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A város közgyűlése.
Izgalmak a képviselőtestületben.

»

S átora ljaú jhely  város képviselőtestülete 
csütörtökön délután közgyűlést ta rto tt, ame
lyen az ellentétes felfogások gyakran szenve
délyes kitörésekben to rlód tak  össze Különösen 
heves vitákra udtak alkalm at a számvevőség 
ügyei, úgyszintén a tá rgysorozatban  névszerint 
fel nem em lített, m eglepetésszerűen előhozott 
fontos ügyek. A három  órás közgyűlés nem 
egy olyan odiózus ügyet vetett felszínre, amely 
m ég.előreláthatólag so k \ih a rn a k  lesz kutforrása

#

Százesztendős jövendőraondó sem 
kell ahhoz, hogy az 1911. évet a 
város életében akárki is a le kriti
kusabb esztendők közé sorolja. Min
den jel arra mutat, hogy ez az esz
tendő nagy fontosságú és viharos 
•saraények gazdagságában túl fog 
tenni még az utóbbi évek változatos, 
gyorsan perdülő, lázas városi életén 
is. A Polgári Párt reformpolitikája, 
ezzel szemben a régi rendszer hívei
nek görcsös erőfeszítése, a küszöbön 
álló többrendbeli választások, a meg 
oldásra váró személyi kérdések 
sokasága s legújabban Székely Elek 
hírhedt fegyelmi pőrének revíziója, 
(mellyel mai lapunk más helyén 
foglalkozunk) • mindezek a körülmé
nyek ismét a forráspont felé hevítik 
a szenvedélyek hőmérőjét. A város 
csütörtöki közgyűlésén már erősen 
érezhető vo't az indulatoknak meg
feszített izgalma, amely nem egy 
szer viharos jelenetekre is vezetett.

A három órás, izgalmas és kime
rítő közgyűlésről a következő tudó
sításban számolunk be :

Interpelláció
a keresztény-szociálisták miatt.

A közgyűlést mintegy (>0 képvi 
selőtestületi tag jelenlétében nagy 
érdeklődés közepette nyitotta meg 
a polgármester. Napirend előtt azon
nal szólásra emelkedett dr. Székely 
Albert, hogy szóvá tegye a kensz 
tény-szocialista párt által rendezett 
bál dolgát. Nincs joga, — úgymond
— a bál védnökségét elvállaló egyé
neket kritizálni, de minthogy a pol
gármestert pártok felett szeretné 
látni, megkérdezi, milyen minőség
ben vállalta ő ezt a védnökséget. 
Belépett-e a keresztény-szocialista 
pártba, amely pártnak neve szóló 
előtt nem kellemesen hangzik, mivel 
ez egy eredetileg Ausztriában ala
kult párt, amelynek vezére Lueger, 
programmja pedig nemcsak a zsidó
— hanem a magyargy ülőiét is volt.

Farkas Andor polgármester Ez a
védnöki szereplés tisztán alkalmi 
tény. A védnökség elvállalását szóló 
udvariassági kérdésnek tekintette s

még arra sem gondolt, hogy e miatt 
politikai tendenciákat fognak neki 
tulajdonítani.

Székely dr. a választ köszönettel 
tudomásul veszi. {Helyeslés.)

Bajok a rovancsolás 
körül.

Miután a napirend első pontját, a 
vármegyei közkút elhelyezésének 
kérdését Miklossy István és Némethy 
Bertalan felszólalása után olyképen 
intézték el, hogy a közkutat a vá
ros pénzén szedik szét és raktározzák 
el, azután pedig feliben a város, 
feliben a Kossuth-szobor-alap költ
ségén körülbelül a régi helyen res
taurálják, — előkerült a penztárro- 
vancsoló bizottság kiegészítésének 
kérdése, mely az első nagyobb vita 
inagvát hordotta magában.

A polgármester bejelenti, hogy 
Klein Andor a pénztárrovancsnlási 
bizottságban viselt tisztségéről le
mondott. (Felkiáltások : Halljuk az 
okokat I)

Dr. Haas Bertalan : Mint a róván- 
csoló-bizottság tagja, személyes ta
pasztalából ismeri azt az okot, 
amely Klein Andort hnnondásra kész
tette. K'ein követelte, hogy mielőtt 
a pénztárt megvizsgálnák, a szám
vevő mutassa ki, hogy az ő köny 
vei szerint mennyinek kell a pénztár
ban lennie. A számvevő azonban erre 
képtelen volt. Szóló meggyőződött 
arról, hogy Klein Andornak igMza 
van, mert e nélkül a pénztárvizsgá 
lat nem ér semmit, falra hányt borsó. 
Ep ezért indítványozza, hogy hoz
zak be a Klein által kívánt rendet 
s kérjék fel Kleiot, hogy e feltétel 
alatt továbbra is maradjon meg a 
bizottságban.

Klein Andor: Nem akar rekriiui- 
uálni, csak a tényekre hivatkozik. 
A pénztári rovancsolasok eddigi 
módja mellett akár az egész pénztárt 
el leltet sikkasztani

Szőllősi Sándor számvevő : A pa
nasznak némileg igaza van. Viszont 
azonbin az is igaz, hogy váratlan 
pénztárvizsgálat esetén nem lehet 
azonnal kimutatást pdni a pénztár 
állapotáról. (Nagy zaj. Dr. Grosz 
Dezső : Ha előre bejelentik, akkor 
nem vicc pénztárt vizsgálni)

Klein Andor : 0  nem kívánt lehe
tetlenséget a számvevőtől. Hanem

az mégis abszurd állapot, hogy raégl 
négy hónap múlva se legyenek le; 
zárva a számadások. (Nagy zaj ! 
Szollősi számvevő tagadja ennek az 
állításnak a valódiságát/)

Halász József nem látja tisztán, 
hogy mi a Klein panasza, mert ab
ban szerinte a számvevőnek van 
igaza, hogy nem iehet akármelyik 
napon pontos kimutatást adnia.

Haas dr. felvilágosító szavai után 
Némethy Bertalan a kérdés mé

lyére tekintő felszólalásában reámu
tat arra, hogy a baj alapoka egy 
megfelelő s más városokban rég meg
levő szolgálati utasítás hiánya. En
nek készítését a közgyűlés már épen 
3 éve el is rendelte, de ezt még 
mostanig sem csinálták meg. Egyéb
ként Némethy szintén azt az állás
pontot védte, hogy a számvevőnek, 
nem lévén beutaló közeg, nincs is mód
úiban bármikor kimutatni a pénztár 
állományát, havi kimutatás készí
tésére pedig nem kötelezhető.

Szőllősi számvevő, Klein Andor és 
Kiss Ödön felszólalásai után

Farkas Andor polgármester kons
tatálja, hogy a múltban tényleg 
történt mulasztás a szolgálati utasí
tás elkészítését illetőleg. Az ő in
dítványára a közgyűlés

megbízza a polgármestert, hogy 
j o  napon belül készítse el a szol- 
galati utasítás tervezetét s addig 
is, amíg ez elkészíti, felkéri Klein 
Andort, hogy tisztet továbbra is 
tartsa meg.

Apróbb ügyek.
Mielőtt a számvevőségnek egy 

iuáMk ügye újabb vihart keltett 
volna, apróbb ügyek nyertek gyors 
elintézést.

Mesey Kálmánnak kiutalták szub
venciója felét, 500 koronát. A két 
ideiglenes állatorvosi állás helyett 
pgy rendszeres állást szerveztek a 
X. fiz. osztály 3. fokozatába. Elfő 
gudták a pénzügyi bizottság javas
latát 330 kiló széna beszerzése tár
gyában, de egyúttal Fuchs Jenő in
dítványára fölhívták a po'gármestert, 
hogy ezentúl a gazdasági bizottsá 
got gyakrabban hívja Össze.

Az apró ügyek kö2Ött legérdeke
sebb volt az Egry-féle szerződés 
ügye. Ettől az Egry-féle csoporttól 
a város néhány száz négyszögül föl
det vett a csatornázás céljaira. A 
szerződést azon'>an a törvényhatóság 
még nem hagyta jóvá s igy a vé- 
te'árt még nem fizethették ki, bár 
a szerződés szerint azt már rég ki 
kellett volna fizetni. Egryék most 
azzal fenyegetődznek, hogy mivel 
péuzre van szükségük eladják más
nak a földet. Hosszú és zajos vitat
kozás után a közgyűlés úgy oldotta 
meg a kérdést, hogy meghízta Kiss 
Ödön t. ügyészt, vegye meg a kép
viselőtestület felelősségére saját pén
zén a földet 8 azt azután annak ide
jén bocsássa át a város tulajdonába.

Ismét a számvevőség.
Egy kis vihar.

Farkas polgármester beterjeszti a 
tanács javaslatát egy alszámvevői 
állásnak a X. fizetési osztály 3 foko
zatában való rendszeresítéséről. A ta 
esi javaslat az államszánviteltani 
vizsga qualifikációjához köti az al
számvevői állast.

Némethy Bertalan szerint a törvény 
értelmében ezt az állást nem lehet 

! qualifikációhoz kötni. ____
L a p u n k  m a i  a z á m a  6  o l d a l ,

Miklósy István : Ennek az állásnak 
a kérdése úgy látja évről-évre meg
ismétlődik a képviselőtestületben s 
hogy ez igy van, annak oka, hogy 
a jelenlegi számvevő nem látja el, 
hivatalát úgy, ahogy kell. Szóló nem 
ismeri ugyan az összes ügyeket, de 
annyit világosan tud, hogy a Val- 
kovszky-féle sikkasztás után a szám
vevői hivatalban is nagy rendetlen
ségek derültek ki. Ha az alszámve
vői állást, pláne qualifikációhoz nem 
kötve, rendszeresítik, annak semmi 
haszna nem lesz. Akkor majd az a 
helyzet fog előállni, hogy a szám
vevő az egész munkát az uj alszára- 
vevő nyakába zúdítja. Lesz majd két 
kvalifikálatlan emberünk, kik ketten 
sem érnek fel egy qualifikálttal. 
Szóló is hive annak hogy szaporít
suk az erőket, de csak okosan, úgy 
ho.y  ebből hasznunk is legyen. Az 
főszámvevőség kérdését elkeli halasz
tani a tisztujitásig, a mikor majd bi
zonyára minden téren nagy változá
sok lesznek. Akkor látjuk majd meg 
hogy tulajdonképen mire is van szük
ségünk.

Schiller Kálmán a kérdés elodázá
sához, tekintve, hogy már csak rövid 
időről van szó, hozzájárul. Némethy- 
vel szemben azonban kimutatja, hogy 
az állást igenis lehet qualifikációhoz 
kötni.

Dr. Szőllősy Arthur igen izgatott 
hangú felszólalásban kijelenti, hogy 
Miklósi István egy m nden izében 
igaztalan támadást intézett a szám
vevő ellen. A számvevő lelkiismere
tesen teljesíti kötelességét, de egy 
embernek lehetetlen azt a munkát 
elvégezni. Igazságtalanság és ke
gyetlenség volna az uj állás kreálá
sát ismét nagy időre elhalasztani, 
mikor a képviselőtestület tudja, hogy 
egy tisztviselője üsszeroskad a munka 
alatt. Ez csupán személy elleni haj
sza. A város érdeke, hogy az al- 
száravevőség szerveztessók.

Miklossy István személyes kérdés- 
dósben szólva visszautasítja a ke
gyetlenség vádját. Mindent mond
hatnak rá, de ezt az egyet nem. 
Szó sincs róla, hogy a számvevőnek 
roskadoznia kellene a munka alatt. 
A melléje beosztott írnokokban vol
tak és vannak jó segítségei. A számve
vőségnél a tagok igen jók, csak a 
fejben van a hiba. Menne ott a 
munka, ha a vezető munkabíróbb 
és quaíifikáltabb ember volna,

Dr. Klein Károly a két ellentétes 
felfo.ás híveinek felcsigázott izgalma 
között állott fel szólásra. Az elódá- 
záshoz, — úgymond, — hozzájárult 
volna, ha nem látna abban helyte
len intenciót. De a jelen esetben 
arról van szó, hogy az elodázást kí
vánók igy állítják fel a kérdést) ha 
a jelenlegi számvevő megmarad, 
kell alszámvevő, ha kibukik, nem 
kell. Szóló szerint mm helyes, hogy 
itt. egyes tisztviselőket leckéztetnek. 
(Percekig tartó nagy zaj. Felkiáltá
sok : Micsoda beszéd ez f A közgyűlés
nek joga van tisztviselőinek működését 
bírálnia /)

Klein d r .: Ilyen értelemben nincs 
joga. Ha egyesek panaszokat tarta
nak a begyükben (Nagy zaj) adják 
elő azokat az illető tisztviselő főnö
ke előtt,

Schiller Kálmán kijelenti, hogy őt 
pgyállaluban nem vezették azemélyes 
motívumok. (Helyeslés és éljenzés.) 
Mikor a kérdés elodázása mellett szó-
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lőtt, eszeúgában sem volt SsbllSsi 
számvevő kibuktatására gondolni 

Némethy Bertalan és Farkas Andor 
ftlssólalásai után a közgyűlés úgy 
dönt, hogy

as alszámi evői állast a X. f iz . 
osztály J  fokozatában qualifikáeió- 
hős kötötten rendszeresíti.

Meglepetések
A tárgysorozatban „a közgyűlésig 

még beérkezendő ügyek“ címén sze
replő dolgok kozott egy-kót igen 
fontos és meglepetésszerűen előho
zott ügy találtatódott.

Legnevezetesebb volt ezek között 
a városi képviselőválasztásokról szóló 
tanácsi javaslat. Ez nem mond ke
vesebbet, raiuthogy ezentúl a válasz 
tók ne városrészek, hanem alfabe
tikus beosztás szerint szavazzanak.

Némethy Bertalan nyomban alapo
san kimutatta e nagy horderejű 
változtatás célszerütlenségét, mig 

Widder Gyula éles szavakban rótta 
meg azt az eljárást, hogy ilyen nagy 
fontosságú ügyet — melyet előre 
seholsera is jeleznek, — a közgyűlés 
végén a tagok legnagyobbrészének 
eltávozása után akarnak eldöntetni.

Farkas polgármester mindkét fel
szólalásnak igazát elismerte. Az 
ügyet újból közgyűlés elé hozzák, 
a tanács javaslatát Néraethy állás 
pontja szerint (a régi rend alapján) 
megváltoztatják; általánosságban pe
dig megígérte a polgármester, hogy 
ezután minden a tárgysorozatba fel 
nem vett ügyet a közgyűlés meg 
nyitása előtt póttárgysorozat utján 
közölnek a képviselőkkel.

Meglepetézszerü volt az a polgár- 
mesteri javaslat is, ho^y az ellenőri 
állás ra, addig is mig a választást 
megejtik, helyettesítsenek egy vá
rosi hivatalnokot. Ezt a közgyűlés 
szavazás utján, ló szóval 9 ellen 
el is fogadta. Széchényi Emil írnokot 
helyettesítették be.

Végezetül még elutasították dr, 
Banoczy Kálmánnak abbeli kérelm t. 
hogy 500 koronányi befizetett nyug- 
dijjárulékát, minthogy a város szol
galatéból kilépett térítsék vissza.

— íebr. 18.

Csendélet a városházán.
F arkas  Andor polgármester fel
szólította Bos;yay Béla közigaz
gatási tanácsost, hogy adja be 
nyugdíjazás iránti kérvényét. Bo- 
gyay Béla erre azzal felelt, hogy 
a főispánnál is, m eg az alispán
nál is fegyelmi vizsgálatot kért 
úgy a polgármester, mint önmaga 
ellen D öntés az ügyben még nincs; 
az azonban bizonyos, hogy az el 
lentétek a polgármester és a ta
nácsos között rendkívül kiélesőd- 
tek. Az állapotokra jellemző az

az eset, a mely tegnap történt. 
Bogyay tanácsos, mivel a polgár 
gármestert hivatalában nem talál
ta, elment a rendőrségre és kö
vetelte, hogy Schm id l L a jos kapi 
tány rendelje el a polgármester 
hivatalos körözését. Ez az eset, 
melyről magunk is meggyőződtünk 
nem áll egyedül, a tisztviselők •bé
kés működéséről* csudákat re
gélnek a városházi bennientesek.

A polgármester
budapesti útja

H o g y  áll
a z  á l la m s e g é l y  U gye?  

Kaay yóasef ígéretei

Széli Kálmán
a beruházási

kölcsönről
A polgármester, mint megírtuk, a 

c-atornázási bizottság tárgyalásainak 
befejeztével c héten több napig a 
fővárosban időzött, hogy egyrészt 
a'. ígért, államsegély, másrészt pedig 
a város nagy kölcsöne ügyében lé
péseket tégy. n. Utjának eredményé
ről most a polgármester terjedelmes 
jelentésben számol be a város kö
zönségének.

E jelentés fontosabb részeit a kö
vetkezőkben szószerint leadjuk s be
lőle leszögezzük különösen a város 
országgyűlési képviselőjének az ál 
lamsegélyre vonatkozó Ígéreteit. Re
méljük, hogy ezek az Ígéretek nem 
maradnak puszta szavak és Ujhely, 
mely eddig oly mostoha elbánásban 
részesült, legalább ez egyszer meg 
fogja kapni az őt jogosan megillető 
s más városokéval arányban álló ál
lamsegélyt. A város képviselőjének 
elemi kötelessége lesz odahatni, hogv 
a minisztériumnak a polgármester 
jelentése szerint nem valami biztató 
álláspontja kedvezően változzék meg. 
A jelentésnek erre és Széli Ká'man 
nagyérdekü kijelentéseire vonatkozó 
része különben a következő:

Magának a csatornázási tervnek a 
jóváhagyása tekintetében nyert elő
zetes tájékozódás nem kecsegtet tel
jesen megnyugtató eredménnyel, m i t a 
vízépítési igazgatóság, a közeg*'.-/s- g-

ügyi mérnöki osztály álláspontjára 
helyezkedve az élővizeknek a szenny 
vízlevezető csatornáktól való elkü
lönítését kívánja, ami szomorú jele 
annak, hogy a kormánynak nem fö
lötte fontos funkciót végző szakhi 
vatalai e kérdésben ingadozó állás
pontra helyezkednek, a városok köz
egészségügyi berendezkedését hát 
ráitatva.

Hosszas tárgyalás után végre annyi 
eredményt értünk el, hogy a vízépí
tési igazgatóság csupán a Zsólyom- 
ka-patak elkülönítésének szükségét 
fogja annak idején adandó vélemé
nyében hangsúlyozni, ha csak a meg
oldásunk indokolását tárgyazó kime
rítő felterjesztésünkben — amely 
iránt a terv és költségvetés tárgya
lásakor indítványt teendek — a mi
nisztériumot a teivnek változtatás 
nélkül való elfogadására rá nem bír
juk. Remélem, hogy ez sikerülni fog 
mert e célból hathatós bözbenjárást 
ügyünknek akadálytalan keresztül
vitelét támogató jóindulatot is ke
restem, a mire annál is inkább szük
ségünk ier*z, m^rt a Zsólyomka-patak 

| elkülönítése lényeges köitségkülöm-j 
bözetet jelent a város terhére.

A szennyvíztisztítás terve elleni 
észrevétel, vagy lényeges kifogás i 
nincs, azt a vízépítési igazgatóság 
föltétlenül elfogadja s itt csupán ar
ról lehet szó, hogy az öntözésre 
ssánt területek nagyságára vonat 
kozóan célszerű megállapodásra jus
sunk s az a kérdés. ho>.*y mennyi 
államsegélyre számíthatunk. Csekély- 
kelység az a segély, amit a vízépítési 
igazgatóság helyezet kilátásba. A most 
nevezet igazgatóság kijelentése sze
rint a szenny víztisztítás berendező i 
költségének felét kaphatnánk segély 
címén. E nyilatkozat következtében 
felkerestem a városi mérnökkel egy üt 
országgyűlési képvise őnket aki azt 
a határozott Ígéretet tette, hogy min
dé i lehetőt nifgt« sz érdekünkben i 
oda fog hatni, hogy a szenny viztisz 
litás költségei, beleértve az Öntö
zendő területek vételárát is, állam 
seg»*|ylye| fedeztessenek s az arra 
vonatkozó kérvényt személyesen 
fogja minisztere elé terjeszteni s 
egyúttal a tekintetben is megígérte 
közbenjárását, hogv a közegészség
ügyi mérnöki osztály altul támasz
tott követelésekkel szemben a mi 
érdekeink részesüljenek méltányos 
elbírálásban.

Tekin ettel arra, hogy ha a csa
tornázási munkálatok az évi május 
hóban megkezdhet ik lesznek, gon
doskodnunk kell a beruházási köl
csön ügyén k egyidejű lebonyolítá
siról, a tegnapi nap fo'yamán f«* ke- 
restem a Magyar Jelzálog Hitelbank 
vezérigazgatóját Széli Kálmán őnagy 
méltóságát, aki kijelentette előttem, 
hogy miután viszonyainkról kimerí
tően informáltam, a legmesszebbmenő

jóindulattal fogja  a kölcsön lebeny öli- 
tasat lehetővé tenni, sőt ambicionálja, 
bog a három együttesen eljáró pénz
intézet között a Jelzálogbank fo
lyósítsa a kölcsönt s e kívánságát 
tudomására hozza az Első Hazai és 
a Kereskedelmi Bank részvénytársa
ságoknak, melyekkel a 200,000 ko
ronán felüli községi kölcsönöknél 
egyöntetűen szokott eljárni. A ka
matláb és árfolyam nagyon kedvező 
s bár e tekintetben is felvilágosítás
sal szolgálhatnék, ezúttal csupán azt 
jelentem, hogy ő Excellenciájánák 
írásbeli ajánlata a legközelebbi köz
gyűlés elé fog terjesztetni s ruár itt 
jelezhetem, hogy a kölcsön felvétele 
részletekben, a felmerülő szükséghez 
képest is eszközölhető lesz, a város 
károsodása nélkül.

Farkas Andor
polgármester.

Rejtvény í — 12 éves gyerme
kek szá m ára : Zöld mezőben pán
célos lovag á ll és nem /ize t.
K i ő ?  K l ó ?  K i ő ?

f i  rendületlen közadós

K i ü t  K i ő ?
(Jé, talán csak nem a zem- 
plénmegyei főispán ur ő 

méltósága ?)
Abba a diszes, terjedelmes bok

rétába, amely Ateczuer Gyula főispán 
különböző fizetetten évtizedes köz* 
tartozá-ait fűzi össze, újabb harma
tos levélkét illesztünk. Nem valami 
nagy de annál jellemzőbb ez az ügy 
amelyről legutóbb meggyőződtünk. 
Kicsiny összegrői van szó, de hiszen 
az utóbbi időben már ahhoz is hoz
zászoktunk, hogy kitűnő főispánun
kon három krajcáros tartozásokat, 
egy-egy szegény rnber keserves fil
léreit is nyílttéri közleményekben 
muszáj keresni, mert rend. s utón a 
főispán direkt elvből nem fizet, ma
guknak az é i hatalm isságoknak 
S'»m. Ha meg pláne köztartozásról 
van szó, arról egyáltalában tudni 
sem akar.

Sárospataki köztartozásai fejében 
csak a minap foglalta le dohánybe
vált. si pénzecskéjét Szabó Zsigmond 
pút iki főbíró, most meg minden való* 
szinüség szerint a sátoraljaújhelyi 
h gyközség lesz kénytelen a foglalás 

árverezietés terére lépni, hogy
főispán elleni csekély 12 eves köve

teléséhez hozzájusson.
Meczuer Gyű útiak valami 2 hold 

és 638 négyszögül parlag földje van,

E lső b ú csú .
Élt a falunkban akkortájt egy 

hihetetlenül sovány, magas, vékony 
ur. Nagyságos ur volt. így hívtak a 
falubeliek. Azt hiszem tetszett neki. 
Mint általában azoknak, akik önma
guknak adományozzák a címeiket. 
Hórihorgas, furcsa alakja hol itt, no! 
ott tűnt fül s a fiatal gazdák nem 
igen jó szemmel nézték.

Mi, gyermekek nem nagyon sze
rettük. FéJünk tőle. Sohase mehet
tünk el mellette, hogy az arcunkat 
meg ne csípje a sovány ujjúval, 
vagy a fejünk bubjara barackot ne 
nyomjon. Vagy mi több: kérdéseket 
ne adjon fül a földrajzból, vagy szám 
tanból. Mindezekből látható, hogy 
utálatos ember volt.

Az édes apámmal hivatalos ügyek 
ben g)akran volt dolga. Sokszor el
járt hozzánk és engem, ő tudja miért, 
„fityfirity“*nek hivott. Hogy vagy 
fityfirity ? — Hová sza'adsz fityfi- 
rity ? Folyton ezt kérdezgette és én 
rendesen oly fürgén siklottam el 
el mellette, hogy ritkán adhatta ki 
az aznapra járó barackokat.

Egyszer az édes apám rám bizott 
valami üzenetet, hogy vigyem el I 
neki.

Kelletlenül ballagtam az utón s 
egy oláhhal találkoztam, aki meg
száradt, zörgős juh és bárány bőrö
ket cipelt a hátán. Roppant érde
kesnek találtam és alaposan elbá- 
mészkodtam.

Egyszer c»ak valaki meghúzza a 
szók ily ácskáinat.

— Hová megy, Éva?
-— A raadárláhuhoz . . .
— Éppen ilyen ugy-e? — szólt a 

zörgős, kopogós-bőrökre nézve a 
társam és erre majd kipukkadtunk 
a visszafojtott neveléstől. Éppen 
amott haladt el a madárlábu nagy 
ságos ur és én sietni akartam, hogv 
atadjaiu az üzenetet,

— Oh. ne legyen olyan bolond, 
— szolt Bandi fensoséggel. Mondja, 
hogy nem volt otthon !

Van eset, mikor egyik gyermek a 
leik i ismeret len se g** vei kérkedik, ilyen
kor a másik szégyenli, hogy ő még 
nem ni* r ilyesmit, hát hirtelen ő is 
pózolni kezd :

— Oh, nem is úgy értettem, szól
tam én. — Eszemben sincs utána 
szaladni!

Ezzel az ügy el volt ejtve,
— Tudja, hogy elmegyek ? szólt 

Bandi és merészen rám nézett.

— Már? Hát vége m.v a vaká
ciónak ?

— Bizony. Mondja Éva fog rám
gondolni ?

Ez nyílt kérdés vo’t Ilyenek után
már azt szokta az ideál kérdezni: 
akar a fe.elégem lenti? Tudtam én 
ezt jól a tiüVv i á .hol. Borzasztó za
varba jöttem, bog . mit felelj *k. Mi 
tűrés, tagod is, Bandi olyan ideálféle 
vöt.

— Nos? Nem felel, Éva? — sür 
gett tt ő, — akkor maga nem i s . . .

Nem vártam be, amig végig ki
mondja: n» 111 is szeret. Lesütöttem 
a szememet és azt mondtam:

— Hat . . .
— llát, hát 1 Ez olyan női szó. 

Vagy szeret vagv nem. Tudom is, 
hogy magának Árpád tetszik.

E'pirultam. Ez is igaz volt. Árpád 
is olyan ideálféle volt. Es még volt 
egy néhány ilye n. Mindig az tet
szett, amelyik nem volt jelen. Most 
is megjelent előttem a hosszúlábú, 
sápadtareu Árpád. A kabátja ujja 
egy teljes arasszal volt rövidebb, 
mint a karja. Es — óh mindenható 
bájos szerelem — nekem éppen ezért 
tetszett Árpád. A kabátja is olyan 
rövid volt, lehajolt a háta közepéig

ért. Nekem ez is tetszett. Hiába ! 
Vi ágos, hogy aki tetszik az ember
fiának s főleg az olyan magamfajta 
apró kisasszonykának, annak semmi 
köze a kabátokhoz.

A sápadt kis diák igen élénken 
jelent meg emlékezetemben e pilla
natban s merészen feleltem Bandinak:

— Igaz is, Árpád a legügyesebb!
A'ig ejtettem ki e könnyelmű szót,

mellettem termett az édesapám. Ban
dinak épen annyi ideje volt, hogy 
odasziszegte a fülembe :

Ezt maga megkeserüli 1 Megissza 
a keserű levét . . .

Nem hittem volna, hogy oly ha
mar fogom inni.

Édesapám igen türelmetlenül kö
zeledett. Bizonyára sürgősen várta a 
választ.

— Hol csavarogsz? Megmondtam, 
hogy nagyon gyoisan itt légy ! Hát 
már elédbe is kell jönnöm ?

Láttam, hogy haragszik édesapám. 
Vágyakozva néztem Bandi felé, hős 
lovagomtól vártam, hogy kihúz a 
csávából. Félszeratuel Bandi felé néz
tem.

— No, mi a válasz ? — sürgetett 
apára.

— Nem volt otthon ! szóltam kí
nosan.



M. szám (3) F E L S Ő  M A G Y A R O R S Z A G !  H I R L A P Szombat, február 18.

mely útin évenként 4 korona 80 fil
lért kellene hogy fizessen a hegy* 
községnek. Na, majd épen ő fizet. 
Tizenkét esztendeje* hogy egytt'en 
évben Rtm fizette be azt a csekély 
4 korona 80 fillért, úgy hogy hátra
léka ezidos/.erint összesen 50 korona 
12 fillér. Ilyen messzire visszamenő 
hátralékos — utána néztünk, — 
egyetlen egy sincs, — még raegko 
zelitoleg sem — az egész hegyköz
ségben.

A hegyközség pénztárnoka a vá
rosi pénztárnok és a váron végre
hajtok jutalmat kapnak a hegyköz
ségtől azért, hogy az ennek tartozó 
hátralékokat b. hajtsák. M czm r Gyu
lával is próbálkoztak már, de hiába 
ö rajta még a végrehajtó seru tud 
kifogni. O nem fizet és isin *t nem 
fizet , Összedőlhet a világ, jöhet g\ 
uj özönvíz, ő ott fog áUni egy zo-- 
lán és a nyakában egy tábla lóg. 
ezzel a felírással:

K ö z t a r t  j zás i  ügyekben 
nem  v a g y o k  i t thon

r  e v  i z i ó j  a
Zemplénmegye közigazga

tási bizottságához megérke
zett a korm ány döntése, mely 
lyel Székely Elek, elm ozdított 
sátoraljaújhelyi polgárm ester 
fegyelmi ügyének revízióját 
rendelte el.

*
Mint lapunkban előre jel.ztük, a 

minisztérium akként döntött, hu \ 
Székely Ivek fegyelmi ügyének uov
iéi vételét e rendeli Ez a döntés teg
nap érkezett le a közigazgata-i bi
zottsághoz.

Senki e öt', még maga a legköz
vetlenebbül érdeke:t lé; előtt s m 
lehet k tséges, hogy ez .i döi é- 
kizárólag Csak Szekc'y E *.k kor.i - 
érdemeim k jutalmazása. M it i* - 
hét ne az (/csapott polgárin steril-A 
oiyan tündökiő igazság.Mni'.l a nap z 
za! az Ítélettel szemben, mely et ve -ö i 
fokon gróf Andrassy Gyula vö t Ik | 
ügymioi-zter pecs- telt m g, akkor 
sem rendelték volna el a i 
ha Székely E tk  a legutóbbi vá-a.-z- 
táson főkorte.-i minőségben a jelen

— Hazudik ! — szó.t Bandi. - -  
B ácsi! Ott se járt Éva. Van egy 
óraja, hogy itt beszélg* t az oi.dihu . 
a juhbőrök árat tudakolja. Eieg- t 
mondottam neki, liogy siessen, tud
tam, hogy a bácsi varja!

A szemem t kiiucresztetteiu a meg 
lepetéstől, a lélegzetem is elakadt. 
Hogy nem szakadt iu a menyboti 
erre a hazug diákra. A Bandi arcán 
valami nyers öröm s b nne volt a te
kintetében a kérdés: No, hat csak
ugyan Árpád a legügyesebb fiú ?

Édesapám rövidesen csak ennyi, 
szólt felém *

— Hátra van a fekete !■•■.•, s?
Most meg mar . .est ig r .:ek 1

Pedig szavamra mondom: a !■ i 
elég keserű vö t, amit B mól igéit 
s oly hirtelen le is k élt ny« nem.

E naptól kezdve iiara. b.i vo :unk 
Bandival. F. jó a«.ivvel gondoltam 
arra, hogy vég*1 <4 v.ó-. ci ttak s ké
szülődnék. a dt lkok.

A harisnyákul ss l l.iiiozUk akkor
tájt. Ott ültem a napos v< r.u dm 
ölbe tett kezekkel. B lép. ;t Árpád 
Búcsúzni jött — állítólag maiuahoz. 
En azonban biztos vo t tn, hogy 
hozzám, Végigi ézt* m raji a és nem

1 légi kormány előtt oly bokros érdé*
. meket n nu szerzett volna.

Errről beszélni különben most tn ír 
! meghaladott álláspont, annál is in 
| kább, mert ettől a kormánytól hozzá 
: szoktunk már a kortesérdemekm k 
| legr.tffiná tabb utakon való jutal
mazásához s igy az ilyesmi manap- 
■ ág már nagyobb meglepetést mm 
k eit.

Most már csupán arról van szó $ 
ezt várja velünk együtt a legna
gyobb kiváncsi-ággal Zemplénmcgyc 
egész közönsége, hogy miként fog 
hat végződni ez a híres revízió?

Mi a magunk iészéről, — ismerve 
i tényeket, — kevés reményt fűz
hetünk ahhoz, hogy az e*r» dmény 
Székely E ek rehabilitációja lesz.

az uj bizonyítás során a volt pol
gármester — az ujrafelvéted kére 
em -z- lint, — főleg azt akarja bi

zonyítani, hogy a h-lvp óizszedési 
szer.ud;sbe a közjegyző előtt a.ta'a 
bedikta l díjtételek c upán jóhiszemű 
tévedés következtében nem egyez
tek a küzgyűb-s által meghatározott 
tétiltkke1, t hát hamisításról nem 
lehel 8 . Eí I izooy it ini akai ja ». t 
azza . hogy a \ í atkozó cég a szo
léin Ji'yg* i ezóiles eletbeleptetcse után 
is a közgyűlés ni tál kiszabott te telik 
szel int s. tel te a hely pénzt.

E tét i . o t t ó  , hogy a fegyelmi
0 r .- g u yo.s He.elének nem c-u- 

I i- •. * de g az indoka,tudomásunk
> mi : r r . t  ; \a  nak adatok, hogy
1 va ni, !.') bizony a Székely-tele 
>Zi r, il. .-I* n in gaiiapilott dijakat
/• db'. A • ó isin- Leljük : ha sike- 

11*..i i.-> • iiin k az ellenkezőjét, — 
ami azonb.n kvartnak látszik, — 
bizony it.:; i, a >«r is fenmuiad m g  
a pu yazati fe t t ek icirulu.-a kör 1 
törté iit ■ u yos szabi \ talauság, amely 
magában is ehgendö Székely Elek 
újabb elítéléséhez.

A ki g y o m r á t  és em észtését 
elhanyagolja, száztele betegség
nek teszi ki magát. Azért minden 
embernek Önmaga iránt való le g 
első kötelessége, hogy a legki
sebb g) omol rontásnál vagy j e 
lentkező belmüködesi zavuioknál, 
ezeknek rendbehozataláról gon-  
doseodjék. Ennek egyetlen c  Ira 
vezető módja, ha megbízható hus
ii uj tószer utján az em észtőcsa
torna alaoos kitisztításáról gon- 

1 doskodunk.
Báró dr. Korányi Frigyes, ío- 

I varost egyetem i tanár, tíz országos 
igazságügyi orvostanács elnöke, 

j igazolja, liogy »a természeres
F e r e n c z  J o z s e l  hcserüviznekmár 
kis m ennyiségben véve is rövid 
idő alatt mim.cn kellem etlen mcl- 
lektünct nélkül biztos hatása van.

tahi tain oly ki d\c-imk. Hiányzott 
i.a a kiuóll kicsi kabátja. L uupos* 

link, szidis.'.k, c. u is ánaK tűnt tol a 
r nd- s kubaijában. Bosszantani ki z- 
dett, hogy m ién i.s jött ide. Mi. rt 
min jött inkább Bandi?l Az olya:; 
apró kisasszonykaknak (s olykor a 
nagyoknak!) imponál a férfi durva- 
.'aga E pi tanút bán az én liü s ivem 
is a fi rlius Bandi felé fordult, Ki- 
tudakoitum a szolgálótól, luittor lesz 
íz induas. A kocsi az udvaron ú.u 

a diákok körüló'.t : tülekedtek, L>u- 
c-U • d ák, C-óko dz ak.

C-ak úgy véletlenül arra lucntciu 
n i ,  kezűid) u ugatva az elmarad

hat 'ii h r.- .y it.
— Klen áílj.i, Eval  — kiabáltak 

a ki- píjltao.. t v III.
B .ndt a ki c i: au fiáiulíva, nagy 

pátosszá, cinciin m. g a kalapját :
— E l vilii gyek, te itt maradsz, 

— i-tui veled te maiac I
A gy> rm k knek ez a naiv, bá- 

jo<, I u . cs\a  b' szuja megmutatta 
nekem az (let t, a férfi:, mely ere
jének tudatában éppen akkor követ 
t i bruta itást a no ellen, mikor azt 
nngbáiiácsal viszi feléje a gyön- 
g'-'diójj.

A .í va

Óriási előnye, liogy enyhe ize 
miatt a valódi Ferencz józsel-kc- 
seriivizet kényes izlésii nők és 
gyermekek, valamint gyönge 
gyomra öreg emberek is szívesen 
megisszák Olyan helyekre, ahol 
nem kapható, a Ferencz Jószef 
kcseriiviz szétküldés! igazgató-ága 
Budapestről közvetlenül -/dilit.

H Í R E K .

A lányok bálja.
— Ak idei farsang dou ja . —

Az idei farsangi szezon ugylátszik ki
apadhatatlan a szenzációkban. A rég' 
magyaros mulatni vágyás, mintha új
ból életre kelne városunkban, oly gyors 
egymásutánban követik egymást a nagy
szabású, szinte szenzációszámba menő 
mulatságok. Még jóformán el sem mo
sódott az emlékük az eddigi nagy
sikerű táncvigalmaknak és ime ma már 
újra táncraperdül a fiatalság ősi vár- 
megyeházunk nagytermében, hogy hó
doljon a farsang vidám, örökifjú her
cegének : Karnevál ő fenségének.

Városunk fiatalai : a páratlanok ta rt
ják ma mulatságukat. £s még mielőtt 
kivették volna íiatalaink részüket az 
est élveiből, újabb, sőt az eddigieknél is 
nagydbbszabásu mulatság híréi vesszük. 
Szépséges ifjú lányok lógják rendezni 
ezt a mulatságot, akikben erősen él 
még a mulatozás és a tánc nyújtotta 
elvezetek utáni vágy.

Az izr. leányegyesület teaestéiyéről 
van szó. mely március 4-én fog lezaj
lani ug)uucsuk a vármegyeilaza nagy
termében es amelynek sikere érdekében 
egy hatalmas leánytábor munkálkodik 
serényen, élen az egyesüld diszelnök- 
nójévci.

ür. Haas bcrtalanné a lelke ennek a 
mulatságnak. Az ö kézében összponto
sulnak a veztcs szálai. mel>ekei bámu
latos energiával és hozzáértéssel irányit 
bajos táborkarival együtt. Keukard Ilona 
Davidcíits üdült, UettelhcuH Ilona. Crosz 
Adél es Ligeti Ida segédkeznek a mun
kában larudliatailan einoknonek a ren
dezés körül, ue példátlanul szorgalmas 
munkásságot fejt ki az estély sikere ér- 
dekebon az egesz hatalmas leány tábor, 
akik szervezetbe tömörültek, hogy apró 
kacsúikkai segítsenek ieiöiöiiu a szen
vedő emberiség homlokáról egy-egy 
fájuaíiiiós \ercjlckcsüppci.

Ls a rendezósegnek ez az imponá
lóan hatalmas, ked\e^ lauora mar biz
tosítja is az estei) sikerei. Álért hogyan 
ne sikerülne egy olyan mulatság, 
amelyet a termeszei legszebb virágai 
varosunk bájos, Halai leányai rendez
ne.. a jótékony cél érdekében.

-I .

— 3 0 0 0  kgrona az államtól. A  folJ-
m iv o iu sü g y i m in isz te r  a  p o lg á rm e s 
te r  k ö z b e n já rá s á ra  00  4) K orona at- 
.a iu segciy  t m io tl a  su tu ra  ju u jh e l j  I 
vá ro st b o rp in c e s z e ti ie k .

— (nieyliaitKejel Ede. Kuka példája 
a n n a k , hogy lehel igazi jó magyar 
iionpo.gur n m l emberbo:. Szüieiett 
Forusz őzit- ziábuu s mint okiovclca 
érd szí fiatal korában hozta bo az 
Osztrák kormány valamely állami cr 
deszi hivat i.ba Magyarorsz.tgba. A 
proHsoriutu alatt niogszünv-..*n u In 
vata a, az zVnlia t-iJu sas here -g Jáá- 
rosi ur*dahuabau ^azc.óit Korgacli 
grófo \olt) nyert a kal.uazüsl. Az 
uradaimat utóbb íloiieutoho Krast 
Kcitiszluty he re. g szánd kozván ru,.g 
venni, a lö.d n y u l adatok is  fe>vl. 
lagositas tol) Un m«-g is veit* , j . 
oly kiköt ssei, hogy ő is jöjjön át az 
urada mába legalább két évre, hogy

az alatt meggyőződjék róla, hogy 
igaz adatokat szolgáltatott. Erről 
meg is győződött,{mert Kégl Ede oly 
puritán igaz ember volt, hogy soha 
se volt képes egyebet mondani, mint 
a mit igaznak tartott. Ekként lett ő 
lloheulohe hercegnek, a dúsgazdag 
kiválóan méltányos, jószivü valódi 
nagy urnák, a német nagy birtokos
nak uradalmi igazgatója és székhe
lye szeposvárraegyei Tátrában Ja- 
vorina. Honosíttatván magát, a hon
polgári esküt Szepes vármegye alis
pánja előtt tette le, miután már úgy 
is szivvel-lélekkcl magyar volt. Az 
ottani nagy ós tartós hidegek egész 
ségére ros z hatássa. lévén, a her
ceg engedőimével ide Sátoraljaúj
helybe tette át lakását, az Andrásy 
utcán teijedelmes telket vett s azon 
diszes hazat építtetett a bőkezű her
ceg ajándékából, a hol most halva 
fekszik. Tetemei ma 18-án beszentel
tetvén, örök nyugalomra Javorinára 
szállíttatnak. Akiket barátságába fo- 
nndott, igaz barátai kegyelettel őr
zik emlékét. Családja: özvegy, Ár
pád fia, ki liivatalábanis utóda és 5 
leánya gyászolják.

— Csak 42 százalék. Úgy értesü- 
.iink, hogy a pénzügyi bizottság 
újabb tárgyalásai alapján a pótadó
kulcsot még a múltkor közölt 
47 — 48 százalékról is leszállították 
42 százalékra Ha ez igy megy, a 
közgyűlésig még egészen elfogy a 
pótad >. Hanem, hogy azután milyen 
meglepetések lesznek, arról már 
senkiseiu állhat jót.

— Nyilvános nyugtázás. A »Sátor- 
aljaujhelvi Katholikus Kör** folyó hó 
9-án rendezett táncmulatságán je
gyeiket megváltották : Gróf Wallis 
Gyuláné öü kor.. Bessenyey István 
és Chudovszky Mór dr. 20—20 kor,, 
özv. Képy Viltuosné, és Kincsessy 
Péter 10—10 kor., Barna Dezső és 
Keleti Jenő 5—5 koronával. Felülfi- 
zettek . Atubrózy Nándor 10 kor., 
Fajer Ferencz 8 kor., Kéz Gyula 7 
kor., Oroszy Miháiy 0 kor., Cser- 
nyiczky Ktváu, Szed ák Ede, Braun 
László, Fachini Quirinó és Gasparik 
János 5 —5 kor., Kotits István 4 kor., 
Gombos János, Bokor József, llericz 
Sándor, Kakmányi Jenő, Zubay 
György, Főző József, Dr. Behyr.a 
D.-zső 3—3 kői., Hatnenberger Ede, 
\ ’i ovszky Kálmán, Szabó és Tró- 
csanyi, ZbojovszKy József, Dutkie- 
viez Mcdárd, Jambon Valentin, Braun 
Béla, Dr. Csizy Béla, Fris Heimau, 
Bi anovits István, Búza Sándor, Her
máim Géza, Bute.la István, Fethó 
Gtu ii, X .  V. Prihoda Lajos, Detn- 
ján 1 -tVi.n, Nagy György, Itimár 
József < s Dudict György 2—2 kor., 
Sebő Károly, Jaczko József, Visnyicz 
István, Dunajszky József, Kéz Béla, 
Po ouyi Frigyes, Terescsák János, 
D esek Vaszila, Luog Qy0rgy,Zbo* 
ray Bé a, Tóth Lajos, Meza István, 
Moskovszky József, Eles Andor, 
B .eh G za, Bauman Simon, Tengeri 
Be a, Ívige.b. rth György, Majsztura 
J nos, Zorubori József, Juhász Gyula 
Bárány János, Delibcsák János és 
Fab* r Ferencz 1 — 1 koronát.

— Csalas. Az idén a takarmány 
répamag ára örvendetes módon igen 
jutányos, úgyszólván a tavalyi árak
nak harmadrészéért kapható a lég
in *g i zhat óbb minőségben is. Dacára 
ennek, — mint értesülünk, — sok 
ismételadó vidéki kere^edőnek 
Morvaországból, .Bisenzböl szállíta
nak csekély értékű rcpamagot. Köz- 
tudomá-u, liogy ott Oroszországból 
került csiraképtelen maggal keverik 
a jw Csiraképe.s ropatuagot é»s ezen 
keveréket eladják kereskedőinknek, 
kik u iy  látszik nem ismerik e dol
got. Akik tehát megakarják magu
kat kímélni a későbbi nagy kelle- 
metlenségektő', saját érdekükben 
cselekszenek, ha a nekik Bisenzből 
szállított répamagot, mielőtt elhasz
nálnák, alapos csírázást próbának 
vetik alá.

— A mozdonyvezetői kör február
4-én tartott táuciuu'atságára való fe* 
lü fi ető< névsorából a folyó hó 11-ki 
számban tévedésbői kimaradtak, mint 
felülfizetők : Barna Dezső, Fried 
Viltno*, Klein Kálmán, AuiszSándo,
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Zombory József, BUckner N. Fran- 
ciovssky György, Acháts Dezső, 
Franko Bertalan, Puhi Ferencz 3 —Ó 
koronát, miért is emberbaráti nag\- 
lelküségiikt'rt ismételten fogadják a 
leghálásabb köszünelUnket. A ren 
dezöség.

— Göz-áyytoll tisztitó. Van szeren
csém tudóiméul adni, hogy helyben 
Kazinczy-u. 2. sz. alatt (Róth féle 
hát) az udvarban gőz-ágytoll-tiszi it«'» 
intézetemet megnyitottam. Ezen tisz
titó módszer folytán az ágyiollak 
nemcsak fehérebbek lesznek, hanem 
minden rajtuk tapadt idegen anyag
tól, u. m. izzadság, zsírtól és minden 
rossz szagtól megtisztulnak és a 
molytól megkiraéltetnek Naponta 
négy agyra való ág\tollat tisztitől:, 
melynek reggel átvéve, este a le 
fekvés előtt mér készen, tisztán, a 
legnagyobb megelégedésre „adatnak 
át. A tisztítás a legolcsóbban, su!\ 
szerint számiltatik. Kivaló tisztelet
tel Schönbron Klára, Kazinczy-u 2.

— Kultúra. Az egész országban fel
tűnést, meglepetést keltett az a sö
tétszürke, elegáns köt t, amelynek 
homlokán vörös bellik hirdetik a 
magyar irodalom egyik legújabb fo 
lyóiratunak a nevét: „Ku’tura*. A 
• Kuliura- szembehelyezkedik azzal 
az uj iránnyal, amely a mai irók 
egy részének tisztán az érzéki él* - 
tel visszatükröző munkáiból táplál
kozik és az a célja, hogy jól sz- r- 
kesztett, a legkényesebb igényeknek 
is megfelelő családi lapot adjon a 
művelt magyar közönség kezébe. A 
»Kuilura« minden hó 25 én jel* ír 
in* g Amott Vilmos szerkesztéséin  
és az ország legjobb Íróinak és mii 
vészeinek közreműködésével A mm • 
kának ízléses kia litása a ,.Ku ura“ 
kiadóinak a soproni Rottig (juszt a:' <•> 
Fia cégnek dicsőségére szolgál. Ivö- 
fizttési dija egy évre 2U korona, f-i 
évre 10 korona.

— Az ügyvédi gyakorlat meghosszab
bitasa. Mi. ihogy a Sí I 
latból pár hónap múlva törvény le.-/, 
mindazok, akik a törvény életbelép
téig doktorátu t nem szereznek, — 
csak két évvel később lehetnek ön
álló ügyvédek. A kik azt akarja , 
hogy az uj törvény reájuk ki ne 
hasson és igy két évet nyerj, nek, 
forduljanak a Dr. Dobó jogi -z- i i- 
nariuruhoz (Kolozsvár, Bolyain. 3.) 
melynek segítségévül hat b t akut 
letehetnek egy szigorlatot* Ez a::ná; 
is inkább is tanácsos, mert a bea - 
lőtt egyetemi rendszerváltozások kö
vetkeztében a szigorlatok anya-;) 
aránytalanul megnagyobbodott. Az 
intézet kikölc-ö.izi tankönyveket he
lyettesítő, az összes szigorlati kér 
déseket fe.ö elő jegyzeteit, melye , 
bői otthon előkészü t je.öltek- i r.>- 
kapitu'áló kurzus során készíti e ő 
A „Jogi vizsgák letétele* c. m ' l 
megjelent könyvet díjmentes *n iik - 
küldi.

Hirdetések jutányos áron vé
tetnek fel kiadó ivatalunkban

n y íl t  t é r .

14. szám (4)

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

a l e g j o b b  c i p ó k  r é m
M indenütt kephet

A béc-1 k iá llításon
artny árm m t' kittlntetre

iT TT̂ n rr r

IBUZIÁSÍ PHBMÍX ífl,!
a g g n a

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

Vese és hólyagbajoknál, a veseme
dence idült hurutjainál, hugykő- és 
fény képződésnél, a I* kgutak és a 
kiválasztó szervek hurutos bántál* 
mainai kitűnő szemek bizonyult, az 
Ovosiiag ajánlva. — F ő l e r a k a t .  
Behyna Testvérük cégnél Saujhely.

Szerkesztő: Teleky Sándor.

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

K «<i ')• j dóra : •
L A N D E S M A .sN  MI KSA

1230—!)11 vh. sz.
Árverési hirdetmény.

A sátoraljaújhelyi kir. jdrásbiriSsiíg 
119 11 . V. 75/2 tz. végzés.* folytán 
i \V Avart Wm-hi-r cég 80 hor. 44 
iii|. k,iv< !• ■.'■''in-k s |ár. behajlása v — 
L, tt 1911 február hó 20 an d e 
9 es fel órakor Suujhelyb ti Karit - 
L'zy-ure.t KI. íz., alattj a vhajtiist 

I szenvt-do Üzletében elárverezem azon 
730 koronára becsült ingókat, me 
vt'ket a budapesti IV. kér. kir.jbstíg 
Í910, Sp. Vili. 154ti 3 sz. _ végzése 
folytán a satijiteiyi t tr. jbsági 1*11.
V. 75 2 sz. vliajtű.-i jkvben fcliillog- 
laltarn s melyek u 910. V. 23->. 2 t-s 
910. V. 2229*2 sz. vbajtási j.vbeo  
vannak ..síz.-irva u ni.: fűszeráru
kat síb. Sattjliely, 1911. felír, ti ált.

Rosner Imre. bir. vhajtú.

200—1911 vb.
Árverési hirdetmény.

A sátoraljaújhelyi kir. jbitőság 
1911. V. 18317 sz. végzése folytán 
W't isz Jenő iiatralékos 32 korona 
lüké 332 kor. utáni kamatok és a 
költségekből álló követelésének be
kapó i végi t  1911.  évi február ho 
23 an d e. 1 o i 1 órakor Ss uj
lit-hh. a Arpá< 1 u. 0 s/. al. a v a
SZCtl V ű *) k laka :i t ŰTVin Z* 111 azo:
1015 ur, bet 1 at, nifiyt kt
a >aU raij Uljht \ i  kir. ti i h
15204 1900 v. - ' v - íjt.isl r ■:
d Ó-’ óós fo \ló:i a m»u h.-lvi ki)
jur n ,1 ülG, \ ’. 1832,2. u'g
re hajt j vb i «• lói fog. a tani - me
Ivet i HŐSI V. 1401 2 bz. •
iás>i jkvhtn 1 -IS  tétéi a. vamiul

rva u in : bút *ro vit tih.
Sói r ttjaujiu y, 1911 f« r. 10-n

1 Rosner Imre, bir. grvhí jtó

Eladó.
A Kazinczy utcán, a Drogéria

mellett lévő
dohánytőzsde.

Ert-’kezni lehet a mlaj’ponossal 
Jókai utca 21

Eladó liáz.
Deák u. 69. számú ház 

jutányos áron eladó
Bővebbet felvilágosítás ugyan 

ott szerezhető.

Keresek Úri lakás kiadó
b : ropott szobát fürdőszoba ]200 -öl kerttel. Bővebb felvi 

lin-zn.í .ittál. Ajánlatokat S a u j-y ^ u á - t nyújt Dr. BETTIXf IBIM 
a 1; i osztdh m -rnökségbe ^^rjf AFCAIt ügyvéd irodája Sátoralja

Mérnök.

Minden ti v* n ncve/endo 
Óvadék h • • \ 1 1  nj;i. lünk

Ó V A D É K B IZ  i O S I T Á S T

„Minerva" általános biztosító £ 
részv ti rsa^lir. nit ly kot még 
l al- '.it,- szavatossági, autó-

4
' 1 •1 lopu-j A

ujhe’y Kazinczy utca 3.

k i i ! d : !»
'X !

akác r .  \
, t qiedic&ia. \nut.cn ktvc.-í , sikkasztás é- L **

állati izt.-it.ist i .  |  n e m e s  g y ü m ö l c s f a .
v a d o n t*  és .^zöírjvessy.orol.

Főiigynöksé
jaujhely, Molnár István 
6. sz. alatt.

ég: S á t o r a i -  V
nár István-u. V  J

r \r :

/  .v 'v '  \
^  * 0

Köhögés, rekedtség és hurut ellen nincs jobb

^íhy-gcujü cznkorkánál.
Vásárlásnál azonban vigyázzunk 

es határozoltan RÉTHY félét kérjünk, mivel 
sok hasztalan utánzata van.

9 A T  1 doboz 60 fillér. *'<p] 
Csak RÉTHY fetét fogadjunk el 1
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A Linimení. Capsici comp., 
a Horgony-Pain-Expeller

pótléka
rrjjónak bizonyult Lázi«zor, moly már sok ár 

ót* lopjobb bedorzaolósneik bizonyult köszvénynél,
................  o»uznál ős meghűléseknél. NNNNNMMM
e Kiírj rlmpztct t i . Silány hamisítványok miatt be- 
ráiárlaakor óratosak legyünk és c«ak olysn eredeti 
üveget fogadjunk el. mely a ‘ Horgony" vódjegygyel 
ás a Richter cégjegyzéssel ellátott dobozha van 
csomagolva. Ara üvegekben K-.80, K 1.40 és K2 .-  
éa úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Fóraitár: Török Jóiaef gyógyazerésznél, Budapeai
l :  Richter lytgyiiertin n  „Rniy in u lia h ii" ,

Prágában, Füsabethstrasae 5 nen.

I
jutányos 

áron felvé
tetnek a ki- 
adóhivatal- 

ban.
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800000 kor.

Részvényaláirási felhívás.
Alulírottak, mint alapítók az 1875. évi XXXII. t.-c. 147—272. §§-aiban foglalt határoz- 

mányok értelmében egy Sátoraljaújhelyben létesítendő alabb kolulirt tárgyú és tartalmú „Hitel
bank R -T.“ cégii részvénytársaság alaptőkéjének biztosítása céljából

R É S Z V B N Y A L Á I R Á S R A
hívjuk fel a t. közönséget.

I. Az alapítandó részvénytársasági vállalatnak tárgya a bank és pénzváltó ügyletek, elő- 
legezési, hitel és kölcsönmiiveletek, váltók leszámítolása, pénzbetéteknek kamatozás végetti elfo
gadása, tiókintézetek létesítése, kölcsönöknek kézi zálog és jelzálogra való engedélyezése, köz
vetítése, értékpapírok megszerzése és továbbadása, biztosítások elvállalásának közvetítése, leté
teknek di) melletti őrizet alá vétele, iparvállalatoknak olcsó kölcsönnyújtással való támogatása, 
előnyös jelzálogkölcsönök és törlesztéses kölcsönök nyújtásával és konvertálásával ingatlan szer
zésnek és megtartásának elősegítése, bor és termény közraktár létesítése utján előleg kölcsön 
nyújtása, borok továbbcladási szándékkal vásárlása által a bor-értékcsités fejlesztése és borke
reskedelem szabályozása által a termelők és kereskedők helyzetének javítása és egyáltalában 
az ipar, kereskedelem, mezőgazdaság és bankszakmába vágó összes üzletágak lehető felkaro
lásával és támogatásával a magyar közgazdaság szolgálata, egyúttal pedig a részvényesek be 
fektetett tőkéjének illő kamatoztatása és hasznosítása.

II. Az alakítandó rés zvénytársaság Sátoraljaújhely székhelylyel „Hitelbank R. T.“ név 
alatt alakul.

III. A vállalat időtartama 30 év, mely tartam a 30 év letelte előtt bármikor, de legalább 
egy éven belül hozandó közg>ülési határozattal újabb 30 évre meghosszabbítható.

IV. Az alaptőke 700.000 korona.
V. A részvények száma 2800 darab 250 korona névértékű és névre szóló részvény.
VI. ha a részvények lejegyzése a 700.000 koronát meghaladja és 800 000 koronát 

eléri, az alaptőke 800.000 korona lesz. mely 3200 darab 250 korona névértékű rész. 
vényre osztatik.

Ha a lejegyzés a 700.000 koronát meghaladja, de a 800.000 koronát el nem éri, 
illetőleg ha a lejegyzés a 800.000 koronát meghaladja, az alapítók jogosítva lesznek 
az egyesek által történt jegyzést tetszésük szerint leszállítani, avagy egészen törölni

VII. Az aláírás zárhatárideje 1911. április hó 1. (első) napja.
Vili. Az alapítók sem készpénzben álló betéttel a vállalathoz hozzájárulni, sem elsőbb

ségi kötvényeket kibocsátani nem kívánnak.
IX. A részvényaláirás minden aláirt részvény 10°/,, vagyis 25 koronának készpénzben 

való azonnali befizetésire kötelez, mely összegnek átvételére az alapító tagok bármelyike fel van 
hatalmazva. A/, alapilók fentartják maguknak azon jogot, hogy az aláírás zárhatáridejének le
teltét követő 8 nap alatt egy a részvény aláíró nevére postán feladott ajánlott levélben az aláirt 
részvények számát szobád belátásuk szerint kisebb részvény számra leszállíthassák, avagy egészen 
töröljék. Egy bként a részvényaláirás az aláirót az aláirt összes részvények átvélelére kötelezi.

A jegyzett részvény további 20° ,-át minden egyes részvényjegyző köteles 1911 április 
hó 30-ig befizetni. A részvénytőke további befizetésének módozatait az intézet igazgatóságának 
lesz jogában meghatározni.

Az alapítók fentartják maguknak azon jogot, hogy az igazgatóságot és felügyelőbizott
ságot az első három évre, az intézet vezérigazgatóját, dr. Grosz Dezső saujhelyi ügyvédet 15 
évre, jogtanácsosait pedig dr. Garai Ármin és dr. Holló Andor saujhelyi ügyvédeket élelfogy- 
tiglanra kinevezhessék.

X. Az alakuló közgyűlés, az aláirás záridejétől számított két hétre, vagyis 1911 április 
hó 23. napjának d. u. 3 órájára a sátoraljaújhelyi városháza tanácstermébe már ez
úttal kitüzetik s arra a részvényaláirók ezúttal újabb értesítés nélkül meghivatnak.

XI. Minden egyéb tekintetben az 1875. XXXII. t-cz. határozmány ai irány adók s annak

Klein Jenő s. k.
bérlő, Alsóregmecz. 

Clarai Ármin dr s. k 
ügyvéd, Sátoraljaújhely. 
Fuchs Emil dr. s. k. 

földbirtokos, Sátoraljaújhely. 
Reichard Ármin s. k. 

kereskedő, Sátoraljaújhely.
Grosz Ignácz s. k. 

bankigazgató és földbirtokos 
Kisvárda.

értelmében az alakuló közgyűlés által fognak meghatároztam!. 
Kelt Sátoraljaújhelyben, 1911. évi február HS.án.

Klein Pál s. k.
kereskedő, Sátoraljaújhely. 
Szendrey József s. k 

gazdatiszt, Csörgő. 
Fuchs Ignácz dr. s, k. 

ügyvéd s birtokos, Nagytnihály.
Grosz Dezső dr. s. k. 

birtokos és ügyvéd Saujhely. 
Kovács Károly s. u. 

vasúti vendéglős, 
Sátoraljaújhely.

Grünspan Hermán s. k.
kereskedő. Sátoraljaújhely. 
Klein Jakab dr s. k. 
orvos, Sátoraljaújhely. 

Moskovits Adolf s. k.
bérlő, Gorond. 

Schvarcz Miksa s. k. 
bérlő, Bodrogszerdahely. 
Stépán Tihamér s. k.

földbirtokos, Málcza. 
Holló Andor dr. s. k. 
ügyvéd, Sátoraljaújhely

800000 
kor. 

alaptőke. 
800000 

kor. 
alaptőke.
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X SALGÓTARJANI
Wőszénbánya Rész vény társu lat

széntermékei (szobafütésre és ipari czélokra)

KLAR és NEUMAN cégnél
Sátoraljaújhely

rendelhetők meg. Ugyanott legjobb minö-egü apró és

durva szemű kétszer mosott kovács szén és koksz 
valamint porosz briket kapható. 

Superfosfát-műtrágya. Káli-só

Lakatosműhely megnyitás!

Építkezési anyagok
u. ni. : vasgerendák, tégla- 
és habarcsfelvonók, áll
ványkapcsok, falkötő va
sak, valamint szerszámok 
és szerszámgépek, csövek, 
viztartányok, szivattyúk, 
emelőgépek, transmissiók, 
távirdadrótok bekeritóshez 
uj ós használt állapotban

legolcsóbban kaphatók:
Davidovics Hakab és társa
Budapest VI Vaczi ut 11. Nichol- 

tongyár mellett

Vesztlnk mindenféle gyár- 
berendezéseket, ócska vas 

hulladékot

! ! K O Z M E T IK A  !!

A főváros legmodernebb kozrne 
tikui orvosi rend. intézete. -  
Gáog Aranka hosszú éves tu
dományosán kép/ett gvakorU 
tán. szépséghibákat biztos siker
rel gyógykezel. Villany' ibrácios 
és kétzelvaló arcmassage. szőr- 
eltávolitás, bőrotkók (mittcsze- 
rek). szemölcsök, valamint min
dennemű bőrfoltokat az arc, a 
kebel, nyak és a kézről való 
örökös eltávolítása, önkeze 
lésre Bőrhámlasztó készlet 10 
K., Arcszépitó crém 5 K . Haj
szesz. hajhullás ellen 5 K., -  
Gyógyszappan 2 K., ,.Ari“ púder 
ö K . Szeplő crém 3 K., Bör- 
üditő v íz  6  K., Arcz, kebel és 
nyakfehéritő crém 6 K Biztos 

atásért kezesség. Válaszbélyc- 
gekrevá as/. Budapest, VII Rá 
kóczi-ut 1 6 . ------ — -------

V a n  szerencsém a nagyérdemű közönség b. tudo
mására hozni, miszerint hosszabb külföldi tanulmányutam- 
ból haza érkeztem.

A mai kornak meglelelőlcg teljesen ujjonnan be
rendezett

lakatos műhelyt
nyitottam Sátoraljaújhelyben Széchényi tér 1. számú 
ház udvarán.

Elvállalok minden c szakmába vágó munkát, ti. ni. 
épület és műlakatos munkát, továbbá varrógép, kerékpár 
és mindennemű fegyverek javítását jutányosán eszközlök.

A nagyrabecsült közönség becses pártfogását kérve, 
maradok

kiváló tisztelettel:

CSOMA KAROLY
lakatosmester.

KALMAR és ENGEL
MÓTOR és GÉPGYÁR 

Városi raktár és ivoda : Gyár :
V .Lipótlulrut 22 BUDAPEST Ü teg-utca 19

ilághirü I Ercdett „Henz.

D t i  a  ü  e  m  m

»z é tvágyat nőin rontják 
és k itűnő ízűek.

Doboza 1 K. és 2 K. 
Próbadoboz 50 fillér

S&íkig&L
Eyfier mellpasztilá 

csakhamar

Kő- ó« szé tk ü ld és t raktá 
Megfojt ez az átkozott „ ! V A t l o r “  

köhögési gyógyszertár
Bpest, VI. V áci-körut 17. m e g g y  o g y i t o t t

Kapható Sátoraljaújhelyben; Kádár (lytiln, Krabécsy 
Kálmán drog., Kincsessy Péter, Ktirl ard it, M'idder. Hen rii 
aán : Szekerük Aladár öp'h., Fábián A ir e ’ií. fcrgin. l a. ,  
Kronovite Miksa, Rácz Henrik, To'vty Int i  Fim italéit 
Alexander Béla, Keilner Károly. Szlrepló: Dúl a Tiavdarné 

Tarczal: Topercer A. gyógysrerlárakbait.

ELADÓ.
A Zsólyomkai fürdő

egy holdas
betelepített szőlőkéi,

a még be nem telepitett szőlőhely
kőbányára

alkalmas. Továbbá egy két holdas
rét

a bibércz homokdomb mellett és 
a szárhegyen egy kiscbszcrU

parlag
a Déli oldalon.

Továbbá nálam kapható; 
1901. évi Asszubor Ltr. ö K. — F. 
1904. „ Szomorodni „ 2 K. 40 „ 
1906. „ „ „ 2 K. — „

Viniczay György.

B B I S M l I

€ladó ház.
Az Andrássy-utca 66. számú 

3 utcára nyíló sarokház, mely 4 
lakosztályból e's mellékhelyiségek
ből áll, eladó.

Bővebbet ugyanott.

Dobó utcai házamban

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

kiadó.
Bővebb felvilágosítást Behyna 

Kálmán urnái
Landesmann Miksa é l Tárai

! J

^z:vógázm étor telep. — A jelenkor tcgolcsobb 
üzen e. „Benz** nyersofa. n ulor.

RLNDSZER

Ne vásároljunk mást,

Köhögés
rekedtség, elnyálká 
sodas, hurut, görcs
köszvény és fojtó- 
köhögés ellen tűin 

a finom zam atu

KAISER-féle
JYÍell Caramellát

„H árom  Fenyő** véd
je g y n é l.
kö*j«K>S6- hitele- 

Ő z ü l /  Kite tt bizonyít
vány orvosok óh privát- 
egyénektől tunusitja  m 

biztos eredm ényt. 
Csomagja 20 és 40 fillér 

Szelencze 60 fillér. 
Kapható:

W idder és Reichard
gyógyszertárában s H ra- 
béczy Kálmán drogériá
jában Sátoraljaújhely.

NÉVJEGYEK
azonnal készíttet
nek Landesmann 
Miksa papirkeres 

kedésében.

OLAJFESTÉSZETHEZ
szükséges kellékek :

u m. olajfestékek, ecsetek, festő
vászon, niastixfirniss, damasztfir- 
niss, recifterpetin, lenolaj. paletta.

nagy választékban kapható:

Landesmann M iksa
könyv-, papir-, irő- és rajzszerkereskedéséhen

Sátoraljaújhelyben.

könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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