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Öl/ itt
Szegény Zemplén, szegény en 

gedelmes labancvármegye, újra 
szüksége van rád a magas kor
mánynak. Tőled is hallani akarja, 
hogy az obstrukció nagyon 
veszedelmes dolog, mert meg
akasztja az országgyűlés alkotó 
munkáját. Azt kivánja, hogy te is 
kérjed az abstrukció megszünte
tését.

Állj be hát az igába, amit a 
múlt esztendőben a nyakadba vet 
tél. Sies és fogadd el a határo
zatokat, amiket a főispán a kor
mány megbízásából eléd terjeszt.

Mond ki, hogy kívánod a ka 
tonaságnak ötven percenttel való 
szaporítását, kívánod a katonai 
költségeknek évi százötven millió 
val való felemelését, kívánod a 
német szolgálati nyelv, a fekete
sárga zászló, a kétfejüsasos címer 
változatlan fenntartását, s kívánod 
annak a harcnak letörését, amely 
a rettenetes terhek elhárításáért, 
a nemzet jogos követeléseinek 
diadaláért folyik.

annak a kormánynak, amely más- , Tavaly óta 
félesztendó's működése alatt Gvula 
még eddig egyebet sem tett, Jankó 
mint mindenfelé s minden téren három 
emelte az ország terheit, lemon
dott nyomorultul a készfizetésről, 
s mindenről, aminek megvalósi- 
sitását a nemzetnek Ígérte s tel
jesítette szolgai készséggel, amit 
Bécsből ráparancsoltak.

Nézzetek szét: megdöbbentően 
terjed körülöttünk mindenütt a 
nyomorúság. Elviselhetetlen drá
gaság szorongatja az emberek, 
a családok életét. Ekszisztenciák 
mennek tönkre az életviszonyok

már csak Meczner 
Székely Elek és Molnár 
vármegyéje. Ez a derék 
szövetségestárs jelképezi 

most Zemplén vármegye uj erköl
cseit.

Amelyik vármegye annyira sü- 
lyed, hogy képes egy Meczner 
Gyula akaratának engedelmes 
szolgájává lenni, attól többé nem 
lehet szép, nemes és hazafias ma
gatartást várni.

V'agy csalódom tán? Van még 
abból a múlt évi sülyedésből fel
támadás ? Láthatjuk még egyszer 
a régi lényében Rákóczi vár

rohamos drágulása miatt. Ijesztően j megyéjét f Megmozdulhat az em- 
nő az eladósodás. A föld és ház- j berek szivében a jobb érzés és 
birtokosok háromnegyedrésze már letörheti a főispáni erőszakosság 
nem tulajdonosa, csak kezelője a bilincseit ? Lehet még úgy, hogy 
birtokának, annyi az adóssága. | újra emelt fővel, pirulás nélkül 
Semmi közszükségletre nem telik, nevezhessük magunkat Zemplé- 
Iskolát nem tud állítani a kormány, nieknek ?
évről-évre több gyerek marad ta
nítás nélkül. A főváros tőszom
szédjából iskolaköteles gyerekek 
százával vonulnak a miniszter elé 
panaszkodni, hogy nincs hová 
menniük iskolába. A ielelet min 
denre az, hogy nincs pénz.

Itt vannak a mi dolgaink. ígér
Igaz, valaha, nem is olyan ré- a k°rmdny kétmilliónyi segélyt a

gén, sokszor felírtál már te a ka- ] d̂eKrya'j^nuk, s ád hatázázezer ko-, •• - • ■ otti
és kemény harcokat vívtál a nem
zeti törekvésekért. De az már el
múlt. Az ellenállás küzdelmes nap 
jainak emléke elhomályosult, le 
homályositottad el, szegény Zem- 
plénvármegye. Te, aki 1905-ben 
és 1906-ban a létszámemelés el
len s a nemzet katonai követeié 
sei mellett olyan gyönyörű bar-

. | rónát. Hatszázezer koronát 
ahol tizmillió korona kár volt 
két év alatt. Segítség ez? S meg- 
izenik, hogy többet ne iskérjünk, 
mert nem kaphatunk. Nincs miből 

ígérték az agrárkölcsünök ren 
dezését. Szó se lehet róla. Nincs 
rá pénz.

Az előbbi kormány már fel
vette a költségvetésbe az újhelyi

Majd elválik 
szonhatodikán!

szeptember hu-

cot folytattál, a múlt esztendő- t,ol«ári fiúiskolát. A nemzeti munka 
ben alázattal meghajóltál az előtt k°'™dn}.a tördlte- Nincs miből 
a kormány előtt, amelyet egye- e , 'tani'
nesen azért küldtek az ország Lehe*'é ''>en nyomorúságban 
nyakára, hogy a katonai terhek surgősebb dolSa az országnak, 
irtózatos mértékű emelését kiérő- mmt tivl "kötvén millióval emelni 
szakolja, s a nemzet jogos kato- a katonal költségeket? Építtetni 
nai törekvéseit letörje. -hadihajókat, amiknek, darabja hat

Aki egyszer eladja magát az !van mlUióba kerül ? 
ördögnek, az kénytelen mindig j Szavazd hát meg, szegény Zem- 
az ördögöt szolgálni. Tagadd nteg plénvármegye, hogy neked is ez 
hát minden eddigi kívánságaidat, “ legfőbb s legsürgősebb vágyad, 
álláspontjaidat, felirataidat, tagadd j Itlíld el a* ellenzéket, amely meg- 
meg egész ragyogó múltadat, sj fogja a kormány kezét, mikor
mondd ki határozatban, hogy leg
sürgősebbnek tartod a nép ka
tonai terheinek mástélszeresrevaló 
emelését, s kéred annak a küz
delemnek a letörését, amely ezt 
meg akarja akadályozni. Szavazz 
bizalmat evvel a határozatoddal

pazarul akarja dobálni a hadse
regre a százmilliókat.

Hadd álljon oda a bécsi aka
rat alazatos szolgál közé Rákóczi 
és Kossuth vármegyéje is: Vagy 
mit bes- élek 1 Dehogy Rákóczi 
vármegyéje. Tavaly óta nem az.

Visszam aradottságunk 
és a sajtó.

—  T a n u lm á n y  —
Irta Lieberman Manó.

A régi írások regélik, hogy két 
keluii bölcs a nyelv rendeltetéséről 
vitatkozván, egymásnál teljesen el
lenkező nézetet nyilvánított. Az egyik 
azt mondta, hogy a nyelv arra való, 
hogy a gondolatokat közölje : a má
sik ellenben azt vallotta, hogy a 
nyelv arra szolgál, hogy segítségével 
igazi gondolatainkat eltitkoljuk. Lát
szólag ez a két állítás egymásnak 
ellentmond, de valójában mindakettő 
igaz. Gyakran egy es ugyanazon 
embernél a nyelv fölváltva teljesiti 
ezt a két szolgálatot, nem is szólva 
azokról, akiknek a nyelv mindég a 
másodiknak említett feladatot telje
síti. Sőt nem ritkán a nyelv moz
gékonysága az agyvelő ruozdu atlan- 
ságát. a nyelv fáradhatatlan haladása, 
a gondolkodás fáradt hanyatlását 
szokta leplezni.

Ugyanez, ami a nyelvet jellemzi, 
jellemző egyszersmind a nyelvnek 
egyik fő segédeszközére a nyomta
tott betűre, a sajtóra is. Ma egy 
nemzetnek nagyon kifejlődött, sok 
példányban közkézen forgó hírlapi 
irodalma van az még távolból sem 
bizonyítja azt, hogy annak a nem
zetnek sok életképes, hasznos, jólé
tet sarjasztó, gondolatot termelő és 
ezeket a gondolatokat az életben 
megvalósító tagja van. Ez az állítást 
nagyon könnyen lehet bizonyítani, 
nem is kell messzire menni a szük
séges példákért, itt van ami nemze
tünk, a magyar nemzet. Ami hirlapi 
irodalomnak, még ha a nagy és mü

veit nyugati nemzeteket vesszük te
kintetbe, akkor is, nagyon fejlettnek 
mondható. A sok fővárosi napi és 
heti lap meg időszaki folyóirat mel
lett a vidéken is majdnem minden 
valamirevaló községnek <s megvan 
a maga 1—2, sőt néhol 5 — 10 lapja. 
Mindegyiknek megvan a maga ol
vasóköre, mely legalább a nyomta
tási költségeket fedezi. Shebárszép  
hazánkban még nem tulnagy az ol
vasni tudók szama, mégis azok ; akik 
ezt az ördöngŐs mesterséget valaho
gyan elsajátították, legkevesebb két 
lapot állandóan olvasnak : egy fővá
rosi napi és egy vicinális helyiérdekű 
lapot. A legtöbb újságolvasó azon
ban rendszerint ennél többet is ol
vas, különösen, ha egyszersmind ká
véház látogató. Már most ennek a 
nagy ujságbetü-fogyasztásnak ter
mészetszerűen a kultúra és jólét 
emelkedése járna a nyomában, ha 
valahol az ok és okozati kapcsolatok 
között hiba nem volna* Hiszen ott 
ahol a fejlődés törvényeinek meg
felelő egészséges viszonyok vannak, 
az olvasottság kultúrát jelen és a 
kultúrának a jólét elválaszthatatlan 
ikertestvére. Ez nem elvont okosko
dás, hanem magától érthető do'og, 
mert ha az olvasás kellő irányba te
relődik, azaz az élettel szoros kapcso 
latban álló ismereteket nyújt, akkor a 
látókör nagyobbodását eszközli, aki
nek viszont alatóköre nagyobb az 
megismeri az élet jobb feltételeit és 
számos utat meg eszközt, melyek közül 
ha az egyik nem, akkor a másik, 
vagy a sorban következő valamelyik 
okvetlenül ezen föltételek megszerzésé
hez vezethet. Innen az ismeretnek er
ről a pontjáról sokkal rövidebb és 
simább az ut az erős akaratnak ré
szére a cél eléréséhez, mint a gya
korlati ismeretet nélkülöző gondolati 
pusztaságból. 11a tehát valamely or
szágnak mennél több ilyen gyakor
lati ismeretet terjesztő és magát 
szembeötlően észrevétető állomása 
van, annál biztosabb, hogy Fok erős 
akarat fog fejlődni, melyeknek ösz- 
tevődése hatalmas lépésekkel vi>zi 
előbbre az illetőket és igy önkénte
lenül az összességet a boldogu ás ut
ján a kulturális jólét felé.

Most csak az a kérdés, hogy me
lyek legyenek ezek az állomások. 
Az iskolák nem lehetnek azok két 
okból. Először, mert alapismereteket 
kell nyujtaniok ; másodkor mert a 
társadalomnak csak egy kis hánya
dára gyakorlatilatnak befolyást, és 
arra is csak addig, amíg az a való
ságos élet forgatagába nem lép. A 
fővárosi poolitikai napilapok sem 
teljesíthetik az ismeretterjesztés fel
adatát oly mértékben, amilyenben 
az egy gyökeres átalakításhoz szük
séges volna először, mert mindegyi
kük valamely politikai párt szolgá
latában áll, tehát első feladatuk a 
pártszempont, a politzálás ; másodszor 
pedig azért, mert egv alapos gazda
sági és kulturális átalakulás nem is 
indulhat ki egy központból, mivel
hogy minden vidék más termelésre

Amerikai füzöterem 'W
A Petőfi-u. és Wekerle tér sarkán megnyílt műtermemben mérték szerint, játállás mellett készítek LEGÚJABB és 
LEGELEGÁNSABB amerikai szabású és angol F Ű Z Ő K E T  halcscsonttal és halcsont nélkül. — HASKÖTŐK és MELL
TARTÓK mindennemű női hygienikai cikkek tökéletes szakértelemmel készülnek.
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alkalmas, minden vidéknek az ott 
kifejlődött viszonyok szerint mások 
a kulturális igényei és érdekei, oly* 
anyira, hogy ami egy helyütt üdvös 
és hasznos volna, az más helyütt ár
talmas és kárhozatos volna. Egy or
szágos napilap azonban rendelteté
sénél fogva csak országos érdekű 
általános kérdéseket tárgyalhat és 
azokat is csak általánosságban és 
nem oly részletes kimeritoséggel, 
ahogy az egyes vidékek speciális 
érdeke kívánná, abból a célból, hogy 
a nyomtatott betű életet is nyerjen, 
pénzt és munkakedvet mozgásba is 
nozzon. Tekintetbe vehetők volná
nak még a különféle szaklapok, 
csakhogy ezek sem oldhatják meg 
úgy a kérdést, ahogy az kívánatos 
volna. Először mert azok csak a szak
mabeliek szűk körű olvasó közönsé
gére gyakorlathatnak befolyást és az 
tapasztalati tény, hogy a szakmák 
módosulását a legritkább esetekben 
eszközük a szakemberek, mert ezek 
a szokás erejénél fogva elfogultak és 
csak az általuk kipróbált gyakorla 
tót tartják helyesnek, ellenben min
den újítással szemben számtalan ér
vet és aggodalmat tudnak fölvonul
tatni. Másodszor pedig azért nem 
alkalmasak a szaklapok egyes vidé
kek és igy együttesen az egész or
szág felvirágoztatását eszközölni, 
mert az egyes vidékeket nemcsak 
egyes szakmák, hanem a szakmák 
összessége, azoknak egymásra gya
korolt hatása és egymást kiegészítő 
volta érdekli. Példának okáért egy 
vidék nagyon alkalmas lentermelésre, 
de nincs a közelében szövőgyár és 
szállítási feltételek is kedvezőtlenek. 
Itt mondjuk egy országos lonterme- 
lési szaklap a legerősebb akarattal 
sem tehet semmit a vidék leuter- 
raelése érdekében, mert itt több szak
mának az együttes működésére volna 
szükség, hogy a vidék összes érdek- 
szálai egybekapcsolódj inak és egy
mást kölcsönösen támogassák. Ez 
csak egy példa a sok körül.

Szóba lehetne még hozni az iro
dalmat, a siakküny veket. Csakhogy 
ez igazán céltalan, mert lega ább 
ami jelenlegi hazai viszonyaink kö 
sült a könyvek legkevésbbó alkal 
masak egy kérdést közérdekűvé 
teuni, meg érlel ni és gyakorlati in *g- 
oldáshoz segíteni. Egész vidékeken 
nincsenek közkönyvtárak. Egyesek 
ritkán vesznek könyveket és ha vesz
nek is csak hoüui úgynevezett szép 
irodalmiakat vesznek, melyek nem 
a való élettel, hanem egy képzelt 
élet haszontalan kiszinezésével fog
lalkoznak, melyek nem alkalmasak 
hasznos tettvágyat ébreszteni, ha
nem inkább a már meglevő ekarat- 
elemeket eloltatni és káros szenve 
délyeket felpiszkálni. Ez igy van, 
mert egy ostoba nevelési mód.zer 
és gondolkodás nélküli közvélemény 
ezeket a fölösleges szószaporitó mü
veket tette meg nemzeti kincsnek. 
Tudományos müvektől nálunk a leg
több ember iszonyodik* és ha meg is 
veszi, el nem olvassa. De ha akarná 
is elolvasni, nem érne rá, mert atui 
kevés ideje marad a betüszerető 
embernek a rendes foglalkozása mel
lett, azt a lapok foglalják le minden 
nap újsütetű, hosszulere eresztett 
szeuzációikka1. melyeket egynéhány 
sorban elég bőven ismertethetnének, 
de a szeuzacióhajhá.'zat eldurvulása 
a legszennyesebb dolgokat napokon 
át hasábszámra tárgyaltat ja. Ex sem 
a közjóiét, sem a közízlés emelése cél

jábó l történik.
Ugyanezen fáradsággal jó dolgot 

is mivelhetnének és azzal a kiszí
nező erővel közhasznú híreket is 
szenzációvá növeszthetnének, ami
nek nyomán áldás sarjadhatna és 
mégis ennek az ellenkezőjét teszik. 
Ennek az oka lehet a saját maguk

teremtette, divattá vált Ízlés, vagy 
még ennél is alantabb járó ok. Tudni
illik, hogyha hasznos dolgokat szí
neznének ki szenzációkká, akkor ez
zel egyeseknek, vagy többeknek, 
sőt gyakran az egész nemzetnek az 
érdekét szolgálnák, de külön díjazás 
nélkül. Ehhez ugylátszik nincs szi
vük. Ez, beismerem erős bírálat, sőt 
gyanúsításnak is tekinthető, de aki 
közviszonyainkat és közerkölcseinket 
tárgyilagos szemmel nézi, nem zár- 
kózhatik el ilyen, a közvélekedésben 
élő, föltevések elől.

Megmarad tehát a kérdés, hogy 
hol található az a sarkpont, amelyre 
mint biztos alapra lehetne azt az 
emeltyűt fektetni, mely minket gaz
dasági és társadalmi sorvadásunkból 
kiemelne. A külföld tanulmányozása 
és utánzása nem célravezető. Ezt 
legjobban bizonyítja a közpénzen 
lauulmáuyutazók drága tapasztala
tai fölött tartott ankétek meddősége. 
Hiszen hiába tanulmányozza val ki 
a külföld viszonyait, midőn atui vi
szonyaink merőben külötnbüznek bár
mely más államétól. Aztán azt sem 
kellene elfelejteni, hogy a nyugati 
államokat seiu a tanulmányutazók 
virágoztatták fel. Azok nem a kül
földön, mely mögöttük elmaradt, ke
restek a követendő példát, hanem 
inkább a saját viszonyaik alapos és 
beható ismerete vezette őket az egye
dül helyes útra.

Ezt kellene nekünk is megfontol
nunk és ezt kellene nekünk is cse
lekednünk. Ezt a feladatot azonban 
egyesegvedül csak a hivatása ma
gaslatai) ailó vidéki sajtó teljesít
hetné. Ha ? vidéki sajtó ünönmagál 
kellőkép értékelné, ha a vidéki la* 
pok szerkesztői és kiadói arra a be
látásra jutnának, hogy ténykedésük 
tényleg és valóban a küzszükséglet 
foiyatuánya, ha áthatná őket az a 
tudat, hogy lapjuk nem egyedül 
egyéni ambíciók érvényesülésére és 
nyomdai töltelékre való, hanem aira 
hivatott, hogy nagyobb feladatokat 
teljesítsen és ettől a tudattól vezé
relve felhagynának a személyeske
désekkel és a vidéki lapokat jellemző 
kicsinyes torzsalkodással s ehelyett 
az adott viszonyokat alapul véve azo
kat a kérdéseket tárgyalnak behatóan 
es kitartással, melyek a meglevő érde
kek károsítása nélkül alkalmasak vidé
kük helyzeten javítani: akkor tuiha 
mar bekövetkeznének az annyira 
sóvárgott jobb idők.

Ez távolból sem olyan lehetetlen, 
mint amily eiinek első meggondolásra 
latszik, mert olyan országban, mint 
a miénk, amely oly sok természeti 
kincsesei van megáldva és amellett 
sok sok millió koronát emésztő be 
hozatalt kénytelen elszenvedni, nem 
is oly uehéz alapos helyszíni anul- 
(uányozás mellett, senkit seiu káro
sító, hanem mindenkinek haszna.I 
uj keieselforrásokat teremteni.

A javulás megkezdése céljából és 
hogy ezen értekezésnek gyakorlati 
eredménye legyen, azt bátorkodom 
indítványozni ezen lap t. olvasóinak, 
hogy gondolkozzanak arról mikép 
lehetne Sátoraljaújhely és vidéké 
helyzetét javítani. Ehhez bő anya
got nyújthat a közvetlen tapaszt* 
lat és a statisztikai hivatal adatgyűj
teménye. Ezen lap múltjához híven 
bizonyara helyt ad a t. Szerkesztő
ség minden elfogadható indítvány 
közlésére és megvitatására. Ha min 
den indítvány nem is fog vaióra 
válni, bizonyára lesz sok olyan, 
amely megtermékenyitően fog hatni 
és áldást sarjasztaui.

— Felesleges fürdők ura annál, a 
ki makacs szekrekedese ellen min
den reggel éhgyomorra fél esetleg 
egy .egész borospohárnyi Ferencz

Jó zse f keserüvizet használ. Ez ssapo- 
ritja a bólnebveket s a beleket !as- 
sankint rendes működésre szoktatja. 
A Ferencz József vizet kellemes ize 
miatt mindenki szívesebben haszálja 
mint más hashajtóvizet.

»A legjobb hashajtó az, a mely a 
nélkül, hagy az emésztőszerveket 
bántaná vagy fájdalmakat okozna, 
gyorsan és kellő módon könnyít a 
betegen. Mind *zek a kellékek egye- 
sitvék a Ferencz József vízben, mi
nek következtében ezt a gyógyvizet 
minden más ismeretes hashajtószeméi 
többre becsülöm.« így nyilatkozik a 
Ferencz József keserüizről Dr. öiu- 
seppe Longobardi, Olaszország egyik 
egkeresettebb orvosa, a kinek véle- 
méuyát osztja Dr Fran Macchia-Fev- 
rio is, a mikor azt Írja e vi ághiiü 
hazai gyógyvízről : »A jobb keserű 
vizek közül a ^Ferencz József«-et 
előnyben részesítene

A fiiszerkereskedésekben és gyógy- 
tárakbdn elcserélések elkerülése vé. 
gett határozottan »valódi Ferencz 
József*- vizet kell követelni!

V Á D I R A T

Az újhelyi póstalopás ügye — 
mint már egyik előző számunkban 
is jeleztük — nemsokára foglal
koztatni fogja a bíróságot. Bár 
egyetlen olyan adat sem áll a 
bíróság rendelkezésére, amelyek 
feltétlen bizonyosságot szolgáltat
nának a bűntény elkövetőjének 
személyét illetőleg, az ügyészség 
mégis vádiratot adott be K uszka  
József póstaszolga ellen, mert a 
vizsgálat során oly terhelő gya- 
nuokok merültek fel, melyek va
lószínűvé teszik Kuszka bűnössé
gét. Azt ugyanis kétségtelenül 
megállapították a vizsgálat során, 
hogy a póstazsák Kuszka kezén 
fordult meg utoljára, s mert Kuszka 
nem tudja igazolni, hogy a zsákot 
elhelyezte a postakocsiban, az 
ügyészség vádat emelt ellene.

7örök Géza kir ügyész adta be 
a vádiratot, amelyben a btkv. 333 
§-áb.i ütköző, a btk. 336 § ának 
7 pontja és a Bn. 48 § a szerint 
minősülő lopás bűntettével vádolja 
Kuszka 'Józsefet. — A törvény
szék pedig f. hó 22-ére tűzte ki 
a tárgyalás határnapját és védőül 
dr. Holló Andort jelölte ki.

A tárgyalás — valószínűleg — 
városszerte élénk érdeklődést fog 
kelteni s ezért nem tartjuk ér
dektelennek az ügyészség vádira
tának indokolását — melyben a 
vizsgálat során megállapított 
tényállás részletesen el van monva 
— egész terjedelmében közölni. 
A vádirat indokolása a követ 
kező :

Hogy tö rtén t az étvétel ?
Folyó évi augusztus hó 8-án este 

7 óra 15 perckor a tvpyi. számú 
lakattal zárt pénzes zsák. a melyben 
15 drb. pénzes levél volt elhelyezve 
39886 kor. 61 fillér készpénz tarta
lommal a helybeli m. kir. póstahiva 
tálnál azon utasítással adatott át a

kezelő tisztviselő által Reha Jáno* 
segédszolgának, hogy azt a Sátorai 
jauj hely bői Kassa felé este 8 kor in 
dúló kalauz postának adja át.

A sátoraljaújhelyi vasúti állomáson 
Reha János a pénzes zsákot Almádi 
Bál segédszolga jelenlétében Kuszka 
József fogadalmat tett szolgának a 
ki f. évi február óta van a póstahi- 
vatalnál 2 korona napidij raullett al
kalmazva, adta át ama figytlmezte. 
téssel hogy vigyázzon a zsákra, mert 
sok pénz van benne.

Mit csinált Kuszka?
Kuszka József szolga azonban a 

helyett, hogy előirt kötelessége sze
rint bevárta volna a Kassa felől ér
kező pósta kaluzát Dobos András 
kassai pósta és távirdai altisztet a 
végett, hogy személyesen tanuk előtt 
adhassa át neki a zárt pénzeszsákot, 
avagy pedig ha nem állt bármi ok
ból módjában, elzárta volna azt kö- 
lelességszerüen a vasúti állomáson 
levő póstaközvetitő szobában levő 
ezen célra szolgáló vasládába, a 
szobában magához vette az állomáson 
már készen álló, Kassa felé indítani 
szándékolt 105- számú kalauz posta
kocsi kulcsát és a pénzeszsákokot a 
105-ös kocsihoz vitte, a hol mar Fá
bián Bertalan napidijas pozstaszolga 
várta és ennek va amint Reha János
nak jelenlétében a 105-üs kocsit ki
nyitni akarta, hogy a pénzeszsákot 
oda elhelyezze. Az ajtót azonban — 
mivel a/, belülről el volt reteszelve 
— felnyitni nem tudta, miérlis Kuszka 
Józs. f a kezében volt pénzeszsákkal 
átment a kocsi tu'só oldalara s állí
tása szerint — amit azonban senki
vel seiu tud bizonyítani — a tusó 
ajtót feluyitvái, a pénzeszsákot az 
asztalra helyezte a kocsiban, a má
sik, az állomás felé néző ajtót pedig 
szintén kinyitotta.

Fábián Bertalan és Itália János 
ezután az expediálandó csomagokat 
feladták a kocsiba. Kuszka József 
ptdig ez alatt egyedül volt benn, s 
ott lámpát is gyújtott.

Nincs tanú.
Eme két tauu sem az neiu látta, 

hogy a pénzesszákot bevitte-e Kuszka 
József terheit a kocsiba, sem azt, 
hogy beüt a kocsiban mit Csinált, 
mert az ajtótól a koc ába neru lehe
tett belátni.

Eközben este 7 óra 40 perckor 
megérkezett a budapesti gyorsvonat 
a 38-as, mikor is Reha János elvál
totta magát „a 38-as itt van" s fu
tott az expediálandó rakományokért 
a hova utana futott Fábián Bertalan 
és A raádi Pál is, Kuszka József pe
dig állítása szerint a 105-ös kocsinak 
a túlsó oldalán levő ajtóját elzárta 
az állomás felé nézőt pedig kulcscsal 
bezárta s szintén utánuk ment a Bu
dapestről érkezett 38-as számú gyors
vonathoz.

A budapesti gyorsvonattal érkezett 
póstakezelő ekkor átadott Kuszka 
Józsefnek szintén egy pénzeszsákot 
és több postai szállítmányt, amelye
ket szinten az általa újból kinyitott 
105 üs kocsiba helyezett el éspedig 
az asztalra, a hová a kocsi ablakán 
levő kisnyiláson ha kézzel ben)ul is 
valaki, a zsákot el nem érheti, sem 
pedig keskeny hézagon a zsákot ki
húzni uctn k'-pes.

Kuszka nem emlékszik.
^E kkor lehetett 7 óra 45 perc és 
ekkor Kuszka Jószef terhelt állítása 
szerint még bont volt a 105-os szá
mú kocsiban asztalon sértetlen álla
potban az első pénzeszsákuak is, * 
kocsibau tehát ezután 1—2 percnél 
tovább nem volt, mert ekkor
7 óra 47 perckor megérkezett a Csap 
felöli vonat, miért is az állomás fe* 
lü.i ajtót bezárta (a másik mar elő 
zőleg sárifa volt cmlckezete szerint, <e

Őszi idényujdonságok!

BARNA DEZSŐ
Ószi idényujdonságok!

ezég újonnan berendezett női ruha kelme, selyem, vászon, szőnyeg &

k é sz lekérnem  ü e k ra k tá ra
SÁTORALJAÚJHELYBEN^ a pénzügyi palota épületében.
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ezt bittosan nem tudja) ús az 5-ik vá- tóttá önként, in,'Ivót rné„ .„ , 1.; 
hányról, a hol a 105-os kocsi állott, J követett ő előtti' ■, seiiki sem bizonyára nem is vesztegette volna
átment a 4-ik vágányra, a hol Fá-1 ’ j °R és czél nélkül az időt.

nekik kiosztott vo-1 [‘tása csak akkor foghatna némileg 
" ■■■'"“ helyet, ha bizonyítani tudná, I10 v

a pénzes zsákot a

bián Bertalan, Almádi Pál, és Ueha 
alános álltak, mikor is az előbbi két 
szolga átvette a
natokra a csapi vonatról a szállít
mányokat, Kuszka József terhelt pe 
a Kassa felé indítandó vonatra szó
lókat, köztük egy pénzeszsákot, (ez 
a 3-ik pénzeszsák.) A csapi vonat 
azonban elzárta a kassai vonathoz 
való utat, és igy Kuszka József sa
ját vallomása szerint a 3 és 4 ik vá 
gány között vitte a rekományokat a 
a kassai  ̂ vonat 105-ös kocsijának 
megfelelő távolságig, miközben 1—4 
perc alatt a csapi vonatot elindítot
ták. Erre Kuszka József terhelt a 
105-ös kocsihoz ment s a rakomá
nyait a földre lerakta, a nélkül, hogy 
oda bement volna és ott várt.

Nincs meg a zsák.
Eközben 7 óra 50 perckor megjött 

Kassa felöli vonat is és póstakalauza 
Dobos András jelenlétében, kinek 
pénzeszsákokat kellett volna adni, 
nyitotta ki Kuszka József a 105 ös 
kocsi ajtóját; a kulcsot zsebéből vo 
vén ki.

A kocsiba ketten beléptek mikor 
is a pénzeszsákokat átadni akarta, 
azonban meglepetve jelentette ki. 
hogy a 3-ik a legnagyobb tartalmú 
pénzeszsák hiányzik.

Erre átkutatták az egész helyisé 
get. de azt seholseru találták.

Dobos András itt megjegyzi, hogy 
ő nyomban megvizsgálta a kocsi 
hátsó ajtóját s azt bezárva találta, 
a fordító retesz betéve volt. Ugyan
csak leeresztve találták a elősüt ab
lakát is annyira, hogy a felső részén 
egy tenyérnyi nyílás mutatkozott, 
ez azonban ruár hónapok óta ily 
helyzetben volt.

Mint mond Kuszka ?
Eme tényállás szerint Kuszka J ó 

zsef terhelt azt állítja, hogy a 33880 
kor. 01 fillér készpénzt tartalmazó 
pénzeszsák azon 5—6 perc alatt tűnt 
el a 105-ös számú kocsiból, inig ő 7 
óra 47 perctől 7 éra 52—54 percig

Nem tud bizonyítani.
Ezen különben is tarthatatlan á

.... uuonyuam tudná, hu 
['•híres zsákot a 105-ös kocsiban 

elholyezte és azt onnét nem ő. vagy 
tudtával nem más hozta ki. Ku>zka 
József terhelt azonban a pénzes zsá
kot a vasúti kocsiba be sem vitte, 
* ezl nemcsak azzal bizonyítom, 
hogy a pénznek ott lett elhelvezé 
sét senki sem látta, h .nem azzal is. 
hogy kívüle a kocsiban más meg 
sem fordult, de még nem is fordul- 
hatott ott, mert azon odavetett állí
tása, hogy esetleg nyitva felejtette 
i vasúti kocsinak a mezők feló nyíló 
tu só ajtaját, úgy 7 óra 47 perckor 
mikor Csap felől a vonat megérke
zett, s ő odament a Csomagokért, 
illetve rakományokért, — meg van 
cáfolva Dobos András tanú azon vul- 
’omásával, hogy a terhelt a 105 ös 
kocsinak az állomás felőli ajtaját, a 
hol a pénzes zsáknak lennie kel
lett volna, ő előtte nyitotta ki a 
zsebéből kivett kulcsosai, (szabály
talan eljárás volt ez is, mert a kul
csot nem .szabad magánál hordani) 
s mikor Kuszka Józseffel oda ket
ten bementek s az a Ul-ik p*nzes 
zsákot (a 3388(1 kor. (11 fillér tártál 
mazói) átadui nem tudta, sem annak 
eltűnését megmagyarázni nem volt 
képes, rögtön megvizsgálta a vasúti 
kocsinak a második o dalon levő aj
taját s azt szabályszerűen elzárva 
találta, le volt eresztve a még a e c 
setnek ablakai is, úgy mint hónapok
kal ezelőtt volt, s ott csak egy te
nyérnyi kis nyílás volt, a melyen 
a terhelt állítása szerint sem leheteti 
kézzel benyúlni úgy, hogy az asz
talt, ahol a pénzes zsák volt, elérni 
lehessen, s ezen sziik nyilason a 
pénzes zsákot különben sem lehetett 
volna kihúzni.

Az t hát meg van cáfolva telje
sen, hogy az ajtót nyitva hagyta, s 
a nyitott ajtón át lopta volna azt 
valaki el a kocsiból.

De ki van zárva az is, hogy vala

zett vonat kocsijai által el vol zárva, 
illetve választva. Vagy is a terhelt 
állítása szerint ezen idő alatt azt 
valaki onuan ellopta.

106-ös kocsitól a Csap felől érke- , ki a 105-ös kocsinak ajtaját álkulcs- 
» i -• —  e al nyitotta volna fel ;

mert nem lehet még feltételezni 
sem azt hogy a pályáiul arral szem
ben levő kalauzkocsiból a nagyszámú 
utazóközönség szemeláltára valaki 
álkulcsai próbálgassa a kocsi ajtójá
nak felnyitását, a kalauz-kocsi (105-ö ) 
háta mögött pedig egy nagy ivlámpa 
világítása és a vasúti szolgálatot 
tevő alkalmazottak éber munkálko 
dása mellett bárki is bátorságot vett 
volna a kocsiba álkulcscsal beha
tolni és a zsákot onnan kiemelni.

Nincs igaza Kuszkának.
Kuszka József terhelt azonban ez 

zel csak azon esetben védekezhet
nék, ha bizonyítani tudná azt, hogy 
ő a pénzt a 105-ös kocsiba hetette.
Ezt azonban mivel sem tudja bizo
nyítani. Ennek bizonyítása nélkül 
ártatlansággal nem is védekezhetik 
— mert a vasúti szabályzat sze
rint, akkor midőn 7 óra 15 perckor 
a kérdéses pénzes zsákot átvette, a 
zsákot kötelessége lett volna mind
addig magánál tartani, míg a lUöös 
kocsinak posta-kalauza Dobos And 
rás 7 óra 50 perckor megérkezik, s 
kötelessége lett volna azután tanú 
előtt azt ennek átadni, és ha bármi 
okból a zsákot addig magánál nem 
tarthatta volna, kötelessége lett vol 
na, kötelessége lett volna azt o!z ír- nyitéka az, hogy 
ni a postaközvetitő szobában erre a 
ezéira álló vasládában, s ott őrizni 
mindaddig, raig azt Dobos András
nak átadnia módjában nem volt. O 
azonban állandó szokása, állandó) gy a-

Világos ekként, hogy a 105-ös 
kalauz-kocsiban Kuszka József ter
helten kívül senki meg nem fordult, 
s hogy ekként az elveszett pénzes 
zsákot a terhelt oda he sem vitte, 
htfcem vagy maga, vagy eddig 
ki nem nyomozott ismeretlen társa 
segélyével ellopta és hogy csak mese 
gyanánt ta áita ki azt, hogy minden 
utasítása, állandó gyakorlata ellenére, 
minden elfogadható indok uélküi 
idő előtt bevitte azt a 105-Ös kalauz
kocsiba, ahelyett hogy azt Dobos 
Andrásnak kötelességszerüen szemé
lyesen adta volna át.

Eme bizonyítékok alapján ellené
ben a vádemelés indokolt.

Az előzetes letartóztatás továbbra 
is fenntartandó, mert elrende ősének 
okai ma is fennállatiak.

Csendélet
N a g y m i h á l y o n .

Ki a tolvaj ?

De tekintettel, hogy azon idő 
alatt tűig a terhelt 7 óra 47 perc
kor az érkező Csapi vonathoz ment 
a 105-ös koosihól — mert a pénz ek-i 
kor még a terhelt állítása szerint, Nagymihál 
megvolt — s onnét 7 óra 52—55 
perckor oda visszatért, ezen idő alatt 
a kalauzkocsi ajtóját senki sem nyi
totta fel álkulcscsal, legfőbb bízó

dra 66 perckor 
105-ös kocsi első ajtóját a terhelt 

maga nyitotta fel, s ugyanakkor 
Dobos András tanú val'omása sze
rint, a tusó ajtó is zárva volt, ami. 
teljesen kizárt dolog volna, ha azt sor a tárgyalásra.

Egy törvényszéki tárgyalás.
Érdekes tárgyalása vo't tegnap a 

törvényszék büntetőtanácsának. A 
kisvárosok átka, a pletyka, a vád
lottak padjára juttatott két nagymi- 
hályi úriembert. Droényi Jenő pol
gári iskolai tanár és László E. Flóris 
állami elemi i-kolai igazgató voltak 
a vád ottak, előbbi azért, mert meg 
rágalmazta Bereznay János vezető- 
járá>birót, a másik azért, mert — 
állítólag — hamis tanulásra akarta 
felbujtani a járásbiró ellen az egyik 
tanút.

A tegnapi tárgyalás még nem 
nyújthatott tiszta képet a részletekre 
ós a törvényszék ezért a bizonyítás 
kiegészítését rendelte el. Egy dolog 
azonban már ma is tisztában áll 
mindenki e:ott, aki u tegnapi tárgya
lást ve ighallgatta : hogy az egész 
ügy nem oly nagyjelentőségű, ami
lyennek elcintéu feltüntették. A 
járásbiró ur, a tanár ur és igazgató 
ur féltették egymástól hatalmi befo
lyásaikat. Ezt aztán mások — akik 
szívesen látják a zavarokat — arra 
használták fel, hogy alaptalan plety
kákkal a végsőkig egymásnak hec- 
celték a három embert.

Ez az igazság és ebbői keletke
zett az egész bűnügy, amely most 
egy, esetleg két ember súlyos bün
tetésével fog végződni. Mit dvnesetre 
szomorú fényt vet az egész eset 

társadalmi életére, ahol 
egyes emberek abban lelik kedvte
lésüket, hogy masokat a vádlottak 
padjára juttassanak.

Az érdekes tárgyalásról a követ
kezőkben számolunk be rézsietesen :

korlata és a vasúti utasítás ellenére | valaki álku'cscsal nyitotta volna fel, 1 Vte latul Lajos kir
indokolatlanul éppm most az egy-J 
szer kivételesen ezt nem tette, ha-1 ajtót 
nem azt az

A vád.
Délelőtt úgy K) óra tájban került

A t uniós elnöke 
ítélőtáblái bíró,

mert nem lett volna ideje a kocsi j szavazóbirák : dr. Nagy Béla és Fejes
sen ezi nem lene, na- ajtót kulcscsal ismét bezárni, s a, Lrnó tvsznki bírák voltak. A köz
eljárási módot válasz-1 kocsi i.jtójának bezárásával a tolvaj I vádat liiserth István kir. főügyészi

I helyettes képviselte, raig a védelmet
I Dévényi Jenő részéről dr. Csaplaky 

Lipót, László E. Flóris részéről dr. 
Szirmay István látta el.

W ieland elnök ösraertette a vádat, 
amely Dévényi Jenőt btkv. 69. §-a 
ütköző rágalmazásért kívánja felelős
ségre vonni, amiért két feljelentés
ben — amelyeket Fontsuk Béla tör
vényszéki elnökhöz intézett — a 
vizsgálat adatai szerint alaptalanul 
megrágalmazta Beresnay János nagy- 
mihályi vezető járáshirót. László E. 
Flóris a btkv. 2ü6. §-ába ütköző ha
mis tanulásra való felbujtással van 
vádolva, amiért Ambricskó Berta an 
hitoktatót — állítólag *— fenyege
téssel arra akarta rávenni, hogy a 
feljelentés ügyében Bereznay ellet: 
turhelőleg adja.

A vádlottak kihallgatása.
A vádlottak kihallgatására került 

azután a sor. Dévényi Jenő újból 
megismétli — úgymond — élőszóval 
azt a bocsánatkérést, amelyet Írás
ban ruár elküldött Bereznaynak. A 
vádjait bizonyítani nen tudja, mert 
azok legnagyobb része abból az idő
ből való, amikor még nem volt Nagy- 
mihályban. Ezeket az adatokat László 
és Mathiasz elemi iskolai igazgatótól 
kapta, akiknek a szavahihetőségében 
nem kételkedett. Idegei abban az 
időben annyira fel voltak zaklatva, 
hogy nem volt képes fontolóra venni 
tettének horderejét. Most bánja a 
történteket, mert meggyőződött vád
jai alaptalanságáról.
„ László li. Flóris tagadja a vádat. 
O Ambriskót nem fenyegette meg 
arra az esetre, ha nem val Bereznay 
ellen. Beszélgetésük már az Ambriskó 
vallomása után történt és ekkor is 
csak annyit mondott neki, hogy D é
vényi kérelmére kénytelenek lesznek 
Kontsinszky val együtt eskü alatt 
vallani, hogy Ambriskó előttük kije
lentette, hogy Bereznay üldözése 
arra lógja őt kényszeríteni, hogy 
ahol találja megbotozza.

Tanuk.
Bereznay járásbiró jelentéktelen 

vallomása után, amelyből kiderült, 
hogy az egész ügy egy szolga el
bocsátásából keletkezett, Ambricskot 
hallgatták ki. Ambricskó azt val
lotta, hogy kétszer beszélt ez ügy 
ben Lászlóval. Először kihallgatása 
előtt négyszemközt és ekkor azt 
mondta neki László . *azt kell val
lania, hogy magát üldözte Bereznay.* 
A második beszélgetés a vallomása 
után volt, amikor sógora, Tomko 
Gyula jelenlétében ezt mondta neki 
feuyegetőleg László : „Ha maga nem 
vallott serarait, én Kontsinszky val 
magára esküszünk." Aztj azonban 
tagadja, hogy valaha is mondta 
volna, hogy Bereznay őt li'döii. Sőt 
ezt az állítását akkori?, amikor Szir
may védő Kontsinszky és Klumpák 
Alajos kir. albiró ellenkező értelmű 
nyilatkozatait mutatja fel.

Tomko Gyula erdőraérnök-hallgató 
jelen volt, amikor László Ambrics- 
kóval beszélt. A beszélgetésre ho
mályosan emlékszik, de azt határo
zottan tudja, hogy a László beszéde 
nem volt határozott felszólítás és 
hogy a beszélgetés az Ambricskó 
vallomása után történt,

Bocsánat.

Az elnök a tanuk kihallgatása 
után felhívja a sértettet, hogy a bo
csánatkérés ügyében nyilatkozzék. 
Bereznay tekintettel arra, hogy Dé
vényi csak ugratások áldozata és Ili

S  tro lin"  Rorihe
ezerszeresen  bevált

tüdőhurutok ellen
f r i s s  c s  i d ü l t

____ i i
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báját bocsánatkéréssel jóvá tette, 
kész megbocsátani és nem kívánja 
a vádlott megbüntetését. Eiserth 
István kir. főUgyészhtdyettes azonban 
— rámutatva arra, hogy Bereznay 
nőm üldöz, hanem megbocsát, híva* 
tálból fenntartja a vádit.

Elhalasztva.
Ezután a tanuk megosketésére és 

a bizonyítás kiegészítésére vonatko
zólag kellett határozni a bíróságnak. 
Eiserth István főügyészi helyettes a 
tanuk megesketését kívánta, azon
ban a bizonyítás kiegészítését elle
nezte, mig Szirmay István a bizo
nyítás kiegészít ése mellett foglalt 
állást és a Ambricsko megesketését 
ellenezte.

A bíróság hosszas tanácskozás után 
u y d öltött, hogy a tárgyalást 
Houtsiuszky és Klumpák beidézése 
céljából elhalasztja és az Amhricskó 
megesketését e tanuk vallomásától 
teszi függővé.

IjtpiintfrÉis
ügyében megnyilvánult

Ujhely áldozatkészsége.
Legutóbb i szám unkban részlete

sen fo g la lk o ztu n k  a jeg yző i in terná- 
tus ügyével, K ife jte ttük azo k a t az 
o k o k a t, am elye k  Ú jh e ly i elébe he
ly e z ik  e té ren  Kassának is kö zö ltü k  
a po lg árm ester nyila tkozatát, m e ly 
ben U jh e ly  á ldozatkészségét je lezte  
a r ra  az  esetre, ha az internátust itt 
ép ítenék  fel. A  po lgárm esternek  ez 
a n y ila tk o za ta  m eglepően hatott a 
jeg yző i ka r nagy részére  és gon 
d o lko d ó b a  e jte tt sokaka t a z o k  k ö 
zül is, a k ik  eddig fe ltétlenül Kassa 
m ellett fo g la ltak  állást.

És ezt a k ije len tését a po lgárm es
te rn e k  m ost szankc ioná lták  a kép
v ise lő  testü let tagjai is. A  polgár 
m ester ugyanis ez ügyben é rte kez 
letet h ivo tt össze m a délre és ezen  
az é rtekez le ten  fe lh a ta lm azták  a p o l
gárm estert, h o g y  a  képviselőtestü let 
utó lagos beleegyezésével 

ajánljon fe l a  jegyzői egyesület
nek a Szabadság térén 1200 négy
szögölnyi les illetet az internátus 
c é lja ira  ée  fegyen kötelező ígére
te t a rra  is. hogy a varos a * épít
kezés után szabadon maradó te re t 
parkosítani fogja saját költségén 
K im o n d o tták  ezenkívü l azt is, hogy  

a szabadságtér iterü lete t csupán fel —  
aján lják , de —  am ennyiben a je g y 
z ő k  k ívá n n ák  —  m ás te rü letet is szí
vesen átengednek.

U jh e ly  v á ro s  képviselőtestü lete te 
hát e lm ent a legszélső  h atáro k ig , 
am enn yiben  o lyan  a jánlatta l lép a 
je g y z ő i egyesü let elé, am ilyennel 
eddig egyetlen vá ro s  sem. M o s t m ár 
csak a  jeg yző i egyesületen m úlik, 
h o g y  ez a rendkívü l fontos ügy m in
den k ívá n a lm a k a t kie lég ítő en  in té
ző d jé k  el.

H Í R E K .

Vége van a nyárnak. Visszavonliatat- 
lanul vége. Az erdő még zöld, a 
kertekben még nyillanak a színes virá
gok. de köztük diadalmasan fölüti fejét 
az őszi rózsa, dacosan hirdetve, hogy

nevelőanyja, az ősz már útban van mi
felénk. Sokat izzadtunk, még többet pa
naszkodtunk és keseregtünk a meleg 
nyár miatt és elküldtük ezerszer is a 
pokolba az átkozott forróságot. De ami
kor komolyan meghallgatta a panaszunk 
és itt hagy bennünket, bizony visszasír
juk és ha lehetne, bakjánál itt tartanók, 
minden jót és szépet Ígérnénk, csakhogy 
maradjon velünk. Mert örök emberi 
vágy. hogy mindig az a szép, az a jó. 
ami nincs, ami elérhetetlen. Az ősz 
poc/.isát nyáron emlegettük, a mint
hogy a nyár ragyogó szépségét és e:.er 
színét őszkor akarjuk észrevenni. Mi 
az időnek nem parancsolhatunk és hi
ába kérleljük, mert úgy is elfordul pi
henőre. És itt lesz az ősz, mely hozza 
magáva- a szezont, vagy ahogy paran
csolják: a sziniidényt, mely két egész 
hónapig tart. S amint illik nyáron für
dőzni, pihenni, azonképen illik ősszel, 
télen és tavaszszal a szezonban részt- 
venni. Hogy miért iliik, sőt miért mu
száj, azt bizony senki nem tudfa 
megmondani. Mert hogy miért muszáj 
nyáron váltóadóságot csinálni és elutaz
ni, utána pedig nyögni a kamatfizetés
ben. ősztől pedig miért muszáj a sze
zont kiéhezni és az utolsó leheletig bi
zonyítani, hogy: igenis nekünk minden

ére telik, azt éppen olyan nehezen le
hetne megmagyarázni, mint ahogy miért 
kell és lehet iksz. vagy Ipszilon igen 
kis fizetéses, de nagy családos, sok 
gyermekes kis hivatalnok neje őnag>sá- 
gának állandóan uj és legújabb divatu 
kalapokban járni. Egyik talányt rakhat
juk a másikra, törhetjük rajta akár egész 
életünkön a fejünket, sohasem akadunk 
a nyitjára azon egyszerű oknál fogva, 
hogy amit az emberi, illetve az asszonyi 
hiúság és „akarok** diktál, annak úgyis 
hasztalan az okát keresni. Szegénység 
és ember ritkán találkoznak egyazon 
vágányon, mert ha egyszer egymáshoz 
szerződnének, elkergethetnének a söté
ten settenkedő gondot, amely minden
nél hűségesebb társunk szezon előtt és 
szezon után is. De hát minek most 
morfondírozni s már előre keserű csep
peket keverni a tél édes mulatságaiba. 
Sokkal kényelmesebb befeküdni az ára
datba, amely sok tépett lelkű, hiú ez
rünket sodor, vonszol magával a csillogó 
gyönyörük felé . . .

Frigyes főherceg Ujhelyben. Ritka 
vendége volt tegnap Sátoraljaújhely
nek. Frigyes főherceg a királygya
korlatokról hazatérőben parancsör- 
tisztje gr. Széchenyi László kíséreté 
ben tegnap délután automobilon vá
rosunkba érkezett. Miután a főher
ceg inkognitó utazott, hivatalos fo 
gautatás nem volt, csupán Sckmit i 
Lajos rendőrkapitány jelent meg az 
állomáson, hogy a rend fenntartása 
iránt intézkedjék. A főherceg A'or.ns 
Károly vasúti vendéglőjében me:o- 
zsonnázott s aztán tovább utazott 
budapesti gyorsvonattal.

— Esküvő. Lábas Béla törvényszéki 
biró ma délelőtt esküdött örök hű
séget Iscpy Ldithnek, néhai Isépy Ist
ván ügyvéd leányának.

—  Anyakonyvvezetö helyettes fe l
mentése. Zemplén vármegye főis
pánja Kalmár Lajos bodrogkerszturi 
lakost, bodrogkereszturi állami anya- 
könyvvesető-íielyettest ezen tiszt
sége alól felmentette.

—  Anyakonyvvezetö helyettes kine 
vezése. Zemplén vármegye főispánja 
Nemet Sándor bodrogkereszturi la
kost a bodrogkereszturi anyakönyvi 
kerületbe kői látóit hatáskörrel anya
könyvvezető helyettessé kinevezte.

— Uj ipazgato-tanitók. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter Gárdonyi 
József és Stancz József sátoraljaúj
helyi állami elemi .iskolai tanítókat 
jelenlegi állomás helyükön igazgató- 
tanitókkü nevezte ki.

I — Letartóztatott ügynök. S zenzá  
! ciós le ta rtó zta tá s  tö rtén t m a délután  
Pápay Lajos háztu la jdonos fe lje len 
tést te tt B u r g e r  Lajos üg y n ö k  ellen, 
m ert 100 h o rd ó  b o rá t —  á llító la g  —  
csalárd utón eladta. A  v izs g á ló b író  
elfogatási parancsot ado tt ki B u r
ger ellen, am elyn e k  alap ján  m a d é l
után Tallyai re n d ő re llen ő r le ta rtó z 
tatta. _ _

— Bajnoki football mérkőzés Iloi- 
nap vasárnap tartja meg a S.A.C. a 
szeptember 10. ről elmaradt bajnoki 
mérkőzést az Eperjesig Torna és 
V ívó Egylet csaptával. Úgy a S.A.C. 
mint az E.T.V E. nagy ambícióval 
készül a találkozásra, mert hiszen a 
küzdelem két pontot szerez a győz 
tes csapatnak s nyert pontok szerzik 
meg a bajnoki listán a helyezést. 
Ei ös és élvezetes játékban lesz 
részünk mérkősés bírája Klein Ar 
thur (33F C.) lesz Budapestről. Kéz 
dtíte délután fél 4 órakor.

— Boszton kurzus Alfáldy L á s z ló 1 
táncm ester, k inek  táncisko lá ja  szép  
szám ú növendékkel m ár m egny ílt, 
m ost fe ln ő ttek  részére  nyit bo s z
ton kurzust. Je len tkezn i lehet A lfö ld y  
A ndrássy-utca 17. sz. a la tti lakásán.

— Szőlők árverése. A Vass örö
kösök tulajdonát képező, a saujlielvi 
határban fekvő Galambos dűlőben 6 
és fél ho’dnyi, a küveshegy düllőben 
3 és negyed holdnyi területű, kitii 
nő borfajokkal telepített szö’ők f. 
évi szeptember hő 19-ik napján d. 
e. 10 órakor a suujhelyi kir. törvény
szék árverési helyiségében önkéntes 
árverésen el fognak adatni. Érdek
lődők kimerítő felvilágosítást nver 
hetnek Csuka Ödön és I)r. hódosi 
Kiss Ernő ügyvdédek irodájában, Sa 
ujhely, Andrássy-utca 25 sz. a.

— Salvator Gummisarkak, elismer
ten a legjobb gyártmányúik, kímélik 
a czipőt, könnyű és elasztikus járást 
biztosítanak. B (vásárlásuknál ügyel
jünk törvényileg védett védjegy
ükre! Utalunk a lapunk mii szzm- 
mában foglalt hirdetésre,

— Az ügyvedképeés reform,nja. Az
ügyvédi szervezetiuódonitó törvény
javaslat a kép . iselőház előtt fekszik. 
Ebből most már pár hét alatt két
ségtelenül törve y lesz, amely a/ 
ügyvédi gyakorlatot két évvel meg
hosszabbítja. a jeiölti gyakorlat m g* 
Kezdését a tételes szigorlat letételé
től (illetve a doktorátus megsz* rzé- 
sétöl) engedi csak meg. Ne áltassa 
senki magát azzal, hogy a törvény 
méltányosságot fog gyakorolni, ha
nem mindazon jelöltek, akiknek jogi 
vizsgájuk (s/.igoriat. ügyvédi) van 
hátra exisztenciájiik követelő paran- 
e -iának tekintsék azt, hogy hátralevő 
vizsgáikat ietegyék. Kiszámithatat 
lanu! súlyos hátrányok fenyegetik a 
késleki dőket. Eltekintve az idővesz 
tőségtől a reform már is gyökeres 
r -ndszerváltözást jelent. Az uj rend
szer az egész vonalon a vizsgák 
ányagáiiak megtizszereződését és ed 
dig nem ismert szigorúságot és pre
cizitást hoz majd magával. E ten
dencia különben már is érezhető, 
mert a censorok lépten-nyomon fo
kozódó követelményeket fantaszta- 
nak a vizsgázóval szemben. Aki tehát!

! csak teheti, fogjon a készüléshez, I 
| amelynek egyedül célravezető : időt,! 
fáradságot és költséget megtakarító 

j gyors és biztosmódjáí „A jogi vizs
gák letétele" c. munkában (VI. ki
adás, negyvenedik ezer) találja le
írva Díjmentesen Mi di dr. Dobó, 
Kolozsvár Bolyni-u, 3.

— Kiadó külön bejáratú czinosan 
bútorozott utcai szoba. (Andrisy-1

1 utca lü )

-  A kolera elleni védekezésben
legnagyobb szerepe van a víznek 
Az orvosok egyhangú véleménye 
szerint a szénsavtartalmu ásvány 
vizet járványos időbeo nemcsak jv/ s'. 
ral de még szájoblegetésre is keli 
használni, niivelel az erős szénsav a 
bacillusokat megöli és kiirtja.
A szénsavtartalmu ^ásványvizek kö
zött tudvalevőleg a “Buziási Phőnis" 
a legelőnyösebben ismert és legjob”. 
bán elterjedt, mivel nemcsak a len." 
szénsavbusabb tartalmú természetes 
(nem tellitett) és legolcsóbb ásvány
víz, hanem baktériummentes is. s 
ennek küvokeztében az orvosok ál
tal ajánltatik és kórházakban ál
talánosan használják. “Buziási 
l ’hőnix ásványvíznek most egy hír. 
bán sem volna szabad hiányoznia.

Szegő Sándor nagyáruháza 
megnyílik november hóban.

Az uj áruház részére a női fel
öltők es kosztüm újdonságok már 
m egérkeztek.

Építkezés miatt m eglepő olcsó 
árak.

— Sütés és főzés oly tudomány, 
melynek mester naponta újabb bicső- 
séget arat. Aki a házi-sütőmüvé- 
szetbe be akar hatolni, az tanul
mányozza az előttünk fekvő Dr. A 
O etker (Baden Wien).féle sütőküuy- 
vet. melyet a cég érdeklődő hölgyek 
nek ingyen és bérrasutve beküld.

NYILTTÉR.
Nyilvános köszönet.

Boldogult nőm, illetve édes anyánk 
elhunyta alkalmából mindazoknak, 
kik irányunkban részvétet tanúsítot
tak, hálás köszönetét mondunk.

Sátoraljaújhely, 1911. szept 15.
M o sk o vszky  Dezső 

és gyermekei.

MUSCMONG-BUtlftSrÜHDOI BUZIÁSI PH ÜNM
ü d í t - g y ó g y í t

B a k t e r i u m - m e n t e s
te rm é s ze te s  ásványvíz .

Vese és hólyagbajoknál, a veserae 
dence idült hurutjainál, hugykő- és 
fény képződésnél, a I* kgutak és a 
kiválasztó szervek hurutos bántál- 
mainai kitűnő szernek bizonyult. »i 
Ovosilag ajánlva. — F ő l e r a k a t .  
Behyna T es tvé rek  cégnél Saujhely

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

S z e rk e s z tő : L án cz i A ladár.

Kiadótulajdonos: 
L A N D E S M A N N  M IK S A

B olt h elysiégek
Május hó I-tól Kazin- 

czy-utcza 5 szám alatt 
kiadók.

Értekezni lehet Özv. 
Rosenberg Sámuelnénál.

Sátoraljaújhely, Rákóczy-u. 6. szám.

&
SS

■

Most érkeztek a legújabb őszi áruk 
nagy válasz tékban . B. figyelmébe 
ajánlom a n. é. hőlgykózónségnek-

Olcsó á rak . Figyelmes kiszolgálás-
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A  legmodernebb berendezésű különleges gyárunk

40 év óta van az élén
a sajtoló gyáraknak és szak
körökben a

í h s h Ím
legjobb nevet élvezi
Kérje a .127. szánni külön
leges árjegyzéket, mely bor 
és gyümölcssnjtolókról, tel
jes sajtoló készülékekről, viz- 
hajtásossajtolókról, gyümölcs 
és szőló'malmokról, szőlőzu- 
zókról, hántológépekról stb. 

stb. szól.

,

Több mint 680 érem és első üij stb

PH. MHYFARTH & Co.
W IEN , II., T á bo rs tra sse  71.

1S00 m unkás és tisztviselő. Képviselők kerestetnek

LANDESMANN SÁMUEL
szíjgyártó és nyerges Sátoraljaújhely, Rákóczy-utca 6. szám

Készit és vállal mindenféle e szakmába vágó munkát, javításo

kat elfogad. - Különlegességek; ostorok, izasztó stb. raktár.

a legújabb divatu angol férfi
ruha szövetek, télikabát kel
mék és kiváló finom szőr
meáruk. — Jtói kosztüm  kelmék 
ín s  választékban. — Férfiöltö
nyök mérték szerinti meg

rendelésre elvállaltatnak

posztó és gyapjúszövet —
l d i v  a  t á r u h á z á b a n  

S Á T O R A L J A Ú J H E L Y
R ákóczi utca 6 szám . (K isp iac ) !

I

2087—ö li  vh. sz.

Árverési hirdetmény.

A saujhelyi kir. jbiróság UH. V. 
1274/4. sz. végzése folytán a Köz
ponti keresk. és iparbank 97 kor 13 

| fillér követelésének s járulékainak 
j behajtása végett 1 911 . évi tze p i hó 

18-án d e 9 és fél órakor Sauj- 
helybeu Kazinczy-u. 10 íz. alatt a 
vhajtást szenvedő lakásán elárvere
zem azon 1126 kor. 50 fillérre be
csült ingókat melyeket a saujhelyi 
kir. jbság 911. V. 1274/4. sz. vhaj
tást rendelő végzése alapján le, il
letve felülfoglaltam s melyek a 
911. V. 1272/2. sz vhajtási jkvben 
1—5 t. al., a 911. V. 1250/2 számú 
vhjkvbcn 1—7 t. alatt s a 911. V. 
12102 sz. vhjkvben 1—4 t. alatt 
vannak összeírva u. ra.: bolti fű
szeráruk s üzleti felszerelés stb.

Saujhely, 1911. szept. 4-én.
Rosner Imre. bir. vhajtó.

Lakás kiadó.
Két szobából, I elő

szobából és mellékhe
lyiségekből álló lakás, 
továbbá a gór. kath. 
temető mellett egy bor
pince azonnal kiadó.

HERICZ SÁNDOR.
| Hákdczi-utca 46.

N y u g o d t a n
alhat

ha fehérneműje *»c's7. éjen át
„A8SZONYD1CSKRET* mosó.
kivonattal van beáztatva, mert 
ez a szer a legrövidebb idő 
a'att nagy könnyüséggelünmaga 
oldja fel a zzennyet s mástu p 
gyorsan és fáradság nélkül h In t 
a ruhát SCHICHT-WSZAKVAS‘‘ 
MOSÓSZAPPANNAL vak itó 
fehérre mosni, rm rt az „ ASZ 

SZÓN ZDICS EKET" és a 
SC H1C HT-. SZ A H V A S “ M <> 
SOSZAPPAN úgy fehérítenek 

mint a nap!
!2.: .000 koronával szavatolunk a 
SCHIHT-.SZARVAS" MOSOSZAP 

PAN és az A88ZONYDICSÉRET 
mosókivonat tisztaságáért.

Még álamban 
sem,

képzelheti el, hogy mennyi ve- 
sződséget és mennyi fáradságot 
takarít nn g. ha az „ASSZONY- 
DICSEKET" mosókivonaton és 
SCHICHT-„SZARVAS MOSÓ
SZAPPANON kívül semmiféle 
más mosószert nem vesz. Ez 
esetben mindig jó árut vásárol 
mérsékelt áron és kíméli egy. 
részt a ruháját, mésrészt nem 
pocsékolja el a háztartási pénzét

25000  ko ro n áv a l szavatolunk 
a SCHIHT-„SZARVAS JVU) 
SÓSZAPPAN és az ASSZONY- 
DICSERET rnosókivonat tisz

taságáért.

=  M E G N Y ÍL T  =

FÖLDES FERENCZ
^  CIPÓ KÜLÖNLEGESSÉGEK ÁRUHÁZA
— 1   A K0SSUTH-SZ0B0RRAL SZEMBEN. 1 =
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Van szerencsénk a n. érdemű vevő közönséget tisztelettel értesíteni, hogy az j| 
idei szezonra üzletünkbe legújabb divatu j

női felöltők, kész férfi és gyermek ruhák megérkeztek, j 
úgyszintén angol és belföldi gyapjú szövetek dús válasz- |  
tékban kaphatók. Mérték utáni m e g r e n d e l é s e k e t
olcsó á rban  készítünk.

Szolid ár, pontos kiszolgálás mellett kérjük a n. érd. közönség b. pártfogását

Sátoraljaújhely, Fő-tér.

s r v s

Tisztelettel

Eperjesi

c s e r é p 
kályhák,

gránit
és m árvány

ÉCHlÉt
bizományi e l a d á s a :

BEHYNA TESVÉREK, Sátoraljaújhely.

KLEIN és TOMKA. 

Ház eladás.

Sátoraljaújhelyben a Kossuth Lajos-utcán két nagy 
ház továbbá a francia kert mellett egy kisebb ház, hét 

g hold teljesen betelepített szőlő szántóföldek együttesen 
* vagy külön-külün is olcsón és előnyös feltételek mel

lett eladók. Ügynökük dijaztatnak.
Bővebben érdeklődők a tulajdonoshoz

Feldmesszer Pinkász
sárospataki lakoshoz forduljanak.

Telelőn szám 11.

Kassai Jelzálogbank r. t.
N a g y m i h á l y .

áruosztálya

Gazdák ! Ipartelepek ! Kereskedők !
Kényelmes lefizetésre, olcsó árak és teljes szavatosság mellett szállítunk elsőrangú

gazdasági- és ipari gépeket, cséplökészleteket, benzin-, nyersolaj- és szivegázmotorokat és lokomobiloka*
Eredeti amerikai Mc. Cormick-fele „MILVAUKEE“ jegyúkévekötő- és marokrakó aratógépek, fiikaszálógépek, gyfij- 
tőgepek és tárcsás boronák, továbbá kanalas- és tolókerék rendszerű vetögépek, ekék, boronák, szecskavágó- és répa
vágógépek, járgányok, közlőmUvek, kézi- és járgányhajtásu CShPLOücPEK, valamint BENZ1NLOKOMOBILOK
s állandóan raktáron vannak és — ez utóbbiak üzemben is — bármikor megtekinthetők.

Igen előnyös árak mellett ajánlunk csakis elsőrendű minőségben

porosz sziléziai kőszenet, kovácsszenet és kokszot, 
e lső  osztályú tűzifát, nyersolajat m otorha jtásra ,

gép-, motor- és hengerolajat és kenőanyagokat,
gépszijat, zsákot és ponyvát és mindenféle 

gazdasági és műszaki cikket.
Foglalkozunk továbbá államilag ólomzárolt igen szép LÓHERE és LUCERNA-MAG és egyéb VETŐMAG

VAK, továbbá SZALONNA eladásával is és a Műtrágyát Értékesítő Szövetkezet képviseletét bírjuk mindenféle

műtrágya eladására Zemplén, Ung és Szabolcs vármegyék területére.
Zcmplénmegyei kizárólagos képviselői, illetve elárusítói vagyunk a Miskolczi és Társa piszkei gyárában a leg

újabb szabadalmazott eljárás szerint ké T F P P p [ \ r ) |  szabadalmazott asbest-cement palának, és kivi- 
szliltés kitünően bevált tetőfedőanyagnak a 1 l a t y t v u m / O  natra kétséggel szolgálunk felvilágosítással és aján
lattal e palával való fedésre vonatkozólag, akár közvetlenül, akár pedig járási képviselőink utján.

legolcsóbb árajánlatokkal készséggel szolgá fa KASSAI j e l z á l o g b a n k  r . t . á r u o s z t á l y a  N(ZtmpI*n m)
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GYOMORBETEQEKNEK!
Mindazoknak, kik meghUltfs folytán, vagy a gyomor túlterhelése 

hiányos, nohozen em ésitheto tulmelog vag\ tulhideg ételek . U > 
által uvagy rendszortolen életmód küvetkoitében

gyomorkatarrhusban, gyomorgörcsben gyomor
fájdalmakban szenvednek vagy emésztőzavarokkal

kiizdonok orv kitünS hatásait illctrtlog óvek (Stíl kiiirúhdlt j.i h á iiszfrt 
ajánlunk, hz a

Hubcrt (Jllrich fele füszerbor
Ez a füszerbor kitűnő gyógyerejü füvekből jó borral készít
tetik, mely erősiti és felfrissíti az emésztő szerveket. A fü
szerbor megszünteti az emésztési zavarokat és elősegíti az 

egészséges vér képződését.
A fUsierbornak idejekorán való alkalmazása által gyomorfájdal* 

mák csirájukban fajtatnak meg. tolult ununk használatával műn szabad 
késlekedni. Svniptomák mint fejfájás, felböfögési gyomorégés, feliu- 
vások, hányási rosszullét. melyok krónikás gyomorbajoknál
orosebb mérvben lépnek fel, gyakran nóhánvszori használat után meg
szűnnek,

C  7p L ' f A l z p r l  p  c  ás ennek kellemetlen következményei, mint 
i \ I  c iV t-U C S  szorulás kolika, szívdobogás, álmatlanság.

valam int vértódulások a májban, lép- és hámorrhoiiihajok. füszerbor 
használata által gyakran gyorsan skúnnek meg. tm észthetlcnséget meg
szüntet és könnyű szék által oda nőm tartozó anyagot a gyomorba 
és belekből oltávolit.

Sovány sápadt kinézés, vérszegény-

I

EVOE

lüíjfsodiiszer 
M izonyilhii- 

IoIuü hatásos:
Kopaszság, 
hajhullás, 

hártilás elleni 
szer „Evoe“ erősíti és frissiiti a fej. 
bőrt, erősíti és elősegíti a haj növe
lését. Egy nagy üveg ára, igen ki
adós, 5 korona, három üvegé 12 ko
rona. ..Evoe“ csoda-crém ránc, viru- 
mcrli rtdő, borátka ellen. Nagy tégely 
4 kor. „Evoe • kelet szépítő szappan 

1 korona Utánvéttel.

Az „Evoe“ társaság főraktára

J. BALOGH Wien
11/644. Praterstrasso Nr. 57,

nagyrészt rossz emésztés, hiányos vérkép-ség. gyongeség zCdes é> a máj beteges állapotának követ
kezményei. Étvágy talansug, ideges lankadtság és rossz kedéiyhangulat* 
gyakori fefájás és álm atlan éjjelek következtében sok szenvedésnek 
van az em ber kitéve. \ füszerbor az elgyengült életerőnek újabb élet
ösz tön t ad. A füszerbor fokozza az étvágyul, elősegíti az emésztést és 
táplálkozást, ösztönözi az anyagváltozási és gyorsítja a vérképződést, 
m ognyugtatja a felizgatott idegeket és életkedvet teremt. Számos el
ismerő és köszönő levél bizonyítja ezt.

Füszerbor kapható H és -I koronás üvegekbenj Sátoraljaújhely 
Király beim et. Tátin. Sárospatak Tolesva, Olaszliszka, Tokai Szere cs 
Mád. Tállya. Tárcái. Meg\a>>zó. tiálszécs, löketerabes. líodzásujlak 
Nugymihály, Varannó, llomonua, Sztropkó, Szinna, Mezfiluborc gyógy 
szertáraiban.

Sátoraljaújhelyi gyógyszertárak hajlandók ;i vagy több üveg fű
szerben  eredeti árban Magyarország minden helyéro elszállítani.

I In n iis i tú so k tó l  óvfikotljunk.
Kérjünk kifojozetton 3

Hubert Ul!rich-féle i ü s z e r b o r t ___
Fiiszerborunk nem titkos szer. alkatrészéi aküvotkezők: Malaga

bor 4ő(),U. Borszesz 100.Ü. (ilveerin 100.0, Vörösbor 244)0 Kborénehon lé 
100,0, ( seresznyelé 320.0, Helénagyökér. Anizs, Kömény, amerikai erő- 
gyökér és Kalmosgyükér. Tizen alkatrészeket vegyíteni kell.

X  SALGÓTARJAN1
Kőszén hány a R észvény tá rsu la t

szénterm ékei (szobafütésre és ipa ri cze'Iokra)

KLAR és NEUMAN cégnél
Sátoraljaújhely

rend e lh e tő k  meg. U gyanott legjobb m in o é g ü  apró és 
d u rv a  szemű kétszer m oso tt ko vá cs  szén és koksz 

va la m in t porosz briket kapható.
Superfosfát-m űtrágya Káli-só

i* R 0 G Íft____ családi

varrógépek
Jt 1 o  jr t ü k ó 1 o t e k t> 1) b o  lt!

Csakis cégünk üzleteiben vagy azok ügy- 
: ■ nőkéi utján vásároljunk :

Singer Co. varrógép részvénytársaság.
Sátoraljaújhely Szécscnyitér 4.

Iiypy a fehérnemUtöméshez való utasítást tartal-J 
mazó (iizel bárkinek ingyen kiadatik.

Ny i.SOLAi 
SZ1VÓGÁZ 

OLSEL
BENZIN

Gyors
szállítás

ES LOKOMQBILOt

DIEZBA1 MUTOKIiVAR HENZV. TÁRS.
Németország legrégibb, legnagyobb 

motorgyára.

VEZÉlíKÉPVISELŐ :

BUDAPEST V. KOHARY UTCZA 4
(Alkotiuány-utca sarok.)

ÉS l . i lS l

Eladó.
jsfa gybozsva községben, jibauj- 
m egyében, pálháza mellett, 
nyatalásra alkalmas 4 k. hold, 
részben gyümölcsös kert és az 
azon fekvő bárom szoba konyha 
s előszobából álló lakóház, mel
lette külön cselédház, istálló és 
éléskamara, yíra további enged
mény kizárásával 9000 korona.

B ő v e b b  fe lv ilá g o s ítá s  a p á lh á z a i  

p ó s ta -  és tá v ird a  h iv a ta lb a n  

n y e rh e tő .

Kő eladás.
Faragott (zokli), 

lábazati és járdára 
veres kövek több száz 
négyszögméter eladó.

Bővebbet a kiadó- 
hivatalban.

Üzlet
áthelyezés
és nagyobbitás 

miatt

összes
á r u k

alkalmi árban. Sok cikk 
félárban is.

Teljes üzleti berendezés

minden
elfogadható

árban

divatáruházában S á to r
aljaújhely F ő té r

C3gfS<&9t2BI3att9tt3BS

Az eladásra kerülendő cikkek 
közül különösen kiemelendők:

Angol kosztümök
Női felöltők
Blousok
Aljak
Jouponok
Pongyolák
Gyermekruhák
Fehérnemück
Harisnyák
Keztyük
Valódi amerikai fűzők és 
Ruhadiszek

i m i r a s i s
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SRLVRTOR
Cummi:
sarkak

12\PP HENRIK *1
nÉLY FÜ Q R JO K
m agyar réjzvényl’árja/ága i

B U D A P E S T E NJ r o d a  | G y á r ;V.Báft)oryiifca3 I XKöbányai \ltf*rvl)4'16(Uriniacn| fcUfoo
e l v A l l a j .

niNDEnnEDÜ FŰRRjOKflTj
a legnagyobb mélységig %m l n d a n  e z é ) r a  //

Utólérhefellen 
tartósság ú.

Mindenütt kapható!
Verérképviselő: HermannHirsch,Wienü&

G y á r t  qj javít"
MÉLYFÚRÁSI GEPEKET. SZERSZAMOKAT

ÉS ESZKÖZÖKET.
Legjobb r e f e r e n c i á k !

OI I A ]Afinden óra 14 napi próbára adatik.

Ha ol akarja adni 
Ipari termékeit, gépeit 
Raktáron lévőeáruit.

. De bárminő mán cikkeit is, 
j~ Egész készleteit,
2  Saját vagy bizományi áruit,
Jí Segítségre jövök ebben s 
»© Elintézem Ön helyett 
s  Natf von olcsón és pontosan. —
M Lelkiismeretesen
* Elhelyezi hirdetéseit.
i  N«g yon jól megy. laszlvaa lapukat 
*5 Készít hirdetési szövegeket 
a Elismert hirdető iredám, mely
•  Ingyen megküldi Önnek 
— Ujságkatulógusát,
~  Tele funtos tanácsokkal 

Jó utbaigazitást>kkul 
Általános reklániszokásokkal 
Nagyon kimerítő költségvetéssel'

LENKEI ZSIGBOND
Jp cs t, Sohány-u. 37. telefon 176-09.

fésűk és fog 
kefék kapha 
tők drogueri- 
ákhan s min 
den jobb pi 
perekereske- 
désben, vala. 
mint szaki'z 

letekben.

A szállítás csak utánvétel mellett 
eszközöltetik, 14 nap múlva a pénz 

kívánatra viszaküldetik.

K m  U 
jótáll;
Követeljo azonban, hog ’ 
csak OLLA-t adjon és 
gának csekélyebb értéki. 
mint .é p  oly jó t" feldicsó 
helyek kim utatását, árjog
küld az „Olla* hygien gum _
II ü l i  rraterstras.se f>7. Eredeti m int agy iij 

temények 12 drb. 5 korona.

Kapható Sátoraljaújhelyben Widder 
és Reichard gyógyszertárában és 

Hrabéczy Kálmán drogueriájában
|  E fy  OKOS fej J --------------

Ili rwSSüfi < Őszi trágyázás!e lsa játítja  
melyekkel 
a háziasszonyt megajándékozta.

Dr. Oetker sütőpora á. 12 f
élesztő pótlásául szolgál, 
mellyel kuglófokat, linzi és 
más egyéb tortákat, valamint 
mindennemű süteményeket s 
tésztákat lazábakká, nagyob
baké, jobb izüve és könnyeb
ben emészthetővé tesz.

Dr Oetker pudingpora á. 7 2 
f. tejjel főzve, gyermekeknek 
és felnőtteknek csontot képző 
nagyszerű és olcsó utóeledel 
nyújt.

Dr Oe.ker vanilincukra á
12 f  csokoládé, tea, puding, 
tej, mártás és créme vanilliá- 
zá'ára szolgál és teljesen pó
tolja a drága vanillia-csövet. 
Egy csomag tarla ma 2—3 jó 
vanillia csőnek felel meg. 
Kimerítő használati utasítás min 
den csomagon — Kapató minden 
élelm iszer üzletben valamint dro- 

((ériában Vények ingyen.
Dr Oetker, Baden-Wien

Óvakodjunk 
a hamisítá
soktól I

Valódi

T h o
a legjobb t

óvakodjunk 
hamisitások

[M uhi ,Ó1 1
véd ja g y tl

m a s s a I a k
*s legolcsóbb foszfor«avas 

műtrágya I

ily... f  j
Tan is  

álorncAr rXN eredeti 
ran rajta.

• B ~
% 2  a •Í« o 3 Thomusschlacke

~  — '■a- N O  
i  <*
" 3  > lr  s  *o

~ “  O 3
f* 2  J .N

I 3 2.JÍ

Senkinek sincsen már többé szük
sége arra, hogy magának valódi 
aranyórát *2(X) koronáért vásároljon, 
amióta az Elektro aranyórák kitűnő 
szerkezettel (Glasshűtte: rendszer) 
készíttetnek. Ezen óra fedele 3 szó 
ros, meg nem változó, aranyhoz ha
sonló féravegy ülőkből s ezen felül 
még egy villamos utón előállított, 
vastag valódi aranyréteggel bevont 
burkolatból áll, minélfogva annak 
tartósságáért kezességet vállalunk, 
Az Elektro aranyórát senkisem kü
lönböztetheti meg egy igazi aranv- 
órától. Az óra pontosságáért ö évi 

Írásbeli jótállást adunk.

j í r a  csak 9 kor. 75 /Hl.
Ehhez illő aranyduhlé, lánc a tar
tósságért 5 évi jótállássá', csak 3 
kor. 75 fillér. Egyedüli elárusitás 

utánvétel mellett

BÜHLER A-nál WIEN II 912
Afrikanergasse.

Kalmár Vilmos
a Thom asphospuat Fabrikcn Berlin,

vezérképviselője 
Budapest, VI. A ndrássy-ut 49.

Különösen a jelenlegi rendkívül olcsó 
árakra figyelmeztetjük a vásárlókat

Kazinczy-utcza 
8 számú házamban 
levő üzlethelyiség, 
mely esetleg cuk
rászdának is alkal
mas kiadó.

Alarkovits Miksa
landeimanu Miksa é l Téraa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.

Tk. 7906/1911. szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A saujhelyi kir. törvényszék mint 

telek könyv ihat óságközhirétesii,hogy 
báró Vécsey Béla végrehajtatnak 
Hangár dános vhajtást szenvedő 
elleni 116 kor. tőkekövetelés és jár. 
iránti végrehajtási ügyében a sauj- 
helyi kir. törvényszék területén levő 
a Sátoi aljaujhely r. t. varos hatá
rában fekvő a saujhelyi 2432 sz. 
betétben A. I. 1—2 sor. 747. 748, 
hrsz. a. felvett jószágtestnek a B. 1 
a llancsár János nevén álló jutalé
kára 1729 kor. ezennel megállapí
tott kikiáltási árban elrendeltetett 
és hogy a fentebb megjelölt ingat, 
lanra az 1 9 1 1 . évi október ho 7 
napjának d. e. 10 órájakor a kir, 
törvényszék árverési helyiségében 
megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron eladatni 
^ g .

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan kikiálltásiárának 10 szá
zalékát vagyis 172 korona 90 fi.lért 
készpénzben, vagyis óvadékképes ér
tékpapírban a kiküldött kezéhez le
tenni, vagy annak a bíróságnál elő— 
leges letételét igazoló elismervényt 
átszolgáltatni.

A kir. tszék telekkönyvi hatósága 
megállapítja miszerint .-

1. a fenti ingatlan a kikiáltási ár 
felénél alacsonyabb vételárban le
nem üthető.

2. hogy azon árverelő a ki a ki
kiáltási árat meghaladó ígéretet tesa 
köteles nyomban a leütés után bá. 
natpénzét az általa ígért vétálár 10
zázalékálg kiegészíteni, mit ha ei- 

rau ászt Ígérete figyelmen kívül ma
rad s a haladéktalanul folytatandó 
árverésben mint árvelő többé részt 
nem vehet.

Sátoraljauj.helyben a kir. törvény 
szék mint telekkönyvi hatóságnál 
1911. évi au^ hó 22-ik napján.

Wieland s. k,
táb ai bíró.

1911. V. 149/7. 1911. V. 211/2sz.

Árverési hirdetmény.

Alu'irt bírósági kiküldött ezennel 
közhírré teszi, hogv a gálszécsi kir. 
jbirúságnak 1911. V. 149 5, V. 21111. 
sz. végzése folytán dr. Goldberger 
Ignác és dr. Szirmay Béla ügyvéd 
által képviselt Takács Szoták Mi
hály s neje Párnahaj János felpere
sek részére 432 kor. és 200 korona 
tőkekövetelés a jár. erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán alpe
restől lefoglalt és 800 koronára be
csült ingóságokra a gálszécsi kir. 
jbiróság 1911. V 149/7 számú vég
zésével az árverés elrendeltetvén, 
annak a korábbi vagy felülfoglal- 
tatók követelése erejéig is, ameny* 
nyiben azok törvényes zálogjogot 
nyertek volna, alperes lakásán Ma* 
gyarizsépen leendő megtartására ha
táridőül 1 9 1 1 . évi szept. ho 26-lk 
napján d. u. 3 ét fé l órájára kitüze- 
tik, amikor a biróilag lefoglalt csűr 
s egyéb ingóságok a legtöbbet Ígé
rőnek készpénzfizetés mellett, szük
ség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az el
árverezendő ingóságok vételérából a 
végrehajtatókövetelését megelőző ki- 
elégittetéshez jogot tartanak, hogy 
amennyiben részükre a foglalás ko
rábban eszközöltetett volna és ez a 
végrehajtási jegyzőkönyvből ki n®01 
tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket •*
árverés megkezdéséig alulirt kikül
döttnél írásban vagy pedig szóval 
bejelenteni el ne mulasszák.

A törvényes határidő a hirdet 
raénynek a bíróság tábláján történt 
kifüggesztését követő naptól számit* 
tátik.

Gálszécs 1911. szept. 12.
Ciájl Jenő

bir. k i k ü l d ö t t ^
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