani s e miatt 
meghurcolják az egész fővárosi
sajtóban ?

Méltónak tartják-é a főispán- 
ságra az olyan embert, aki kor
tesérdekből a legsúlyosabb hiva
tali szabálytalanságokat követi el, 
hogy egy általa is jól ismert cé
géres sikkasztót a hivatalában 
megtartson s ezzel lehetővé teszi, 
hogy az további sikkasztásokkal 
sok szegény iparost megkáro
sítson?

Es vájjon nem szennyezik-é 
be teljesen ennek a régi büszke 
vármegyének főispáni székét a 
Székely Elek féle paktálások? 
Hiszen jól tudhatja Andrássy 
Gyula gróf, hogy ki az a Székely  
Elek. Emlékezhetik rá, hogy mi 
mindent referált neki Székely 
Elekről Meczner Gyula, hogy  
hagyja helybe a Székely Elek 
elmozdítását. H ogy lefestette, mi 
mindennek elm ondta, mennyi bű
nét elsorolta. S m ost ugyanevvel 
a Székely Elekkel a legjobb cim- 
boraságba állt össze Meczner 
Gyula, mindent elkövet, hogy őt 
a polgármesteri állásba visszahe
lyezze, sőt, mint hírlik, már ki is 
eszközölte a mostani belügymi
nisztertől Székely fegyelmi ügyé
nek revízióját, ujrafelvételét, hogy 
igy uj cimboráját teljesen reha
bilitálja. Tehát vagy akkor nem 
mondott igazat Meczner Gyula, 
mikor Székely E leket Andrássy 
előtt annyi bűnnel vádolta, vagy

Szívesen láncol a férfi a jókedvű 
leány nyal. De némely leány igazán 
szerencsétlen teremtés. Nincs a lel
kében szin, melegség. Erőlteti, af- 
fektálja a dolgot. Mikor kedves akar 
lenni, legfeljebb azt éri el, hogy Íz
léstelen. Valami benső, finom érzés 
a kedély, mely átragyog az élet 
szürkeségén. Szint és keltemet ad az 
arcnak, a szemnek, a léleknek. Az 
ilyen leánynyal szívesen táncol a 
férfi.

Oh mamák I Tanítsátok a lányo
kat sikkes, elegáns, könnyű mozdu
lásra, mert a f rfi megijed a nehéz
kes lánytól. Valósággal megijed a 
lassú, nehéz cammogástól, talán még 
jobban, mint a nehézkes értelemtől. 
Es ha nehezen fordultok, lányok, 
nem fogtuk táncolni.

Es mondom : vigyáz a férfi arra, 
kit hogyan karolhat át. Es nagyon 
szívesen táncol a nővel, némely eset
ben. Különösen, ha .léhány pohár 
pezsgővel könnyített a lelkén.

A táncnak, a bálnak külön világa 
van. Szelleme, lelke, egyénisége. 
Megle.tem a mai bálok, a mai bá- 
lozók lelkét. A fáradtság jellemzi. 
Tele van erőltetett, komikus epizó
dokkal és apró, észre nem vett tra
gédiákkal, csalódásokkal. A. farsang 
lelke beteg. Fáradt. Talán megle
hetne gyógyítani nagy egyszerűség
gel, okossággal, szeretettel ezt a 
szegény, szerencsétlen, szomorú Cár- 
nevált.

________  Ádám Éva.
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most, mikor Khuen előtt ártat
lannak lestette le. (Bizony, most 
nem mondott igazat, ha azt 
mondta I)

Pedig újabban az is kisült Szé
kely Klekről, hogy a városnak 
egy 6—7000 korona értékű er
dőrészletét, Meczner Gyula javas 
lata utján szerzett miniszteri en
gedély alapján soron kívül kivá
gatta s nem csak arról nem szá
molt el, hygy ezt a nagyértékü 
fát hová tette, de a képviselőtes
tület előtt az egész vágást egy
szerűen letagadta. S Meczner 
Gyulának eszébe se jut kutatni, 
hogy hová lett a város fája, sőt 
Székely Eleket vissza akarja hozni 
a polgármesteri székbe, ahol még 
több fát^kivághat elszámolás nél
kül.

Elnézheti azt egy Andrássy 
Gyula, hogy az ő vármegyéjének 
ilyen ember legyen a lőispánja? 
Támogathat egy ilyen főispánt? 
ö . akinek a közélet tisztaságáról 
való telfogását az egész ország 
annyira tiszteli? Aki mindenütt 
üldözte a visszaéléseket s erkölcs
telenségeket, csak itt turné meg. 
itt, a saját vármegyéjében ?

Igaz, Meczner Gyulát Andrássy 
nevezte ki. (Isten bocsássa meg 
ezt neki!; Végzetes hibája volt 
ez neki, amellyel megrontotta 
Zemplén egészséges fejlődését. 
S ez kényelmetlenné teszi, hogy 
most ellene forduljon. De ez 
mégse lehet akadálya annak, 
hogy Andrássy végre megtisz
títsa ezt a zempléni korrupciót 
és megszabadítsa a vármegyéjét 
egy olyan főispántól, aki Gáthy 
Gézákkal és Székely Elekkel csi
nál politikát. S nem akadályoz
hatja az sem, hogy Meczner 
Gyula, ismert számitó ügyességé
vel, ma is mindenképen igyekszik 
a nagy uraknak s különösen az 
Andrássyaknak kedvébe járni.

Ha Pesten már ellenzéki ak
ciót indított Andrássy Gyula, 
folytassa itthon és legyen akkor 
ellenzéki Zemplénvármegyében is. 
Elsősorban pedig szabadítsa meg 
már ezt a szerencsétlen várme
gyét Meczner Gyulától. Hatal
mas tapsot kapott Pesten, de 
meglátja, még százszor lelkesebb 
lesz az a taps, amivel a Meczner 
zsarnokság lidércnyomásának meg • 
szünte után fellélekző jobb ér
zésű elemek lógják a közélet 
tisztaságának tett ezt a nagy 
szolgálatát meghálálni.

— íebr. 11.

Kivégeztek egy minisztert. A bank- 
vita legszenzációsabb mozzanatai 
közé tartozott Lukacs László pénz 
Ügy-miniszternek, ennek a régi, meg
rögzött aulikus politikusnak csúfos 
Iclepleztetése. Lukács addig emle
getett bombákat, amelyek felrobban
hatnak, amig nem maga robbant 
fel. A pénteki ülésen az egész ház 
megdöbben \ e hal Igái lu Juslli Gyu
lának k eraéuy leleplezését, amelyben 
megdönthetellenUI kimutatalta, hogy 
Lukács különbaukkal akart minisz
terséget vállalni, sót be akart lepni 
a függetlenségi partba. Egyidejűleg 
azonban Khuennal is trafikált s Ő 
felségénél a külön bank ellen intri
kált. Lukács válaszában, anélkül, 
hogy egyetlen szóval is cáfolni 
merte volna Justhot, „magánbeszel 
g/rést* dadogott de ez már ueru se
gíthetett rajta; péntek óta az egész 
közvélemény, még a munkapárt is 
bukott embernek, politikai halottnak 
tekinti.

Ismét a bankvitához.
Vitatkozunk az osztrák-magyar 

bank, vagyis a közös bank sza
badalmának meghosszabbításá
ró l: pedig az már a múlt, 1910. 
évvel lejárt, nincs többé, tehát 
azt meghosszabbítani már nem 
lehet! Ez épen olyan, mintha az 
orvosok „consiiiumot11 tartanának 
a halott felett, miként hosszabbít
sák meg életét. 1911. év újév- 
napjától kezdve nem létezik a 
közös bank szabadalma, azt te
hát meghosszabbitani épen úgy 
nem lehet, mint a halott életét 
megnyujtani.

A kormány tehát üres szalmát 
csépeltet a képviselőkkel, mert 
az ő abbeli előterjesztését illető
leg törvényjavaslatát, hogy a kö
zös bank szabadalma 1917, évig 
meghosszabbittassék, ha a több
ség meg is szavazná, ez egy jogi 
absurdum, parlamenti képtelenség 
lenne.

Ezen >absurdum« alól a t 
kormány csak úgy bujhatik ki, 
ha a korona előtt őszintén be
vallja, hogy a bankszabadalom 
meghosszabbittatását kieszközölnie 
keresztülhajtania nem sikerült 
és javaslatát a képviselőháznál 
visszavonja.

Ekkor azután, (ha le nem 
mond), két uj, de egymással el 
lenkező javaslat közt kell válás ■ 
tania.

Vagy: oly törvényjavaslatot 
kellene előterjesztenie, amelynek 
célja a mostaniéval azonos lenne, 
csakhogy nem meghosszabbittatni 
indítványozná a már nem létező 
közös osztrák-magyar bank már 
nem létező szabadalmát, de azt 
egészen újból megadni.

V a g y : törvényjavaslatot egy 
magyar nemzeti jegybank felállít
tatásáról.

Igen ám ! de ehhez más I. or
mány kellene, mert ez már a kö
zös banknak kötötte le magát : 
ez tehát nagy következetlenség 
nélkül nem is indítványozhat el
lenkezőt. „Es más többség se“ ! 
mondja bizonyára t. olvasónk. 
Talán nem I én azt hiszem, hogy
ha a mostani hely ébe oly kormány 
jönne, amely önálló magyar nem
zeti jegybank javaslatával lépne 
a Ház elébe, a mostani többség 
legnagyobb része (kevésnek a ki
vételével) tapsolva szavazná meg, 
örvendve, hogy megmenekült a 
kényszerhelyzetből, melyben szí
vok mélyére rejtett óhajtásuk el
len kellett szavazniok.

Sőt többet mondunk! Volt idő, 
mikor azt hihettük, hogy Küuen 
Héderváry Károly gróf áll elő 
egy oly javaslattal, amely egy 
csapásra meghódítja az ellenzé 
két is, mindenkit s lesz egy ma
gasztos kibékűlési ünnep a hazá
ban, hegyen-völgyön egyaránt. 
Hiszen programmjában ünnepé
lyesen nyilatkoztatá, hogy ha nem 
sikerül a közös bankkal oly ki
egyezést kötnie, amely az ő fel
tételeinek megfelel: akkor nem 
idegenkedik a külön önálló ma
gyar nemzeti jegybank felállitatá- 
sától. Ilyen feltétel gyanánt pedig 
szabatosan és határozottan állí
totta fel a készfizetések felvételét. 
A  legnagyobb joggal várhattuk te
hát, hogy m ihelyt e felté tel elfő 
gaJta tdsá t kieszközölnie nem sike 

rüli- törvényjavaslattal á ll  é l i  a z  
önálló magyar nemzeti iegybani 
felállításáról.

Gyönyörűen megállotta szavát. 
De hát ő ura  szavának, nem szol
gá ja  ; őt tehát szava nem kötelezi 
semmire. Es most hogy épen 
ellenkezőjét teszi annak mit ün
nepélyesen megfogadott: önmaga 
romboló le azt az aranyhidat, 
melyet magának programmjában 
épített, amelyen gyönyörűen át 
mehetne az önálló bank terére. 
— De hát— amint látjuk — kü 
vetkezetességnél, szavatartásnál, 
programmbeváitásnál, sőt a haza 
javánál is édesebb a hatalom 
birtoka (vagy bitorlása?).

Hát csak csépeljék az üres 
szalmát tovább is.

A javaslat szónokainak lő — 
szinte egyetlen érvök, hogy a kö
zös bank jól működik, tehát ne 
bántsuk. Jól működik — megen
gedem — sőt kitünően jól a 
maga és az osztrák tartományok 
javára, de igen nagy mérvű gyér 
meteg hit — naivitás — kell ah
hoz, hogy valaki azt állitsa vagy 
higyje, miszerint jól működik a 
mi javunkra — hazánk javára is.

Egy másik érvök az önálló 
bank ellen, hogy nem tudhatjuk, 
hogy nem állanak-e elő pénzügyi 
zavarok, kamatláb emelkedés, 
vagy egyéb válság annak felállí
tásából ? Hát ugyan mit mon 
danánk az olyan katonára, aki 
azért vonakodnék életét hazájáért 
kockáztatni, mert nem tudja, mi 
történik, ha ő meghal.

Van-e még más oly érvök is 
a melyre telelni érdemes ? ilyen 
tudomásomra nincsen — legalább 
olyan, a milyent nyíltan bev.illa- 
nának.

Van igen is az a titkos, hogy 
az önálló külön bank nem tetszik 
a törvén)hozás egy másik ténye
zőjének, fnctorán.ik. De hit tisz
teit képviselők ! azért adott önök 
nek megbízást a nép, hogy ott a 
törvén) hozó testületben a más 
akaratának legyenek képviselői, 
ne a saját meggyőződésüknek és 
óhajtásaiknak, választóik jól (el
fogott érdekének ? Remélem is, 
hogy azok a legközelebbi alka
lommal elfordulnak önöktől. Szál
jától; magatokba urak és gondol
játok meg, hogy bármit fogadta
tok Kimen Héderváry Károly gróf
nak, midőn pártjába léptetek : a 
párt érdeknél, a párthüségnél 
mérhetetlenül nagyobb a haza ér 
deke, a haza iránti hűség. Itt úgy
szólván az utolsó pillanat a mikor 
a bankjavaslatot általánosságban 
a részletes tárgyalás alapjául meg 
kell szavazni vagy elvetni a nem
zet, a haza, az Isten nevében kér
lek ne szavazzátok meg, vessétek 
vissza.

Matolai Etolo. |

— február II.
Jaj megint fermenykiostfás lesz.

Hirdetni nyék jelentek m«ft, in-lyek 
szerint u füidtnivelesügi i tnini.-zter 
árpát és zabot küld.itt, hogy a r á- 
szuru'úk között vetőmagnak kiosszák. 
Ezt az inségseg-i|yt maga a főispán 
hozza, O .ulva az előző eseteken, 
kiváncsiak vagyunk a segélyt kérők 
szerencséjére. Nagy reménységekre 
azt hisszük, nincs ok.

Színészek pere 
Saujhely város ellen.

Fizethet a város 
Tisza Pistáért.

E p i l ó g u s
ü g e s z t i p r iilé lii v á la s z tá s i  k ő r ú tjá h o z .

A kulturális hátramaradottsággal 
párosu't politikai erkölcstelenség ösz- 
-zeölelkezik a hatalmi téboly féke
vesztett paroxizmusával és útjukból 
igazságot, jogot, jóizlést félrerugva 
vad táncot járnak a társadalom üsz- 
szezuzott korlátáinak és törvényei
nek romjain. Ez annak a pöruek lé
nyege és tartalma, amelyben a sá
toraljaújhelyi törvényszék ezen a 
héten hozta meg Ítéletét, jogerősen 
marasztalva a várost a Sxalóky-féle 
s/inésztársaság által követelt kárté
rítés ügyében. A maga nemében pá
ratlanul álló pür előzményei olyanok, 
hogy ilyesmiknek bírói megállapítása 
után a koruproruittá't személyek se
hol meg nem maradhatnának egy 
pillanatig sem a fórumon, ahol a kos 
életi erkü'csüknek csak egyetlen fosz
lánya is érvénnyel bir még.

A Szalóky-féle konzorcium.
Mint emlékezetes, ez év tavaszán 

a nálunk működött szintársu'at sú
lyos anyagi válságba került. Dalásthyr 
igazgatónak távoznia is kellett s a 
a szezon vége felé Ssalóky Dezső 
vezetése alatt egy sziuészekből álló 
konzorcium vezette a tengődő tár
sulat ügyeit. Már közeledett az utolsó 
előadás napja, de a bajok csak nem 
akartak enyhülni, a színészek egyen
ként és összesen a legnyomoruságo- 
sabb helyzetben voltak. A színház 
bérletét május io-ig bírták a város
tól. Május 10-e vasárnapra esett. 
Thalid nyomorgó papjainak utolsó 
reménysége a két búcsú elődás volt. 
Szombat és vasárnap különbeni* a 
legjobb színházi napok, s hozzá még 
vasam »pra szenzációs premiert tűz
tek ki : R/toila Rhoda Becsben betil
tott „Csákó és Kalap“ című katonai 
szinjatékának előadását. A színtársu
lat jogos reménységgel nézett e két 
utolsó nap elé, amelynek jövedelmé
ből legalább az útiköltség megszer
zését biztosan várhatták.

Jön a próféta.
Ugyanez időben kezdődtek meg a 

választási harcok is s ekkor indult 
el világhódító kőrútjára Tisza István 
gróf is, hogy huszárezredek és csend- 
őrszázadok megnyugtató fedezete 
mellett szónokolja bele a nemzetbe 
a feltámadt szabadelvüpárt egyedül 
üdvözítő tanait. Május első napjaiban 
Sátoraljaújhely falain is öles plaká
tok hirdették, hogy

Jön! Jön! Jön!
JKár it t  is  v a n !!

fi J l t u n k a p á r t  g ó r n i ,  
gyászm agyarok M essiása, 

a nemzet ntazó C assanórája . 
a papa k izárólagos kedvence:

grój Jisza István.

Vaskéz grófot május 9-ére várták 
Ujhelybe s az újszülött rnungók lá
zas iz alommal dolgoztak, hogy eze
ken a napokon, Tisza itteni szerep-
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lése alatt minél vaskosabb bizonyi- 
lékokat nyújtsanak odaadó szolga- 
tat készségükről. Mint látni fogjuk, ez 
valóban pompásan sikerült is nekik.

Kirúgják a színészeket.
A legfontosabb teendő ilyen ese 

tökben mi lehet? A szónoklat kér
dése, Tisza Istvánról lévén sző, nem 
okoz sok gondot. Ez a katonai ha
tóságok feladatai közé tartozik. Ezek
nek kötelességük megfelelő szurony - 
erdőről gondoskodni, amely az isten
adta népet a bűntény színhely étől 
távoltartsa s a szónok legmagasabb 
személyét az esetleges tetszésnyilvá
nítások ellenében mindenesetre biz 
tonságba helyezze. A polgári ható 
súgok magasztos hivatása ezzel szem
ben, hogy a bankotot a lehető leg- 
impoiánsabban megrendezzék Kike
restetik mindenekelőtt a legelőke
lőbb és legnagyobb helyiség, mint
hogy pedig ez a színház helyisége, 
minthogy pedig a színházban jelen
leg egy saját hibáján kívül nyo
morgó színtársulat kínlódik, kirunga- 
dok mindenekelőtt a színészek. Igaz, 
hogy a szerencsétleneknek iiásbeii 
szerződésük vau a várossá1, igaz, 
hogy ez a szerződés kizárólag tánc 
mulatság esetére ad a városnak jo
got a színészek kitelepítésére, de ez 
mind nem tesz semmit. Átirat, job
ban mondva : napiparancs iutéztetik 
a nagjtekintetü, nemes, nemzetis, 
vitézlő munkapárt részéről a város 
tanácsához, u városi tanács pedig 
lóhalálban siet a parancsot teljesí
teni : teljesen díjtalanul átengedi a 
színházat a munkapártnak, a színé
szeknek pedig tudomására adja, bog) 
tí-ón és 10-én pedig nem játszhatnak, 
vasárnap, mert akkor lesz a bankét, 
szombaton pedig, mert akkor csino
sítják a termet, hogy Halkéz gróf 
csastárkabátjihoz teljesen megfelelő 
hátteret nyújtson.

„Ha ki nem takarodnak, 
csendőrökkel vitetjük ki*

A színész-konzorcium kétségbe
eséssel fogadta a hírt. Rohantak az 
akkori polgármesterbe/. Annak meg
esett a szive rajtuk, de segíteni nem 
segíthetett, elküldte őket a főispán
hoz. A főispán nagyon kedvesen 
fogadta őket, adott nekik fejenként 
1 — 1 portorikó szivart azt mondotta, 
hogy menjenek el Saekely fiek lnz. 
a munkapárti főkorteshez, az talán 
segíthet rajtuk.

Megjelentek hát Székely E éknél, 
e* időben Sátoraljaújhelyen élet-tia 
Iái uráná1, akit a kormány hallgató
lagosan korlátlan deszpotájává tett 
a nóvleg rendes, de tényleg statá 
riáiis állapotban levő városnak. A 
főkortes aztán alaposan eiigazijotia 
a színészek baját.

— Nem kapnak egy krajcárt sem! 
— mondotta, mikor legalább n -mi 
csekély kártérítését esedeztek. — 
Ha ki nem takarodnak a színházból 
csendőrökkel vitetjük ki magukat. — 
Hűnk tűm l

A per.
A brutális erőszak és jogtalanság 

ellen a színészek semmit sem t*.het
tek. Nagynehezen átvergődtek Nagy. 
mihályba s vasárnap már ott tarlót* 
tak előadást, mialatt Tisza és hívei 
az újhelyi bevonulás kő- és tojászá- 
p o ra n a k  keserűségét öblítették le a 
színházban megtartott lukul'usi ban
ketten.

A Szalóky-konzorcium természe
tesen kártérítési pert indított a vá
ros ellen. Ebheu a perben az első- 
bíróság 800 korona kártérítést álig 
pitott meg a város terhére s ezt az 
Ítéletet bírálta felül e héten a tör
vényszék.

A törvényszék jogerős iteltti szinten 
megállapítja a színészek kártérítési 
jogos igényét s csupán az összeget 
szállítja le 220 koronára, az indoko
lás szerint azért mivel vasárnap Tisza 
ittléte miatt amúgy se lehetett volna 
nagy közönségre számítani. S ebben 
a törvényszéknek alighanem igaza 
van, tekintve, hogy manapság a cir
kuszi bohóczoknak rendszerint na
gyobb a közönségük, mint a komoly 
színészeknek.

Folytatás is következik
Ezek szeiint a város most parkolt 

séggel együtt több mint 4<H) kort 
nét fizethet az adózó polgárok fivé
reiből a Nadragulya gróf mulatsá
gáért. Úgy tudjuk azonban, hogy a 
képviselőtestület nem tiagyja ennyi
ben a dolgot, hanem az anyagi fe
lelősséget ráfogja hárítani a tanács 
tagjaira, azokra, akik a brutális jog
talanságot Meczner Gyula főispán, 
észekely Elek főkorles és Kapp.tn gróf 
szép szemeiért elkövették.

ÖRÖM
A VÁROSHÁZÁN. 

Csökken a pótadó.
N m kell megijedni 
csak 2 percenttel :

A v.íro-i számvevőség most készí
tette el másodszor az 1011. évre 
szóló költségelőirányzatot. Az első 
tervezet szerint a pótadó 570/°-ra 
emelkedett volna, tehát a tavalyinál 
jóval kedvezőtlenebb állapotot mu
tatna, azonban a pénzügyi bizottság 
addig fúrt, faragott, kovácsolt az 
gyes tételeken, inig sikerült a ki

adásokból több mint 10000 koronát 
eütni. úgy, hogy a pótadó leszállott 

47—48 százaiekrj, vagyis a tavalyi
nál 2 —3 százalékkal kevesebbre.

Hogy aztán az ilyen módon meg
állapított köitségvttés r« á is-e, ez 
már más kérdés s ezt majd csak a 
zárszámadás fogja megmutatni. A 
rö.laégvetés főbb adatai különben a 
K ö ve tk ezők  :

A kiadások a tavalyi 418000 ko
ronáról kb. 480,000 koronára emel
kedő k. E jelentékeny emelkedés 
lőoka a ti.-ztv iselők fizetés javítása. 
Ezenkívül azonban a rendkívüli ki
adások is nőttek, valamint növeke
dett a kiadás a rendőrlegénység lak
bérénél, továbbá a rendőrségnél szer 
vezeti 3 dijnoki állás, a Konyva-hid 
javitasa stb. következtében, összesen 
mintegy 12000 K.-val. Viszont sok 
olyan kiadas teljesen elesett, ami a 
tavaly még meg volt. így a jégbe
szerzés, a napipiac rendezése stb. 
Ezeknek a kiadásoknak megtakarj 
tása mintegy 10000 koronát jelent.

A bevételt k, melyik tavaly 24900U 
koronát tettek ki, főleg az állaiuse 
gély bévé telelése és a tavalyi pénz- 
téri maradvány következtében a ki- 
..dú.-ok aranyánál valamivel nagyobb 
mértékben nőttek. Éltből a különb 
'égből áll elő a pótadó csekély csók 
kenése. Ebből a csökkenésből azon
ban, még ha teljesen reálisnak bizo
nyul is, valami nagy remények* t a 
jövőre nézve nem mi ritbetűnk, mert 
hiszen épen a köze' jövőben érkezii k 
el nagy beruhazi-ok küszöbébe?. Ak
kor azután alighanem ki fog derülni, 
hogy amilyen in h zen tud a pót 
adó 1—2 százai* kkai lefelé mászni, 
ép olyan könny* déri tud egyszerre 
lő —20 százalékkal is felfelé szök
kenni.

Iit említjük meg, hogy a polgár- 
mester e hó 16-ára hívja össze a 
városi kö/gyü esi.

Megbüntették villanyosé
ba t. A Felsötnagyarországi H írlap  
legutóbbi erélyes felszólalása végre 
egy kis bátorságot öntött a vá 
rosi urak szivébe, úgy, hogy a 
polgárm ester tegnap a szerzóJés 
15. pontja alapján jo o  korona 

pénzbüntetéssel sújtotta  a főispán 
sajárkezü elnöklese alatt álló jeles  
társaságot. Vilanyosékra legutóbb 
6  esetben  bizonyult be, hogy az 
utcákon nem világítottak, amikor 
világitaniok kellett volna. Ezért 
most összesen 300  koror.át kell 
fizetniük. Nem baj, majd m egve
szik ezt is a magánfogyasztókon.

A M I R Ő L
BESZÉLNEK.
Nagy kártyacsaták

az éjben.
Hogy is állunk azzal
A HAZÁRDJÁTÉKKAL?

Mindenki előtt ismeretes és minden 
józan ember helyeslésével találko. 
zott, az újhelyi rendőrség akciéja, 
am ellyel a mindjobban elharapód 
zott s mind veszedelmesebbé fajul 
hazárdjátékoknak véget vetni igye- 
I ezett. A rendőrség szigorú intézke
déseket léptetett életbe a kávéhá
zakkal szemben s látszatra csakugyan 
el is ért valamit. Elérte, hogy a kávé- 
házak kártyaszobáiból már nem hal
latszanak ki az *Adok*, „Veszek“ és 
nSlágeru ciraü csatakiáltások s ez 
mindenesetre respektábilis * rediuény 
ezzel szemben azo bán a legmini
málisabb eredményt sem mutathatja 
fel a lényegben : abban, hogy a ha
zárdjátékok valóban szükebb körre 
szőrű janak s azok az óriási kártya- 
differenciák, amelyek sok esetben 
kisfizetésű, szerény exisztenciáju 
embereket érintenek sül) osan, egé
szen lehetetlenekké váljanak, vagy 
1 -galább kevésbbé sürüek legyenek.

A dolog, sajnos, u y áll, hogy a 
rendőrség minden fáradozása után 
ma ép úgy hallunk naponként öt- 
tizezer koronás differenciákkal vég
ződött hazárdjátékokról, mint azelőtt. 
A veszélyes kór egyáltalán nem szűnt 
meg, legfeljebb a beteg test eg)ik 
részéből a másikba húzódott.

A hazárjáték szerelmesei most ma* 
gánhe'-yekbe, körökbe stb. behúzódva 
ép úgy hódolnak szenvedélyüknek 
mint azelőtt. Sőt talán még jobban, 
mert a kávéházak elleni szigorú in 
tózked*»sek lehetetlenné teszik péld. 
azt is, hogy éjjal 1 óra után ezeken 
a nyilvános helyeken szolid koiunn r- 
c * játékot is játszhassanak, (ami 
különben egyedül ál ó intézkedés igy 
azután * Eben az időben a játékosok 
tömegesen elzárt helyekre vuiiu nak , 
aho a hajnali órái* ig nyugodtan játs. - 

alják a legvadabb hazárdj ítékot is. 
Ez a különleges szituáció könnyeu 
hazárdjáték őst nevelhet ruóg olya
nokból is, akik rendes viszonyok 
köz >tt mást, mint szo'id és erejüket 
meg nem ha adó koiumercejátékot 
nem játszanának.

Jól tudjuk, hogy a do'oj; kényes, 
de tudjuk azt is hogy a fővárosi 
Nijtó isméiéit erőte jes fe'zudulásara 
Buda Dezső főkapitány megta á u  a 
módját annak, hogy a törvény e te* 
kintetbei) hiányos és rég revízióra 
v író rendelkezésének megjavítása 

lőtt is valamennyire enyhítse a rua- 
g Likőrükben roppantul elharapódzott 
b kkaratot. A játékbarlangok lil
éi izése s a főkapitánynak a klubok 

lnőkség-'n *1 való személyes inter
veniálása a fővárosi állapotokon már 
igen sokat javított. Ha az újhelyi 
r« ndŐrség a semmivel egyenlő ér
tékű félmunkát nem akar végezni, 
szintén rá kell lépnie ugyanerre az 
útra. Mert a társadalom pusztán 
abból nem sok hasznot lát, hogy a 
hazárdjátékok a kávéházakban meg
szűntek, ha e mellett azok a játé
kok, a játékosok változatlan pusztu
lásával, ezer m is helyt ti vígan to
vább folynak.

*
Mint értesülünk, legelőkelőbb tar 

saskörünk máris követendő példát 
adott a hazárdjátékok üldözésére.
A Casinő igazgató-választmánya teg
nap, génieken délután ülést tartott, 
amelyen kimondotta, hogy az alap
szabályai szerint amúgy is tiltott 
hazárdjátékokat a legerelyesebb ellen 
őrzéssel kiűzi fa la i közül. Ez annál is 
kívánatosabb, mert, sajnos, éppen 
ebben a körben az elmúlt héten- 
köztudomás szerint rendkívül magas 
differenciák keletkeztek hazárdjáté
kokon.

—  A  legtöbb fejfájásnak a
mértéktelen evés és iyás követ
keztében elrontott gyom or az oko
zója. Mi sem term észetesebb te
hát, minthogy a fejfájás megszűnt 
tetése végett ez emésztőszerveink
ből eltávolitsuk mindazt a káros 
anyagot, mely a rosszullétet 
okozza.

.Mindazon esetekben — Írja 
dr. Stiller, a nagyhirü budapesti 
orvo-tanár —  melyekben enyhe 
biztos és gyom rot kimélő sós has
hajtóra van szükségem, évek óta  
csaknem kizárólag a term észetes 
Ferencz József keserüvizet ve
szem alkalmazásba."

A kereskedésekben vagygyógy-  
tárakban határozottan v a l ó d i  
F e r e n c z  J ó z s  e f - keserüvizet 
kell kérni, ahol pádig nem kap
ható, tessék direkt a Ferencz- 
József - keserűvízforrások szétkiil- 
dési igazgatóságához Budapestre 
fordulni.

H Í R E K .

Páratlanok bálja.
Már jó ideje tart a farsang. Egymást 

követik a s/ebbnél szebb, sikerültebb
nél sikerültebb mulatságok, melyeken 
elapadhatatlanul folyik avigság és szinte 
határtalan méreteket ölt a mulatni vá
gyás. Karnevál csörgősipkás bohó her
cege, mintha befészkelte volna .magát 
városunkba és itt akarná kitombolni az 
egész farsangot.

De minden eddigi mulatságot felül
múl — mint az előjelek majd mutatják
— a február 18-iki táncvigalom, melyet 
tö m n e k  Béla kezdeményezésére ren
dez városunk fiatalsága. Ez a mulatság 
lesz az, amelyen a fesztelen jókedv és 
vigság diadalünnepét fogja ülni. Ezen a 
mulatságon — mely koronája lesz az 
idei farsangnak — valósággal tombolni 
fog a jókedv és ünnepet ül a tánc.

Már maga a mulatság elnevezése is 
telve bájjal és kedvességgel, l'drattanok 
balja lesz a címe annak a mulatságuak, 
melyet varosunk fiatalságának elitje ren
dez. 50 csodaszép iiatal lány és 101 mu
latni vágy ó fiatal ember, élükön a város 
jótékony életének vezetőivel : Dóku* 
üyulanéval, Haas Bertalaunéval, Atect- 
ner üyulánéval és Rosentkal Sándomé- 
val versenyeznek egymással azon, hogy 
kedvessé, feledhetetlenné tegyék ezt a 
mulatságot.

Mintha visszatérnének hozzánk a régi 
idők híres farsangi vigságai, annyi szint, 
annyi pompát és kellemes, fesztelen 
mulatozást alkalmat ígér ez a várme
gyeházunk ősi székházában megtartandó 
mulatság. Készül is rá a város apraja- 
nagyju. Már egyébről sem hallani az 
egész városban, mint erről a mulatságról.
£s a fiatalság, az ábrándos képű ifjú 
lányok és a mulatni vágyó, tuzesverü 
iijak már most is jóleső érzésselgondo- 
Inak arra az időpontra, amikor visszava
rázsolhatják egy kis időre a régi szép 
farsangi időket és kimulathatják egyszer 
magukat -  amúgy isicnigazában.

- I .

— Szakosztályi ülés. A Zemplén-
vármegyei Gazdasági Egy esület sző
lészeti és borászati szakosztálya leg
közelebbi ülését f. hó 16-én, szerdán
d. u. 2 órakor tartja meg.

— Az izr. iskolaszék megalakulása. 
A saujhelyi stalusquo itr. hitközség 
iskolaszéke e héten tortolla alakuló 
ülését / .tu n er  Henrik elnöklete alatt.
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Ezen iákolaszóki elnökké dr. Kinn 
Károlyt, alelnükké dr. Fridi Samut, 
továbbá tisztelet beli elnöklő dr. Ko- 
bot Bernátot ós tb. igazgatóvá K'nop- 
f le r  Sándort választották meg. E 
két utóbbi egyúttal az iskolaszék 
örökös tagja lőtt.

— Gyász. C s á k ó  Manci, Csákó 
lrure városi kiadó unokája február 
7.-én életének 14. évében meghalt.

L a n g e r tu a ii n Juci, Langer- 
Károly sátoraljaújhelyi derek, igy ekvő 
polgártársunk leánya 21 éves korá
ban elhunyt.

R é z  Gyuláné, Réz Gyula sátoral- 
jsujhelyi téglagyáros neje tegnap 
este jobblétre saenderüit.

— Az Idő, Sátoraljaújhelyen a ke 
meny tél változatlanul tart, nagy 
örömére a korcsolyázás és ródliza? 
kedvelőinek, mely utóbbi sport Uj 
helyen az idén eddig szokatlan vi
rágzásra jutott.

— Ügyészségi megbízott Az ígaz- 
ságügyminiszter Spillenbetg B**la gal- 
giecsi szolgahirót a sátoraljaújhelyi 
ügyészség kerületébe ügyészaégiiu 
bizottá rendelte ki.

— Automobiljarat Kassa es Bartfa 
között V' alósziuiileg apri is közepei) 
már meg fog indulni a tervezett 
azemélv- és poataszaliitú automobil- 
járat Kassa—Rankherlány— V’arannó 
Sziropkó—Felsővisköz és Bártfa kü 
zött. Mint értesülünk, ebből kifo.yu- 
lag a kereskedelemügyi miuisster 
egy rendeletet intézett a marosi é> 
z e m p l é n i  állaiuépitészeti hivatal
hoz, hogy az emlitelt utvonaiokon 
fekvő hidakat vizsgáljak, illető.eg 
javítsák meg. nehogy szereucsétleu- 
ség következzék be.

—  Függstlensegiek mulatsága Király- 
helmesen A „Bodrogközi Független 
segi Kor** M u c z n e r Beia és 
S e n n y e y Miklós báró urak védnök 
ségea'atl Ibii. évi február hó 2ö-éu 
Királyhelímcon, a „Rigó" vendég ó 
helyiségeiben zártkörű táncmulatsá
got rendez,

— Közszemlére tett lajstrom A
polgármester ezuioms hl érdeke - 
tek tudomására adja, hogy az Ib ii. 
évrt előirányzóit országos gazd. 
munkás és cselédsegély pénz ári 
hozzájárulási dijak kivetési lajstroma 
a tnagy kir. pénzügyigazg dóság a- 
tál érvényesittetett, minek folytai 
ezen kivetési lajstrom 1900: tez 
XVI. értelmében a í évi febru tr 
7-tői február 22-ig bezárólag a város 
adóügyosztály abau közszemléié ki 
vau téve.

— A pataki jogaszbál A sárospa 
taki jogászba! eioaészűletei igen szé
les körben folynak s az érdeklőd' 
az is fokozza, hogy a táncmulatság 
cabzrettel lesz egybekötve. Nt mcsak 
helyben és vármegyénkben érdek
lődnek e hagyományos bal iránt, 
hanem a szomszédos megyékből i.-> 
sokan lázasan várják f. hó 25-ét, az; 
a jókedélyü estét, mely a sárospa 
laki főiskola virágdísze* tápintézeti 
bál-termében fog lefolyni. Akik a 
kiiencszáztizenegyediki fursaugulóra 
örömmel akarnak visszaemlékezni, 
azok résztveszüek a pataki jogá.-z- 
bálon.

— Ki nem kapott t A Páratlan Bál 
rendezőbizoUsaga ezúton is kéri azo 
kát, akik még meghívót neiu kap 
lak s arra igényt tartanak, hogy 
forduljanak a rendezőséghez. (Túr 
vényszéki palota.)

— Közgyűlés. Az „Első Sátoralja 
újhelyi lzr. BetegsegélyiŐ Egylet" 
Ib ii. évi február hő 12-én d. u. 4 
urakor tartja rendes évi kösgyü-ésé-i 
az izr. anyahitközség iskola földszinti 
termében, melyre az egylet tagjait 
ezúton is meghívja az elnökség. A 
tárgysorozat a következő. Titkári és 
pénztárnoki jelentés az 1910-ik év
ről. Határozat a felmentsen) meg
adása tárgyában. Egyleti orvosnak 
újbóli megbízása, ö számvizsgáló bi
zottsági tag választása. Esetleges 
indítványok.

— A megfagyott tűzilegóny. Péter Fe
renc i  »Pannónia* kávéház káv - 
főzó legénye hétfőn eate 11 óra táj
ban ittasan az „Ernke" kávéházba 
igyekezett. A síkos járdán olosussolt

és eszméletlenül terült el Csak jó 
idő múlva akadt rá ilyen állapotban 
két rendőr, de ekkorra már a tüzi-
legénynek egyik keze megfagyott, 
A Lüzkórházba vitték.

Nyilvános köszönet. A saujhelyi 
mozdonyvezetői kör fényesen sike
rült táncmulatságot rendezett saját 
árvái fö segélyezésére f. hó 4-én, ez 
alkalommal felülfizetek : C>izy Béla 
12 korona, üutmann Ar uin, Danielisz 
Lajos 8 —6 kor. Farkas Andor 7 kor. 
Kazy József, Szeghó Sándor 5—ő 
kor. Faragó Sándor, Zucsek Antal, 
Potcs Mihály, Faix Vidor. Friss 
Hermáim, Szántó Mór és C>i/.már 
Pál 4 — 4 kor. Zimarmanu ^Dezső, 
Hamar Sándor, Schreier Ede, Pola- 
csek Géza, Császár Vidor, Szilagyi 
József ElUchei Róbert Schvartz Her
mán, Hely János, Kárpáti Sándor, 
Salamon Béla, Melkó József, Fris 
Heiman, özv. Deiuhardné, Timák 
József, Szabó István, Káilosi Miklós, 
Benkő Zoltán, Takács Iniio, Bilano 
vioz P. Majer Adolf, Schridde László, 
Máj- r 1*\ rencz, Steiu öff* r Sándor 
és Gocs István 2—2 kor. Molnár 
Gyula, Sebő Károly, Tabodi Aladár, 
Faragó Lisz ó, Klein Mór, Eioray 
B ia, Pázmándi József, Sípos L .szló, 
Proksch Lajos, Windt Jakab, Bubiu- 
stt-iu Jenő, Potoczkiné, Fantom Béla, 
Semviczky Károly, Hornyai Dezsőm* 
és Sántha László 1 — 1 koronát. Ez 
utón is fogadják halas köszönetünket 
a jótékony célra való adakozá-ukér 
A rendeződ *g nevében Császár Vic- 
lor elnök.

— Nyilvános nyugta és elszámolás. 
A ^Bodrogközi ipartestület* 1911. 
január 21-m tartott táncnm aiságan 
felü.fizettek vagy jegyeiket megvál
tották : Dr. Gombos Bertalan, Acz 1 
Izidor, Dr. Fuchs Emil 5—5 korona 
Eugel Lajos, Kit in József 4 —4 kor. 
Szentivanyi N. Tuskovits János, Ga
lambos Sándor 3—3 kor. Dr. NWin- 
ütTger József, Fuchs S.u.dor, Udvar 
helyi Bt* a. Dr Ziotzky Pál, Okrucky 
Zo.tán 2—2 kor. L iszner BGvula, 
O áii .1 nő, Bleior Sámu d, Uahó 
József, Brezó Livii í, Aczél Aur* , 
Peczárszky György, Smida István, 
Taucsák Gu'Z áv 1 — 1 koronát, ö?z- 
szes bev tel vö t : 3lÜ kor. 30 fillér 
kiadá.>: 197 kor. 56 fillér, tiszta ma
radvány 112 kor. 74 fillér. Fogadják 
a n mes adakozók az Ipartestület 
n vében halas köszönetünket. Szüc 
Gusztáv test. pénztáros, Pintér Fe. 
rencz test. jegyző.

— T olvasóinknak. Akinek 1—2 
akác, gledicsia, gyümölcsfa vadoné, 
továbbá mindenfele Ojtott nemes 
gyümölcsfára van szüksége, annyivá 
is inkább aj énjük Ungváry Lászh 
faiskolájának (Cegléd) mai számún tv 
bán közzé tolt hirdetését, mert a 
nevezi tt cég inár több mint 20 év. 
síi di a szélrózsa minden irányúim 
évenként 100,000 számra a neim > 
gyümölcsfát és inidió számra az 1—2 
éves g edicsiü, ak.ic és mindenfele 
g> uinö c fa Vüdoncot.

Az ügyvédség reformja Mi t- 
hogy a Sz. kely-feie javaslatból pár 
hónap múlva törvény lesz, mind
azok, akik a törvény életbelép 
téig doktorátus nem szereznek, — 
Csak két évvel később lelletnek ón
álló ügyvéd* k. A kik azt akarják, 
hogy az uj töryéuy reájuk ki n 
hasjon és igy két évet nyerjenek, 
forduljanak a Dr. Dobó jogi szemi
náriumhoz (Kolozsvár, Bolyai u. 3.) 
melynek segítségévül hat hét alatt 
.etehetnek egy szigorlatot* Ez a:mn; 
is inkább is tanácsos, mert a beál
lott egyetemi rendszerváltozások kö 
velkeztében a szigorlatok anyaga 
aránytalanul megnagyobbodott. Az 
intézet kikölcsönzi tanköny veket he- 
y»te>itő, az összes szigorlati kér 

déseket fe.ölelő jegyzeteit, melyek, 
bő otthon előkészü t jelölteket ra- 
kapituláló kurzus során készíti e.ő.
A „Jogi vizsgák letétele" c. most 
megjelent könyvet díjmentesen m*g- 
kü di.

Hirdetések felvétetnek 
lapunk kiadóhivatulában

NYÍLT TIÍR.

Jltcczner gyula Joispán úrhoz. 
Jrtéllóságos fő isp án  U r!

Még sárospataki főbíró koromban 
a következő levelet kaptam méltó
ságodtól :

h t i t ' S  Zsigám /
Kérek engedőimet a városi (köz

birtokosság!) Feketekő (Páncél
hegy) bányából 4 öl kőtermelésre 
engedélyt. Amit fizetni .kell érte 
fizetem. A kőfejtés részére ispá 
norn rendelkezik.

Saujhely, 909. Jan. 31.
baráti híved 

Meczner Gyula.
Ennek folytán én rögtön felfo

gadtam egy napszámos embert, aki 
a 4 öl követ kivágja. Az ki is vágta 
a város bányájából, be is hordta 
Hotykára. En pedig megírtam Méltó
ságodnak, hogy a kőért a városnak 
ölenkint 3 korona, a vágásért s be 
hordásért a munkásnak 9 kor. jár 
Hogy a városnak a 12 koronát meg 
lizette-e azóta Méltóságod, nem tu 
doni, hogy azonban a szegény mun
kás ember a 3(1 koronájából még 
Csak 18 korount kapott meg, azt a 
következő levélből látom ;

Nagys. Bogyay Zsigmond urnák 
Helybeli

Már egy esztendeje múlt, hogy 
mint főbíró meghagyta ne
kem, Meczner Gyula főispán ur 
részére Hot) kára búin jak négy ül 
követ, am iténm eg is tettem, lieie 
tetszett egyezni, hogy a kő Hoty- 
kán lesz kirakva, mikor a négyéi 
követ a hotykai szekerek elhord
ták, elmenteni Hotykára megnéző 
ha ki van-e rendesen rakva, de a 
legnagyobb meglepetésemre a kő 
egyrésze már a kútba vo t b* rak
va, En mindössze két öl kőhány 
sert kaptam 18 koronát és igy még 
két ölért járt volna 18 korona. Az 
ispán ur mindig biztatott, hogy 
ruajd megkapom a j irandóságoiuat 
de bizony jiuég mindég neiu kaj - 
tam meg, a/, ispán ur azóta már 
ei is ment lloly káról. Ugyanazért 
Nagyságos uramhoz fordulok az 
én keserves tuu ik&dijamórt, Nagy
ságos ur parancsolta nekem, hogy 
hányjak követ. En szegény embei 
vagyok, a két kezem munkájával 
keresem u mindennapi kenyerem. t 
alázatosan kérem, legyen szives 
odahatni, hogy Meczutr Gyű a 
in itóságos urtoi megkapjam a 18 
koronát.

Sárospatak, 1910. December8 án.
Tisztelettel uiazatos szolgája 

Jakab János.
Ezért a 18 koronáért perelni nem 

érdemes, azért ezen az utón kérem 
fel Méltóságodat, mint jószivü urat, 

kívánja el ingyen ennek a sze
gény embernek a munkáját, fizesse 

g neki azt a két év óta vLtza- 
tartott 18 koronát.

Kitűnő tisztelettel
Bogyay Zsigmond.

I S  Y I L A T H i  ) Z A T .
A »Sátoralj ujhe y - február )i<> 

3-ik számában „Hu-inség" cim alatt 
gy általam isin* rt o'dalról bosszú

ból dugaimazott cikk jelent meg, a 
melyben az újhelyi mészárosokat és 
köztük engem is husuzsorásnak igye 
kvszik a hatóság és a nagy küzün- 

g előtt feltüntetni. Szükségesnek 
tartom írre a következőket vála
szolni :

Valótlan az, hogy az újhelyi mé
szárosok kariéiban vannak, hogy az 
áílitólauos kartelt én indítványóztam 
volna és hogy az én indítványom 
folytán történt volna a hús árának 
felemelése. Kézzel fogható'ag kitűnik 
az ellenkezője abból, ha mint tényt 
felemlítem és erről bárki meg is 

'győződhetik, hogy vaunak helybeli

mészHiosok, akik az állítólagos kar 
telárnál olcsóbban mérik a húst.

Hogy miért mérik a mészárosok 
olcsóbb árban az általuk kivágott 
húst ? Annak is megvan a magyará
zata, ha figyelembe vesszük és er
ről a laikus is meggyőződhetik, hogy 
hús és hús között nagyon is nagy 
differentia létezik.

Tendentiosus és rosszakaratú állítás 
az is, hogy <*z élőállat ára jóval alá- 
-/állott. Ep az ellenkezője felel meg 
a valóságnak. Az ‘ország minden 
egyes lapja panaszkodik az áremel
kedés miatt. Felzudult a közvéle
mény, hogy csupán 26000 dr. élő 
szarvasmarhát lehet Szerbiából be
hozni u kormány agrárius törek
vései miatt. De aki azt hiszi, hogy 
a vámsorompó megnyitásából Ma
gyarországra valami nagy előny szár
mazott az nagyon is téved, mert a 
bécsi érdekek már jó előre lefogla- 
Iózták a behozható állatokat. A kor
mány jóvoltából Románia kapui to
vábbra is zárva vannak és fokozza 
a csapást a száj és körömfájás. A 
zárlat miatt vásárok sem tarthatók 
és a termeléssel amúgy sem arány
ban levő szükséglet hiányt szenved 
amit a mészárosok faluról-falura való 
házalással óriási erő megfeszítéssel 
próbálnak ellen, ulyozni. Ez a tény
leges helyzet ós ezek a körülmé
nyek drágítják a hús árát és nem a 
hu.'uzsora.

Meggyőződhetik erről bárki és ta
lán már tudomással bir erről a ható
ság is.

Saujhely, 1911. február 8.
Polgár Sámuel.

NIGHIN
( F e r n o l e n d t )  

a l e g j o b b  c i p ő k  r é m
Mindenütt kaphat- A W c-1 vadAet.-tU kiállít V o n  

arany é ro a m e l kitUnteiTe

3 \ f1
, ' i ' i.■JLS.llS.JLsM

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

\  ese és hólyagbajoknál, a veserae- 
lence idült hurutjainál, hugykő- ás 
fó*ny képződésnél, a lékgutak és a 
kiválasztó szervek hurutos bántál* 
máinál kitűnő szernek bizonyult, az 
Ovosilag ajánlva. — Kő l e r a k a t .  
Behyna Testvérek cégnél Saujhtly.

Császárfürdő
Budapesten. Nyári és téli gyógyhely 
a magyar Irgalmasrend tulajdona 
E ls í rangú kenes hevvizü gyógyfürdő
modern berendezésű gőzfürdő, kó* 
nye'nns iszapfürdők, iszapburogatá- 
sok, uszodák, kiilon hölgyek és urak 
r.'/.e. re. Török-, kö- ós marványfurdök ; 
holeg szénsavas- é . villamosvizfürdök. 
A fiirdós kitűnő értdinétinvei basz- 
Hallatnak főleg csuzos bantalmaknai 
es idegbajok ellen. Ivó kora a légző
sz e rv e k  hurutos eseteiben s altesti 
pangásoknál. 200 kényelmes lakó
szoba. Szolid kezelés, jutányos árak. 
Eyógy- és zenedij nincs. Prospektust 
ingyen .- bermentve küld az igaz
gatóság.

Szerkesztő: Teleky Sándor.
A szerkesztésért felelős:

A S Z E R K E S Z T Ő S É G .

Ivridolulaidono.
LANDESMANN MIKSA
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M egyei Á ltalános Bank
r é s z v é n y tá r s a s á g  

------ S Á T O R A L J A Ú J H E L Y  =

Elfogad betétet kamatozás végett. 
Bevált külföldi pénzeket (dollárokat.)

Leszámítol váltó- és Jelzálog-kölcsönöket.

fr ly i m Dilit h i t e l t  és ó v a d é k o t  n v u j t  k e d v ező  l e l t é t e l l e l .
Eszközöl 10-től öO évig terjedő

tö r le  s z t é s e s  k ö lc sö n t
Vásárol megbízásra értékpapírokat és sorsjsgyeket és 
előlegezi az értéket havi törlesztésre. - Elvállal min

den a bankszakba vágó megbízást.

A Megyei Általános Bank Részvénytár
saság Igazgatósága.

Eladó háztelek.
392/6-1910 vgh. st.

Árverési hirdetmény.
A kath. olvasókör tulajdonát kö

pető, a honvéd kaszárnya szomszéd
ságában lévő, jelenleg hon védzászló- 
aljparancsnokság által házi lövőidé 
nek használt üres háztelek (373 -öl) 

eladó. — Bővebb felvilágosítás a

KÖM. KATII. PLÉBÁXIAH1Y ATAL 
BÁN nyerhető.
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Dobó utcai házamban

két utcai lakás,
mely áll két szoba, elő 
szoba, pince és üvegve- 
rendából,

kiadó.
Bővebb lelvilágosilást Behyna 

Kálmán urnái.

Alulírott bírósági kiküldött az 
1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmé
ben ezennel közhírré teszi, hogy a 
sátoraljaújhelyi kir. törvényszéknek 
1910.évi I6439.sz,végz következtébe'* 
dr. eGáspar Sándor sátoraijáaujhelyi 
ügyvéd által képviselt Blum 
Géza javára 1101 K. s jár. erejéig 
1910 évi október hó 20-án foganato 
silóit kielégítési végrehajtás utján 
lefoglalt és 840 koronára becsült kö
vetkező ingóságok, u. m. : házibu- 
torok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a királyhelmeczi 
kir járásbíróság 1910. évi V. 392 6, 
számú végzése folytán 1101 Kor. 
— f. tőkekövetelés, ennek 1910 évi 
szept. hó 22 napjától járó 0% ka
matai, ,/s°<o váltódij éseddig összesen 
112 K. 70 fillérben biróilag már 
megállapított költségek erejéig 
K i r á l y h e l m e c z e n  (Fő-utozán) 
leendő megtartására 1911. évi feb
ruár hó 18 ik napjanak délutáni 3 
óraja határidőül ki*fizetik és i hhoz 
a venni szándékozók ezennel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
zz érintett ingóságok az 1881. évi 
LX t. c. 107. és 108. §-ai értelmé
ben készpénzfizetés mellett, a leg
többet Ígérőnek, szükség esetén becs
áron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő in 
góságokat mások is le- és felülfog
laltattak és azokra kielégítési jogot 
nyertek vo'ns. ezen árverés az 1881 
évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik.

Kelt Királyhehuic, 1911. évi jan. 
hó 19. napján.

Almássy Rezső
kir. bir. végrehajtó.

Tenyészkanok
3 drb. 2 és (él éves eladók Nagygéres Zemplénm egyei 
gazdaságúmban. Ugyanott kapható 26 csillagflirt, 2 és 
fél mázsa vörös olajbogyó takarmány répamag, 350 kgr. 
vörös lóhere.

DOBAY.

Tk. 11342,910. szám.
Árverési hirdetményi kivonat.

A saujhelyi kir. törvényszék mint 
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, 
hogy Dobos Mihály végrehajtatnak 
Hornyuk János végrehajtást szenvedő 
elleni 54 korona tőkekö-vetelés és 

jár. iránti végrehajtási ügyében a 
saujhelyi kir. törvényszék* terüle
tén lévő, Bodzásujluk község hatá
rában fekvő, a bodzásujlaki 638 sz. 
betétben A. 1. 1 — 16 sor 435, 436 
439. 631, 966. 1419, 1776. 1861, 1965, 
2337, 2598.2751,2878. 3113, 3061 
és 4179 hrszám alatt felvett kiskorú 
Hornyák János és llornyák Ist
ván nevén álló jószágtestre 2266 
koronában ezennel megállapított ki
kiáltási árban az árverést elrendelte 
és hogy a fentebb megjelölt ingat
lan az 1911. évi márc ho 1 napjának 
délután három órája Bodzásujluk 
községházánál megtartandó nyil
vános árverésen a megállapított ki
kiáltási áron alul is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatom becsálának 10 százalékát 
vagyis 223 korona 40 fillért kész
pénzben vagy az 1881. évi 60. 
törvénycikk 42. §-á bán jelzett árfo
lyammal számított s az 1881 évi no
vember hó 1-én 3333. szám alatt kelt
m. k. igazságügy miniszteri rendelet 8. 
§*ában kijelölt óvadékképes érték, 
papírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. évi 60. t. c. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíró 
súgnál előleges elhelyezéséről kiállí
tott szabályszerű elismervényt átszol
gáltatni.

1 A kir. törvényszék telekkönyvi 
hatósága megállapítja, hogya fenti in
gatlan 1266kor. 67 fillérnél ala
csonyabb vételáron le nem üthető.

2t Azon árverelő, aki akikiáJási 
árnál magasabb ígéretet tesz, köteles 
nyomban a leütés után bánatpénzét 
az általa tett legmagasabb Ígéret 10 
százalékáig kiegészíteni, mit ha elmu 
laszt, ígérete figyelmen kívül marad 
s az árverésben, melyet haladéktala
nul folytatni kell, részt nem vehet.

3. Miután az árverés alá bocsátott 
ingatlanon C e.-ett özvegy Hornyák 
Istvánná sz • Varga Z-uzsanna ja
vára özvegyi haszonélvezeti jog van 
bekebelezve, a kir. tszék. tkvi. ha
tósága a végh. élj. 193 §-a értelmé
ben megállapítja, miszerint a haszon
élv vzeti jogot megelőző teher téte
lek kielégítéséhez mintegy 390 kor. 
szükséges.

Ehhez képest az ingatlan először 
a haszonélvezeti joggal terheltenteu

ocsatandó árverés a:«i, amennyiben 
azonbsn, ily módon megfelelő vétel
ár elérhető nem •enne az árverés 
határtalanná válik s ingatlan és 
pedig most már a haszonélvezeti 
jogtól mentesen nyomban uj árverés 
alá bocsátandó.

Sátoraljaújhelyben a kir. törvény
szék mint telekkönyvi hatóságnál 
1910. évi dec. hó 24-ik napján.

Vielland $. k. tábla bíró. |

ELADÓ.
A Zsólyomkai fürdő

egy holdas
betelepített szőlőiéi,

a még be nem telepített szülőhely
kőbányára

alkalmas. Továbbá egy-két holdas
r é t

a bibércz homokdomb mellett és 
a szárhegyen egy kiscbszcrü

parlag
a Déli oldalon.

Továbbá nálam kapható: 
1901. évi Asszubor Ltr. 5 K — F. 
1904. „ Szomorodni „ 2 K. 40 „ 
1006. „ „ „ 2 K. — „

Viniczay üyörgy.

Tk. 56/1911. m<b .

Árverési hirdetményi kivonat
A gálszécsi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, 
hogy Trella György és neje Kraecc 
Mária végrehajtatóknak Tirpák Kacs- 
mar György és társa végrehajtást 
szenvedő elleni 496 korona — fillér 
tőke követelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a sátor
aljaújhelyi kir. törvényszék (a gál
szécsi kir. járásbíróság) területén levő 
Kohány községben fekvő, a kohányi 
93 szíj. könyvben. A I. 3—18 sor 
289, 336, 374, 395, 452, 504, 530,
566, 681, 620, 6*50, 681, 696. 737, 
758, 805 hrsz. aI. felvett ingatlanok- 
ból a B 19, 26 alatt Tirpák Kacs
mar Györgyöt 3/144 részben, a B 
.12 alatt lirpák Uyörgyné sz. Koháu 
Martat Í2 H4 részben, a B 21 és 27 
alatt lmpák Kacsmár Annát 3/144,
a B 21. és 28 alatt Tirpák Kacsmár 
Zsuzsannát 3/144, a B23 és 29 alatt 
Bodnár Zsuzsannát 12/144 részben 
megilletö jutalékokra a B 32 alatt 
Kacsmar 1 irpák Györgyné jutalékára 
b _o alatt Tirpák György javára 
bekebelezett holtig tartó lakhatási 
vs eltartási kötelezettség, mint szolga 
lenni fenntartásával az árverést 884 
koronában ezennel megállapított ki- 
kiáltást arban elrendelte és hogy a 
fentebb megjelölt ingatlanok az 1911 
évi március hó 1 4  napján délután 3 
Órakor Kohány küzzégházánál meg
tartandó nyilvános árverésen a meg
alapított kikiáltási ár kétharmadánál 
alacsonyabb áron az árverésen el 
nem adhaíő

Arverez/j/ szándékozók tartoznak 
az ingatlanok becsárának 10/0 át 
vagyis 88 t . 40 fill. készpénzben, 
vagy az 1881. LX. t.-c. 42. § ában jel
zett.árfolyammal számított és az 1881 
évi november hó 1-én 3333. sz. a, 
k'-lt igaz>ágügyminiszteri rendelet 8. 
§-áhan kijelölt ovadékképes érték
papírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. MX. t.-c. 170- §-a 
értelmében a bánatpénznek a biró- 
súgnál történt előleges elhelyezéséről 
kiáliitott szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Ga -zécsen, a kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatósíguál 1910. évi 
január hó 9. napján.

Valkovszky a. k, 
kir. járásbiró

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

f
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m m i m
jutányos áron 

f e lv é t e t n e k

£ a n d esm a n n  JVfiksa
könyv éspaplrkeros 

kedésében.

]
■

■ ■

B ú z a  B a r n a  országszerte híres 
kitűnő tokaji borai kaphatók palac- 
-.onkint özv. Thuranszky Zoltánná
dohány nagy tőzsdéjében.
5 puttonoi asszu palackja 5 K fii
muskatal asszu „ 4 n n
2 puttonoi asszu n 3 n »
edes szomorodni n 2 n ti
erős szomorodni n 1 . 5 0

IpoS. évi kitűnő pecsenyekor literes 
Palackban, literje 1 kor. 20 fill. A 
palackot 10 fillérért visszaveszik.
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EWER niíllpatflilái
mÁ étrtfcfMr»t H«iD r o l i ^ í *  

ér kironö iillttk.
D o b o za  1 K. és 2  K. 

P róbadoboz 5 0  fil lé r .

M ig fijt  íz  a i átkötött 
kOhögéi 1

*• wOhtUdú*1 
„ N á i l o r 1' 
gyógyszertár

/ S /
.v A & í,:

Egger mellpasatila 
osakhamar

m

B pest, vi. V áci-körut H . m e g g y ó g y í t o t t

Kapható Sátoraljaújhelyben: Kádár Gyula, Krabéizy 
Kálmán drog., Kinesessy Péter, Reichard ás Widdrr. Hornon 
nán : Stekerák Aladár 8r6k., Fábián Arnold. Nepymibii'y 
Kronorits Miksa, Rácé Henrik, Tolvay Imre. Seiorpalak 
Alazaader Bála. Kellner Károly. S ítropló: Duku Tiuvdainó 

Taraza!: Topercer A. gyógyszertárakban.

€laöó ház.
Az A n d r á s s y - u t c a  66. számú 

3  utcára n y iló  s a r o k h á z ,  mely 4 

lakosztályból és m e llé k h e ly is é g e k 

ből áll, e la d ó .

Bővebbet u g y a n o t t .

Jól jövedelmező

festék üzlet,
mely eredeti adatokkal igazolható, 
17000 korona évi jövedelm et hoz, 
b etegség  miatt eladó. Szükséges 
tőke 125000 korona. Ajánlatok e 
lap kiadóhivatalába kéretnek.

KALMAR és ENGEL
MÓTOR és GÉPGYÁR 

Városi raktár és ivoda : Gyár i
V.LIpót körút 2 2  BUDAPEST Üteg-utca 19 

ilághirül Eredett „Benz.
'..AST '

Szrvógázmótor telep. — A jelenkor legolcsóbb 
(ízei r. .Benz" nyersofajniótor.

DIESEL

. Elismert legjobb gyártmány"
Ajánlja benzin-lokomobilos csééICkészieit, melyek 

bámulatos egyszerű szerkezetűek.

Teljes jótállás, kedvező fizetési feltételek. Költ
ségvetés és árjegyzék ing\en és bérmentve.

Ne vásároljunk mást,

rekedtség, elnyálká 
sodás, hurut, görcs 
köszvény és fojtó
köhögés eil«*n min 

a finom zam atu

KAISER-féle
jYíeil Caramellát

„Három Fenyő" véd-
jegy gyet.

S Q D A  közjegy/, liilvlt- 
V 7 \ j \j  sirett bizonyit- 
vúuy orvosok és priv it- 
eg \ének tő l tanueitjo  u 

biztos eredm ényt. 
Csomagja 20 és 40 fillér 

Szelencze 60 fillér. 
Kapható:

Widder és Reichard
gyógy szertárába* s Hra- 
béczy Kálmán drogériá
jában Sátoraljaújhely.

NÉVJEGYEK
azonnal készíttet
nek Landesmann 
Miksa papirkeres 

kedésében.

Építkezési anyagok
u. ni.: vasgerendák, tépla- 
és habarcsfelvonók, ál I - 
v á n y k a p c so k , fa lk ö tő  va
sak, valamint szerszámok 
és szerszámgépek, csövek, 
v iz ta r tá n y o k , szivattyúk, 
em elő g ép e k , transmissiók, 
távirdadrótok bekerítéshez 
uj és hasznait állapotban

l e g o l c s ó b b a n  k a p h a t ó k :

Davidovics 3akab és íá rsa
Budapest VI Vacii ut 11. Nichol 

songyar mellett

V eszU nk  m in d e n fé l e  g y á r -  

b e r e n d e z é s e k e t ,  ó c s k a  v a s  

h u l la d é k o t

! ! K O Z M E T IK A  11

A főváros legmodernebb kozme
tikai orvosi rend. intézete. — 
Gáog Aranka hosszú éves tu
dományosan kép.e 11 gyakorla
tán. szépséghibákat biztos siker- 
n’’ gjógykeiel. Villanyt ikráéi,*, 
es készelvaló arcmassagc. szőr 
eltávolitás, bőrotkők (mittesze- 
rek). szemölcsök, valamint min- 
dennemU bőrfoltokat az arc 
kebel, nyak es a kézről vak) 
örökös eltávolítása. Önkeze 
lésre Bórhlmluztű készlet 10 
K., Arcszépitó erem 5 K , Haj- 
szesz, hajhullgs ellen 5 K  -  
üyögyszappan 2 K.. „Ari" púder 
5 K Szeplő créni J  K., Itor- 
uditö víz 6 K., Arcz, kebel és 
nyaklehéritO erem 6 K. Biztos 
,'atásért keaesség. Vglaszbélye- 
gekreválasz. Budapest, VII R.1 kóczi ut I I . ------ ---- ---- -- ----

X SALGÓTARJÁN!
Kószénbánya Részvénytársulat

szénterm ékei (szobafütésre  és ipari czé lo kra )

KLAR és NEUMAN cégnél
Sátoraljaújhely

rend elhe tők meg. U g ya n o tt legjobb m in ó -é g ü  ap ró  és

d u rv a  szem ű kétszer m osott kovács szén és koksz 
v a la m in t porosz briket ka p h a tó .

Superfosfát-műtrágya. Káli-só

i f i  * * * & £ & * *

•  M p -  Védjegy: „H orgon;!' " M l  _̂_

A Linimení. Capsici comp., 
a Horgony-Pain-Expeller

pótléka
efy ragénak bizouyult Uáiúiar, maly már sok 
óta l«(j»bb badorzaolasnak bizenynlt köménynél, 
HMMHHMM OlÚZRÉI f  B1 *0 h QI • S«k »é I. • ««»-««»
. KlfjalmeaUtés. Silány hamiaítrányok miatt b#- 
vásárláakor óvatosak lagrtiQk és csak olyan aredetí 
uvegat fogadjunk el, maly a"Hor|Oiy"TMjafygy*l 
és a Rlohtsr oác*fry»«“ ®1 ellátott dobosba ran 
csomagolta. Ám üregekben K—.80, K 1.40 ée KI.— 
és óíyssólTán minden ryóíyssortárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyezeréexnél, Bei

Dl Rlckttr lyigyuirttra u  „Vtiy inuláikn",
* Prágában, Elisabethetrasse 5 neu.

jutányos 
áron felvé
tetnek a ki- 
adóhivatal

ban.

-- a k á c r .  g l« J ic s ia

Beszterczei szilva, 
kajszin-baraczk,

ojtott gyüm ölcsfát, uedonezot. 
akáczésgladicsiáttoaogU aziniQ

* kúpos küldeni.

I Minden néven nevezendő 
Óvadék helyett ajánlunk

ÓVADÉKBIZTOSITÁST

! „Minerva" általános biztosijó 
részv. társaság, mely kot még 
balesat,- szavatossági,- autó. 

! mobil-, kezességi-, lopás-, 
hűtlen kezelés-, sikkzsztás és 
állatbiztosítást is.

--------------— —

Főügynökség: Sátoral
jaújhely, Molnár István-u. 
6. sz. alatt.

Lakatosműhely megnyitási

Van szerencsém a nagyérdemű közönség b. tudo
mására hozni, miszerint hosszabb külföldi tnnulmányutam- 
ból haza érkeztem.

A mai kornak meglelelöleg teljesen ujjonnan be
rendezett

lakatos műhelyt
nyitottam Sátoraljaújhelyben Széchényi tér 1 számú 
ház udvarán.

Elvállalok minden e szakmába vágó munkát, u. m. 
épület éj műlakatos munkát, továbbá varrógép, kerékpár 
és mindennemű fegyverek javítását jutányosán eszközlök

A nagyrabccsült közönség becses pártlogását kérve, 
maradok

kiváló tisztelettel:

CS0MA KAROLY
lakatosmester.

LahtHiniinn Miksa • •  T á n *  könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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