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Pár héttel ezelőtt csuddlkozás- 
sal írtam ebben a lapban arról, 
hogy a pataki jogakadémia ta 
nári kara a nyilvános szavazás 
mellett loglalt állást.

Erre a cikkemre felelet jelent 
meg a Sárospatak nevű újságban. 
A feleletet csak most olvastam, 
mert csak most küldte el nekem 
valamelyik szives jóakaróm.

Érdemesnek tartom egészben 
közölni a szerény megjegyzéseimre 
adott rövid, de velős választ, 
így szól:

Dr. Búza Barna >. „hVsőinacyar- 
országi Hírlap1* jan. 13-iki szám - 
bán megtámadja jogakad 'mi ink 
tanári karát, azért, liozv a bel
ügyminiszterhez int-z-.tt f -lterjesz- 
lésében a nyilvános szavazás me’- 
lett foglalt állást. Nem kívánunk 
Búza Barna úrral po • mL.lia bo 
csátkozni. Karunk a pírtsz-alpon
tokon felülemelkedve, tudományos 
véleményt nyilvánított a boiiigy- 
ininiszter előtt, a cikkíró ur p- dig, 
aki mint legfőbb érvre, a saját 
újhelyi választásárt hivatkozik, 
egészen más szempontokból nézi 
a dolgot s a szempontoknak ez a 
különbözősége minden polémiának 
a lehetőségét kizárja közöttünk. 
Mindössze két tévedését kívánjuk 
a cikkíró urnák helyreigazítani. 
Azt állítja, hogy a „világ minden 
államában titkos mar a szavazás", 
pedig közismert dolog, hogy töb
bek közt Poroszországban is nyil
vánosan szavaznak a képviselő- 
választások alkalmával. Egészen 
téves a debreceni véleményre való 
hivatkozása is; a debreceni jog 
akadémia tanári kara. a mint ez 
nyomtatásban is megjelent s bárki 
által megszerezhető vélemény nek 
34 ik lapján olvasható — épen 
úgy, mint a sárospataki, a ny il
vános szavazás fenntartását java
solja a belügyminiszternek. Na
gyon szeretnek, hogy ha esetleg 
jövőre is kedve támadna Búza 
Barna urnák tudományos vélemé
nyükért megtámadni a sárospataki 
jogakadémia „okos és becsületes 
tanárait", nagyobb körültekintés
sel és több alapossággal írná meg 
a támadást.

Ebből a válaszból megértet
tem, hogy a tudós tanár urak 
nem állnak velem szóba, mert 
ők csak tudományosan beszélnek,

én pedig ahhoz szamár vagyok.
S igy most nincs egyéb hátra, 

mint alázatosan bocsánatot kér
nem a tanár uraktól azért, hogy 
szerény megjegyzéseimmel a tu
domány fenséges magaslatáig 
mertem tolakodni. Bizony isten 
nem tettem volna, ha tudom, 

I hogy a prolanurn vulgus elől 
| elzárt magasztos tudomány szólal 
meg abban a memorandumban. 
De én igazán azt hittem, hogy a 
nemzeti éiet gyakorlati sziikség- 

j létéi, a tényleges viszonyok ta
nulságai voltak irányilói a tudós 
tanári kar állásfoglalásának s ezek- 

|ből némi tapasztalásom nékem is 
| van. Es igy azt gondoltam, hogy 
[ talán, ha megtudom, miért kíván
ják a tanár urak a nyilvános sza
vazást, egy-k t gyakorlati észre
vételt majd én is tehetek az 
argumentumaikra.

Alost már belátom, hogy té
vedtem. Mert a tanár urak nem 
az életet s a való tényeket vet
ték alapul, hanem a mindenek 
felett álló tudomány volt az irá
nyítójuk. így egy szavam nincs 
többé, mert a tudomány tényleg 
magas nekem, mint a prepának a 
logaritmus.

Ennélfogva egyszerűen tudo
másul veszem, hogy a pataki ta
nár uraknak azért kell a nyilvános 
szavazás, mert a tudomány igy 
kívánja. Amint Göre Gábor szokta 
mondani: „Költ az tudomány- 
naku. (Igaz, hogy ő ezt a kabó
cára mondta, amit a tudós ento- 
mo’ógus gyűjtött a rétjükön, de 
lehet, hogy a nyilvános szavazás
sal is igy van.) Ehhez már nem 
tudok hozzászólni, mert a tudo
mányhoz nem értek, hát inkább 
belenyugszom.

De az már nem szép a tudós 
uraktól, hogy még hazug ember
nek is kikiáltanak, mert az Írtam, 
hogy minden államban titkos a 
szavazás, pedig Poroszország is 
művelt állam s abban nem titkos.

Tetszik látni, ha már igy hir- 
behoznak a Sárospatak olvasó
közönsége előtt, legalább írnák 
meg az egész tényállást. Mert

igy azt fogják hinni hogy én  ̂titkos szavazást ? Persze, szama- 
egészen hazudtam. Pedig nem. rak voltak ők is, mint én, mert 
Mert Poroszor-zágban kétféle vá j tudhatták volna, hogy a tudomány-
lasztások vannak: először biro
dalmi választások s ez a fő, mert 
ezeken választják a német biro
dalmi gyűlés képviselőit, — má
sodszor országos választások, ame
lyeken a sokkal alárendeltebb 
szerepű porosz országgyűlés kép 
viselőit választják. Ep olyan ez, 
mint pl, Csehországban is vannak 
birodalmi választások és tarto- 
mánygyülési választások, vagy 
Zemplénvártnegyében is vannak 
országgyűlési választások és me
gyebizottsági választások.

S Poroszországban igaz, hogy 
az országos választások ma még 
nyilvánosak, de a sokkal fonto
sabb birodalmi választásokon a 
szavazás titkos. Ep úgy, vagy majd- 

! nem úgy, mintha nálunk a me
gyebizottsági választás lenne nyil
vános, az országgyűlési képviselő 

[ választás pedig titkos.
Tudós tanárokhoz illenék ilyen 

komoly alapossággal ismertetni a 
tényállást. S ebből kitűnik, hogy 
mindössze egyetlenegy müveit 
ország van Európában, ahol egy 
alárendeltebb jellegű választáson 

| a szavazás nyilvános, de a fon 
tosabb választáson már ott is rég 
titkos a szavazás. Tehát még Po 
roszországra se hazudtam olyan 
nagyot.

Ellenben Angliában, Francia- 
országban, Olaszországban, Spa
nyolországban, Belgiumban, Ausz
triában teljesen titkos a szavazás. 
Pedig talán ezek is művelt ál
lamok.

Tetszik látni, ezek a bolond 
országok semmit se tudnak arról, 
hogy a tudomány a nyilvános 
szavazást kivánja.

Ezek a szamár tudománytalan

nak semmi köze a vissza élésekhez, 
mert a tudomány csak a magasz
tos elvont igazságokat nézi, nem 
az emberek huncutságait.

Igaz, vájjon melyik tudomány 
szerint tetszettek a nyilvános sza
vazást elhatározni ? Bizonyára az 
Ksijog, vagy Természetjog szerint, 
ennek a magasztos tudománynak 
az alapján. Ezt a tudományt ha
tározzák meg igy : jus naturale 
est, quod natura omnia animalia 
docuit, — a természeti jog (ész- 
jog) az, amire a természet min
den állatot megtanított. Ennek a 
dicső tudományak vannak olyan 
magasztos elvont elvei, amelyek 
semmit se törődnek az élet min
dennapi silány változásaival.

Es igazán tessék mondani, tény
leg semmit se tud a tudomány a 
hivatali presszióról és vesztege
tésekről ? Mert tessék elhinni,hogy 
amit én ezekről megírtam, az nem 
csak Ujhelyben volt igy, hanem 
mindenütt az egész országban. 
Ezek a visszaélések tényleg meg
vannak, bár lehet, hogy a tudo
mány még nem vett róluk tudo
mást.

Pedig tessék elhinni, hogy ezeket 
a dolgokat mégis észre kellene 
vennie a tudománynak. A földre 
is kellene néznie, a lába alá, nem 
csak az elvont elméletek csillagaira. 
Mert az ember néz, néz fel a 
nagy tudományra, aztán megbot
lik egy kőben és liasravágódik.

A tudósnak is — tudjuk — 
nagy volt az ő tudománya. Kiszá
mította pontosan, szigorú tudo
mányos alapon, hogy a kender
magos cicának anyagcseréje s 
életműködése zavartalan fenntar
tásához pohár tejre és félzsem-

államok bizonyára nem olvasták I lyére van naponta szüksége. De 
a pataki jogakadémia mentorán- 1  az már nem volt benne a tudo-
dumát, hozzájuk nem jutott még 
el a tudománynak Patakról szét
áradó fényessége, s igy nagy os
tobául mind behozták az igaz tu
domány ellenére a titkos szava
zást. No, meg is vetem őket ez
után, s nem fogom becsülni csak 
Poroszországot, azt is csak félig.

Mit tetszik gondolni, nem !e-

mányába.i, hogy a tejet és zsem
lyét a szolga el is szokta lopni. 
És igy hiába volt nagy a tudós
nak az ő tudománya, a kender
magos cica mégis felvette a néhai 
nevet.

Hát talán a tudós tanár urak 
tudományából is hiányzik az a 
profán tapasztalat, hogy a nyilvá-

het, hogy ezek a tudománytól el-] nos szavazatot igen könnyű (vesz- 
rugaszkodott országok is a hivn-J tegetéssel, presszióval) ellopni és 
tali presszióra, a vesztegetésekre hiába alkotják meg a legtudomá- 
gondoltak, mint én, s ezeknek a ] nyosabb észjogi választó rendszert, 
megakadályozására hozták be a! ha a bécsi hatalom lelfogadott

aAz Első Magyar Részvény Serfőződe sörkülönlegessége
TAVASZI  részvény
már kapható minden jobb fűszer és csemege üzletben, vendéglő és kávéházban.
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kortesei mindig; ellopkodhatják a 
magyar szavazatokat, a nagy fene 
tudomány mellett a mi szegény 
országunk is fel talállintja venni 
a néhai nevet.

Szóval én még ma sem sejtem, 
hogy miért ellenségei a pataki 
tanárok a tiuos szavazásnak. Ue 
most már belenyugszom, hogy 
nem is fogom soha megtudni, 
mert az ő okaik a tudományban 
vannak, a tudomány pedig olyan 
magas, dicső és misztikus dolog, 
amit magamfajta hétköznapi em 
bér sose fog megérteni.

Ismételten bocsánatot kérek te
hát a tudós tanár uraktól a vak
merő alkalmatlankodásért. Úgy 
látom, azért is haragusznak hogy 
„okos és becsületes" tanároknak 
neveztem ókét. (Nem tudom, 
melyik jelzőt kifogásolják a kettő 
közül?) Hát ezért is bocsánatot 
kérek. S Ígérem, hogy magas tu
dományuk titokzatos ködébe so 
hasé logom ezután beleütni az 
én tudatlan orromat.

hány esztendővel ezelőtt súlyos hi
vatali szabálytalanság és visszaélések 
miatt hivatalvesztésre ítéltek. Mert a 
tények, amelynek alapján hivatal- 
vesztésre ítélték annak idején Szé-

Gyulától bére! korcsraahelyiséget, s I főispán úr, földönfutó lesz a gyere- 
ebből a kocsmából ói öt kis árva j keivel együtt.
gyermekével. [ Annak az öt kis gyereknek a szá-

Csahogy a főispán úr szemet ve-! jából szépen kivett) a mindennapi 
kelv Eleket, m g ma is fenáilanak [ tett az Eugel Ignácnó kocs i aenge- kenyeret a főispán úr. Most ez a 
és csupán Sohweiger Ignáez valló delyére, utövégre az az engedély egy j  kenyér is az ő kezében van. Jó ét-

kis vagyon, s miért legyen Hotykán j vágyat hozzá !
másnak is vagyona? [ Ilyen főispánja van a régi híres

Meczner Gyula kijárta azt, hogy Zemplénvármegyónek. Gratulálunk 
a 405 lukósu llotykára csendőrsé-1 Andrássy Gyula grófnak : az ő ki- 
get hoztak, s persze a csendőrség tűnő emberismerete díszítette fel év
ből bérelne magának másutt helyi- vei az úrral Zemplénvármegye fő-

várabér
menteni

I dei bírt le a taniúmto* i

A kulisszák titkaiból.
Ssékely Elek fegyelmi ügyéb-n 

hozott újabb Ítélet tartja most iz
galomban a várost. Mindenfelé a 
meglepetésszerűen előrángatott tár 
gyalásról és annak eredményéről 
beszélnek. Sokféleképen kommen
tálják a történteket, de biztosat 
senki sem tud, mert nem lehetett 
alkalma egyetlen embernek sem b. * 
tekinteni a főispáni boszorkány kony 
bába, ahol a Székely Elek fehérr» 
mosására irányuló munkálatok fo y tak

Egy bizonyos csupán — és ezt 
nem tagadhatja le még Meczner 
főispán sem — hogy az előző ítélet 
megváltoztatására nem annyira az 
újabban megejtett vizsgalat ered 
ruénye, mint inkább az a kortesér- 
dera szolgáltatott okot, amelyet Szé
kely Elek a legutóbbi képviselővá
lasztáson szerzett. Az ügyesen és 
ezer furfanggal vezetett választási, 
manőver hozta meg neki azt a re- itslmérési en 
liabilitáciút, amely végeredményben 1 gedélyt kapott
mégsem eredményezte a választás “----- ------------
idején tett főispáni Ígéretet.

Meczner Gyula ugyanis a vá'asz- 
tások eiőtt teljes rehabilitációt — 
tehát felmentést^ — Ígért Székelv 
Eleknek arra az esetre, hu a kor 
mánypárt győzelmével végződik a 
választási hadjárat. Es most a vá
lasztások után másfél esztendővel 
Székely Elek bűneit Csupán eny
hébben bírálták el, de ártatlanságát 
nem állapították meg.

Pedig Székely Elek mindent el
követett, hogy rászolgáljon a teljes 
felmentésre. Odaadóan, páratlan agi
litással feküdt neki a hadjárat ve
zetésének és nem válogatott az esz
közökben, csakhogy diadalra segítse 
az államtitkár-jelöltet. Mindenre kap
ható, kész szolgája volt a kormány- 
hatalomnak és nem volt a főispán
nak egyetlen rendelkezése sem, a 
melyet ne végzett volna el a .cg- 
nagyobb készséggel.

Dehát a bíróság tagjai ugylátszik 
nem voltak kaphatók akkora abszur-

nása — aki érdekelt fél a 
leti ügyben — igyekezett 
Székely Elek hibáit.

így történt aztán, hogy újból el
ítélték Székely Eleket. S mert most 
már amúgy sem kerülhet vissza a 
polgármesteri székbe, de az előző 
ítélet sem képezné akadályát Székely 
újabb megválaszthatásának, megvál
toztatták a hivatalvesztést kimondó 
Ítéletet.

Székely Elek azonban — mint ér
tesülünk — nincs megelégedve az 
Ítélettel s meg fogja fellebbezni azt. 
Csupán Mecner Gyula az, aki elé
gedetten dörzsöli a kezeit s örül 
hogy a dolgok ilyetténképen sike
rűitek.

Mert mm kell ám hinni, hogy na
gyon könnyen ment az Ítélet meg
változtatása. Eis, nmann Oszkár pénz- 
ügyigazgató nem akarta elfogadni 
az előaoúi javaslatot és az ügyész 
álláspontjára helyezkedett, aki ujbó 
hivatalvesztést javasolt. Csupán ak
kor sikerült az előadói javaslatot 
elfogadtatni, amikor Beregszász} Ist 
van tanfelügyelő emelkedett szólásra 
és kirukkolt a legsúlyosabb érvvel.

Azt mondta Heregszászy, hogy el 
kell fogadni az előadói javaslatot, 
mert az előbbi itelet csupán politikai 
üldözés eredményt volt, Es ez előtt a 
hathatos érv eiőtt hasravágódoti az 
egész választmány, Meczner főis
pánnál együtt (ugye könnyű Katót 
tauezra vium. . .) aki pedig annak 
idején valósággal keresztül erősza
kolta a hivatalvesztést 1 imondó Íté
letet.

Dehát Meczner Gyulának mindegy, 
akármit is vágjanak a fejéhez, Csak 
az ő akarata érvényesüljön. Most 
azt akarta, hogy Székely Eleket fel
mentsék és nem törődött vele, hogy 
az eredmény csak úgy érhető el, hu 
őt a tanfelügyelő pontikai üldözések 
vak eszközeként mutatja be.

M* v? ; r Gy u a iz é ével ez is ös-ze 
fér. Va j k egészségűre, aminthogy 
váljék egész-egére Székely Eleknek 
is a nagy rehabilitáció.

Elmondunk iu *gint ogy kis törtéin 
tét. Nagyon csúnya dolog, de aki 
ismeri Meczner Gyulát, nem fog cso
dálkozni rajta.

Meczner Gyulának Mukkoshotykán 
rági házi zsidaja volt E.igel Dániel. 
Kocsmája volt, természetesen a Mt.cz- 
ner G^ula házában. Engel Dánielen, 
mint jószívű földesúr, sokszor és so
kat segitet Meczner Gvula és ennek 
követkestében Engel Dániel egészen 
tönkre ment, úgy, hogy az italiné- 
rést is átvetto tőle a fia, Engel Ig- 
nác*. Ki is állították 1902 ben az 
az engedélyt az ő nevére.

1909-ben meghalt Engel Ignácz, s 
törvény szerint átírták az enge

délyt az özvegyére. így tehát most 
ditasra, hogy ártatlannak mondjanak , özv. Engel Ignácznénak van Hotykán 
_i_ol>an enb i, ebit rövid egyn - ital mérési engedélye, aki lleosner

séget, mint a Meczner Gy ula házá
ban. Természetes, hogy a korcsmá
nak is örökre a Meczner Gy ula há
zában kell lenni.

L »tta Meczner Gyula, hogy az 
italmérési engedély szegényes ke
nyér, de mégis egy falat kenyér az 
Engel Ignáczné kezében, amiből 
Engelné megél a kis gyerekeivel 
együtt. Mért maradjon az a kenyér 
az Engelné kezében ? Fogta és el
vette magának. Teheti, mert hatal
mas ember.

Beadott egy kérvényt ő, Zemplén
vármegye főispánja, a pénzügy igaz
gatósághoz, hogy az Engel Ignáczné 
italmérési engedélyét kössék az ő 
házához, úgy hogy azt az engedélyt 
áthelyezés kizárásával csak az ő há
zában lehessen gyakorolni, és csak 
addig legyen érvényben az engedély, 
inig a bérlet tart.

A törvényben ugyan semmi 
ny om nincs, hogy ilyet meg lehetne 
ad. i, mert a törvény szerint az ital
mérés személyes jog, azt a személy
től elvonva házhoz kötni nem lehet

pláne nem lehet a Péter engedé
lyét a János házához, Engelné en
gedélyét a Meczner Gy u a hazához- 
taötni.

De hát mit csináljon a szegény 
pénzügy igazgatóság ! Meczner Gyű a 
hata más ember, ki nn-rnc vele ki 
kezd ni? llát megcsiná.t iui,.d n 
úgy, ahogy iMeczuer Gyula kivauta

S megcsinálta Engelne tudta é: 
meghallgatása nélkül. Még az apa- 
uyilkost is kihallgatják előbb, c.-at 
úgy ité.ik e \ Eugelnét meg se kér 
dezték, nem is értesítették, fogalma 
se volt arról, hogy Meczner Gyula 
ilyen engedély iránti kére met adott 
be, nyugodtan ült otthon, mikor egy. 
szerre csak kapja az értesítést,hogy az 
ő engedélyét hozzákötötték a Mtcz- 
ue r Gy ű a házához.

Most már Meczner Gyula annyi 
bért követelhet Engelnétő1, ameny- 
uyit akar, 11a neiu fizet aunyit, ki
teszi a ázbói s akkor Engeluének 
nincs tubbé italmérési joga, mehet 
ko.dúlni. De azt is mondhatja, hogy 
semmi áron sem adja tovább Euge.- 
üeLek bérbe a házat, hanem beü - 
teti az ispánját palinkat mérni, vagy 
lUujU mini nyugalmazott főispán, 

maga korcsiuárosnak. (No, 
akkor lesz oll jó Úszta pá.inka.)

falusi ház, amelyhez elválaszt
hatatlan korcsmajog tartozik, leg
alább száz percenne! emeli a ház 
értőkét és igy Meczner Gyulái,ak is 
legalább száz percenttel nagyobb lett 
a házának az értéke. Engel Ignácnó 
pedig elvesztette a kenyerét, az eg
zisztenciáját » ha felmond neki a

Hungária! Sátoraljaújhely, Széchényi-tér 6. szám. 
___ (A rom, kath. templom mellett).

ispáni székét. Evvel az úrral, aki
nek ilyen s ehhez hason'ó csúnya 
dolgairól mindenfelé beszélnek Zem
plénben, nagyobb dicsőségére s tisz
tességére az Andrássyak vármegyé
jének.

Egy főispán, aki avval foglalko
zik, hogy szegény zsidóasszonyok 
korcsraaengedélyét elvegye magá
nak ! Pfuj !

Legújabb házi áldás.
Legyél te egy Székely Elek és 

rehabilitálja téged a Meczner Gyola.

T rrm nllÉ iiiiinri f lia te .t
H. SCHEFEER drezdai tanár
1912. február S-iki előadása a
rádiumról és a radioaktivitásról

A mo lem természettudományi fel
fedezéseknek egyik legszebbike s 
egyúttal a természettudományos vi
lágnézetet legátalakitóbbja a szinte 
napról-napra széliében emlegetett 
radioactivitás (bizonyos anyagon sa
játos sugárzási tevékenységének) fel
fedezése. A felfedezés dicsősége 
Becquerel francia fizikus nevéhez fű
ződik, ki a R jgtön-f *le sugarak ta
nú máuyozásánál észrevette, hogy 
e sugarak az u. n. Röngten-féle 
(bariumpla inacianit-al be vont) er
nyőn f uorescencia néven ismeretes 
í n vtiim ménx t idéznek eb". Ezen 
sajátos fén vtüti mi *n\viek behatóbb 
tanulmány ozása céljai) >i a Rongfcen- 
féle sugarak halasának vizsgálatát 
egyéb anyagokra is kiterjesztette s 
úgy találta, hogy e sugarak sok 
egyéb anyagot) is előidézik a fluor- 
oskálást. A kísérleteiben használt 
ásványi anyagok között az u. n. 
uraniumcrc is szerepelt, melyről csak
hamar észrevette, hogy ez sötétben 
sajátságos, a Röngten-féle sugarak
hoz hasonló sugarakat lövell ki ma
gából, melyek a sötétben kékes-ibo- 
lya színben világítanak. Nem lévén 
kémikus, az általa felfedezett sugár
zás tanulmányozásával Curie asz- 
szonyt, a párisi egyetem kémiai tan
székének nő-profeszorát (ki tudomá
nyos hírneve mellett csak nemrégi
ben a minden tudományos készült 
séjje dacára is meg nem tagadható 
női természetből kifolyólag egy ér
dekes szerelmi kalandjával hívta 
magára a világ figyelmét) bízta meg, 
ki részben férjével, részben Bcmont 
kémikus társaságában roppant kitar
tással folytatta a vizsgálatokat. E 
vizsgálatokból mindenekelőtt kitűnt, 
hogy a terméssetM uraniumércek 
radioactivitása nagyobb, mint a 
tiszta urániumé, amiből azt követ
keztette  ̂ Cu)ie asszony, hogy az 
urániumércekben kis mennyiségben 
valami oly elemnek kell foglaltatnia, 
melynek radioactivitása urániuménál 
nagyobb. Sok fáradságos és költ
séges kémiai művelet utján végre 
sikerült n**ki a rendkívül activ rá. 
immot felfedezni, sőt rádiumchlorid 
alakjában elő is állítania ; színtiszta

Kelmefestő, vegytisztító és gőzmosógyár
festésre és tisztításra elfogad mindennemű báli és alkalmi ruhákat bútor, 
szöveteket Gallér és kézelők kristály fehérre tisztittatnak. ’ VasulGsoh

1 órün belül.
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állapotban azonban a rádium előállí
tása mai uapig még nem sikerült.

A rádiurachlorid (Ha 0',) fehér 
sótömeg, melynek legfeltűnőbb sa
játsága, hogy vegyületei igen nagy 
mértékben rádioactivok. A tiszta 
rádiumchlorid sötétben kékes ibolya 
fényt áraszt és folyvást jelentékeny 
mennyiségű hőt termel.

Ez a rádiumnak elnevezett anya.’ 
a különböző vegyületekben esik 
igen kis mennyiségben fordul elő, 
úgy hogy magának Curie asszony
nak is több tonnára menő szúró.- 
ércből csak 012 gr.-nyit sikerült 
előállítani s ez. valamint fáradságos 
előállítása magyarázza azt, hogy a 
rádium egyetlen-egy milligrammja 
nak értéke mama körülbelül 300 
koroua.

Miután a rádium által szakadat
lanul kilo /elit sugarak a Röngten- 
féle sugarakhoz hasonlóan az elébök 
helyezett szilárd testeken (papiros, 
fa, fémlemezek stb.) is áthatolnak, 
azért a chlórral vegyült sóját finom 
poralakban a sajátságos sugarakat 
kevésbé átbocsátó kis ebomit szelen
cében tartják, melynek nyílására egy 
csillámlemez van erősítve. Haszná
laton kivül a szelence egy ugyan
csak ebomitből készült fedővel le
zárható. Előadónak 15 railligramm- 
nyi mennyiségű rádiumsója volt, mi 
tekintve drágaságát valódi kincset 
képvisel.

Az ebomit szelencében elhelye
zett rádiumsó porából kilövellt su
garak a vékony csillámlemezen köny- 
nyen áthatolnak s mint a Rögton- 
fele sugarak a fotografálásra is fel- 
használhatók. Előadó egy papirdo- 
bozba zárt érzékeny lt mezre 3 drb. 
lapos kulcsot és egy pénzdarabot 
helyezett, melynek képe a rádium 
nak 10 percnyi hatása alatt élesen 
rajzolódott le az érzékeny lemezen.

A rádium sugarak vizsgálata azt 
is mutatja, hogy ezek összetett ter
mészetűek, mert hogy ha a rádium 
sót mágneses erőmerőbe helyezzük, 
akkor az eredetileg egy irányban 
haladó sugarak 3 pamutban buzid
nak széjjel, melyek közül az egy in 
féleség megtartja eredeti irányát 
és úgy szólván mindennemű akadá
lyon áthalad s e tekintetben ezek a 
Küngten-féle sugarakkal analóg ter
mészetűek ; a második félesége a 
sugaraknak kevéssé, a harmadik fé
lesége pedig igen erősen és az előb 
biektől ellentét irányban téríttetik 
ki eredeti irány ából.

A radioaktív sugárzások chemiai 
és physiológia hatásai röviden a kö
vetkezők :

A rádium tartalmú készítmények 
az üveget, vagy porcellánt barnára, 
vagy ibolya színűre festik, érzékeny 
lemezeken erős fotografáló hatást 
idéznek elő. A gyémánton erős fiú- 
oreskalást idéz elő, mi fényét fo
kozza s eg) ben valódiságának krite 
riuma Ha a test bőrére engedjük a 
rádiumot hatni rövid idő eltelte 
után a bür tnegveresedik s olyanná 
válik, mintha meg volua égve. llosz- 
szabb hatásra a halál is bekövetkezik.

Azon tárgyak, melyek a rádium 
közelében állottak, illetőleg a rádió- 
activitás hatásának voltak kitéve, 
maguk is radioaativakká válnak. így 
pl. ha az emberi kéz lö milligramnyi 
rádium hatásának fél érán át volt 
kitéve, akkor az is radioactivvá vá
lik, miről az eléje helyezett érzé
keny lemezzel meggyőződhetünk.

Gyakorlati szempontból a rádium 
talán a gyógyászat s a balneológia 
terén fog emelkedni jelentőségre. 
Azon hatásánál fogva u i., hogy az 
élő szöveteket szétroncsolja már is 
tesznek vele kísérleteket a rák bo- 
tegségek kezelésénél, de sajnos ez- 
ideig nem mindenkor positiv ered
ménnyel. Jelentősége azonban annál 
nagyobb balneologiai szempontból. 
A ládiura u. i. nemcsak egyes ér
cekben, hanem különböző források 
iszapjában is előfordul több keve

sebb mennyiségben. (Legnagyobb 
mennyiségben a Kreuznachi fürdők 
iszapjában van meg, melyből elő is 
állítják) Sőt alig van olyan termé
szetes forrás, melynek vizében a rá
dium nyomok nem volnának kimu
tathatók.

A rádium anyag u. i. radioactivi 
tása mellett még gáznemű anyagot 
is bocsát ki magából ruel) et etnana- 
/ib-nak neveznek. Ez a gáznemű 
anyag a forrás vizében felo'dódik és | 
innen van a lagtőbb forrás viz ra 
dioacti vitása.

Ennek jelentősége pedig abban áll, 
hogy oly forrás vizeknél, melyek 
gyógyító hatását valamely anyag 
kémiai hatására nem sikerült visz 
szavezetni, a ható tényezőt a forrás 
viz radioactivit ásában ismerték fel.

Hazai gyóg, illetőleg ásványi for
rásaink legtöbbje u. m. Trencsén, 
Trencséntepiic, Pöstyén forrásai, 
továbbá a budai és Balaton mentén 
lévő meleg források (Hévízi) szintén 
radioaktivok.

Dr. Starmann Béla.

H Í R E  K.

Becskeházi Becske Bálint

Kizárólag igaz, becsületes, valódi 
magyar embert vesztettünk al. E so
rok Írója pedig egyik legjobb barát
ját

Becske Bá nt az osztrák uraiom 
megszűntével a magyar állam szol
gáltába lépett, s alaiulirt vele, mint 
az akkori adófelügyelőség (most

Erős, jó magyar függetlenségi ér
zésű ember volt, ami Kazinczy Fe
renc unokájánál U rraészates is. A 
legutóbbi választáson is már betegen 
bejött a Némabegy alatt fekvő la
kásából s leszavazott a független
ségi párira.

A temetése ma délután volt óriási 
részvét mellett. Városunk színe java 
megjelent a gyásszertáson, hogy 
utolsó búcsút mondhasson a kedves 
öreg úrnak, akit most Széphalmon, 
Kazinczy Ferenc sírja mellett he 
lyeztek örök nyugalomra.

—  Kinevezés. A pénzügyminiszter 
Várady Béla sátoraljaújhelyi száméi 
lenőrt számvizsgálóvá nevezte ki.

— Szabad líceum. A holnapi sza
bad líceumi előadást Szalav József 
tartja d. u. 5 órakor u szokott he
lyen, „Debrecenéről vetített ké
pekkel. Belépti dij 20 fillér Az ér
dekes előadásra felhívjuk a nagyér
demű közönség b. figyelmét.

—  Szakosztá ly i ülés A  Zsmplén- 
tuegyei Gazd. Egyesület sző észeti 
és borászati szakosztálya legközelebbi 
ülését f. hó 15-ikén d. u. 2 órakor 
tartja meg, amikor is többi közt- 
megáilapitja annak az előad iának 
napját, melyen . a szakosztály meg
hívására Jablonosvszki József, a iu. 
kir. állami rovarvlani állomás igazga
tója fog városunkban f. hó végével 
„a szülőmoly — e fenyegető újabb 
veszedelem — ellen való védekezésről 
tartani s a melynek különös érdekes
sége lesz, hogy az előadó vetített 
képekkel fogja demonstrálni az 
egyes, erre alkalmas dolgokat.

pénzügy igazgatóság) másodtiszt vise
lőjével (helyettes főnökével) (ismer- 
Redtetn meg, a melynek akkori fő
nöke csakhamar meghalván: ő 
lett az adófelügyelő. Ö kistárká- 
nyi közbirtokos is lévén a Bőd 
rogközt is többször találkozunk. Mi
dőn 1875-ben az alispánságra pályáz
tam, jelöltségem oly hévvel tamo- 
gatá, hogy csaknem párbajokba ke
veredett, meithatározottjelleme hozta 
magával, hogy mint hivatali jelölt 
gégét, úgy mindent amihez fogott 
komolyan vette.

Már számosabb évek előtt nyugat
in utatván, ráért főkedvtelését, vagy 
ha úgy akarjuk mondani, szenvedé
lyét, vadászatot gyakorolni; mint 
vadász kiválóan kedves vadász tár
sunk volt, fáradhatatlan, mindenkor 
élénk magatartása rendszerint az 
egész társaság kedélyére jó hatással 
vo't. Kitűnő céllővő is volt.

Mintegy négy év előtt jobb olda
lát azélhüd's bénitá meg s azóta 
folyton ágyban kellett feküdnie, 
csak köztiszteletben álló hűséges 
nejének önfeláldozó gyengéd ápo
lása tévé némileg elviselhetővé szo
morú ál'apotát, mert életnek alig 
nondható. Lakásán a városon kivüi 
kevesen is látogathatták, magam is 
sokkal ritkábban, mintsem szerettem 
volna. Végre a múlt ősszel az itteni 
kórházba s/állitották be, ahol látszó 
lag kedélye kissé felvidu t, de e hó 
8-án évekre nyúlt szenvedéseitől 
megváUá a halál, amely ugyan reá 
nézve raegáltás volt: szeretett csa
ládja a gondos jó apát, a haza igaz 
fiát, a társadalom egy d ;r4k tagját, 
mi — különösen a’ulirt — hűséges jó 
barátunkat őszintén megszomorodva
siratjuk. . „

Matolai Etele.

Becske Bálint anyai ágon egyene
sen leszármazó unokája volt a nagy 
Kazinczy Ferencnek, ü t bízta meg az 
Akadémia a Kazinczy mauzóleum 
gondnokságával is. O maga is kedv
vel Írogatott. Nagy történelmi tu
dása volt, történelmi olvasmányai 
voltak a legkedvesebb szórakozásai. 
Gyönyörűség volt bal gatni vissza
emlékezéseit, históriai beszélgetéseit, 
amelyeket az ő vonzó, kedélyes, 
szellemes modorában adott elő. —-

A te jsza llitás szabályozása. Sok
panasz merült fel az iránt, hogy a 
vidékről szállított tejet nyitott ko
csikon hozzák a varodba minden 
egészségügyi szempontok mellőzésé
vel. Ezen az anomálián most segíteni 
kivan a rendőrkapitány és ezért a 
tejárusokhoz a következő rendeletét 
intézte : „Figyelmeztetem, mindazon 
tejszahitókat, akik a városba kocsi
kon kü dik be a tejnernüeket, hogy 
megfelelő, tudniillik fedéllel és reke
szekkel és lehetőleg rugóval, továbbá 
az üzletszerű Ujszállitással foglal
kozó egyén nevét és lakhelyét fel
tüntető felírással ellátott kocsik be
szerzéséről, — esetleg a meglevő 
tej szál litó kocsinak (szekereknek) fe
dél el való ellátásáról (mint példám 
festés rekeszek, fe írás) ezen végzés 
kézbesítésétől számítandó 00 napon 
belül gondoskodni el ne mu’asszak. 
Ellenkező esetben, amennyiben a 
tejszál Üt ó járművek az 1895 XLVI. 
te. továbbá a közegészségről szóló 
1856. évi XIV. tc.-beii előirt szabá
lyoknak megfelelőek nem lesznek, 
azon koc-ikiitk használatát eltiltom 
és tulajdonosaik ellen a kihágási eljá
rást megindítom".

— Hangverseny Homonnán. A ho- 
mounai rém. katti. polgári leányis- 
ko'a növendékei gróf. Andrássy Ala- 
dárné védnöksége alatt, az intézet 
nagytermében, az iskola-alap javára 
február hó ll-ón jótókouycólu elő
adást rendeznek.

—  H arcászati lövógyakorla t. A m.
kir miskolko'ci 10-ik honvédgyalog 
ezred 3 zászlóalja az állományba 
tartozó legénységgel f. évi f ebruár 
hó 13-án reggel 7 órától délután 2 
óráig harcszerü lövészetet fog tartatni 
a Hudibányácskától északra fekvő 
Ritkahegyun. Lővonal; Bocsvapa- 
taktól északnyugat irányban Ritka
hegy felé Feketehegy és Nagy: a I 
gató irányában. Veszélyeztetett köz
ségek : Sátoraljaújhely, Ruda. és Kis- 
bányacska, Hosszu'áz. Mikóháza,(Ko
vácsvágás, valamint ezen községtk 
között fekvő területek. Ennélfogva 
felkéri a polgármester a közönséget, 
hogy a veszélyeztett helyeken a fen
tebb kitett napon és órábau saját 
jól felfogott érdekükből ne közle* 
kedjék.

— Táncmulatság A sátoraljaúj
helyi gyártelepi dal- zene és önképző 
kör 1912. február hó 17-án, a gyár
telepi étteremben műkedvelői elő
adással egybekötött zártkörű tánc- 
mu'utságot rendez. — Közkívánatra 
színre kerül: Kósza Jutka. Eredeti 
népszínmű dalokkal. Műsor kezdete 
este 8 órakor. Beléptidij személyen
ként I korona.

— A sárospataki gyilkosság ügyé
ben múlt számunkban (irt közlemé
nyünk helytelen információ alapján 
íródott, mert a gyilkosság civakodás 
miatt történt és nem azért, mintha 
az asszony kikapós lett volna. En
nek megírását tartozó kötelességünk 
nek véljük azért, nehogy a meggyil
kolt asszonyt a közhit olyan bűnnel 
vádolhassa mag, amit el nem követett.

—  Zeneestély lesz szombaton este 
a „Központi kávéházban", amelyen 
Oláh Rudi teljes zeuekara fogja szó
rakoztatni a vendégeket.

Szemgyógyintézet van Jttiskolcon
— Óvakodjunk orosz kevert és 

orosz csiruképtülen répamagvak for
galomba hozatalától és vásárlásától. 
Megbízható répamagvakban ez idén 
nagy hiány állott be és ezért igen 
sok orosz eredetű répamag kerül 
eladásra Bisenzi, sőt Qued inburgi 
cégektől is. A gazdasági egyesület 
állást foglalt ez ellen és a gazdákat 
nagy károk ellen megóvandó, nem
különben az állattartás és állatte
nyésztés érdekében kijelentette, hogy 
ama magkereskedők és viszonteláru- 
sitók, kik répamagot akár a faj, akár 
a származás hamis megneve
zése alatt adnak el, csalást és bün
tetendő cselekményt kövitnok el. 
Egyszersmind felkérte a gazdasági 
egyesület a többi testvéregyesületet 
is, hogy eme határozatához csatla
kozzanak és a gazdaközönséget a 
leghathatósabb módon óvják attól, 
hogy kétes eredetű, avagy csiraké- 
pes vegyes orosz-répa magvakat ve
gyenek.

— Az ideges ko r. Jelen'eg az em
berek többségé ideges, akár munká
ban való megerőltetés, bosszúság, 
sorscsapások vagy komoly betegsé
gek következtében. Az idegesség kü - 
vetbeztében sokkal gyorsabban öre
gednek az emberek és korán elvesz
tik üde arcszinüket; a bőr ráncozo- 
dik, a haj őszül, a test elveszti 
szépségét és üdeségét.

Az idegesség bensőleg összefügg a 
vérállapottal ; az által, hogy a vér
nek nincs meg a nonuílis vér alap
föltétel.

A Liciferrin a legkiválóbb készít
mény az idegesség megszüntetésére 
egészóges vérképző és ez által élet
vidámságot és erélyt újra előidéző. 
Tú iugerelt és túlerőltetett egyének
nél, kik álmatlanságban szenvednek, 
a Liciferrin használata jó és erősítő 
álmot idéz elő. A Liciferrint (Ovo- 
lecithin vas) kiváló örvösek vélemé
nyezték és klinikailag kipróbálták. 
A kedvező hatása igen rövid idő 
alatt mutatkozik.

Vásárláskor pontosan figyelni kell 
a „Liciferrin" névre. Ara 4 korona. 
Gyógyszertárakban kapható.

Főraktár: T Ö K Ö K  J Ó Z S E F  
gyógyszertára Budapest VI., király 
utca 12. szára.

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

Szerkesztő: Lánczi Aladár.

Kiadótulajdonos:

LANDESM A NN  MIKSA

Hova, ? jegyek az yTndrássy-utcai „Kis pipa,, ven&églő és borozóba, -hol jminben szombaton 

kitűnő disznótoros vacsorát lehet kapni és valódi hegyaljai borokat. —  " —

/
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1911 V' 635,2 82.
Árverési hirdetmény. "

Alulírott bírósági végrehajtó az 
1881. évi LX t.-c. 102. § a értelmé
ben ezennel közhírré testi. hogy a 
beregsiázi kir. törvényszék 1911 évi 
21186 ssáinu végzése következtében 
Dr. Üenenfeld József ügyvéd által 
képviselt Engel Lipot javára 66 k, 
60 fill. a jár erejéig 1912 évi január 
hó 17-én fog.iu.iMtett ki' 
rehajtás utján felülfoglalt és 840 k. 
becsült következő ingóságok, u. m. : 
házibutorok nyilvános árverésen el* 
adatnak.

Mely árverésen a királyhehuec i 
kir. járásbíróság 1911 U évi V 535 2 
számú végzése folytán 483 korona 
tőkekövetelés ennek 1911 évi októ
ber hó 15 napjától járó 6 százalékos 
kamatai 1/2 százalék váitódij és • <1 
dig összesen 56 korona 95 fillérben 
biróiiag már megállapított költségek 
erejéig, Király helmeozen Fő ut vég
rehajtást szenvedtek lakásán leendő 
megtartására 1912 évi február hó 
19-lk napjának d u 2 órajára ha 
táridőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly roegiegy- 
zéssel hivatnak meg, hogy a érint tt 
ingóságok az 1881 évi LX. t.-c. 107 
és 108, §-ai érte mében készpénzfi 
zetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, 
szükség esetén becsáron a'ul is el 
fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő in
góságok mások is le- és felülfoglal
tatták és azokra kielégítési jogot 
nyertek volna, ezen árverés az 1881 
évi XL. t.-c, 120. §-a értelmében 
ezek javára is elrendeltetik. 
Királohelmeczeo 1912 feb. hó 2-án.

Mara György 
kir. bir., vtiajtó.

6058,1911 sz tk.
Árverési hirdetményi kivonat.

A kirá yhelmeczi kir. járásbíróság, 
mint telekkönyvi hatóság közhírré 
teszi, hogy Blura Géza végrehajta
tn ak  — Udvarhelyi Anna és Ud
varhelyi Vilma végrehajtást szenve 
dők elleni ügyében a végrehajtató 
kérvénye következtében a *«gr. li»j- 
tási árverés 1450 korona tőke, ennek 
1911 ju'ius 6-tól járó 5 százalékos 
kamata, 102 korona már megállapí
tott, valamint 35 korona 45 fillér 
jelenlegi és a még felmerülendő kü.t- 
ségek, valamint az ezennel csat ako- 
zottnak kimondott Kosenblüth Vince 
javára 87 korona 30 fillér a jár. ki
elégítése végett az 1881. évi 60 tcz. 
144. § a és az 1908 évi 41 tcz, 21 
es következő §§-ai értelmében a sa- 
ujhelyi kir. törvényszék és a király- 
helmeczi kir. járásbíróság, területén 
fekvő a király helmeczi 1070. sz. be
tétben 541. 542. és 543 hrss. alatt 
foglalt beliiigallanekból 3. 1. 2. sor 
sz. alatt Udvarhelyi Anna és Vi'rna 
nevén álló 2 4 résznyi járulékra 2408 
korona esenuel megállapított kikiál
tási árban az árverés elrendeltetett 
és hogy a fentebb jelzett ingatlanok 
at 1912 évi február hó 29 napjának 
délelőtt 9 órájakor ezen telek
könyvi hatóság irodájában megtar
tandó nyilvános árverésen elfognak 
adatni.

Árverezni szándékozók tartóznak 
az ingatlan becsárának 10 százalékát 
vagyis 240 korona 80 fiiért készpénz 
hen vagy óvadékképes értékpapírok 
bán a kiküldött kezéhez letenni vagy 
annak a bíróságnál történt előleges 
letételét igazoló elismervényt annak 
átszolgáltatni.

Király helmeozen a kir. járásbiró- 
mint telekkönyvi hatóságnál 1911 

évi november hó 10-án,
Horkay s k

kir. jbiró.

Kiadó.
3 szobás udvari lakás mellék 

helyiségekkel a Jókai utca 16 
alatt, 1912 május 1 töl.

F E L S Ő  M A G Y A R O R S Z Á G I  H Í R  L A  P_ Szombat február 10.

Kiadó lakás.
Május hó 1-étől egy 4 szobás la 

kás, előszoba, fürdőszoba, konyha, 
éléstár, cselédszoba és a többi mel
lékhelyiségekkel, esetleg istáló hasz
nálattal is kiadó

o

Bényey építész házában 
zinczy-utca 65. sz. alatt.

Ka
ki

uz étvágyat nem rontják 
á* ki\tiu6 ízűek.

Doboza 1 K. és 2 K.
Probadoboz 50 fillér-

110-912
Árverési hirdetmény.

A saujhelyi kir. járásbíróság 911 
2309|2 sz. végzése folytán, Kimár 
József 183 kor. követelésének és 
ezek járulékainak behajtása végett 
1912 év február hó 12 én d. e. 11 
órakor Saujhelybeu, József utca 11 
sz. at. a vhjtást szenvedő lakásán 
elárverezem azon 772 korona be
csűit ingókat melyeket a saujhelyi 
kir. jhiróság 1911 V Sp. II. 900 sz. 
végrehajtást rendelő végzése alap
ján a saujhelyi kir. jbirósági 2369|2 
st. végrehajtási jegyzőkönyvben 1 
9 tételek alatt vannak összeírva u.
m. bútorok stb.

Saujhely 1912 január hó 26-án.
Rosner Imre

kir. bir vhjtó,

Fő- ős szétk ü ld és! raktár 
Megfojt ez az átkozott „ I V A c l o r “ 

köhögés gyógyszertár
B pest, VI. V áci-kf i i '  1

Egger mellpasztilái 
csakhamar

n i i n  c g y i t o t t

267—912 sz.
Árverési hirdetmény.

A saujhelyi kir. jhiróság 908 V 
2571,12 sz. végzése folytán Balogh 
Mihály 47 kor. 72 fill. követelésének 
és ezek járulékainak behajtáza végett 
1912 évi február hó 12 d e 3 ne
gyed 10 órakor Saujhelybeu Jókai 
utca 43 sz. alatt a vhajtást szenvedő 
lakásán elárverezem azon 1675 kor. 
becsült ingókat, melyeket a seujhe
ly i kir. jhiróság 908 Sp. I. 780/3 sz. 
vhajtást rendelő végzése alapján i 
saujhelyi kir. jbirósági 908 V 257512 
sz. vhajtási jegyzőkönyvben 1 tété 
lek felü foglaltam s melyek a 908 V 
1517,,2 sz. alapfoglalási jvekben 1—6 
tételek alatt vannak összeírva u. m. 
bu orokat, zongorát stb,

Saujhely, 1912. jan. 26-án.
Rosner Imre. bir. vhajtó

251—1912
Árverési hirdetmény.

A saujhelyi kir. jbiró&ág 911 V 
901 8 sz. végzése folytán A kassai 
ipari hitelszövetkezet 192 korona 71 
fill. követelésének és ezek járulékai 
nak behajtása végett 1912 február 
hó 13-án d. e. 9 és 3 negyed óra 
kor Saujhelybeu Jókai utca 41 sz. 
aat t  a vhajtást szenvedő lakásán 
elárverezem azon 1345 kor. becsült 
ingókat melyeket a saujhelyi kir 
jhiróság 911 V 901 l számú végrehaj- 
jtást rendelő végzése alapján a sauj
helyi kir. jbirósági 911 V 901|2 sz. 
végrehajtási jegyzőkönyvben 1—7 
tételek a!att vannak összeírva u. in 
bútorokat, zongorát stb.

Saujhely 1912 január hó 29 én
Rosner Imre
bir. vhajtó

Könyvelő
az összes irodai teendőkben jártas

állást keres.
Cim a kiadóhivatalban.

Lakás kiadó.
A Pctőfi-utca 14. szám alatt 

(az £1 iie lényirda házban) egy 
négy ezoba, fürdőszoba és mel
lékhelyiségekből ábó utcai lakás, 
egy tárom  szobából és mellék
ltei) végekből álló lakás május hó 
1 -tő Kiadó.

Kapható Sátoraljaújhelyben: Káder Gyula, Hrabéczy 
Kálmán drog., Kincsersy IVttr, Widdir Gyu'a. Hornon 
náii: Szekerák Aladár éri k., Fi bián Air óid. Nagy mihály 
Kronovits Miksa, Iíáiz Ib i id , lo  vav Imre*. Sárospatak 
Alexander Béla, Kellnir Károly Satrc ] V ó : Duka Tiavdarnál 

Tareza!: Toptrctr A. gyóg)szertárakban.

m m m m m m m m s m u

Értesítés.
Tisstelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy Helyben 

a Rákóczy-utca 19. szám alatt (Reichard Mór és Fia cég há 1/1 
zaba) a mai kor igényeinek teljesen megfelelően berendezett JJ

cipész üzletet és műhelyt
berendeztem.

Készítek mérték szerint és saját készítményeimből kész 
raktárt tartok mindenféle férfi, női és gyermek lábelit. Javí
tásokat is elfogadok. Csak ízléses, tartós és jó munkát szállítok. 

Magamat a i>. é. közönség b. pártfogásába ajánlva,

kiváló tisztelettel

Sclnvarcz Hermán
cipész mister.

Vetési célokra
kiváló minőségben, jutányos árban szolgálok

államilag ólomzárolt lóhere és luezerna 

magvakkal, árpával és bükkönynyel.

GRÜNBAUM SIMON
Sátoraljaújhely Kazinczy-utca 11

Kő eladás.
Faragott (zokli), 

lábazati és járdára  
veres kövek több száz 
négyszögm éter eladó.

Bővebbet a kiadó- 
hivatalban

Kellner sarok ház sarok 
üzletének egy része albérletbe 
kiadó áprilistól.

felvilágosítási a jőtözsDe nyújt. >m SEW!
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cipők

Divatos estélyi és báli cipőkben

nagy választék.

S á t o r a l j a ú j h e l y ,  c l Ö S U l C l ’ t

Főtér,

a Xossuth-szoborral szemben. legjobbak,

ütrt vzr ünojo o .aemaarvr: mum&eBBHtxvcwxm.’xyxrr;.!

„ F 0  R H I N “ - n a 1 permetez,
-szőr

Kevesebb 
a gond,

f¥" kevesebb
a munka,

-szór 
Kevesebb, 
amunkabér!

mert a ..FORHIN* a 
s o k s z o r t a  m e g j a v í t o t t

BORDÓI KEVERÉK
kész állapotban !

Nagyon erősen tapad a nedves levélre i s !
Bármily harmatnál permetezhet vele! 

Semmi üledéke nincs! Számtalan elismerő 
nyilatkozat! Gyártjuk az eddig dr Aschen- 
brandt szabadalmát képezett Rézkénport s 
bordói p o rt is. Kérjen ingyen és bérmentve 

leírást a

F0RHIN-5fX«p«:

Lakás.
Egy 4 szobás udvari lakás mel

lékhelyiségekkel és villanyvilágí
tással május hó 1-től kiadó.

Zinner Henrik.

Keresnek
3 szobából és mellék
helyiségekből álló lakást

Bővebbet a kiadóhivatalban.

s y  s e ,  m s w g m

IHa olcsó
és jó áruhoz akar jutni, akkor forduljon bi/.alommal

Grünbaum Gézához
hol különféle finom italok, fűszer- és csemege különle

gességek a legjutányosabban beszerezhetők.

G R Ü N B A U M  G É Z A
fűszer és csemegekereskedése Sátoraljaújhely, Széchényi-tér 17. i
Fa eliMlás.

A sárospataki hercegi uradalom „Oroly“ nevű erdejében Vaj

dácska község tőszomszédságában

hasáb és gömbölyű tűzifa kapható.

Bodrogközbe alkalmas szállítás. — A fa megrendelhető

ifj Heimllch József és Schwarcz Mórnál
Sárospatakon.

i
1
I

I

Figyelmeztetés!
1912. február 23-án délelőtt 9 órakor Királyhelme- 

cen a kir. járásbíróság telekkönyvi hivatalában

Szomotori földek, belsőségek és házak
kerülnek nyilvános birói árverés alá.

Az ingatlanok kikiáltási ára 35000 korona. Kész
pénz óvadék az árveréjnél 3500 korona. Az ingatlano
kon előnyös kölcsön fog ineghagyatni.

1  m á r  m e g n y í l t  : ^

I  L I N Ó L E U M bőráru és viaszvá
szon gyári raktár

D ö r n e r  G é z a  K a s s a
Fő utca Népbank-épület.

Vidéki megbízásokat gyorsan és pontosan eaiközözöl. Mintá
kat kívánatra díjmentesen küld az árak megjelölésével.

Kidikülök, utazótáskák nagy választékban.

/ / / 

/

/
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RAKOVSZKY SÁNDOR
t is z tit  *S fe s t báli * s a lka lm i díszes nő i ruháka t selyem  csipke b louzokát, pongyo láka t, ru h a -a ljaka t, kosz tüm - 

■■ ■ ruhákat, fehe'r boát e's m u ffo t, csipke függönyöket, ke'zi m unkáka t, fé rfi- e's g y e rm e k -ö ltö n y ö k e t,
fehér szövet-m ellényeket. Tisztítást sürgős esetben 24 óra alatt végez szavatosság mellett
mindenféle női és férfi ruháka t, gyapjú szövetet, selyem kelm éket tetszésszerinti színekre. G yász 
ruhák soron k ívü l festetnek. G uvrirozásra  elfogad m indenféle ruha-szöveteket, se lym et és re fo rm á tus  
papi pa lástokat. Szives pártfogást kérve, kiváló tisztelettel

K A K O V  S Z I v V  S Á N D O R
kelme és ruha festő e's vegytisztító Sátoraljaújhely. Bercsényi

utca 5. szám. (Csirke piac). Saját ház’.

FEST

Gyógyitliatö-c a tüdöbaj ?
E* n rendkívül fontos kérdés mindenkit foglaikoztat, a kit asztma, tüdő- és grgető tuberkulózis, tüdőc&cshurt, tüdövész. makacs köhögés elnyalkásodás vagy

állandó rekedtség gyötör s eddig nem talált orvoslást. Minden ilyenféle beteg kap tőlünk teljesen ingven egy kopekkel líuttmann dr. orvostól a Fius#n-gjógyinté*et fft- 
orvosától a következő tárgyról Gyógyítható a tüdőbaj? Azonkívül egy prólousoningot kitűnő dietétikus teánkból. Ezerek niagasztulják.akik eddig használták. (íyakarlott 
orvosok ezt a teát mint kitűnő dieti'tikumot tüdöberkolózis (tüdövész), asztma krónikus gége- és gegetőhurut ellen rendelték és magasztalták. A tea nem titkos szer 
Lieber-féle növényekből készül, amelyeket császári rendeletre szabad forgalomba bocsátottak. Ara olyan olcsó, hogy a legszogényobbok is használhatják. Hogy mindeu 
betegnek minden rizikó nélkül alkalmat adjunk a tea kipróbálására s hogy a betegsége felől mindenkit fölvilágosíthassunk, elhatároztuk, hogy mindem betegnek meg 
küldjük a Gyógyítható e a tüdőbaj? cin ii német füzetet cgv próbacsoinag teavaj teljesen ingyen és bérmentesen. Tessék levelezőlapot irni Puhlmann et Co. címre 
Berlin, 957. Müggelstrasse 25

Bolt helyiségek.
Május hó l-töl kazin- 

czy-utcza 5 szám alatt 

kiadók.

Értekezni lehet Özv. 

Rosenberg Sámuelnénál.

Védjegy: „Hürflony“.

A Linimení .  Capsic i  comp. ,  
a H o r g o n y - P a i n - E x p e l l e r

póilrk.1
egy régjnnak bizonyait luizi'-zer, mely már sok év 
óta legjobb bizonyult küszvf-uynél,
———   osuzná) *'s meehtlétekncl.................

Figyelm eztetés. .vl.ny h.unisitváuyok miatt oe- 
vásirlaskor óvatoMik legyünk < « < s.ik olyan ereueti 
üveget fogadjunk el, mely ;i ..Horgony* v^djegygyel 
és a Rlohtsr cégjegyzehscl ellátott dobozba van 
osomagolva Ára uveg- kbon K s". K 1 40»*s K2.— 
és úgyszólván minden ;.y gyr.zert.irlan kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél. Budapest.
D lR id itc r  gyegyszertari az „ H u n y  oro^zlanhsz",

Prágában, Rlisabothstrnsse h nett. •

n Egy OKOS fej
elsajátítja azon vívmányokat, 
melyekkel a tápszerkémia a 
a háziasszonyt megajándékozta.

Dr. Oetker sütőpora á. 12 f
élesztő pótlásául szolgál, 
mellyel kuglófokat, linzi és i 
raás egyéb tortákét, Vilarniut 1/ 
raindenneraü süteményeket s ^  
tésztákat lazábakká, nagyob- 
baká, jobb izüvé és künnyt b- 
ben emészthetővé te. z.

Dr. Oetker pudingpora a. 1 2
f. tejjel főzve, gyermekeknek 
és felnőtteknek csontot képző 
nagyszerű és olcsó utóeledel 
nyújt.

Dr. Oetker vanilincukra á1 2  f. csokoládé, tea, puding, 
tej, mártás és crérne vanilliá- 
zására szolgál és teljesen pó
tolja a drága vanillia-estiv < t. 
Egy csomag tarta ma 2—3 jó 
vanii'ia csőnek felei meg. 
Kimerítő használati utasítás min
den csomagon Kapató minden 
élelmiszer üzletben.valamint dro

gériában Vények ingyen
Dr. Oetker, Baden-Wien

Kapható Saujhelyben :
Behyna Testvérek Bilanovics P. 
és Tarsa, Gyarmathy Béla Nagy 
Ferenc utóda. Klein Albert. VV'il- 

kovszky ts Tóth uraknal

X SALGÓTARJANI 
Kószénhánya Részvénytársulat

s zén te rm éke i (szo b a fü té s re  és ip a r i c zé lok ra )

KLAR és NEUMAN cégnél
i f  Sátoraljaújhely
rtS re n d e lh e tő k  meg. U g y a n o tt leg jobb  m in c -é g ü  a p ró  és 
>  d u rv a  szem ű ké tszer m o s o tt kovács szén és koksz 

v a la m in t porosz briket ka p h a tó .
S u p e r f o s f á t - m ű t r á g y a Káli-. 6

Milliók
haizoálják

rekedtség, liűrut, el'>y»l- 
kásodís, görcs ás fojté- 
kühügés ellen * Kaiser féle

jjj uieil - karamellát
\ J  a három fenyő védjeggyel.

fjl 6050 tűzjegye, hitelesi-
j\ — -  tett bizonyítvány 

J1 orvosok ás privát egyé- 
J /  nektől tanúsítja a biztos 

eredményt.
Csdmagja 20 és 40 fillér 

Szelence 60 fillér.
Kaphatók : Widder Gyula
gyógyszertár és Hrabéczy 
Kálmán drogériájában Sá

toraljaújhely.

Nyomatott Landesmann Miksa és Társa köny\nyomdájában Sátoraljaújhely

I
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