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Nem alkuszunk.
Ki az a rettenhetlen, szilárd 

férfiú, az a hajthatatlan, szilárd, 
se jobbra, se balra nem néző 
ember, aki kevélyen kijelenti 
többes számban (melyet tudós 
nyelven ( luralis majestaticusnak 
neveznek , hogy nem alkuszunk ? 
. . . Nem, nem és százszor nem! 
Alkudni nem fogunk l Türik-sza 
kad, de a majoritás akaratának 
érvényesülnie kell.

Ki lehet ez más, mint Khuen- 
Héderv.ry gróf ezidőszerint még 
Magyarország miniszterelnöke ? U 
az, aki nem alkuszik és ő az, aki 
ezt fenséges többes számban je
lentette ki. Neki nem kell kom 
promisszum, semmi néven neve
zendő paktum. (J úr, ha már 
úrrá kinevezték. Ne felejtsük el, 
hogy mindig akart valamit, tud
niillik az, aki sohasem tudott 
akaratának érvényt szerezni. Ez 
a dicsőséges múltja jogosította 
fel arra a kevély kijelentésre, 
melyet rajta kívül senki sem vesz 
komolyan; sőt nem esünk messze 
az igazságtól, ha annak a véle
ménynek adunk kitejezést, hogy 
egészen komolyan ezt a kijelen 
tést ó maga sem veszi.

S ha először hangoztatná ezt 
a dölyfös szándékát, még hagy- 
ján volna ! De méltóztatik bizo 
nyira emlékezni, hogy már egy
szer hangoztatta ezt, sőt egyszer 
nél valamicskével többször is. 
Vagy nem ugyanaz a miniszter
elnök-e ő, aki annak idejében, a 
fegyverszünet megkötése előtt 
harsányan kiálltotta, hogy nem 
alkuszik. Pedig akkor éppen oly 
kevéssé közeledett ho zá az el
lenzék alkudozási szándékkal, mint 
most. Teremtett lélek nem volt 
az ellenzéken, akinek eszébe ju
tott volna alkudozásra bírni a 
miniszterelnököt, mégis kiabált és 
ágált, hogy ő nem alkudozik.

S vájjon nem ugyanaz a mi
niszterelnök-e ő, aki, miután az 
ellenzék részéről senki sem köze. 
ledett hozzá, békegalambokat kül
dött ki az obstrukció vizözönén 
úszkáló bárkájából, hagy hozzanak- 
yjgyenek békeolajágakat, mert a 
kormány pártja ki voltéheztetvef 
Bizony ő volt az és minthogy a 
békegalambok olyan íültéteieket 
hoztak, amelyeket a kormány csak 
fogcsikorgatva fogadott, ennek 
folytán megette a békegalambo
kat.

S csak ő volt az, akinek az 
ellenzék puszta kegyelemből adott 
költségvetést. Kegyelemből meg
engedte az ellenzék, hogy a véd- 
erőjavaslatokat (ezt a küszöböt, 
amelyen sehogyse tud átlépntj két

szer hetenként tárgyalhassák, csak 
azért, mert a kormány presztízsé
nek látszatát akarta megmenteni. 
Később ezt a presztízse látszatot 
is elejtette, vagy megette úgy,

, mint a békegalambokat. Egészen 
levette a parlamenti tanácsiskola 
műsoráról a véderőreformot.

S most, amikor az egész költ
ségvetés még elintézve nincs, újra 
előáll és azt susogja, most csak 
halkan, de azért eléggé hallhatóan, 
hogy nem alkuszik. A régi nótát 
kezdi újra, mintha a világ teljesen 
feledékeny volna.

Körülnézünk és keressük, hogy 
I ki az, aki az ellenzék részéről al
kudozni kíván, a kormánynyal ? 
Valóban: senki sincs. Ö csak han
goztatja, hogy nem alkuszik. Nem 
azért, mintha nem tudná, hogy 
nincs kivel alkudni, hanem mert 
nyilván hívni akarja az ali, adózó
kat. Jöjjetek kisdedeim és alku
dozzatok már ! Mert ha nem jöt 
tek, bizony mondom, én jövök 
hozzátok és én teszek nektek aján 
latokat!

Ilyen nagy a kevélység Khuen- 
Héderváryban, Magyarország mi
niszterelnökében.

SÉRELMES
RENDELET

a telekkönyvi eljárásnál.
Az igazságügy miniszter 14408/Ül 1. 

száruu rendeletével elrendelte, hogy 
a telekkünyvtárA ezentúl csak d. 
e. 10 érától 12 óráig, illetve a vásá
rok és heti vásárok napjain 0—12 
óráig álljanak a jogkereső közönség 
rendelkezésére Ismét ütöttek hál 
rajiunk egy alaposat s még csak 
megindokolni sem tartja érdemesnek 
a miniszter ur azt, hogy mi vezette 
e bö'cs rendelet kiadására. Ma a mi
kor Magyarország az őstermelésről 
az iparra és kereskedelemre is kezd 
áttérni, mikor ennek következtében 
egyre jobban éo egyre fokozottabb 
mérvben vesznek igén) be hitelt, ami 
természetesen a nyilvánkönyvi for
galom nagyarányú emelkedését 
vonja maga után, igazáu nehéz meg 
érteni e rendelet célját. Iukább azt 
vártuk, hogy a miniszter ur, akit 
úgy latszik minden alap nélkül rá
galmaztak meg azzal, hogy erős szol 
ciális érzékkel bíró, modern gondol
kodású ember, ezeknek a szempon
toknak a figyelembe vételével igye
kezni fog majd módot találni arra, 
hogy a telekköuyveket a jogkereső 
közönség részéro hozzáférhetőbbé 
tegye, és visszaszállítja majd azt a 
régi ügyrendet, amelynek idején a 
telekkönyvtárak a délutáni órákban 
is uyitva állottak.

S ime mi történt. Az, hogy a mi
niszter ur ahelyett, hogy a sérelmet 
kellőképen orvosolná, tetézi azt még 
egy újabb s olyan nagyfokú sére
lemmel,amelynek iiár nemcsak abiró- 
ság adminisztrációjára van befolyása, 
hanem amely a hitelviszonyok meg
rontásával a gazdasági élet pangá
sára s a megye ifjú korát élő ipa
runk és kereskedelmünk fejlődésének 
megakasztására fog vezetni. L)o a 
rekompenzáció, amit a rendelet 
ezért a mindenkinek való kellemet
lenség okozásért nyújt, legalább 
igazán becses-

Az ügyvitel egyszeiüsitése ! Kit 
nem hoz lázba ez a fenséges eszme, 
mely államférfiaiuknak már fixa ide
álja s a mely eszmének a cégére 
alatt a nagyközönségre végre a kel
lemetlennél kellemetlenebb reudele- 
tek egész özönével árasztják el az 
alájuk rendelt szerencsétlen hatósá
gokat.

Csak a gyengébbek kedvéért tart
juk szükségesnek megjegyezni, hogy 
ezeknek a zűrzavaros rendeleteknek, 
amelyekről az alkotójuk sem igen 
tudja, hogy mire jók, az ügyvitel 
egyszerűsítéséhez alig vau több kö
zük, mint pld. az újhelyi pompás jár
dának és világításnak, teszem azt a 
iripoliszi háborúhoz.

Dó hát — hiszen elvégre is csak 
kell adni valami munkát annak a 
sok tiszteletbeli díjtalan címzetes de 
ideiglenes segédfogaimazó gyakor 
nők helyettesnek.

De hogy a tárgynál maradjunk, 
rettentő módon éget a kíváncsiság, 
hogy az ismertetett rendelet hogyan 
és milyen irányba fog a telek
könyvi ügyvitel egyszerűsítésére 
vezetni, amit ne ad^ou az isten, mert 
mérget lehet rá venni, hogy akkor 
az igazságügy miniszter ur felbuz
dulva a sikeren, az ügyvitelt telje
sen egyszerűsítendő, egvszerüeu el 
fogja reudelui a telekkönyvtáraknak 
egész napon át való zárva tartását. 
Hiszen ez a két óra már úgy seiu 
számit!

Egy vigasztaló passzusa mégis van 
a rendeletnek. Nevezetesen az, 
amellyel a miniszter felhatalmazza a 
törvényszéki elnököket, illetve a te 
lekkönyvi hatósággal bíró járásbíró
ságok vezetőit, hogy a telekkönyv
iárak nyitva tartására szánt időt, ha 
azt szükségesnek tartják, 1 órával a 
saját hatáskörükben meghossszabbit- 
sak. Ez pedig reánk nézve annál in
kább vigasztalóbb, mert törvényszé
künk eluöke, Fornszek Béla, sokkal 
kitünőbb adminisztrátor és a köz
szükségletet sokkal jobbau átérző 
ember, mint a minisztere (a világért 
se vegye ezt Méltóságod bóknak, 

kevés van 
nem is kételkedünk

mert evvel még igen 
mondva) s igy 

L a p u n k  m a i  H z á n m  G o l d a l .

benne, hogy jogával mihamarabb 
élni fog, tompít majd önnek a sze
rencsétlen rendeletnek az ólén.

Dr R. A.

Angyalcsinálók
a bíróság előtt.

Szerencs bünkrónikájábol.
Néhány hónappal azelőtt rette

netes bűnök kerültek napfényre 
Szerencsen. Egynéhány minden 
emberi érzésből kivetkőzött asz- 
szony — felhasználva megtévedt 
asszonyok és leányok kényszer
helyzetét — pénzszerzési vágyból 
a legundokabb bűnre: az angyal
csinálásra vetemedett.

A legrettenetesebb a dologban 
azonban, hogy ezek a lelketlen 
bestiák egész iparszerüen űzték 
bűnös praktikáikat és dacára, hogy 
az egész város tudott üzemeikről, 
csak most, évek múlva vetett vé
get a bűnöknek a hatóság.

E bestiák fővezére Tóth Ist
vánná volt. Ennek az asszonynak 
valósággal tudós hire volt a kis 
vidéki városban és a hiszékeny 
köznép minden ügyes-bajos dol
gával hozzá járt, tőle kértek ta
nácsot. Persze hogy kihasználta 
ezt a népszerűséget Tóthné asz- 
szony és hogy pénzt keressen, 
olyanokon is végzett műtétet, akik
nek erre semmi szükségük nem 
volt.

Így kerültek a csütörtöki tár
gyalás folyamán a bíróság elé 
olyanok is, akik teljesen ártatla
nok voltak a szörnyű bűnben és 
csak a Tóthné rábeszélése foly
tán vetették magukat alá a „mű
tétnek", melyre pedig semmi szük
ségük nem volt. De hurokra ke
rültek olyanok is, akiknek részUk 
van a bűnben és akadt olyan is, 
aki már 4 és fél hónapos mag
zatától szabadúlt bűnös utón.

Egy a kár csupán az eredmény
ben hogy azok 60-an, vagy két
százan, akiket általánosságban ha
sonló bűnnel vádolt meg a vád 
és védelem, nem kerültek az igaz • 
ságszolgáltatás sújtó keze alá. 
Mert az ország, de főleg ennek 
a vidéknek az érdeke azt követeli, 
hogy elvegyék méltó büntetésüket 
valamennyien azak, akik ebben a 
rettenetes bűnben részesek és 
ily iörtelmes úton kívántak sza
badulni bűnbeesésük következmé
nyeitől.

Az érdekes bünperről a következő 
részleteket jelenthetjük :

A tanács.
Szörnyű bünpert tárgyalt f, hó

3-án, csütörtökön a helybeli kir. 
törvényszék. Egy egész labor sze-
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rencsi asszony  került a vádlottak 
padjára azzal vádolva, hogy pár 
hetes, vag y  hónapos magzataikat — 
h ogy  szég y en ü k tő l szabaduljanak — 
bűnös utón elpusztították. A bün
tető  tunács elnöke Wielland Lajos 
kir. Ítélőtáblái bíró, tagjai: Fejes 
Ernő, dr. Kagy Béla, j t g j s f l : dr. 
Gómóry Vilmos voltak. A vádható
ságot Eiserth István kir. főügyészi 
h e ly e tte s  képviselte, a védelmet dr. 
Busa Barna újhelyi, dr. Szilva Béla 
és dr. Tóth L ajos szerencsi ügyvé
dek látták el.

Vádlottak
13 nő — leány és asszony vegye

sen — került a vádlottak padjára, 
akik közül hárman a bűn végrehaj
tásával, Ü-en m agzatelhajtással, 1 
ped ig  b ü n segéd séggel volt vádolva. 
T óth Istvánnét 10, Potecsnik Jó- 
zsefn ét 1, Csabala Józsefnót ö, Is- 
tovszk y  Zsuzsannát 1, Ferdíts Má 
riát 2, Bemer L ajosn-t, Iglár Mári • t, 
K ertész Borbálát, Kiss Gábornál, 
Szűcs Jánoanét, Kol ár Ju’csát. 
Kollár Borbálát 1 — 1 esetben vádol 
ták a bűn elkövetésével, mig Olajos 
Borbála b ün segéd séggel vádolva 
azért került bírái elé , mert Istóczky 
Zsuzsannát ő küldte T ót néhoz és 
segéd k ezett a m egölt m agzat elta
karításánál.

Beismerésben.
A vádlottak va lam enn yije b e i s 

m erte bűnét. Tóth litván od  beös 
merte, h ogy  e g y  csontból készült 
horgoló tű seg é ly év e l m ű tétet vég 
zett Igár Márián, Zabala Józsefn én , 
K iss Oábornén, K ertész Borbálán, 
Szűcs Ján osn én , Kollár Julcsán, 
Kollár Borbálán, Istóczky Z suzsan 
nán és B em er L ajosnén. Potecsnt’- 
J ó zsefn é beösraerte, h ogy  Tóth Ist- 
vánnén, Csabala Jó zsefn é  pedi^ , 
h ogy  Ferd íts Márián és Istóczky 
Zsuzsannán v ég zett  m ű tétet. Vala
m en n yien  azzal véd ek ez tek , hogy 
a hozzájuk fordu’tak szerencsétlen  
h elyzete  in d ította  ők et arra, hogy 
rajtuk seg ítsen ek . A „m ű tétet4* kial 
lottak pedifc azt á llíto tták , hogy nem  
is volt szü kségü k  a „m ű tétre“ és 
csupán rábeszélésre vete tték  annak  
m agukat alá. — Olajos Borbá'a c>u- 
pán jóh iszem ű séggel -v éd ek eze tt  a 
b ü n seg éd ség  vádja ellen .

ítélet.
Eiserth István főügyészi helyettes 

vadbesztdében az összes vádlottak 
szigorú megbüntetését kérte, mert 
csak szigorú Ítélettel lehet elejét 
venni ezeknek a vármegyeszrte el
harapódzott rettenetes bűnözéseknek. 
A védők s köztük első sorban Búza 
Barna ezzel szemben a vádlottak 
ártatlanságát hangoztatták és azok 
felmentését kérték azon az alapon, 
hogy nem lett bizonyítva, miszerint 
a műtétet kiállottak tényleg olyan 
állapotban voltak, hogy' magzatel
hajtásra volt szükségük.

M integy órai tanácskozás után 
h ird ette ki Wielland elnök a tör
v én y szék  Ítéletét, mely szerint Tóth 
István n ét négy rendbeli bűnért 2 
év i börtönre, Potecsnik Józsefnót tí 
havi börtönre, Csabala Józsefijét 4 
havi fogházra, Istóczky Zsuzsannát 3 
havi fogházra, Bemer Lajosnét 4 
havi fogházra és Olajos Borbálát 
bünsegédségért 2 napi fogházra át
vá ltozta th a tó  20 korona pénzbünte
tésre ítélte. A büntetésekből Tóth 
Istvánnénál, Potecsnik Józsefnénál ós 
Istóczky Zsuzsannánál 2—2 hónapot 
a vizsgálati fogsággal kitöltöttnek 
vettek . —■ A tübbi vádlottakat fel 
mentették és az elítéltek közül is 
Tóth Istvánná kivételével valatueny- 
nyit szabadlábra helyezték. Az ügyész 
a felmentések, az elitéltek a I Liuös- 
ség megállapítása miatt felebbeztek 
az ítélet ellen.

Uhely fejlődése.
Nyilatkozik

dr. Bessenyey Zénó
Régen megírtuk már e hasábokon, 

hogy mennyire hiányát érzi Ujhely 
egy modernnül berendezett szállo
dának, vendéglőnek, mulatóhelyiség 
nek és általában kényelmes, a kor 
igényeinek megfejelő magánlakásoK- 
nak. Kifejtettük azokat a hátrá
nyokat is, n elyek mindezek hiánya 
folytán e várost érik és folyton sür 
gettük azok létesítését. Természetes 
hát, hogy a legnagyobb örömmel 
fogadtuk a hírét annak, hogy hg. 
Windischgraets Lajos és dr. Bessenyey 
Zénóval az élén egy részvénytársa
ság megakarja valósítani mindezeket 
a küzszükségletet képező dolgokat 
és hogy tisztában lehessen a város 
közönsége a mozgalom ólén állok 
terveivel, megkérdeztük dr Bessenyey 
Zénót a terv részleteire vonatkozóan.

Dr Bessenyey kérésünkre a kővet
kezőkben volt szives nyilatkozni.

Abból az alkalomból, hogy her
ceg Windischgraetz Lajos eladóvá 
tette a Magyar Király szálloda mel
lett lévő és a Munkácsi-utca mind
két oldalán végighúzódó házát, 
illetve telkeit,mozgalmat indítottam 
oly irányban, hogy ezen telkek 
megvásárlásával és a mennyiben 
az eire vonatkozó tárgyalások ered
ményre vezetnének, a .Magyar Ki 
rályM szállodának az alapításba való 
bevonásával, de ha ez nem lehet 
o nőikül is, részvénytársasági ala
pon építtessék egy modern s a 
város díszét és fejlődését szolgálni 
hivatott pa'ota, melyben körülbe
lül az a ábbi helyiségek lennének 
elhely ezve: egy nagy étterem, 
egy kávéház, egy bálterem, 70—80 
szobából álló szálloda, kusziuóhe- 
lyiségek, és a kiszélesített s való 
szinüieg üveggel btlodett Munká
csi utca mindkét oldalár, boltok, il
letve bazárhelyiségek, végül a 
még rendelkezésre álló területen 
magánlakások, vagy elhelyezésre 
váró hivatalok. A palota két eme
letes lenne központi fűtéssel s a 
ház különböző részein elhelyezett 
vllanyos liftekkel.

A létesítési költségek egy részét 
az épületre fövendő amortizatiós 
kölcsön fedezné. A hátralévő ősz- 
szeg pedig részvényjegyzés alap 
ján lenne összehozható. Már eddig 
is mintegy 250—300 ezer korona 
jegyzés történt s remény van arra, 
hogy egy budapesti tőke is na
gyobb összeggel fog részt venni 
az alapitásbun. Nagyon természe
tes azonban, hogy szükséges lenne 
az újhelyi tőkének is segíteni az 
ügy va'óra váltását. E tekintetben 
az esetleges magán tőkéken kívül 
főképpen az újhelyi pénzintézetek
től váiunk nagyobb támogatást. 
Egyrészt, mert az újabban e té
ren kifejlődőit nagy versengés mi
att nagy t  hnu tőke ki rés ezúton

elhelyezést, s a piac kihasználása 
folytán kevés jobb üzlet ajánlko 
zik a pénzintézetek számára, mint 
ezen szálloda építésében valórész
vétel, másrészt mert ezen terv 
valóra váltása esetén Ujhely fej
lődése oly nagy lépéssel haladna 
előre, hogy ez a pénzintézetekre 
közönyös nem lehetne, hanem 
egyébb működésüket is előnyösen 
befolyásolná. Az egész üzlet kü
lönben is rendkívül rentábilis, mert 
a befektetett tőkének legkevesebb 
7—8 százalék jövedelmezésére van 
kilátás.

Célszerűnek látszik, hogy a vá
ros maga is részt vegyen valamely 
összeggel a részvényjegyzésben, 
mert mig igy egyrészt a vállalat 
biztosítva lenne a köz támogatá
sáról s mentesítve látszanék lenni 
mindenféle esetleges közigazgatási 
szekatúráktól, addig másrészt a vá
ros is az igazgatóságban való kép 
viseleté által a köz érdekében be
folyást gyakorolhatna az üzlet me
netelére.

Most itt az alkalom, hogy egy 
kedvező alkalmat megragadva Uj
hely megmutassa van-e benne élet
erő s a saját erejéből képes e 
fejlődését egy nagy lépéssel előre 
vinni 't

Még csak egyet! Sokan annyira 
szükkeblüek a város támogatási 
bán, hogy még a kilátásba helye 
zett pótadómentességet is a város 
veszteségének tekintik. Ezeknek 
megjegyezhetjük, hogy eltekintve 
azon rengeteg közvetett haszontól, 
melyet egy ilyen vállalat Ujhelyre 
nézve eredményezne, közvetlen 
utón is szaporodnának a város 
bevételei, mert csak maga az épü
let lenne adómentes, maga a vál
lalat jövedelmei után adózna s azon 
kívül adízna a vendéglős, kávés, 
boltosok és egyébb a palotában el
helyezeti üzletek.
A mi tervünk az volt, hogy mind

ezeket a város létesítse a saját üze
meiben. Most azonban, hogy akad 
tak vállalkozók, akik hajlandók mind
ezt részvénytársasági alapon meg
csinálni, szives örömmel látjuk ezt. 
Sőt a város érdekéhon jobbnak, cél
szerűbbnek tartjuk, hogy privát vái 
lalat vegye kezébe a vállalatot, mert 
mig egyrészt a városi üzem mindig 
nehézkesnek és költségesnek bízó
in út, maga a város anyagi helyzete 
sem engedi meg, hogy manapság 
ilyen nagyobbszabású, rengeteg be
fektetést igénylő vállalatba bocsát
kozzék.

De mert a létesítendő vállalat a 
város fejlődésére nagy kihatással lesz, 
amennyiben megjavítja a lakásviszo
nyokat és módot ad az idegenforga
lom emelésére, szükségesnek tartjuk, 
hogy maga a hivatalos város, de aj 
magánosok is minden erejűiből se
gítségére siessenek azoknak, akik e 
nagyszerű tervet meg akarják való
sítani.

Hisszük, hogy ez a támogatás nem 
marad majd el és rövid időn beiül 
Ujnely^ város egy hatalmas, közszük-

| ségletet kielégítő épülettömbbel gaz 
, dagabban siet majd előre azon az 
úton, amelyen minden — a termé
szetes fejlődést követő — város 
igyekszik haladni manapság.

APRÓ
FELJEGYZÉSEK.

R t̂b^Gyula Nemrégen adtunk hirt 
— Búza arról az elösmerésről, a 

Barnához rae|y « .  országos fiig- 
' 1 ' getler.ségi pártban.nyilvá- 

nult meg Búza Barna iiánt abból 
az alkalomból, hogy a hosszupályi 
választókerületben oly dicsőségtel- 
jesen lobogtatta meg a független
ségi elvek zászlaját. Most egy újabb 
eiösmerésről kel hirt adnunk, amely 
a függetlenségi párt nagynevű ve
zére : Justh Gyula részéről érte Búza 
Barnát. Ezt az elösmerést Justh 
Gyula a következő levélben adja 
tudtára Búza Barnának :

Kedves Barátom !

Hálás köszönetét mondok 
Neked úgy a magam, mint a 
vezetésem alatt álló párt ne
vében szives készségedért, hogy 
a hosszupályii választókerület 
jelöltségét elfogadtad és hogy 
önzetlen, hazafis lelkesedéssel 
fáradhatatlanul küzdöltél, hogy 
zászlónkat diadalra vigyed. A 
korrupcióval, vesztegetéssel és 
a nagy hatalmi befolyással 
szemben is elért fényes ered
mény bizonyítja kiváló képes
ségeidet. Adjon neked a Min 
denható egészséget és erőt, 
hogy ragyogó tehetségedet so
káig érvényesithesd édes ha
zánk és pártunk szolgálatában 
s kívánom, hogy a jövőben 
teljes siker koronázza fárado
zásaidat

Tisztelő barátod : 
Justh  Gyula.

I'yen hatalmasan nyilvánul meg 
minden számottevő egyéniség előí
rni* rése azért a páratlan eredmé
nyért. amelyet Buza Barna a leg
utóbbi va'asztás alkalmával vívott 
ki magának és a függetlenségi esz
mének. Csak az itteni hatalmasok 
szeretnék lekicsinyelni az eredmé
n y t  a hosszupályi fényes erkölcsi 
győzelemnek. Hát csak szeressék, 
úgy sem törődik velük senki. Aki 
számottevő — ezalatt az erkölcsileg 
számottevőket értjük — mindany- 
nyian kellőleg tudják méltányolni a 
Buía Barna érdemeit, a többivel 
pedig — akik a kákán is kukurica- 
szemet keresnek — nem törődünk. 

•
A homonnai A horaonnai járási szám- 
sikkasztás, vevőségnél történt sik 

kasztás ügyében közigaz
gatási utón már befejezték a vizs
gálatot és kid-ritették, hogy körül
belül 8000 korona az az összeg, a 
melyet Koróssy S tudor járási szám
vevő bűnös utón elkezelt. Most már 
az ügyészségnél vanna az iratok s 
a vizsgálóbíró az elmúlt év utolsó 
napjaiban Körössy előzetes letartóz
tatását reudelte el. Körössy azon
ban — hogy elkeni je hivatalos utón 
való ideszállitását — f. hó 1-én je- 

igytészségen s egyben

Vámos Jenő ezukrászata
— .. ______________ Satoraljm iji.i'ly, (a volt Szakátay-icle ezukrászda).
Naponta friss sütemények, 

és uzsonna kávé.Reggeli
o

o

Mindéi alkalomra a legmüvészibb kivitelben torták, tea 
és mindennemű sütemények készítését vállalja. —

Pontos és ligyelmes kiszolgálás
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felfolyamodást jelentett be a vizs
gálóbíró letartóztatást elrendelő vég 
zése ellen. A vádtanács azonban 
helybenhagyta a vizsgálóbíró intéz
kedését s most — újabb felfolya- 
modás miatt — a kassai kir. Ítélő
táblánál van az ügy. Nemsokára 
tehát tárgyalásra kerül a sikkasztás 
ügye s akkor világosságot deríthet, 
nek majd arra is, hogy kinek a 
vétkes gondatlansága tette lehetővé 
a közpénzek elsikkasztását.

*
Csinadratta A cirkuszicsepürágókrck- 
Bum! Bum ! lángjainak ez a jól ösmert 

Bum ! formája jutott eszünkbe, 
" araikor kezünkbe került
a csütörtöki szinlap, rajta karónagy
ságú betűkkel, hogy : »Mezey Kál
mán felléptével**, llát mióta vendég
szerepelnek a direktorok a saját tár
sulataiknál ? Mióta megy esemény
számba, ha a direktor — aki ép 
olyan reudes tagja a társulatnak, mint 
a többi hozzászerződütt színészek — 
fel kegyeskedik lépni egy-egy da- 
rabbau ? Vagy talán Mezey Kálmán 
az egyedüli direktor, akinek művészi 
értéke oly nagy, hogy azt külön is 
tudatni kell a közönséggel ? A ig 
hisszük. Mi Komjáthy Jánost tartjuk 
legalább is olyan szinesztehetségnek 
mint Mozeyt és azért soha sem ol
vastunk felléptéi alkalmával hasonló 
ízléstelen reklámokat. Eivégre ha a 
reklámok idejét éljük is, ha a közön
ség kíváncsiságának, érdeklődésének 
felköltésóre bizonyos mértékig való 
reklamirozása egves do gok
nak szükségessé is válik néha, a rek
lámban is határt kell ismerni a di
rektornak és nem szabad a színhá
zat közönséges vásári bódék nívójára 
sülyeszteni. — Egészen máskánt áll 
a dolog Lenkeffy Ilona fellépteinél, 
mert ő nem tagja ma a társulatnak 
és ha ki is nevezi őt a direktor mű 
vésznőnek — holott a tegnapi ered 
raény erre jogot nem adhat — még 
el lehet nézni egy kis jóakarattal 
Elvégre elnéztük mi már — ugyan
csak a direktor iránti jóakaratból — 
hogy a társulat Leukeffy Ilonánál 
jóval tehetségesebb naiváját soha 
szóhoz nem juttatják a neki megfő 
lelő szerepkörben, — Valamivel ke 
vesebb Ízléstelenséget és jóval több 
művészetet kérnénk hát kedves di 
rektor űr.

H Í R E K .

A közönséghez,
ahhoz a közönséghez fordulunk is
mét, amely eddigi munkásságunk so 
rán hűen, igaz lelkesedéssel tartott 
ki mellettüak és erőt. kitartást nyúj
tott nekünk mindazokhoz a nehéz 
küzdelmekhez, melyek együtt jár
nak egy a köz érdekeiért önzetle
nül küzdő sajtóorgánum működésével.

Az új esztendő küszöbén állunk. 
Ismét lepergett hátunk mögött egy 
év, a tizennegyedik immár a lap éle
tében. Es mi ma is ugyanazzal a 
fiatalos erővel, ugyanazzal a tánto
ríthatatlan lelkesedéssel, ugyanazzal 
az önzetlen elvhűséggel harcolunk 
a közérdekek szolgálatában, amellyel 
azt tizennégy esztendővel ezelőtt 
megkezdettük.

Tizennégy évvel ezelőtt, amikor 
útnak indítottuk o lap első számát, 
a függetlenségi eszme, a pártatlan 
igazságosság és a kíméletlen széki- 
mondás zászlója alá esküdtünk f**| 
és tanú rá e vármegyének minden 
embere, aki figyelemmel kisérte mű
ködésünket, hogy o hosszú idő alatt 
becsületes elvhűséggel tartottunk 
ki a zászló alatt és két kézzel har
coltunk anni’k győzelméért minden 
időben.

Pedig de sok kellemetlenségben, 
megpróbáltatásban volt részünk. A 
hatalmon levők, akiknok kellemetlen 
volt e lap igaz szókimondáia, a po
litikai fregolik, akiket bántott ami 
tántorithatalan elvhűségünk, minden 
erővel munkálkodtak azon, hogy le
törjenek minket, hogy kiüssék ke 
zünkből azt a kis acólszerszámot, 
amellyel a közállapotok tisztasága 
érdekében harcoltuuk. Megpróbál
koztak különféle eszközükkel, hogy 
torkunkra fojtsák a szót. A meg
vesztegetéstől kezdve a tettleges 
inzultusig, minden eszközzel kísér
leteztek, hogy legyűrjenek, elné
mítsanak minket.

Do mindeme megpróbáltatások kö
zepette sértetlenül állottuk meg a 
helyünket. A zászló, melyre elvein
ket irtuk első utunk alkalmával, a 
maga szűzi tisztaságában áll ma is, 
hirdetve a mi igazunkat, a mi di 
csőségünket.

Es most a tizenötödik osztendő 
küszöbén, amikor talán uj küzde- 
delraek, uj megpróbáltatások előtt 
állunk, ismét a régi erővel, a régi 
elszántsággal indulunk a harcba. Nem 
fog visszreUeuteni minket ezután 
sem semmiféle erő attól, hogy e 
vármegye és e város közönségének 
érdekeiért minden erőnkből küzdjünk 
és kíméletlenül hozzunk nyilvános
ságra minden bűnt, amely a küzál 
lapotok zülléséhez vezetne.

De ehhez a munkához szükségünk 
van továbbra is a közönség támo
gatására. Szükségünk van arra, hogy 
azok, akiknek érdekeiért küzdünk 
lelkes kitartással továbbra is mellet 
lünk állva buzdítsanak a további 
elszánt küzdelemre. Az uj év alkal
mával uj előfizt téstnyitottunk. Kérgük 
mindazokat, akik hívei a független
ségi eszmének, akik szivükön viselik 
a közérdekeket és üldözni kívánnak 
minden bűnt, álljanak mellénk ós 
csekély anyagi támogatással segítsék 
elő, hogy ezután az eddiginél is fo
kozottabb mérvben szolgáljuk azokat 
az érdekeket, amikért eddig is mio. 
den erőnkből küzdöttünk.

A J  elsőimig)aror zági Hírlap' 
szerkesztősege.

— 52 1 2 ° , pótidó  A képvi 
selőtestület csütörtökön délután 
közgyűlést tartott Farkas Andor 
polgármester elnöklete alatt, me
lyen a főjegyzői és közig, taná
csosi állásokat töltötték be ideig
lenesen és elfogadták 1911 évi 
költségvetést. A főjegyző állásra 
— Pataky Miklós szabadságolta- 
tása idejére — Rakmányi Jenő 
gazd. tanácsost, a közig, taná 
csosi állásra — a fegyelmi eljá 
rás befejezéséig — Márton Elek 
adójegyzőt helyettesítették és meg
bízták a polgármestert, hogy Rak
mányi Jenőhöz — mindkét mun
kakör elvégezhetése érdekében — 
egy kisegítő munkaerőt alkalmaz
zon és Márton Elek adójegyző 
ügykörének ellátásáról saját ha
táskörében intéskedjék. — Az 
lü l 1 évi költségvetést 442787
kor. 86 fillér szükséglettel, 266968 
kor. 99 fillér bevétellel és igy 
175818 kor. 37 fillér pótadóból 
fedezendő hiánnyal elfogadták — 
a pótadót pedig 52 és fél száza
lékban állapították meg.

— A függetlenségi kör tisztikara.
L egu tób bi szám unkban hirt adtunk  
a fü g  e t len sé g i kör tisztú jító  k öz
g y ű lésérő l és  lek özö ltü k  azok n eveit,

akiket fontosabb állásokra választot
tak meg. Most az egész tisztikar, 
választmány és felügyelő-bizottság 
névsorát közöljük a következőkben : 
Elnök: dr. Búza Barna. Alelnokok: 
llericz Sándor, Fuchs Jenő. Titkár: 
Dr. Caizy BMa, II. titkár. Ambrózy 
Ágoston. Te nz tárnok: Vaszily Jó
zsef. Ellenőr: Lomniczer József 
Háznagy: Zöldy Nándor, Jegyző'. 
Dr. Füzesséry Zoltán, Ladoraérsaky 
Béla, Lánczi Aladár. Ügyész: dr, 
Tóth Alajos. Könyvtámok: Oárdos 
Mór. Választmányi tagok: Armágyi 
János, Bauer Antal, dr. Behyna 
Dezső, Bényey István, Főző József, 
dr. Fried Samu, (inadig Lipót, Halász 
József, Keleti Jenő, Gireth Mihály, 
Kótits Lisz'ó, Kuiics János, dr. Li
geti József, Landesmanu Miksa, Nagy 
Sándor, Orosz Mihály, %lJapp Gyula, 
Uituár József, dr. Róth József, dr. 
Szinnay István, Thuránsaky László, 
Tóth István festő, Tóth András, 
Szabó Sándor, Góts Iguácz, Widder 
Gyula, Dómján Elek, Zsihovits Ber
talan. Felügyelő biz tagok: Bernáth 
László, Domokos iraro, Klein Pál, 
Jaczkó István. Választmányi pótta
gok: Bubik Pál, Hamara János, Fá
jást hy Lajos, Diószeghy Gyula, 
Krajny ik Sáidor, Nagy György, 
Kristóf Káro'y, Fehér Kálmán, Kó
tits István, Szemes Péter.

— Választmányi ülés a füg 
getlenségi körben. A sátorai 
jaujhelyi függetlenségi kör vá
lasztmánya f. hó 6-án, szomba
ton este 8 órakor tartja alakuló 
ülését a kör helyiségében, melyre 
a tisztikart és a választmány tag
jait ezúton is meghívja az elnök 
ség. A vélasztmányi ülés után 
tartja a kör első barátságos ősz* 
szejüvetelét, melyet aztán minden 
hónapban megismétel majd az 
egy elvet vallók baráti összetar- 
tózandóságának ápolása érdeké
ben.

— A kassai ügyvédi kamara 1911.
dec. 30-iki közgyűlésén az országos 
ügyvédi gyám és nyugdíjintézet 
közgyűlési tagjaiul Stekker Károly 
és dr. Klein Fülöp kassai és Am 
brozy Nándor sátoraljaújhelyi ügy- 
védoket vá asztotta meg.

— Karácsonyi pásztorjáték. A bod- 
rogszt-rdahel) i gór. katli. ifjúság a 
gór. katli. isko'ában, az iskola ja
vára 19i2. ja u ír ti-in és 8-áu ka
rácson) i pásztorj itékot rendez Színre 
kerül „Szeut karácsony*4 öt felvo
násban. Az e őadás kezdete H án 
•ste 8 órakor és 8-án este 0 órakor. 
Belépti dij steraélyenkiut 20 fii ér.

— Nyilvános köszönet. Úgy a ma
gam, mint az egész tanári kar ne
vében hálá9 köszönetét mondok 
Szántó M r úrnak azon lekötelező 
nagylelkűségért, hogy ifjúságii tk ré 
izére két ü tüzet ruhát kü'deni szí
veskedett. Sátoraljaújhely, 1912. jan. 
4 Nyilassy Károly, főgimn. igazgató

— Gyermekvédelem. A helybeli 
„Malbisch Árumra*4 gyerrmkfelru- 
házó egyesü'et, mely Schveiger Ig- 
náczné úrnő elnöksége mellett dicsé
retes buzgó'ággal és szép sikerrel 
működik, e tél folyamán szegény 
iskolás gyermekek részére 21 pár 
csizmát, 29 ö tünyt és 5 téli kabátot 
jut'at. Az egyesület céljaira leg
utóbb adakoztak ; Klein Izidor ur 
10 koronát, Schveiger Márk ur Fried- 
tnanti Teréz úrnő 5—5 koronát, 
K ein Sala • - né, Schveiger Ignácné 
és Kitin \ mosó úrnők 3—3 koro- 
uát, Lichtensleiu Adolf, Lehner Mór, 
Rosner Izidor, L fkovits Jakab, 
Al-xander Vilmos, B úmén féld Adolf 
urak 2 — 2 koronát, Grünberger 8. és 
Abrahárn N. urak 1 — 1 koronát. Ne
vezetteknek, valamint mindazoknak, 
akik az eliuu'mu’t óv folyamán ^az 
egyesületet támogatni szívesek vol
tak, a választmány köszönetét fe
jezte ki továbbá Deutsch Adolf őrt. 
izr. hitközségi gondnok urnák, aki 
azzal mozdítja elő hathatósan az 
egyesület érdekeit, hogy a tórához

felhívottaknak egyesületünket anyagi 
támogatásra aján ja. Köszönetét fe
jezte ki továbbá a hitk. éa iskola-
széki elnök uraknak, akik a tanév 
elején megengedték, hogy a beira
tások alkalmival az egyesület ja
vára gyűjtés eszközöltessék.

— Elfogott betörök. Odzt Rubin 
szatócs üzletébe nemrégiben üsrne- 
rotlen tettesek betörtek és onnan 
nagyobb értékű árut vittek el. A 
rendőrségi nyomozásnak most sike
rült a tettteseket Repki János nap
számos és vele vadnázasságban élő 
Balogh Zsuzsanna személyében el
fogni. A jó madarakat átadták az 
ügyészségnek.

— A vita vége. Radvánstky János 
Kocsis a minap a Dókus-tanyán — 
ahol szolgálatban volt — vitába ele
gyedd a többi cselédekkel és mert 
nem akarták igazát elüsmerui, le- 
szidta őket. A csepet sem parlamen
táris vitatkozási mód szerfelett fel
bőszítette Kalmár Jánost ós úgy 
fojbekóliutotta a vitatkozó kocsist, 
hogy az halálosan megsérülve fek
szik a kórházban.

— Csödtömegvétei, ö tv . Wesaely
Mérné a vb. Klein ós Tónika férfi 
ós gyermek ruha raktárt a csődtö
megtől megvette és — mint értesü
lünk — az egész raktárt ki fogja
árusítani.

— Önmagának ellensége az, aki
nem a „Mümeiep**-rŐi, Nagyősz kér 
ajánlatot szőlőollváuyokról ós Ame
rikai szőilővesszőkről.

Szemgyógyintézet van JKisklcon.
— Kincses kalendarlora. — Itt van

az uj Kincses 1 — a viszontlátásnak 
ezzel az ürömmel telt főikiáltásával 
fogadja mindenki a régi ismerős, fe- 
heriuerőkkel megszaggatott piros* 
köntösű jobaralot, mely immár lti-ik 
folyamában került szemüuk elé, a 
legérdekesebb, legeredetibb magyar 
uaptar, a magyar kalendárium! ha
gyománynak Jris, ötletes és irodal
mi megújhodását reverálva.

A közel Ü00 oldalas pompás hűen 
a szöveghez tartozó képekkel illuszt
rált kötet, éles tiszta, apró betűvel 
csodálatos sokat ölel fel. Mintegy 
másfélszaz oldal tartalmazza benne 
a reudes naptári részt, a megszokott 
ötletes szaggatottsággal, mely nem 
engedi, hogy a naptári sablon 
lenyűgözhessen unalmasságával, ha
nem a mi életet, szint, eleven váltó
zást visa ebbe a részbe is belé, hogy 
egy pillanatra sem támad bennünk 
a sivár unalom érezete, henem ellen
kezőleg úgy lapozzuk át ezeket a 
dolgokat is, mintha a naptárak ezt 
a reszt még el nem koptatták voln« 
Az oltürdelés müvészetónak es a 
módszere, mely a modem ember rap- 
sződikus, csapongos, türelmetlen 
ny ugtalanságára épít, oly lebilincselő, 
mint egy patak, melynek hátán fen 
tői partok közt ringat végig c -óna- 
kunk, minden fordulónál uj meglepe
tést, új élvezetet, új bámulatot tar
togatva.

A rendes szövegrészben a tárgy* 
mtitalató tanulsága szerint kőtél 
12ü0 ismeretkörből nyerhetünk föl* 
világositást, részint légióra meoŐ 
apró jegyzetek, résziut önálló cikkek 
keretében, amikből (K) at tarta lmú 
a Kincsesnek ez a kötete. E cikkek 
mindenike számot tarthat mindenki
nek az érdeklődésre, mert egy sioc.1 

közte akadémikus jellegű, hanem 
rniudenik belevág a mi napi életüuk, 
napi kíváncsiságunk, napi problé
máink eleven húsába. A Kincses 
ezer témája ezer olyan sugár, mely 
egyetlen íényny alábbi olvad öasze 
előttünk s értelmünk előtt a világ- 
haladás és a világi udoraány fáklyá
jának egy a tömeg közé vetített ra
gyogó féuykévójét adja.

A szerkesztésért fe le lő s :
A S Z E R K E S Z T Ő S É  0 .
Szerkesztő; Linczi A ladár.

K ia d ö tu l.id o n o . :
LANDESMANN MIKSA
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KÖHÖCES
reksdtiég a hurut ellen nlnci jobb a H
R éthy--e peme’efucukorkáknál! ■
V ásárlásoknál azonban vigyáz-1  
runk és határozattan RETHY-fe-l 
lét kérjünk, m ivel sok hai»or.-j 

tálán utánzata van. j
A i  er*d«un»k miudau • g r ** darabján r « ju  I  

vau a K K Th X

1 totioz ara 60 fillér-
Mindenütt kapható.

Kő eladás.
Faragott (zokli), 

lábazati és járdára 
veres kövek több száz 
négyszögm éter eladó.

Bővebbet a kiadó- 
hivatalban

ôlt helyiségek.
Május hó 1-töl kazin- 

czy-utcza 5 szám alatt 
kiadók.

Értekezni lehet özv. 
Rosenberg Sámuelnénál.

Egy liárora hold nagyságú kertbe, 
mely egyszersmind gyümölcsös is, 
alólirotthoz Nagy Toronyára

jeles kertész kerestetik.

A kérdéses ügy február 8—10-<5 
löntendő el.

Winter Kamilla
nyug. erdész.

minden alkalommal

Dr. OETKER-féle
vanilin-cukrot á 12 fillér
használ a drága vaniliacső 

helyett.

Ez a ledjüblj liiszer tcszták ka-
kaó és tea, csokoládé és kré
mek. kuglupf. m áriások, tej
szín , pudding és  torták részére
Finnrn vagy porcukorral ke
verve mindennemű tészta 
behintésére páratlan és rend- 
kivül kiadós, igy kuglupf, 

fánk, császárraorzsa stb.
1 csomag á 12 f. pótol 2—3 

csövet.
Miuűcnnutt tiptdlc Bilin recepttel
Tészták sütéséhez csak a YA-
LÓD1 Dr. Oetker stltőnor 12

filléres használandó.

jtogyan védjük magunkat gyomorjájdalmak ellen?!
Oly szenvedések hathatós meggátlására. melyekkel u jelen me 

beriség nagy részt terhelve van

Dr. Engel-féle Nectar
idejekorán való alkalmazása ajánlható.

Mert
erős gyomor és jó emésztés az egészséges test alapkövét képezik. Aki 
tehát ily egészséget hosszú időn át meg akar tartani, használja a — 
nagyszerű sikerei által kiválóan ismert

Dr. Engel-féle Nectárt.
■z a nectar, mely kipróbált, kitűnőnek talált füvekből jó borral 

vegyítve állíttatik elő. kiváló és gondos összetétele által az emésztő 
szervekre hasonlóan egy jó gyomorlikör avagy gy mnorhorhoz, jótéko 
nyan hat és káros következményekkel egyáltalában nem bír. Egészsé
gesek és botegek — betegségükre való tekintet nélkül bátran illatjuk 
ezt aN ectart. A névtár elősegíti az emésztést és ösztönözi u nedv 
képződést.

Azért ajánljuk mindenkinek ki jó gyomorral akar bírni a

Dr. Engel-féle Nectárt.
A Névtár kitünően akadályozza meg a gyomorkatarrhuit, Cyo- 

morgörcsök, gyomorfájdalmakat, nehéz emésztést avagy nyálkásodást.
F.pugy megakadályozza a Ncctár a székrekedés, szorulás, kolika és
szívdobogás fellépését, ellenben a nyugodt alvást és jó étvágyat elő
segíti és így meggátol álmatlanságot, kedély beli zavarokat, fejfájást és 
idegest lankndtságot.

A nép legszélesebb rétegeiben beesülik a Névtár haiását, mely n 
jókedv és nz életösztön fentartójn.

Nectár kapható üvegekben K. 3 és K. 4 : Sátoraljaújhely,
Királyhelaieo, Pm in, Sárospatak, ToU >va. Olaszliszku. Tokaj. Szerencs.
Mád. Tál Ív a, Tárcái, llegyasszd, Gáláién*, róketerebes Bodzáéig lak 
Nsg ymihálr. Varannó, hunionná, Sztropkó, Szirma. Mezőlaborc. stb. Ev
Gyógyszertárakban úgy mint Magyarország összes nagyobb és kisebb 

elyeinek gyéggy szert áraiban.
A gyógyszertárak Saujbelyen azonkívül 3 üvegtől felfelé eredeti 

árakban szállítják u Dr Engel-féle Nectárt Magy arország összes helyeire
ó v a k o d j u n k  l m i i i i M i t A s o k t o l .

Kérjünk kifejezetten 2

Dr. Engel-féle Nectárt.
Az általam előállított Ncctár nem titkos s«er , lkatrészei a követ, 

kötők: Szamos 8U0.0. borsze-z 160,0. málnaié 100,0. vörösbor 00.0, 
Eberescbenlé 100.0. vseresznvelé 200.0. < i. koré.lé 30.0, borokaié 80.0 
Urmösfü ÖU.O, kömény ániz ' fielénagy ökér, lmziángy ökér, kamilla á 10,0 
Ezen alkatrészek vogyitendők.

Meghívó.
fi sátoraljaújhelyi polgári takarékpénztár és hitelegylet

t. c. részvényesei tisztelettel meghivatnak
az 1912. évi február hó 4-én délután 3 órakor

az intézet saját helyiségében tartandó

XXXIX. évi rendes

KÖZGYŰLÉSRE.
TÁ R G Y A LÁ SI SO R R E N D  :

1. A jegyzőkönyv hitelesítésére 2 tag választása.
2 Az igazgatóság évi jelentése.
3. A felügyelő bizottság évi jelentése.
4. Az igazgatóság és felügyelő bizottság részére a 

felmentvény megadása feletti határozat
5. Az 1911. évi mérleg és osztalék feletti határozat.
G. A sorrend szerint kilépő 4 igazgatósági tag vá

lasztása 6 évre és a lemondás folytán megüresedett igaz
gatósági tag választása 3 évre.

Az igazgatósági és felügyelő bizottsági jelentés, valamint 
az évi zárszámadás nyolc nappal a közgyűlés előtt az intézet 
helyiségében megtekintés végett kifüggesztetik.

A részvényesek figyelmeztetnek az alapszabályok következő 
izakaizára:

43 ik szakasz. A közgyűlésen részt venni óhajtó részvé
nyesek tartoznak részvényeiket a szelvényekkel együtt leg
később a közgyűlés megkezdése előtt az intézet igazgatósá
gánál letéteményezni.

tartott igaz.
I IVlt'lVIII1 IIJ t Z.11I.
Kelt Sátoraljaujkely, 1912. január hő 4-én 

gatósági ülésből.

Az igazgatóság.

3088-911.
Árverési hirdetmény

A aaujhe’yi kir. jbiró ág 911. pv. 
229|1. sz. végzése folytán és a sa- 
ujl elyi Hr, tvszék, mint csődbíróság 
18057J9U s*. végzése alapján, Stein- 
berger Major ssujhelyi lakos csőd- 
ügyében 1912 évi január 9-én d e 8 
orakor és folytatólag a következő 
hétköznapokon, mindig reggel 8 őrá

tói kezdve Saujhelyben, Kazinesy- 
utcza 10 sz ah a vhjtást szenvedő 
üzletében elárverezem azon 9586 ko
rona 34 fillére becsült ingókat, me
lyek a 911 évi november 7-én és 
folytatólag felvett csődleltár 1—294 
és 1—41 tételek alatt lettek össze
írva u. m. üzleti felszerelést, fűszer
áréi kát stb.

Saujhely 1911, dec 22-én
Rosner Imre. bir. vhajtó
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SZEGŐ SÁNDOR i 
divatáruházának |

m e g n y i t á s a  §
Érövid időre I

e l h a l a s z t a t o t t .  \
iAz áruház részére a női |  

felöltők és kosztümujdon- g 
Ságok í

m á r  m e q é r k e z t e k .  £
----------------------------------------- 1Bővebbet a legközelebbi hirdetés.

M i Q ú m
( F u r n o l e n d t )

1  !f '3 >o ‘j b  c i p S k r  é «

A Linimení. Capsici conip., 
a Hortjony-Pain-Expeller

pól«k»
ejfy réjyómk bizonyult li.i/.iszor, moly már s'>k év 
óta legjobb bf'dörz-.'ló'nek 1 1 ■ ’iyu!t l oszvfnyuél,
— wmmmmm tiÉfé* *«! MfUléSlklK............

f t n e l a n t e t é i .  s
vásárliLskor óva’osak I gy unk ós .sak olyan creieti 
üveget fogadjunk el. moly a . Horgony* v. -ij.vygyel 
és a Rlchler cvgj.^yz.-s-l . li.ti-tt dob' .'U  van 
csomagolva. Ára livegi kU n K t'*'. K 1.40ÓS K2.— 
és úgyszólván minden . v gyszcrt"rl-an kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél. Budapest

OzRichter gyógyszertára 2! „Arany oroszlánhaz",
P rág áb an , Ellsak'thstra’*se ,r> non.

j£ &  
M im

az  őtvápvat néni rontják
Uek.én kitűnő iz

D o b o z a  1 K. í s 2  K-
Probadoboz 50 fillér'
Ku- ős sxétkfildősi raktér 

Megfojt ez az átkozott „ I \ Z i d o r “ 
k öhögés g y o g y íz t r ié r

Bpcst, VI. Váci t c m  i ‘

Egger mellpasztllá' 
csakhamar 

n t i t j ö g y i t o t t

wr ------
u M egyei Ál ta lános  Bank

ré«7VPnvt;írcn«;írt

dk —  s E L Y.
reszvenytarsasag

S A T O R A  L J A U J H

Elfogad betétet kam atozás végett 
Bevált külföldi pénzeket (d o llá ro kat)

L
Ht Leszámítol váltó- és Jelzálog-kölcsönöket.
/ [  Följo Mtmla liitell és óvadékot nyújt kedvező leltétellel.

U  Eszközöl 10-től f>0 évig te r jedő

S t ö r l e s z t é s e i  k ö l c s ö n t
J j  Vásárol megbízásra értékpapírokat és sorsjsgyeket és 

előlegezi az értéket havi törlesztésre. — Elvállal min
den a bankszakba vágó megbízást.

Megyei Á ltalános Bank R észvénytár
saság Igazgatósága

X SALQOTARJAN1 
kő szénbánya R észvénytársu lat

sze'ntermékei (szobafiitésre és ipari czélokra)

KLAR és NEUMAN cégnél
Sátoraljaújhely

rendelhetők meg. Ugyanott legjobb minC-égü apró és
durva szemű kétszer mosott kovács szén  

valamint p orosz briket kapható.
Super fosfát-m űtrágya

és koksz

Káli-só

Milliók
használják

rekedtség, hürut, elnyál- 
kásodás, görcs és fojtó- 
kühögés ellen a Kaiser féle

mell-karamellát
a három fenyő védjeggyel.

6050 kü7-jê >z- hi.te,?si-tett bizonyítvány 
orvosok és privát egyé
nektől tanúsítja a biztos 

eredményt.
Csdmagja 20 és 40 fillér. 

Szelence 60 fillér
Kaphatők : Widder Gyula 
gyógyszertár és Hraüeczy
Kálmán drogériájában Sá

toraljaújhely.

EVOE

S fíL V R T O R
6UMMI SARKAK

VIIÁS CZfKfC
UTdlÉRHEmON 
tartóiU ao |

MIKDÍHÖTT KAfMT&

Kapható Sátoraljaújhely ben: Kádár Gyula, Urabéezy 
Kálmán drog., Kincserf-y Péter, W ideit r G\u’a. H« mon- 
n án : Szekerák Aladár őrlik., Fábián Arr.o'd. Mag) mihály • 
Kronovits Miksa, Rácz Hurik, Tolvay In.re. Sárokpalak; 
Alexander Béla, Kellncr Káioly Szticjló: I)uba Tia\damá] 

Tarcza! : Toperctr A. gyógy szertárakban.

Ko| aszság, 
haj hullás, 

"hemlás elleni 
zer „Evoe“ erősíti és frissüli a fej

bőrt, erősiti és elősegíti a haj nüve- 
'ését. Egy nagy üveg ára, igen ki 
adós, 5 korona, három üvegé 12 ko
rona. ,.Evoe“ csoda crém ránc, vim- 
merli redő, bőratka ellen. Nagy tégely 
4 kor. ,.Evoe‘- kelet szépítő szappan 

1 korona. Utánvéttel 
Az „Evoe“ társaság főraktára: 

J. BALOGH Wien 
jI/644. I’raterstrasse Nr. 67,

ny e so la j

SZIVÓGÁZ 
Dl SEL

BENZIN

Gyors
szállítás
Kedvező
fizetéii

feltételek.

ES L0K0MQBIL0*

Messze
menő 

jótállás.

DBEZ1AI MUIORGVÁR RESZÍ. TÁRS.
Németország legrégibb, legnagytbb 

mötorgyira.
VEZÉRKÉPVISELŐ:

min iMiiü £s társa
BUDAPEST. V. K0HÁRY UTCZA 4.

(Alkotmány-utca sarok.)
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lielia F a io rit
és Dandi

gyermekek
részére.

n a s e v w  c s« D B rt

FÖLDES FERENCZ
czipókölőnlegességek áruházában:

FÖTÉRFN, a Xossuth-szoborral 
szemben.

r .  L, I*. Mottiisius és 
the Standard  
urak részére.

Miért jó £

a Qrűnbaum-jéle kávé? |
mert mindig friss pörköle'sii, friss darálást) 
e's több mint 50-féle faj van raktáron. — 3

A kávét kívánatra a vevő előtt megpörköli fj
Q R Ü N B A U M  G É Z A |
fűszer- és csemege üzlete Sátoraljaújhely, Széchenyi-tér 17. ffl

ÓLLÁ C T R f T T T S l  ^  pitiden óra 14 napi próbára adatik
szállítás csak utánvételg u m i ntolib I i

m i n t  .
^or-eszközöltetik, 14 nap múlva

mell' tt 
a pénz

▼Im  * 
lilf*  

ét !•*-
J*bb- 

aftktni- 
■OaUv*

▼ •n.lJ 
I f i  «vi 
tállá

Követelje azonban, hogy szállítója önnek 
•■dk OLLA-t adjon és ne engedjen ma
gának csekélyebb értékű hitvány utánzatul 
mint ,ép  oly jót* ieldicsérni. Az oláru&itó 
helyek kimutatását, árjegyzéket ingyou 
küld az ,Olla* hygien gummigyár Uien, 11 yil l ’rateralrubbe 57. Lredeti unutagyüj- 

lamények 12 drb. 5 korona.
Kai ható Satoraljaujhel)ben Widder 
•• Reichard gyógyszertárában 

Hrabeczy Kálmán drogt unájaban.

kívánatra viszaküldetik.

OLLA
fésűk és fog
kefék kapha- 
tok drogueri- 
ukball s Iliin* 
deli jobb pb 
perektreskt- 
desbeu, valu- 
miut szakoz 

letekben.

A Kossnth Ferencz-utczai 16, 
számú és a Kossuth Lajos-utcai 
10. számú házak bármely naptól

bérbeadók, esetleg eladók.
Bővebb értesítést ad Schweiger
nron Kossuth Lajos-utca 24. sz. RÜHLER A>n<, W1£N „  
__________Ozv. Rooz Adolfné. Afrlkancrgasse.

tsak  
I k i r w i l i l l .
Senkinek sincsen már többé szük
sége arra, hogy magának valódi 
aranyórát 200 koronáért vásároljon, 
amióta az Elektro aranyórák kitűnő 
szerkezettel (ülasshűtte: rendszer, 
készíttetnek. Ezen óra fedele 3 szo
ros, meg nem változó, aranyhoz ha
sonló fémvt gyülékből s ezen felül 
uég egy villamos utón előállított, 
vastag valódi arany-réteggel bevont 
burkolatból All, minélfogva annak 
tartósságáért kezességet vállalunk, 
Az Elektro aranyórát senkisera kü
lönböztetheti meg egy igazi arany
óratói. Az óra pontosságáért 5 évi 

írásbeli jótállást adunk.

G58|2—1911 vh. sz.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 
1881. évi LX. te. 102. §-a értelmé
ben ezennel közhírré teszi, hogy a 
királyheliueci kir. járásbíróságnak 
1911. évi Sp. I. 520,8 számú végzése 
következ tében dr. Bettelheim Jakab 
ügyvéd által képviselt Molnár Sán
dor javára 240 kor. s jár. erejéig 
1911. évi nov. hó 0-án foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján felülfog
lalt és 1100 koronára becsült követ
kező ingóságok, u. m. : szobabútorok 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a királyhelraeci 
kir. járásbíróság 1911. évi V. 380/5 
számú végzése folytán 240 kor. tő 
keküveteiés, váltódij és eddig össze
sen 83 kor. 11 fillérben biróilag már 
megállapított költségek erejéig Kis- 
tárkanyban leendő megtartására 1 91 2 
évi jan. hó 10 ik napjának d e l i  órája 
határidőül kitüzetik s ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegy
zéssel hivatnak meg, hogy az ériu 
tett ingóságok az 1881, évi LX. te. 
107. és 108. §-ai értelmében kész
pénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígé
rőnek, szükség esetéu becsáron alul 
is elfognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő in
góságokat mások Is le- és felülfog- 
laitallak és azokra kielégítési jogot 
nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi XL te. 120. §• értelmében ezek 
javára is elrendeltetik.

Királyhelmce 1911. dec. 29.

Udvarhelyi Béla
kii. bír. végrehajtó

Lakás kiadó,
A Petőfi-utca 15. szám alatt 

(az Eliie fényirda házban) egy 
négy szoba, fürdőszoba és mel
lékhelyiségekből álló utcai lakás, 
egy három szobából és mellék
helyiségekből álló lakás május hó 
1-től kiadó.

ylra csak 9 kor. 75 flll.
Ehhez illő aranjdublé, lánc a tar
tósságért 5 évi jótállással, csak 3 
kor. 75 fillér. Egyedüli elárusitás 

utánvétel mellett
912

Árverési hirdetmény.
Steinberger Mayer áruraktára és üzleti felszere'ése 

1912 évi január hó 9. (kilencedikén) és a következő 
napokon minden nap d. e. 8 órától kezdve a bírósági 
végrehajtó közbénjöttével tételenkint nyilvános árverésen 
készpénz lizetés mellett a legtöbbet ígérőnek el fog 
adatni.

Az árverés Steinberger Mayernek Saujlielyben Ka
zinczy utca 10. sz. üzlethelyiségében (főposta épület) 
fog megtartatni.

Dr. Búza Béla
tömeggondnok.

Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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