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Patak és a választójog.
Irta : Búza Barna.

Búza László jogtanár úr a ’ 
Zemplén hasábjain egész vezér
cikket betöltő válaszra méltatja 
azt, amit a múltkor a pataki ta
nárok választójogi álláspontjáról 
írtam. Még mindig elég mély 
lenézéssel nyilatkozik az én tu
datlanságomról, de már mégsem 
avval az abszolút megvetéssel, 
amellyel a múltkor leszólta sze
rény megjegyzéseimet. Már nem 
lóhátról beszél velem, mint a 
múltkor, hanem — mondjuk — 
valamive' alacsonyabb élőlénynek 
a hátáról. Ezt is köszönöm.

Mindenekelőtt ismét a tudat 
lanságomat konstatálja. Nem va 
gyök — szerinte — tisztában 
azzal, hogy politikai kérdések 
tudományos tárgyalása mit jelent.

Alázatosan beismerem, hogy 
edd'g tényleg nem voltam tisztá 
bán. De most már, két hét óta 
tisztában vagyok. Mert azóta el
olvastam a pataki tanári karnak 
a választójogról irt memorandu 
mát s abból mindent megértet
tem, amivel eddig tudatlanságom 
folytán nem voltam tisztában. 
Most már tudom, hogy hogy néz 
ki a politikai kérdések tudomá
nyos tárgyalása. Meg is tanultam 
egy részét szórul szóra könyv 
nélkül. Onnan, hogy: „Bizonyos, 
hogy minél szélesebb , . egész 
odáig, hogy „rendezőleg ható." 
Kész vagyok akárki előtt hibát
lanul felmondani.

így jóllakva igazi tudománnyal 
most mégis csudálkozom a Búza 
tanár úr nyilatkozatain. Azt 
mondja, hogy tudományos igaz
ságaik megállapításánál ők az élet 
gyakorlati tapasztalatait veszik 
alapul, de nem csak az újhelyi, 
sőt nem is csak a magyarországi 
választások tanulságait.

Hát már én paraszt ésszel csak 
azt hiszem, hogy ha Magyaror
szág számára készítenek választó
jogot, akkor ahhoz elsősorban a 
magyar választások tanulságait 
kell ligyelembe venni, nem az 
arizonai választásokéit.

De jó, hát ók mindent tudnak, 
s az egész világ összes választá

sainak a tanulságait számba ve
szik. Hanem akkor azt magya
rázza meg, hogy van az, hogy az 
egész világ, alapul véve az összes 
népek választásainak tanulságait, 
az újabb időkben kivétel nélkül 
mindennütt arra az eredményre 
jutott, hogy a titkos szavazás jó, 
és csak a pataki (no meg a deb
receni) tanári kar vonta le ezek
ből a gyakorlati adatokból azt a 
tudományos eredményt, hogy nyil
vános szavazás kell ? (mert az a 
sokat emlegetett s egyedül álló 
porosz választási törvény még 
1849-ből való, tehát a mai világ 
felfogása mellett igazán nem lehet 
bizonyiték.)

Hát Patakon más az igazság, 
más a tudományos módszer, mint 
mindennütt az egész világon ? 
Hát a többi országok nem tudjak 
azt a tudományt, amit Patakon 
tudnak ? A világ minden országa 
téved, csak Patak vonja le az 
élet gyakorlati tapasztalataiból a 
helyes következtetést í

Vagy olyan csuda-ország ez a 
mi országunk, hogy ami minde
nütt a világon jó, az csak itt 
nem jó, ami minden országban 
helyes, az csak itt helytelen ? Le
hetetlen ezt megérteni!

Azt mondja Búza tanár úr, üs
sek fel olyan politikai tankönyvet, 
amiből a jogász gyerekek tanul
nak, majd abból megtanulom, hogy 
miért kell a nyilvános szavazás. 
(Köszönöm, hogy nem mindjárt 
valami népiskolai tankönyvet akar 
velem felüttetni. Úgy látszik, azt 
mégis felteszi rólam, kogy nép
iskolai könyvet már olvastam va
lamikor. Köszönöm ezt a jó vé
leményét !)

Hát tessék elhinni, hogy akár
milyen tudatlan vagyok is, elég 
sok politikai tankönyvet felütöt
tem én már életemben. Szigorla
toztam is belőlük Concha pro
fesszor előtt kitüntetéssel akkor, 
mikor Búza tanár úr még csak az 
elemi iskolába járt. De azóta is 
igyekeztem tudatlanságomat né
mileg enyhiteni, s (elütöttem a 
könyveket, ha módomban volt.

Olvastam pl. a választójogról Föl
des, Kmetthy, Reiner, Berzeviczy, 
Mcyer, Menger munkáit, olvas
gattam az osztrák, a német, a 
belga választási reform parlamenti 
tárgyalásait, mert most négy esz
tendeje, mint a képviselőház vá
lasztójogi bizottságának tagja s 
jegyzője igyekeztem ebben a 
kérdésben lehetőleg tájékozódni, 
s igy, bár eszem ágában sincs, 
hogy az én szerény tapogatódzá 
saimat Búza László úr óriási tu 
dományos készültségével össze 
merjem hasonlítani, egynek más
nak mégis utána néztem. S ma 
is csak azt ismételhetem, hogy 
egyetlenegy argumentumot se 
tudok, ami a titkos szavazás ellen 
s a nyilvános szavazás mellett jó
zanul fel volna hozható.

Búza tanár úr cikkéből azt az 
egyet olvasom, hogy külföldi ta
pasztalatok szerint a „cédulás" 
szavazásnál is van visszaélés, és 
ügyes kortesek ennél is mindig 
tudják hogy, ki kire szavazott.

Nem, kérem 1 A külföldi tapasz
talat egészen más A német és 
osztrák választásokról mindenütt 
s mindenki elismeri, hogy vissza 
élések csaknem teljesen ki van
nak zárva. Persze nem olyan „tit
kos" szavazások azok, mint pl. 
nálunk a megyebizottsági válasz
tások. Tény, hogy nagy változá
sok, pártbukások voltak azóta 
Németországban is, Ausztriában 
is, de senki egy szóval sem pa 
naszolt sem az osztrák sem a né
met parlamentben egyetlenegy 
visszaélést sem.

Azt mondja Búza tanár úr, hogy 
nálunk a választók „tekin élyes" 
része analfabéta, s ezek nem tud
nának titkosan szavazn'. De uram, 
az Istenért, hisz akkor ön nem 
olvasta a saját választójogi javas
la tukat! Hisz abban ott van, hogy 
csak négy elemi osztályt végzett 
embereknek legyen szavazatuk, 

i Hát ezek analfabéták f Még a 
íjusth párt álláspontja szerint is 
| csak az Írástudóknak lenne szava 
zatuk. Hát akkor csak nem argu
mentum az, hogy az analfabéták 
ne n tudnának szavazni 1 Nem is 
való azoknak szavazat.

Ha pedig átmenetileg, régi jo
gon a mostani analfabéta szava
zóknak továbbra is adnának sza
vazatot, hát akkor átmen-tileg 
ezek kivételesen szavaznának ny íl

vánosan. Ez csak nem olyan nagy
dolog!

Abban igaza van a tanár úrnak,
hogy Zemplénvármegye nem azo
nos Poroszországgal.Baj is lenne, 
mert akkor Meczner Gyula lenne 
a porosz király, attól pedig Isten 
őrizze a szegény poroszokat. De 
az azért szent igaz, hogy Porosz- 
ország területén is a birodalmi 
választások titkosak.

Azt is megemlegeti Búza tanár 
úr hogy én tulajdonkep csak a 
bukásomon kesergek. Lássa, ez 
nem volt szép dolog ! Minek irta 
ezt meg a Zemplénben ? Hiszen a 
Zemplén azt már megírta rólam 
ezerszer. Egy- Búza Lászlóhoz még 
sem méltó, hogy amit a Zemplén 
toliforgatói már annyiszor elkop
tatták, azt ezeregyedikszr megis
mételje.

S nem is igazságos dolog, mert 
valótlan. En nem tudom, a tanár 
urak hogy vannak evvel,'(de én (a 
magam érzése szerint mondhatom, 
hogy aki elvekért, eszmékért, igaz 
Ságokért harcol, annak a saját 
egyéni bukása sohase fáj, s azon 
sohase kesereg.

Igaz, fájt nekem, hogy a füg
getlenségi párt törekvése elbu
kott, mert erős meggyőződésein, 
hogy annak a törekvésnek a si
kere hasznos és boldogító lett 
volna erre az országra. De eb 
ből a fájdalomból is nem keser- 
gés fakad, hanem uj küzdelem 
elhatározása. S küzdők is az el
veimért ép úgy, sőt erősebben, 
mint azelőtt küzdöttem.

Hanem az, hogy én magam 
megbuktam, soha egy percig se 
fájt nekem. Ha én csak azt ke
restem volna, hogy tovább is 
képviselő legyek, nagyon köny- 
nyen megtaláltam volna. Hiszen 
fel volt ajánlva, hogy ha átlépek 
a Kossuth pártba, ellenjelöltem 
sem lesz. S juthattam volna már 
előbb a képviselőségnél jóval ma
gasabb pozícióba, csak akarnom 
kellett. Sem egyiket sem másikat 
nem bánom ma sem hogy el
mulasztottam s ha ma újra kezd
hetném, megint csak úgy tennék, 
ahogy tettem. A lelkiismeretem 
nyugodt s ez nekem mindennél 
többet ér.

Nem tudom, megérti é, elhiszi-é 
Búza tanár úr, hogy vannak az 
egyéni érvényesülés felett álló 
magasabb szempontok s aki ezek 
után indul, annak nem fáj az
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egyéni sérelem. En igy érzem. 
11a elhiszi nekem, örülök, ha nem 
hiszi, nem tehetek róla.

Akárhogy van is, fogadjon el 
tőlem, jóval öregebb embertől 
egy nem tudásból, de élettapasz
talatból származó megjegyzést : 
szép dolog az a sok tudomány, 
de inkább valamivel kevesebb 
tudomány s valamivel több sze
rénység legyen a fiatal tudósok
ban, mert úgy sokkal rokonszen
vesebbek.

16. i i im  (2)

Újabb adat Meczner 
Gyula igazmondásáról.

A Zemplén — mint minden jól 
nevelt félhivataloshoz illik — na
gyon szereti a főispánját. Amikor 
csak teheti, hasábos dicséreteket 
zeng róla és néha — mert gyakran 
a Zemplén sem meri — a szavahi
hetőségéről, igazmondásáról is ejt 
egy-két dicsérő szót. Bár nekünk 
semmi kifogásunk az ellen, ha a 
Zemplén tümjénezi a gazdáját, de 
a történeti hűség kedvéért mi sem 
zárkózhatunk el az elől, hogy né
hány sorban megvilágítsuk — ter
mészetesen menten minden hivatalos 
befolyástól -  a főispáni igazmondást.

Még 1806 bán történt, hogy Sá
rospatak városa kivetett Meczner 
Gyulára kataszteri helyszíneled költ
ség hozzájárulás ciméu 700 koronái. 
Mikor ugyanis a kataszteri átalakí
tási munkálatokat csinálják, szabály 
szerint a község tartozik az áta'aki- 
tást végző személyzetnek lakást és 
fuvart adui. Ezeket a költségeket 
aztán a község a birtokosaira veti 
ki birtokuk arányában. Így vetettek 
ki Meczner Gyulára is 700 koronát.

Természetesnek fogja mindenki 
találni, hogy amikor az összes ki
vetett hozzájárulási összegek befoly
tak már, Meczner Gyula még mindig 
nem fizette ki az ő rá eső részt. 
1007-beu — tehát tizenegy évvel a 
kivetés után — amikor már főispán 
volt, kérvényt adott be Meczner 
Gyula a sárospataki képviselőtestü
lethez, amelyben alázatosan esedezett 
aziránt, hogy az ő rá kivetttt hoz- 
zájáiulási összeget engedjék el. In- 
dokolásásul pedig azt hozta fel, hogy 
ő sem a munkálatok megkezdéséről, 
sem a kiveteté>ről nem tudott, mert 
ha tudott volna, apellált volna el
lene, vagy pedig vállalkozott volna 
a lakás és fuvar reá eső részét ur- 
raészetben kiadni. Kérvénye végén 
még a méltányosságra is hivatko
zott, amelynek szem előtt tartásával 
nem követelhetnek rajta egy fillért 
sem.

A képviselőtestület kiadta a kér
vényt javaslattétel végett a jogügyi 
bizottságnak, mely rövidesen tár
gyalás alá vette azt dr. Kiss Sándor 
elnöklete alatt. Kikeresték a katasz
teri helyszinelési munkálatok aktáit 
és szenzációs felfedezésre jutottak.
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Kiderült ugyanis, hogy 
Meczner Gyulát nemcsak, 
hogy kiértesítették a ki
vetésről. de ő az ellen a 
végsőkig felebbezett is 
minden eredmény nélkül.

Aradé akkoriban folytak a sáros
pataki járásbíróság elnyerése iránti 
mozgalmak és mert ehhez a főispán 
támogatására is szükség volt, nem 
akarták kellemetlen helyzetbe hozni 
Meczner Gyulát azáltal, hogy nyílt 
ülésen mutassanak rá a kérvény ál
lításainak valótlanságára. Úgy ol
dották meg a kellemetlen helyzetet, 
hogy dr. Kiss Sándor és Bogyay 
Zsigmond akkori főbíró személyesen 
keresték fel a főispánt és kérték, 
hogy kérvényét vonja vissza, mert 
az akták tanúsága szerint nem csak 
tudott a kivetésről, de áz ellen min
den jogorvoslatot ki is merített.

Meczner Gyula — mit tehetett 
egyebet — visszavonta a kérvényét. 
A tartozását azonban nem fizette 
ki, hanem úgy két év múltán — 
mikor azt hitte, hogy mindenről 
megfeledkeztek — újabb kérvényt 
adott be a képviselőtestülethez, mely
ben szóru'-szi'ra az előző kérvény
ben irt tényállításokat ismételte meg 
és azok alapján kérte, hogy a 700 
koronát engedjék ei neki.

Csakhogy ezt már megsokalták 
a patakiak is és nyílt ülésen lep
lezte le dr. K;ss Sándor a főispán 
urat. Kijelentette, hogy amit a fő  
ispán allit az valótlan. Egyben cso
dálkozását fejezte ki a felett, hogy 
a főispán újból beadta a kére'raét, 
holott ő és az akkori főbíró sze- 
mélyesen világosították fel arról, 
hogy az abban foglaltak az akták 
tanúsága szerint nem felelnek meg 
a valóságnak és a főispán azt ak 
kor vissza is vonta.

A képviselőtestület tagjai elször 
nyüküdve hallgatták a leleplezést és 
— mert senkinek sem vö t kedve a 
főispán adósságát a város többi adó
fizetőivel megfizettetni — elutasí
tották a kérvényt. A főispán a ha- 
tározat ellen nem felebbezett.

így áll a maga igaz valójában a 
főispán ur igazmondása és mm úgy, 
ahogy a Zemplén szeretné festeni 
néha-néha.

Hogy pedig teljes legyen a kép, 
elmondjuk néhány szóban azt is, 
hogyan jutott Sárospatak a pénzéhez. 
Hát csak úgy, hogy miután Mt cz- 
ner Gyula a kérvény elutasítása 
után sem volt hajlandó fizetni, hát 
a község letiltotta a főispán urnák 
járó dohánybeváltási illetményből a 
700 koronát.

Egy főispán, aki a kormányzása 
alatt álló v; roshoz beadott kérvé
nyébe hamis adatokat s valótlan 
állításokat ir be s igy akarja elérni, 
hogy az ő vi'agos tartozását a vá
ros polgárainak pótadójából fizes
sék k i!

Ilyen főispánt hozott Andrásay 
Gyű a gróf az ö vármegyéjének a 
nyakára I

NINCS VÍZ!
A vízvezetéki üzem vezetősége meg
irigyelte a villanygyár példáját és 
egyedüli célja — úgy látszik —

Eddig azt hittük, hogy Ujhely 
legrosszabbul vezetett üzeme a 
villanygyár. Ez a vállalat volt ed
dig az, amely állandó panaszra 
adott okot. Most illő tisztelettel 
bocsánatot kérünk — mindenkitől 
akit illett — tévedésünkért, mert 
Íme újabban meggyőződtünk ar
ról, hogy van bizony ennek a vá
rosnak egy másik üzeme is, amely 
úgylátszik azért létesült, hogy ál
landó bosszúságot okozzon a kö
zönségnek : a vízvezetéki üzem.

Valósággal kétségbeejtő, amit 
ennél az üzemnél utóbbi időben 
tapasztalunk. Hetenkint 2—3 napra 
felmondja az üzem a szolgálatot 
és a fogyasztó közönséget a leg
rettenetesebb helyzetbe hozza. 
Reggel úgy 9 óráig még csak 
csepeg a kagylóból a víz, de az
után — most már rendszeresen 
— beáll a vízhiány és tart egész 
éjjeli 11 óráig. Mintha azért lé 
tesitették volna a vízvezetéki üze
met, hogy éjjel, mikor mindenki 
alszik, szolgáltasson vizet.

Hát mtért nem kapunk mégsem 
rendesen vizet? A csőhálózat 
rossz? Az üzem vezetőségében 
van a hiba? Vagy talán a gépek 
nem birnak elegendő vizmennyi 
séget szolgáltatni ? Akármelyik 
legyen is igaz, könnyű a segítség. 
Ha a csőhálózat rossz, sürgősen 
meg kell javítani. Ha az üzeni 
vezetőségében van a hiba ; szak
értőbb kezekre kell bizni a veze
tést. Ha a gépek nem tudnak 
elegendő vizet szolgáltatni, uj gé
peket kell beszerezni és addig is, 
amig azok beszállithatók lesznek, 
be kell szüntetni a viszolgáltatást 
az üzemeknél.

Elvégre az üzemet elsősorban 
a nagy kösönségnek létesítették 
és a városnak megfelelő ivóvízzel 
való ellátása volt a cél. A város 
tanácsának, a képviselőtestületnek 
és a lelettes hatóságoknak köte
lessége tehát, hogy az üzemel 
elsősorban csak erre a célra en
gedjék felhasználni, nem pedig 
arra, hgy abból jövedelmező vál
lalatot létesítsenek.

Ha be tudják hajtani minden 
lakón, a vlzdijat, tudjanak vizet 
is adni, mert arra — isten bizony 
— nincs ennek a szégény polgár
ságnak egyetlen lillérre sem, hogy 
a pótadókon kívül még mis cí
meken is emelje a város jövedel
meit.

Es ha még tudnák a fogyasz
tók, hogy melyik napon méltózta- 
tik az üzemnek pihenőt tartani, 
még elviselhető lenne a baj, mert 
előre lehetne gondoskodni a napi 
vízszükségletről. De sohasem tud- j 
hatni, hogy mikor szűnik meg ai 
vízszolgáltatás, mert az üzem ve
zetősége nem tartja érdemesnek,' 
hogy erről — mint első időben | 
tette — előzetesen értesítse a kö
zönséget.

Hát hogy a villanygyári mizé
riákat túrni tartozunk, abba már 
belenyugodtunk. Elvégre a vil
lany társulat élén maga a főispán 
úr Öméltósága áll minden hivatali 
hatalmával és vele nem mer ki
kezdeni sem a város tanácsa, sem 
a képviselőtestület. A villanygyár 
akkor rendezhet holdtöltét, ami
kor neki tetszik. Erre jogot ád 
neki a Székely Elek által alapo
san ujjádolgozott szerződés és a 
főispán úr mindenható hatalma.

De az ég szelőiéért, a vízveze
téki üzemnek nem áll a főispán 
az élén. Annak nem kell szolgálni 
a részvényesek zsebérdekeit, mert 
az városi üzem. Igaz ugyan, hogy 
ezt az üzemet Székely Elek léte
sítette és ő volt az, aki többszö
rösen biztosította a képviselőtes
tületet, hogy ha az ő általa elő
terjesztett terveket fogadják el, 
annyi vize lesz a városnak, hogy 
még akkor is kielégíti az igénye
ket, ha még egyszer akkora lesz 
Ujhely, mint a létesítéskor volt. 
De hát ma még csak nkkora Uj 
hely, mint néhány évvel ezelőtt és 
igy, ha első években volt elegendő 
víz, most is elégnek kell lenni.

— Makkoshotykai csendélet —
Meczner Gjulakicsop- 

[lűr.vún a főispánságbét, 
hazamegy Makkoshoty- 
kára s já  előre inog.tér
rel t korcirniijábúí ki
lökvén lengéi Ignácnét, 
beáll 5 maga pálinkát 
mérni. Társnak veszi 
magához Székely Élőket. 
Este o korcsmában egye
dül van Székely Elek. 
Belép Meczner Gyula.

Székely Elek-. Kezeit csókolom 
Gyű a bácsi. Hogy érzi magát, ara
nyos Gyula bácsi ?

Meczener Gyula : Sose csókolgasd 
a kezemet. Az nekem nem hoz egy 
krajcár jövedelmet se. Mit ér nekem 
a te kézcsókod, ha mindig üres a 
korcsmánk, még a madár se jár erre 
mifelénk.

Székely Elek : Jaj bizony édes Gyula 
bácsikéin, nem igen néz már miránk 
senki, mióta kiestünk a nagy hata
lomból, Ilyen gyalázatosak az em
berek. Hogy tolongtak a Gyula bá
csi előszobájában olt a megyeházán I 
Hogy hemzsegtek törültem, mikor 
választási fővezér voltam ! Bszzeg 
nem nyit most be ide még a tis- 
biró se.

Meczner: Bizony te is nagyobb úr 
voltál, mikor a Kazy pénzét szórtad. 
Akkor gyűltek a borodra a tótok. 
Pedig hallom, hogy az eoetes bog- 
dányi borodat is mid megitattad ve
lük, Persze potya volt, hát az is jó 
volt. Te, nem azt a bogdányi bort

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

Vegytisztító és gőzmosó
tisztításra elfogad mindennemű báli és alkalmi ruhákat, bútorszöveteket.
Gallér és kézelők kristály fehérre tisztittatnak = = = = =  Vasalások 1 órán belül.
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méred te itt most is ? Biztosan azért 
nem jön már hozzánk a kutya se!

Székel/'. Ugyanmár hová gondol 
kedves Gyula bácsi ? Nincs itt egyéb 
bor, mint a maga hamisítatlan hoty- 
kai hegyaljai bora, ami azelőtt mind 
a pataki pincében feküdt s mint to
kaji ment szét a világba.

Meczner: Bizony hallod, abból is 
kikoptam már. Nem vihetera be most 
Patakra a hotykai bort, mind azelőtt. 
Az a vasútépítő Schőnfeld se jön 
már megvenni drága pénzen a finom 
hotykai szamorodnit, pedig hogy 
vette valaha, mikor a vasutengedély 
után járt. Rossz világ jár, Elek ! 
Vége már az én régi szép szabad
ságaimnak.

Székely'. Pedig milyen lelkes híve 
volt Gyula bácsi mindig a szabad
ságnak. Mennyit szavalt róla a nem 
zeti ellenállásban. Meg a független
ségi körben, mikor feiköszöniötte a 
függetlenséget.

Meczner\ Hát tudod, akkor az volt 
a divat, úgy lehetett legjobban bo’- 
dogúlni. Elég bolondok voltak azok 
a függetlenségiek, hogy elhitték.

Székely. Nem hitte biz azt akkor 
se Gyula báccsinak senki. Valljuk 
meg az igazat, sohase hitt Gyu'a 
bácsinak senki, csak az a szegén} 
Andrássy, mikor kinevezte főispán 
nak. Méztassék elhinni!

Mecznei : Ejnye, hogy az ördög 
szánkazton meg, hát már te is igy 
mersz velem beszélni, már előtted 
sincs tekintélyem. Bezzeg jártál utá 
uam, mikor a rehabilitációra volt 
szükséged.

Székely. No nagyon szépen reha
bilitált Gyula bácsi. Maradtam az. 
aki voltam, a kutya se nézett többre, 
mint az előtt, de ráadásul még fi
zettem 5C0 koronát. Annyi volt az 
egész hasznom belőle, hogy K'ein 
Károly felküszöntött, de akkor is én 
fizettem a pezsgőt. Biz ez nem volt 
jó üziet. En sokkal jobb hasznot 
szereztem Gyula bácsinak, mikor a/ 
ínséges kukoricán osztoztunk.

Meczner: Bizony, akkor még urak 
voltunk mind a ketten. S támogattuk 
egymást. En adattam neked enge
délyt a városi tölgyfák kivágásara. 
Ugytm hova is tetted azokat a fá
kat te Elek? Mert az biztos, hogy 
sose számoltál be róla a városnak 1

Székely: Kikérek magamnak min
den gyanúsítást! Méztatott volna 
inkvirálni akkor, mikor főispán volt 
Gyula bácsi 1 Ugye, a széuát kinyo
mozta ellenem, mikor a vizsgálatot tar
totta, d'j a kukuricát meg a tölgy
fát ktrülgette, mint a macska a forró 
kását. Azt nem akarta piszkálni. Hej, 
öreg űr, értjük mi egymást! Miért 
nem indított sajtópert a kukurica 
iu a t?

Meczner: Majd bolond vagyok, 
hogy rátu bizonyítsák! De barátom, 
hiába emlegetjük itt már a múltat.

I Igaz, hogy sok szép és fényes közös 
emlékünk van nekünk, de abból meg 
nem élünk. A korcsmánkba pedig 

|az ördög se teszi be a lábát. Pedig 
milyen jo hotykai asiétlit csináltat- 
laru ma is! Még se jön senki. Nem 
hisz ez a nép már az igaz emberek
nek, nem bízik abban a pálinkában, 
amit mi mérünk neki. Még a csend
őrök se jönnek a korcsraánka, pedig 
azok már igazán csak nekem köszön
hetik, hogy itt vannak, mert ha én 
nem vagyok, száz esztendő múlva 
se lett volna Hotykán csendőr. Az 
a Beregszászy is itt járt a múltkor 
iskolát vizsgálni, még az se tért be 
hozzám egy ital borra. Pedig milyen 
hü emberem volt, mindig előre el
mondta nekem, hogy mit fog taná
csolni a királynak. Még téged is ő 
rehabilitált az én kedvemért. Most 
meg rám se néz. Persze, mert más 
már a főispán ! Így bizony elpusztu
lunk, L ek. Nem lehetne legaláb még 
egy kis Ínséges kukuricát zserezni?

Székely: Hej, G)ula bácsi, nem ne
künk terem már az ország kukuti- 
cája. Méztassék elhinni, hogy én is 
egészen kétségbe vagyok esve. Ma
gunk maradtunk, egészen magunk 
maradtunk !

Gáthy Géza szelleme (megjelenik a 
másvilágró): No féljetek, én nem 
hagylak el titeket. En mindig vele
tek leszek.

BÁLINT JÁNOS
VISELT DOLGAI.

SZORUL MÁR A HUROK
B á l i n t  Jánosról, a mádi fő

jegyzőről sokszor szólt már az 
ének e lapok hasábjain is. Nem 
egyszer tettük már szóvá ennek 
a jeles úrnak a viselt dolgait ré
szint más lapok nyomán, részint 
közvetlen értesülések alapján. De 
eddig hiábavalónak bizonyult min
den támadás, ami Bálint urat érte, 
mert a vármegye kis és nagypo
tentátjai félve vigyáztak arra, hogy 
kegyeltjüknek a hajszála se gör
bülhessen meg.

Bálint János ugyanis feltétlen 
bizalmát és barátságát bírja 
G o r t v a y  Aladár — van-e ki e 
nevet nem ismeri — főszolgabí
rónak és mert Gortvay veje 
M e c z n e r  Gyulának, természe
tes, hogy Bálint a főispán! kegy 
minden melegét is élvezhette. 
Neki szabad volt minden, — ami 
más embernek talán az állásába 
is került volna — anélkül, hogy 
valami baja történt.

Most azonban kezd alászállni a 
Bálint János szerencsecsillaga. 
Azok, akik már megsokalták a

főjegyző garázdálkodásait és a 
vármegyén nem tudtak elégtételt 
szerezni, a bírósághoz fordultak 
és otí keresik a maguk igazát. 
Persze a bíróságnál nincs atyafíság, 
nincs barátság, ott a törvény be
tűi rendelkeznek, amelyekkel nem 
egyszer került éles ellentétbe Bá
lint, hát nagyon rosszul kezd ál
lam Mád nagy hírre szert tett 
főjegyzőjének ügye.

A tegnapi nap folyamán a sze
rencsi járásbíróság verte el Bá
linton a port és rövid időn belül 
— talán néhány nap múlva — 
az újhelyi kir. ügyészség akaszt 
hurkot a nyakába. De beszéljenek 
a tények.

Elítélték Bálintot.
Bálint János a közel napokban etry 

nagyobb társaságban üsszetalákozott 
Kalmár János mádi sző őintózővei, 
kivel e>ry előző összeszólalkozásbói 
kifolyólag haragban van. Kalmár Já
nos ugyanis nem régen, talán kissé 
hangosabban mint kellett volna, fi
gyelmeztette Bálint Jáno't egy vele 
szemben állítólag elkövetett hivatali 
mulasztására. Mádon ez kihágás s a 
főszolgabíró a szőlőintézőt útkorona 
pénzbírságra Ítélte el a kih-ígAsi tör 
vény 40 §-a alapján. Találkozván 
mos a két haragos, Kalmár János 
vonakodott Bálint Jánossal egy asz
talhoz ülni, mélyen az egyéni tisz
tességbe vágó egy kijelentéssel in
dokolta meg ez elhatárolását. Bálint 
uramat erre elfutotta a méreg s ram 
Bálint úi bottal és revnlv< rrel sze
reti elintézni az ő bocsmetbeli ügyeit, 
ezúttal is revolvert ragadott a szőlő 
intézőr*. Lőfegyver -zték. Kalmár 
János pvdtg fenyitő feljelentést tett 
a revolveres főjegyző ellen a sze 
rencsi kir. járásbíróságnál.

Tegnap volt ez ügyben a tárgya 
lás, a szerencsi járásbíróság büntető 
bírája előtt és Bálint Jánost — mi
után büuossóge minden kétséget ki
zárólag meg volt alapítható — 100 
korona pénzbünteté.-re ítélték.

Az ügyészség kezében.
Még 1910 novemberében egy na

gyobb cikk jelent meg a „Sátoralja- 
ujheJy“ c. lapban melyben különböző 
bűnös visszalósekkel vádoták meg 
Bálintot. A cikkbou meg volt iiv , 
hogy Bálint könnyelműen kezeli a 
mádi közvagyont, hogy az állam ál 
tál a községuek adott fajbaromfiakat 
kiadta egy kisgazdának, akivel fe
lébe osztozik a növendék aprómar 
bán és pezsgős vac .óráson fajba- 
romfíakból készült pec  ̂’iiyévt 1 trak- 
tálja a főszolgabírót és végül meg 
volt irvá az is, hogy egy korcsma- 
jog ügyében hamis községi bizonyit- 
ványt állított ki.

A cikkben foglalt vádak közül — 
és ez nagyon jellemző — csupán a 
hamis községi bizonyítvány kiállítá
sát találta magára nézve nieggyalá- 
zónak Bálint és erre kért maga 
ellen a főszolgabírótól vizsgálatot. 
Gortvay főszelgabiró azonban ártat 
íannak találta pártfogoltját és felmen
tette a vád alól. Bálint a fegyelmi 
vizsgálat eredménye alapján sajtó
pert indított a ka-sai ügyészségnél 
Illeshdzy Endre lapszerkesztő, a cik
kek írója ellao. ________ I

Ámde a puska visszafelé sült el. 
A lefolytatott bizonyítási eljárás so
rán ugyanis Illésházynak sikerült a
cikkben foglalt vádat bebizonyítani és 
az ügyészség ennek alapján elejtette 

! a vádat, a vádtanács pedig — dr. 
| Goth Ferencz törvényszéki elnök el
nöklete alatt — 8021/1911 B. számú 
végzésével megszüntette lllésházy 
ellen a további eljárást. E z  1911. 
veruber 24-én történt.

Ezek után mindenki biztosra vette, 
hogy Bálint ellen a vármegyén meg
indítják a fegyelmi eljárást. Csakhogy 
nem azért lakunk mi Zeraplénvárme- 
gyóben és nem azért Meczner Gyula 
a vármegye főispánja, hogy itt igaz
ságot is szolgáltassanak és megtorol
ják a bűnt, ha mindjárt jogerős bí
rósági határozat állapítja is azt meg. 
Nem is történt a vármegyén a mai 
napig ez ügyben stnnrai.

Illésházv Endre sem maradt tét
lenül. Mikor látta, hogy Bálintot 
még mindig erősen tartják a vár
megyén, a bírósághoz fordult és a 
kir. ügyészségen büntető feljelentést 
tett Bálint ellen küzokirathamisi- 
i ásért.

Arait tehát elmulasztott a várme
gye, megteszi majd a büntető bíró
ság. Az ügyészség vádirata — mint 
értesülünk — mar el is készült és 
rövidesen a vádtanács elé kerülhet 
majd az ügy. Balint uramnak 
alaposan szorul a hurok a nyaka 
körül és mert a büntető lórikkal 
nem lehet cimboráskodni, hihető, 
hogy rövid időn belül el is távolit- 
ják abból a tisztségből, amelyre már 
régen érdemtelennek bizonyult.

A kir törvényszék megszün
tette a dr. Kossuth János 
ellen folytatott eljárást.

Dr. Kossuth János sátoraljaúj
helyi ügyvéd teljhatalmú jószág
igazgatói3 volt br. Jósika Samu 
zemplénmegyei birtokainak. Né
hány évvel ezelőtt, mikor a Jósika 
uradalom meglepő hirtelenséggel 
eladásra került, a báró 40000 koro
nát követelt volt jószágigazgatóján, 
mint olyan összeget, amellyel el 
nem számolt Dr. Kossuth János 
a kért összeget irm  volt hajlandó 
kifizetni és ezért a báró sikkasz
tásért feljelentést tett ellene a sá
toraljaújhelyi kir. ügyészségnél.

Az ügyészségelvállalta a vád kép
viseletét és formálisan vádat emelt 
dr. Kossuth János ellen, akit az
tán a törvényszék vádtanácsa vád 
alá is helyezett. F. hó 21 én volt 
ez ügyben a főiárgyaláSj amelyen 
aztán szenzációs dolgok kerültek 
napvilágra. Kiderült ugyanis,hogy 
br. Jósika követeléseinek legna
gyobb részét puszta feltevések 
alapján támasztotta és annak még 
a valószínűségét sem képes bizo- 
n>itani.

Eiserth István királyi fő
ügyészi helyettes tehát elejtette a

S ü r o lm "  R o c h e
ezerszeresen bevált

t ü á ő h u r u t o k  e l l e n
„ friss es idult
k ö h ö g és , h ö rg h u ru tn á l 

tü a ö g y u la d á so k  után.
Egészséges, tüdők erős étvágy óvszer a 

t ü d ő v é s z  ellen.

/
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vádat és — miután a tárgyalá
son jelenvolt panaszos ne.n volt 
hajlandó a vádat átvállalni — a 
kir törvényszék a további eljárást 
dr. Kossuth János elleni ben meg
szüntette. Örömmel közöljük a 
dolgok ilyetén fordulatatát, mert 
ezzel egy köztiszteletben állott, 
ártatlanul meghurcolt ügyvéd nyert 
elégtételt.

A szőlészeti szakosztály ülése.
— Előadás a szőlőmoly elleni 
védekezésről. — A tőketere- 

besi tenyészbikavásár.

Szakosztályi ülés.

A Zeraplánvármegyei Gazdasági 
Egyesület szőlészeti szakosztálya f. 
hó 15-én tartotta rendes havi ülését 
i'huranszky László vármegyei fő
jegyző, szakosztályi elnök elnöklete 
alatt. A gyűlésen a birtokosok közül 
Konstantin Géza, Szabó Sándor, 
(lürgey Gyula, dr. Hódossi Kis9 
Ernő, Huza József, Németh Nándor, 
br. Waldboth Ödön, Malonyav Gyula, 
Róth Beruáth, Illésházy Endre vet
tek  részt és kivüiök jelen voltak 
még Hegedűs Sádor vincellériskolái 
igazgató és Berzeviczy Béla gazd 
egyesületi titkár.

A szakosztály főleg a hordójelzés 
tárgyában készített vármegyei sza
bályrendelettel foglalkozott és az az 
elleni észrevételeiket — melyben 
sok üdvös változást javasolnak — 
memorandumba foglalva felebbezés 
alakjában terjesztik fel a miniszter
hez. — Elhatározták még a szőlő- 
iuoly elleui védekezés tárgyában 
Jab:oi o > ízky rovartani intézeti igaz 
gáté által tartandó előudás határ
idejét is.

Szőlészeti szakelőadás.
A Zeroplénraegyei Gazdasági Egye

sület szőlészeti és borászti szakosz
tályának meghívására Jablonervszky 
József tanácsos, a m. kir. anami 
rovartani állomás igazgatója elő
adását a szőlőmolyról és az J ellene 
való védekezésről Sátoraljaújhelyben 
a vármegyeháza nagytermében f 
évi március hó 3-án, vasárnap, d. u. 
5 órától kezdődőleg tartja meg, ami
kor is az arra alkalmas dolgokat 
vetített képekkel fogja bemutatni.

Az előadás iránt a vármegye sző- 
őbirtokosai körében nagy érdeklő

dés mutatkozik, mert a szőlőmoly 
erősen veszélyezteti a Hegyalját is. 
Hisszük, I ogy a vasárnapi előadáson 
nagy számbau fognak megjelenni a 
szőlőbirtokosok, hogy megtanulják 
a védekezés módját a szőlőtermelés 
egyik nagy veszedelme, a szőlőmoly 
ellen.

Tenyészbikavasar.
A Zeraplénvármegyei Gazdasági 

Egyesület folyó évi márc. hó 11-én 
Tóketerebesen, a grófi beiső major
ban, tenyészbikavasárt rendez, mely 
nek célja Zeroplénvárraegye magas 
színvonalon álló s minden tekintet 
ben kiváló tenyészanyagának bemu
tatásán kívül egyrészt a vármegye- 
beli birtokosok es tenyésztők bikái 
eladásának közvetítése, másrészt pe
dig módot nyújtani magánosoknak, 
de főkép a községeknek arra, hogy 
a jelenlevő gazdasági felügyelőségek 
közreműködésével önmaguk wi aszt- 
hassák ki, illetőleg szerezhessék be 
a helyszínén a nekik megfelelő álla
tot. A vásáron részt vehet bármely 
tenyésztő, ki telivér vagy félvér, 
berni, simiuenthaii és magyar szarvas- 
marhát tenyészt. A vasáron részt 
venni szándékozók bejelentése sza 
bályszerű bejelentési ivén legkésőbb 
március hó 5-ig az egyesület titkári 
hivatalának címezve küldendők bt. 
A bejelentési ivén feltüntetendő : az 
állat neve, születési éve és hónapja, 
származása (félv*r, teiivér) színe, 
eladari ara. A tenyétzbikuva?arra 
ppakis tiadó tenyészbikák vétetnek

fel, épp ezért a bejelentéskor azok 
ára okvetlenül feltüntetendő. Az 
eladók a vásáron térdijat fizetnek, 
mely a bejelentéssel egyidejűleg 
küldendő meg, még pedig 1 darab 
bika után 1 korona. A bikák vasúti 
szállítására viteldijkedvezroény biz
tosíttatott, melynek igénybevétele 
csak a gazdasági felügyelőségtől 
beszerezhető igazolványoknak vas
úti fuvarlevélhez való melléklése 
mellett lehetséges. Azon községek, 
melyek tenyészbikaszükségletüket ál
lami támogatás mellett óhajtják be
szerezni, ez alkalommal a sátoralja
újhelyi magy. kir. gazdasági felügye
lőség közvetítését igénybe v-.hetik. 
A községek kiküldötteinek az állami 
kedvezményhez szükséges okmányok 
kiállítása céljából magukkal^ kell 
hozniok a község meghatalmazását 
és pecsétnyomóját. A községek által 
megvásárolt bika árát a felügyelőség 
fizeti ki az eladónak, ennélfogva a 
községi kiküldötteknek magukkal 
pénzt hozni nem szükséges.

H I R B k.
—  Halálozás. Viliéi Pribék lstvánné 

sz. K ug Kloti d gálszécsi állatni 
elemi iskolai tanítónő f. hó 20-án 
elhunyt. Temetése 22-én d. u. 3 
órakor volt nagy részvét mellett.

A polgárm ester a varos érdeké
ért. Tegnap dt iben értekezletre hívta 
egybe Farkas Andor polgármester a 
városi tisztikart. A polgármester az 
jgybegyüit tisztviselőkhöz nagyobb 
beszédet mondott, amelyben arra 
kérte őket, hogy a varos közeljövő
ben varható nagyobb fejlődésére 
való tekintettel fokozottabb tevé
kenységet fejtseuek ki működési 
körükben és könnyítsék meg az ő 
amúgy is nehéz helyzetét, hogy fo
kozottabb erővel láthasson hozzá a 
városfejlesztési munkálatokhoz.

— Részleges tisz tu jitas lesz a vá
rosházán f. hó 27-eu d. J, 3 órakor 
Dókus Gyű.a alispán elnöklete alatt, 
melyen a babai állásokat töltik be.

— Jegyzők gyűlésé A zemplénvár- 
megyci községi es körjegyzőkegye 
sültté f. hó 2Ö-án, hétfőn közgyű
lést tart Ujhelyben, melyen végle 
gesen döntenek majd a jegyzői i:.- 
lernátus felállítása ü yébeu.

—  K erü le ti szinüyyi értekez le t Me
zcy Kálmán színigazgatónak a szín
házi kerülettől kapott engedélye e 
hónapban lejár. Dokus Gyula síin- 
üg\ i bizottsági elnök a kerületi vá
lasztmányt március hó ti-ara hívta 
egybe, hogy a kerület további sorsa 
feiett döntsenek. Mint értesülünk 
Mezey Kálmán ügye az egész ktTű
iéiben rosszul ál', és mert Eperjes 
városa erélyes állást foglal uileue, 
valószínű, hogy pályázatot hirdetnek 
majd a ktrületre.

— Uj ügyvéd, br. Beke Géza ügy
védjelölt — dr. Fried Lajos ügyvéd 
fia — a budapesti ügy vedv izsgaló 
bizottság elölt az ügyvédi vizsgát 
sikerrel letette.

— Szabad líceum. A holnapi sza 
bad ictuiui előadást d. u ö orauor 
Misik Antal tartja a szokott- helyen 
a fénytan kör- bői érdekes fizikai 
kísérletekkel. Belepő díj 20 fül. A 
tanulságos előadást ajánljuk a kü 
zönség figyelmébe.

—  Kecskeméti sz ín társu la t Ujhelyben.
Mariházy Miklós kectceméti sziniguz. 
gaió társultával május 10-. n egy 
hónapra Ujhelybe akar jönni.. Nagy 
Jenő, a társulat titkára e napokban 
Ujhelyben járt ezügyben és a szín
játszás enged lyezese iránti kérvényt 
mar at is adta Dokus Gy u a sziuügyi 
bizottsági elnöknek. Mariházy társu
lata elsőrangú erükből all és annak 
művészi értekét országszirte ösraerik. 
A társulat működő személyzete — 
ztnekeron és műszaki személyzeten 
kívül —40 tagból álléién az ország 
egyik legelső szubrettjével; Turchá- 
nyi Olgával. A szinügyi bizottság 
még nem határozott Mariházy ké
relme ügyében, de hisszük, hogy 
megadja az engedélyt.

— Szerencsétlenség egy kőbányá
ban. Majdnem halálos kimenetelű 
szerencsétlenség érte a múlt héten 
Engel József tarcali bányamunkást. 
Engel József kistokaji lakos, nős, 3 
gyermek atyja a tarcali határban 
levő ördög bányában dolgozott. Kö 
vet szállított egy palon keresztül, mi
közben valószínűleg megcsúszott és 
kb. 14 m. magaságból a mélységbe 
zuhant talyigástól együtt. Az esés 
következtében fejzugast és több he
lyen súlyos természetű zuzodásokat 
szenvedett. Lakásán ápolják.

— Tüzek mindenfelé, üyurkó Jó
zsef szacsuri lakos fiai éjnek idején 
petróleumlámpával mentek az istál
lóba állataikat megnézni s mivel 
mindent rendben találtak, a lámpát 
letették a kocsis ágyára és eltávoz
tak. Jóval később az istállóból kitó
duló nehéz füst magára vonta a 
házbeliek figyelmét kik oda sietlek 
és szomorúan tapasztalták, hogy a 
lópokróc ki nem derített módon 
m ‘ggyűlt és annak sürü fojtó füst 
jétől 3 tehén és 2 ló megfúlt. Egyéb 
nem is égett s az. istálió sértetlen 
maradt. — Vehócen elégett Sziszák 
Miháiynó csűre takarmány készleté
vel 1200 kor. értékben, mely bizto
sítva nem volt. A tűz oka gondat
lanság. — Csemernyén leégett Milyo 
Mihály né lakóháza és elpusztult vele 
házi berendezése, ruha- és ág^ue- 
rnUje. A gyújtást a rozoga ke (lény
ből kiszállt szikra okozta. — Varau- 
nón leégett Guttmann Izsák sörtöl- 
tőhelyisége és istállója 2400 kor. 
értékben. A tüzet állítólag a cseléd
ség vigyázatlansága idézte elő.

— Furfangos cigányasszony. Gábor 
Róza sárospataki cigányasszony be
állított az elmu!t héten Espán Anna 
újhelyi cselédleányhoz és azt mondta 
neki, hogy babonával arra kénysze
ríti majd a szerelőjét, hogy az el
vegye, de erre a célra — úgymond 
— szüksége vau egy pár arany fü
lönfüggőre és különféle ruhane- 
müekre. A hiszékeny leány átadta 
a kért holmit, .-öt másnap, amikora 
cigány asszony még egy selyem al
sószoknyát és egyéhány di-zkrt 
hajszálat kért a cselédlánytól, en
nek a kívánságnak is eleget tett. 
Azóta azonban hiába várt a mindené
ből kifosztott leány, mert sem a 
szerető nem volt hajlandó nyilat
kozni, sem a cigányasszony nem 
mutatkozott sehol. Most — a káro
sult cseléd feljelentésére — a rend
őrség nyomoz az érdekes ügyben.

A csizmadiák mulatsága. A helybeli 
csizmadia tár.-u.al f. ho 13-án tar
totta m g nagy.-ikerű téli mu atsá- 
gút, amely anyagiakban is szépen 
jövedelmezett. Felülfizettek : Grosz- 
mami Péter 8 kor., Lomnitzer József, 
Rakovszky Sándor, Manó Lijos 5—5 
kor., Wiikovszky Kálmán, Szabó 
Sándor. Zöldy Nándor 4 — 4 kor., 
Nagy Sándor, özv. Elek Sáudorué. 
Szántó Mór, Hérics Sándor, Loiunit- 
z r Maiié*, Fried Vilmos, Tóth Lajo^, 
Schwarczbarth|Lipót, Móré Dániel, 
Fantoni Béla 3—3 kor., Csomós Fe 
r«.*ucz, Szabó Sámuel, Waszily J izsef, 
Demeter István, Peti András. Kun 
Soiua, lvaskó János, Fekete Károly, 
Feke János, Dudics György, Her
mán Géza, Jüresé Ágoston, Tenyeri 
B *la, Zajka Gy ula 2—2 kor., Ponykó 
Jánosué, Tarpai G^ula, Klein Kál
mán, Viló József, Zaj ka László, Jáczkó 
József, Lup László, Kulics János, 
Juhász István, Jakab József, Ziraer- 
nian Dezső, Visnyik István, So'.tisr. 
Imre, Santha János 1 — 1 koronát és 
Vöcsök Sándor 50 fillért. — Jegye
iket megváltották; Bessenyey István, 
Farkas Andor özv. Porcsi Sáiuue.né 
Debreczen, Kádár Imre Debreczen 
10—10 kor., Pásztor Sándor Detre- 
cz* n 6 kor., Franczovszky György, 
Tóth József. Oro-z Mihály,# Soltész 
5—5 kor., Jaczkó István, Frisch 
Hermán, Cserniczky István, Tímár 
András, Tarpai László és Dómján 
István 4—1 koronával. A szivesado 
Hiányokért e helyütt mond hálás kö
szönetét a társu at nevében Gócs 
Ignácz elnök.

— Agyonlőtt fiú. Kandala József 
12 éves agyagospataki fiú az isko

lából haza menve, megállt a plé
bániaépület előtt egy épen elindulni 
készült nászmenetet bámulni. Ba- 
tiszta András 17 éves legény öt ló- 
pésnyi távolságban állott tőle és 
pajkosságból a lakodalmi nép felé 
lőtt, de golyója célt tévesztett ós 
befúródott Kandala József fejehá- 
tába, ki holtan összerogyott. Batiszta 
a büntetéstől való félelmében nyom
ban eltűnt s valószínűleg szülei ki- 
szöktették Amerikába.

— A „Vasárnapi Ujság“ február 18-ik 
száma a budapesti műgyüjtemények 
egyik legértékesebbikét, Sonuenfeld 
Zsigmond gyűjteményét mutatja be. 
közte Munkácsi Mihály, Paál László 
s más magyar és külföldi nagy mű 
vészek eddig ismeretlen, vagy kevés
sé ismert képeit. Bérezik Árpád 50 
éves drámairó munkásága alkalmából 
elmondja önéletrajzát, Színi Gyula 
a legújabb nyelvrokonainknak mon
dott etruszkokról közöl érdekes ada
tokat, a nevezetesebb etruszk művé
szeti maradványok képeivel. Aktuá
lis arczképek: Frigyes Lipot porosz 
herezeg szemléje a magyar huszárok 
fölött Brassóban, a budapesti társa
dalmi életben feltűnést ke tett új 
eljegyzések, stb. adják a többi ké
pek tárgyait. Szépiróda'mi olvasmá
nyok : S z e m e r e  György regénye, 
Szöilősi Zsigmond novellája, Jansen 
németből fordított regénye. Egyéb 
közlemények : Czikk a dum duru 
Üvegekről s a rendes heti rovatok. 
Irodalom és művészet, sakUjátók. A 
Vasárnapi Újság előfizetési ára ne
gyedévre öt korona, a „Világkroni- 
ká»-vai együtt hat kororona. Meg
rendelhető a „Vasárnapi Újság" ki
adóhivatalban (Budapest, IV. kér., 
Egyetem-utca 4 szám.) Ugyanitt 
megrendelhető a „Képe Népiap* a 
lego.Csóbb újság a magyar nép szá
mára, félévre 2 korona 40 fillér.

— Csak Mauthner-fele magvakat 
vásárolna* helyesen gondolkodó, szá
mító gazdak és kertészek ru *g ak
kor is, ha mások o'csóbbik volná
nak, mert tapasztalatból tudják, hogy 
az csakis a magvak rovására és a 
vevők kárára lehetséges.
Szemgyógyintézet van Miskolcon

LiClferrid a szenvedők kedveuc 
szere. 8ok orvos ós ezer gyógyult 
b,teg dicséröleg nyilatkozik a csodás 
eredményekről, melyeket Liciferrin. 
uei i rtek el, gyeugeségi állapotoknál, 
vérszegénységuéi, sápkórnál és ideg- 
gyöugeségnél. Lábbadozoknál kime
rítő betegségek után nélkülözhetlen

A Liciierin elis nert legjobb egész- 
légi tápszer, emeli a testi erőt, erő
síti az idegeket és gyarapítja a vért. 
Ellentétben a többi készítménnyel a 
Liciferrin igen ízletes, bevétel kelle
mes és egy időben emeli az étvágyat 
és az emésztést is.

A Liciferrin (Öve - lecithin- vas) 
használata által a test erősödik és 
eilenallóképesége nagyobbodik. Az 
élet- és munkakedv újra visszatér.

V ásariáskor pontosan figy elni kell 
a „Liciferrin" névre. Ara 4 korona. 
K-tpnaió gyógyszertárban.

Főraktár: T Ő R Ö K  J Ó Z S E F  
gyógyszertára Budapest, VI. Király- 
uica 12 szám.

A farsang folytatása Kívánatos 
«» megszabadulunk a báliéjek 

uian szerzett hurutos köhögésemtől. 
Használja rég bevált „Egger mell- 
pasztillákat, azokkal biztos eredményt 
lóg elérni. 50 filléres próba doboz,
1 es í  koronás doboz minden gyógy- 
tarban és drogériában kapható.

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

Kiadótula|donos :
LANDESM ANN MIKSA

Előfizetőinkhez.
Felkérjük lapunk tisztelt előfize

tőit, hogy a jan. hő végén 
lejárt előfizetési dijat lehetőleg 
postafordultával küldjék be.
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Doboza 1 K. í> 2 K 
Próbadoboz 50 fillér

az étvágyat nem rontják 
é> kitin! ízűek.

Kő- la  HzétkUldlsi raktár 
Megfojt ez az átkozott „ N á d o r “ 

köhögés gyógyszertár
Bpest, V I. V á c i-K ö m  1*

Kapható Sátoraljaújhelyben : Kádár Gyula, Hrabéczy 
Kálmán drog., Kincsessy Péter, \\ idd< r Gvu'a. Wi nion" 
■ án : Szekerák Aladár örök., Fábián Ari.old. Fipvn Ir y 
Krenovits Miksa, Kácz Henrik, To’voy Imre. Sárospatak 
Alexaadcr Béla, Kellner Kárelv Sztrrpkő: Duka Tiavdsiaá 

Tareza! : Toperetr A. gyógyszert .akban.

■  fc ^

a

•V

Egger m elipas z tiIá  
csakham ar

c t  i  i  i  ó t  ) i 1 1 1
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Értesítés.
Tisstelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy Helyben 

a Rákóczy-utca 19. szára alatt (U ichnrd Mór és Fia cég há 
zába) a mai kor igényeinek teljesen megfelelően berendezett

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 n. é. közönség b. pártfogásába ajánlva,

kiváló tisztelettel

Schwarcz Hermán
cipész mester.

A legjobb erősitőszer  
gyomorbetegeknek

és o lyano knak, k ik  m eghűlés folytán vagy a gyom or Ileter
helése, h iányo s, nehezen emészthető, tu meleg vagy tulhideg 

ételek élvezete által

gyomorkatarrhusban, gyomorgörcsben, gyomor
fájdalmakban, felfúvódásban Stb. szenvednek,

Dr. ENGiL BALDR1ANUMA.
Baldrianum o ly  gyom orb ajoknál m elyek még fejlődésben 

vannak kitűnő  hatású jó  gyógybo r, m ely a baj minden utó
hatását, m int idegességet, álmatlanságot, szédülesi rohamokat, 
szorulást m egszünteti.

Legjobb Szamosborból, Baldriancsepekböl. cseresznyenedv
böl és rhebarbarából való összetételére való tekintettel székre
kedésnél is kedvező hatású a szer és egyúttal az ember egesz 
szervezetére erősítő hatással bir.

A Dr. Engel fele Baldtianum. egyáltalában nem tartalmaz ár
talmas anyagokat és igy gyenge emberek és gyerekek hosszabb 
használatnál is könnyen em észthetik meg. Legalkalm asabb 
reggel éhgyomorra és este lefekvés előtt likörös pohárnyi 
mennyiségben bevenni. G ye re ke kn é l és gyengébb embereknek 
megfelelő mennyiségű v ízze l higitják és cukorral édesítik a
Baldrianumot. * 1 2

Dr. Engel féle Baldrianum M agyarország összes gyógy szer- 
tátaiban, drogériában és a szakmaba vágó jobb üzleteiben 
üvegekben á K. 3.— és á K. 4 . -  Kapható: S áto raljaú jh ely , 
Királyhelmec, Ph«in, Sáro>patak, To lcsva. O laszliszka, To k a j, 
Szerencs, Mád, Tállya, Tarczal, Megyasszó, üálszecs, rl őkete- 
rebes, Bodzásujlak, Nagy mihály, Varannó, Horaonna, Sztropko, 
Szinna, Mezőlaborc, stb. gyógyszertárban úgy mint Magyar- 
ország összes nagyobb és kisebb helyeinek gyógyszertáraiban.

A gyógyszertárak Saujhelyen aionkivül 3 üvegtől felfele 
eredeti árakban szállítják a Dr. Engel-fele Baldrianumot Magyar- 
ország összes helyeire.

Óvakodjunk az utánzatoktól.
Kifejezetten Dr. Engel-féle Baldrianum  kéiendS.

családi

varrógépek
l e f t h h

Csáki* cégünk üzleteiben vagy azok 
— ügynökei utján vieároljunk. —

Singer Co. varrógép részvénytársaság
Sátoraljaújhely Szécsenyi tér 4.

Kgy a fehérnemUtöméshez való utasítást 
tartalmazó füzet bárkinek ingyen kiadatik.

Egy OKOS fej
fft e l s a j á t í t j a  azon v ívm ányoka t ,  
" I  melyekkel  a tá p s z e rk é m ia  a 

a  h á z i a s s z o n y t  m ega jándékozta .  
Dr O etkersü tőpora  á. 12 f .

élesztő pótlásául szolgál, 
mellyel kuglófokat, linzi és 
más egyéb tortákat, valamint 
mindennemű süteményeket s 
tésztákat lazábakká nagyob
baké, jobb izüvó és könnyeb
ben emészthetővé teszi.

Dr. Oetker pudingpora á 12 
f. tejjel főzve, gyermekeknek 
és felnőtteknek csontot képző 
nagyszerű és olcsó utóeledel 
nyújt.

Dr. Oe.ker vanilincukra á
12 f. csokoládé, tea, puding, 
tej, mártás és créiue vaniliiá- 
zására szo'gál és teljesen pó
tolja a dr.iga vanillia-csövet. 
Egy csomag tarta nia 2—3 jc 
vaniilia csőnek felel 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, üyarmathy Béla Nagy 
Ferenc utóda, Klein Albert, Wil- 

kovszky és Tóth uraknal

78|1 szám.
Árverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött bir. végrehajtó 
ezennel közhírré teszi, hogv a mis- 
ko'czi kir. járásbíróságnak 1911 évi 
V, Sp. IV. 409|3 87. végzése folytán 
I)r. Gergely Dezső ügyvéd által kép
viselt Poilák Mór végrehajtató részére 
62 kor 04 fiit. tőkekövetelés s jár. 
erejéig elrendelt kielégítési végrehaj
tás folytán alperestől lefoglalt és 
1704 kor. becsült ingókra a király 
he ineczi kir. jbirósig 1911 V. 596|5 
számú végzésével az árverés elren
deltetvén, annak a korábbi vagy 
f. lü.foglaltatok követelése erejéig 
is, amennyiben azok törvényes zá- 
ogjogot nyertek volna, alperes üz
lethelyiségben Szomotoron leendő 
megtartására határidőül 1912 évi 
február hó 26 napjának d e. 9 őrá 
jára kitüzetik, amikor a biróilag le
foglalt vegyes fűszeráruk s egyéb 
ingóságok a legtöbbet Ígérőnek kész
pénzfizetés mellett, a szükség esetén 
becsáron alul is elfognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az el
árverezendő ingóságok vételárából 
a végrehajtató követelését megelőző 
kielégítésbe* jogot tartanak, hogy 
amennyiben részükre a foglalás ko

rábban eszközöltetett volna és ezek 
a végrehajtási jegyzőkönyvből ki 
nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseket 
az árverés megkezdéséig alulirt ki- 
küleöttnél írásban vagy pedig szó
val bejelenteni el ne mulasszák.

A törvényes határidő a hirdetmény 
uek a bíróság tábláján történt kifüg
gesztését követelő naptól számittatik. 
Királyhelmecz 1912 év feb. hó 11-n.

Udvarhelyi Béla 
kir, bírósági vhajtó

fi Jőtözsóében 50 korona fi- 
zetéssel 500 kororna óvadékkal 
elárusitónő kerestetik.

0451:1911 sz tk.
Árverési hirdetményi kivonat.

A királyhelrneczi kir. járásbíróság, 
mint telekkönyvi hatóság közhírré 
teszi, hogy Dr. Gombos Gáspárnak, 
Tóth Lajos és nejt Balogh Zsófia 
végrehajtatást szenvedők elleni vég
rehajtási ügyében a végrehajtató 
kérvénye következtében a végrehaj
tás árverés 000 korona tőke, ennek 
1911 szeptember 15-tól járó 5 száza
lékos kamatai, valamint 20 korona 
jelenlegi és a még felmerülendő költ
ségek, kielégítése végett az 1881. évi 
00 les. 144. §-a és az 1908. évi 41 
tez, 21 es következő $§-ai értelmé
ben a saujhelyi kir. törvényszék és 
a királyheimeczi kir. járásbíróság, te
rületén fekvő;

1. a karosi 171 sz. betétben 1330 l
c. és 1330|2 d. hrsz. foglalt, Tóth 
Lajos és neje Balogh Zzófia nevén 
á:ló ingatlanokra 1753 koronában

2. a karosi 259 sz. betétbeu 1330|2
k. és lö32|10 hrsz a foglalt Tóth 
Lajos (nos Balogh Zsófiával) nevén 
álló ingatlanokra 314 koronában ezen
nel megállapított kikiáltási árban az 
árverés elrendeltetett s hogy a fen
tebb jelzett ingatlanok az 1912 évi 
március hó 12 napjának délelőtt 9 
Órájakor Karos község házánál meg
tartandó nyilvános árverésen elfog
nak adatni.

Árverezni szándékozók tartóznak 
az ingatlanok kikiáltási árának 10 
százalékát vagyis 175 korona 30 fii. 

és 31 korona 40 fillért készpénzben 
vagy ovadékképes értékpapírokban 
a kiküldött kezéhez letenni vagy an
nak a bíróságnál történt elŐleges le
tételét igazoló elismervényt annak 
átszolgáltatni.

Királyhelmeczen a kir. járásbíró
ság. mini telekkönyvi hatóságnál 1911 
évi december hó 19-én,

Horkay t. k.
kir. jbiró,
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A Homonai Kereskedelmi és Iparbank Részvénytársaság
101 ü. éri töke felemelése.

Hirdetmény.
A „Homonnai Kereskedelmi és Iparbank Részvénytársaság" 1912. évi február hó 18-án megtartott rendes köz

gyűlésén elhatározta, hogy részvénytőkéjét 500 drb. uj részvény kibocsátásával 300.000 koronára felemeli, a következő módo
zatok mellett:

1. A kibocsátandó 200 korona névértékű, névre szóló uj részvényeket egészben a részvénytársaság eddigi rész
vényeseinek ajánljuk fel, úgy hogy minden két Óarab régi részvény alapján egy llj részvény vehető át.

2. Áz átvételi árfolyam a régi részvényesek részére 2S0 korona és 2 K. alapítást költség részvényenként.
3 . Az átvételi jog gyakorlásához való készség az uj részvények összvételára 10" „-Ónak biztosítékul Való egyidcjÜlegCS

lefizetése m ellett, folyó 1912. évi március hó 18-áig jelentendő b: az intézetnél, az erre kiadott előjegyzési iv sajátkezű aláírásával.
4. Az átvételi jog másra is átruházható; ez esetben azonban ha a jog régi részvényesre ruhiztatik át, részvé

nyenként csak 3 K átiratási díj-, ha pedig nem részvényesre ruháztatik át, ezen átiratási díjon felül még 10 K. jutalék is fizetendő
i . Elővételi jog nem gyakorlása által visszamaradt részvényeket nem részvényeseknek 260 kor. árfolyamban adunk 

el, a kik ezen leiül szintén kötelezve lesznek részvényenként 2 kor. alapítási, illetve részvénykiállitási költséget is fizetni.
G. A jegyzett uj részvények vételári összegeinek lOJ/,-a a jegyzéssel egyidejűleg, további 40“/, 1912. március

hó végéig és végül hátralékos 50°/, 1912. junius hó végéig fizetendő meg készpénzben. Nem pontos fizetés esetén a befi
zetett összegek az intézet javára elvesznek és a jegyzett részvények a jegyzés megsemmisítésével másnak adhatók el. Az 
igazgatóság azonban 7°/, késedelmi kamat ellenében késői fizetést is elfogadni lesz jogosítva.

7. Minden részvényes az előjegyzési jog gyakorlásának bejelentésével egyidejűleg régi részvényeit lebélyegzés 
céljából az intézethez beszolgáltatni tartozik.

8. Minden részletfizetésről az intézet ideiglenes elismervényt ad, mely a részvények átvételekor az intézetnek 
visszaadandó.

9. Az uj részvények az intézet nyereségében csak 1913. évi január 1-től kezdve részesülnek a régi részvényekkel 
egyformán, mig ellenben az 1912.-ik évi tiszta nyereségből csak a befizetésektől számított ö“/0-os nyereményrészt fognak kapni.

10. Az uj részvények 200-200 kor. névértékei a részvénytőke felemelésére, az ezen felüli összes vételári többletek 
és jutalékok a tartalékalap növelésére fognak fordittatni.

Homonnán, 1912. február hó H „ijomonnai Kereskedelmi és 3parbank rl.“
igazgatóságii.

Kassai Jelzálogbank r. t. áruosztálya,
N a g y  m i h á I y.

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

gazdasági- és ipari gépeket, cséplőkészleteket, benzin-, nyersolaj- és szivögázmotorokal és lokomobilokat
y ed .ti amenka. Mc. Cormick-léle „M1LVAUKEE“ jegyű kévekötő- és marokrakő aratógépek, fiikaszálógépek, gyüj" 
togipek és tárcsás boronák, továbbá kanalas- cs tolókcrck rendszerű vetőgépek, ekék, boronák, szecskavágó- és répa
vágógépek, járgányok, közlőmüvek, kézi- és járgány hajtású CShPLuGcPEK, valamint BENZ1NLOKOMOB1LOK 
s állandóan raktáron vannak és — ez utóbbiak üzemben is — bármikor megtekinthetők.

Igen előnyös árak mellett ajánlunk csakis elsőrendű minőségben

porosz sziléziai kőszenet, kovácsszenet és kokszot, 
első osztály u tűzifát, nyersolajat motorhajtásra,

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

gazdasági és műszaki cikket
val- Foglalkozunk továbbá államilag ólorazárolt igen szép LÓHERE és LUCERNA-MAG és egyéb VETuMAfi- 
VAK, továbbá SZALONNA eladásival is és a Műtrágyát Értékesítő Szövetkezet képviseletét bőjük mindenféle

műtrágya eladására Zemplén, Ung és Szabolcs vármegyék területére.
Zemplénmegyei kizárólagos képviselői, illetve elárusítói vagyonka Miskolczi és Társa piszkei írvárában a leg

újabb szabadalmazott eljárás szerint ké- TFRRENOI szabadalmazott asbest-cement palának és kivá-
szult és kitűnően bevált tetafedőany agnak a * O I \ I \ L , l V  U L ,  natra készségűéi szol,.-finnt: - i /  ...
lati*1 e palával való fedésre vonatkozólag..akár közvetlenül, akár pedig járási képviselőink utján. ^ K"S1 *** * *J
Összes cikkeinkről szóló felvilágosításokká! és . , , . . .  . . A „ n
egolesóbb árajánlatokkal készeéonel szolgát a K  I JL L Z  A L U l l D  A N  K R ,  T .  A R U O S 7 T A *  V A  NAQYMIH/tLY*  ■ o * .  i  o  (Zemplén m)

I /
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rÖLDGS
r

Divatos estélyi és báli cipőkben

nagy választék.
cipők

S á t o r a l j a ú j h e l y , elösmert
Főtér,

a Xossuth-szoborral szemben. legjobbak.

Ha „ F 0  R H I N “ - n a 1 permetez.
raert a „FORHIN* a 

H o k a z o r t a  m e g j a v í t o t t
BORDÓI KEVERÉK

kész állapotban !
Nagyon erőien tapad a nedves levélre is !

Bármily harmatnál permetezhet vele!
I Semmi üledéke nincs ! Számtalan elismerő 

nyilatkozat! Gyártjuk az eddig dr Aschen- 
brandt szabadalmát képezett Rezkénport s 
bordói port is. Kérjen ingyen és bérmentve 

leírást a
C  n  D  H  l M  gyártól Budapest, 
r U l M l l i V v i ,  Va'czi-Űt 93.

Jókay-utca 63. sz. házban 

különálló modern 3 szobás 

lakás, fürdőszoba és minden 

mellékhelyiséggel azonnal vagy 

máius 1 -től áthelyezés miatt 

kiadó.

Ha olcsó
és jó árubor akar jutni, akkor forduljon bizalommal

Qrünbaum Gézához
hol különféle finom italok, fűszer és csemege különle

gességek a legjutányosabban beszerezhetők.

Q R Ü N B A U M  G É Z A
fűszer és csemegekoreskedése Sátoraljaujhcly, Széchényi-tér 17.

í s i i i b ö B a r e i r a r o M f D B B a

L IN  0  L E U NI r V M
D ö r n e r  G é z a  K a s s a  |

Fő utca Népbank-épület.
Vidéki megbízásokat gyorsan és pontosan eszküzözöl. Mintá

kat kívánatra díjmentesen küld R7 árak megjelölésével.
Uidikülük, utazótáskák nagy választékban.

Legjobbnak bizonyult
önműködő, hordható és szállítható szőlő, gyümölcsfa és 

komló permetező

S Y P H O N I A

borsajtó, hid

rául. sajtó, 

mustberendezés, 

szóló és
gyíimölcsmalmokért

MAYFARTH PH. és TSA.
BÉCS, II. gyároshoz forduljon

Frankfurt a. M., Berlin, Páris

Gazdag képes áijegyzék 118-as sz. ingyen és bérraentve.

Képviselőket alkalmaz.
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RAKOVSZKY SÁNDOR
tisztit és fest báli és alkalmi díszes női ruhákat selyem csipke blouzokát, pongyolákat, ruha-aljakat, kosztüm- 

‘ ruhákat, fehér boát és muffot, csipke függönyöket, kézi munkákat, férfi- és gyermek-öltönyöket,
fehér szövet-mellényeket. Tisztítást sürgős esetben 24 óra alatt végez szavatosság mellett.
mindenféle női és férfi ruhákat, gyapjú szövetet, selyem kelméket tetszésszerinti színekre. Gyász- 
ruhák soron kívül festetnek. Guvrirozásra elfogad mindenféle ruha-szöveteket, selymet és református
papi palástokat. Szives pártfogást kérve, kiváló tisztelettel

R A K O V S Z K Y  S Á N D O R
kelme cs ruha festő és vegytisztító Sátoraljaújhely. Bercsényi- 

utca 5. szám. Csirke piac) Saját ház.

F E S T

G r y ó g y £ t lia .tó -e  a  t ü d ő b a j  ?
Et a rendkívül font' * kérdői mindenkit foglalkozta1 a kit asztma, tüdő- és gégető tuberkulózis, tüdőcsucshurt, tüdövcsz. makacs köhögés elnyálkásodás vagy

állaadó rekadtség gyötör s eddig nem talált'orroslást. Minden ilyenfélo beteg k.ij> tolunk teljesen ingyen egy képekkel (iuttmann ilr. orvostól a Finsen-gyógyintézat fK- 
orvMától a kivetkező tárgyról: Gyógyítható a tüdőbaj? Azonkívül egy próbát lomagot kitűnő dietótikus teánkból. Ezerek magasztalják,akik eddig használták. Gyakerlett 
orvuaok ait a Icát mint kitűnő diotétikurnut tüdőberkolózis (tüdővész), asztma krónikus g«'ge- es gégetőhurut ellen rendelték és magasztalták. A tea nem titkos szer 
Liabar féle növényekből készül, amelyeket császári rendeletre szabad forgalomba bocsátottak. Ara olyan olcsó, hogy a legszegényebbek is használhatják. Hogy minden 
betegnek minden rizikó nélkül alkalmat adjunk a tea kipróbálására s hogy a betegség® felöl mindenkit fölvilágosíthassunk, elhatároztuk, hogy minden betegnek mag 
küldjük a Gyógyítható e a tudóhaj ? cin.ü német li.z ttn  < gy próbucsunuig teát a teljesen ingyen és bérmentcscin Tessék levelezőlapot irui Fuhlmann et Co. cimre 
■trlln, 957. Műggelstrasse 25

Bolt helyiségek.
Május hó l-töl Kazin

czy -utcza 5 szám alatt 

kiadók.

Értekezni lehet Özv. 

Rosenberg Sániuelnénál.

v. „Horgony**.

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

pó'lfki
egy régjóuak bizonyult ! . :»vr, mely már sok év 
óta legjobb bed • • e. ■•.mi'* f ősz vénynél,

....... osuznál és niejhiile eknél...............
Flgyelm ezteté-. > ! nisítvanj ok miatt ne>

vásárláskor óvat<**ftk legvunk és < s.-T •> van ereitcti 
üveget fogadjunk el. nedv a „Horgony* v-lf^y^yol 
é« i  Mekter
oaomagolva. Ára űv.o*. Üm-ii K S >. K 1 lt'ésK2.— 

'
Főraktár: Török József - ■ - r.,.«-:ószihiI. Budapest
OlRichtsr jyjjjszertari m „A .oy orjsilinliM",

1'rAgábatt, F .dvthstrav'.- f» nea.

vvV s/\A v-- J

Kó eladás.
Faragott (zokli), 

lábazati és járdára 
veres kövek több száz 
négyszögm éter eladó.

Bővebbet a kiadó- 
hivatalban

Nyomatott

f

X SALGÓTARJANl
kőszén hánya Rész vény társulat

széntermékei (szobafütésre és ipari czélokra)

KLAR és NEUMAN cégnél
Sátoraljaújhely

rendelhetők meg. Ugyanott legjobb minőségű apró e's 
durva szemű kétszer mosott kovács szén és koksz 

valamint porosz  b r ike t  kapható.
Superfosfát-mú'trágya Káli-:ó

I
I I  Milliók

Köhögés
rekedlícSg, luírut, elnyál- 
kásodás, gorc* és fojtó— 
köhügci ellen n Kaiser féle

mell - karamellát
a három fenyő védjeggyel.

S 6050 közjegye. hitelezi*
——— tett bizonyítvány 
orvosok és privát egyé
nektől tanúsítja a biztos 

f  eredményt.
W Csdmaoja 20 és 40 fillér 

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

toraljaújhely.

Landesmann Miksa és Társa köny v n>rnidájában SátoraljaujhcTy
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