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1 bi iiff
A bikás embert Isten vezérelje 

Amerika szabad földjén. Kívánunk 
neki jó mulatást, sok szerencsét, 
boldogulást. Nem akarjuk gyön- 
gédteleniil megsérteni sz p em
lékezetét. Csak úgy eszünkbe jut 
mégis, mikor szegény Zemplén- 
vármegye lehanyatlottt erkölcsei 
ről elmélkedünk.

Olvasták, hogy mi mindent mű
velt ez az úr, míg aztán piszkos 
dolgainak következményei elől 
kénytelen volt Amerikába szökni.

S emlékezzenek vissza, mi volt 
ez az úr még csak pár héttel is 
a szökése előtt. Szívesen látott 
kedves tagja az úri társaságoknak, 
jó cimborája sok sok megyei úr
nak. Mikor az újságok viselt dől 
gátért megtámadták, s ő, úri szó 
kás szerint, nem a törvényes bí
róság előtt akarta igazolni ártat 
lanságát s tisztességét, hanem pár
bajra hívogatta az igazat iró uj 
ságszerkesztőc, akkor előkelő urak 
segédkeztek neki. Mikor megint 
csak egy igaz hir megírása miatt 
durván sértő levéllel inzultálta az 
újságírót, ezt a levelet is kétség 
telenül korrekt, kifogástalan úri 
emberek előttemezték neki.

S egyszer csak a bikás ember 
itt hágy urakat, bikákat, s eltivorlá- 
zik Amerikába. Es akkor kisül, 
hogy mind szőrül szóra igaz volt, 
amit az újság irt róla, sőt az még 
mind csak egy kis része az igaz
ságnak.

A párbajsegédek, az ellőtteme- 
zők talán belátják ebből, hogy 
mielőtt valakinek megbízásából 
újságcikkért a cikkírót provokál
ják, helyes dolog érdeklődni, hogy 
igaz-é, ami a cikkben van, vagy 
nem ? S talán belátják azok, akik 
minden ilyen dolgot párbajjal sze
retnek elintézni, hogy a párhaj 
erre a legrosszabb elintézési mód. 
Mert a párbaj legfeljebb azt iga
zolta volna, hogy a bikás ember 
jól tud vívni. De mit ér ez, ha 
bebizonyít!, hogy a bikás ember 
tényleg csalt és sikkasztott, úgy 
amint az újság megírta!

Hanem ez csak mellékes. Ha 
valakiről kiirják, hogy lopott, jó- 
zaneszű ember úgyse látja meg
tisztítva annak a becsületét azzal 
hogy párbajban sikerűit neki meg 
vágni az ellenfele fül ű.

A főkérdés az : hogy tarthatta 
magát ilyen sokáig a bikás ember 
hogy lehetett gavallér, hogy tölt- 
helett be bizalmi állást, mikor 
már hónapok óta suttogtak felöl-' 
mindenféle piszkos dolgokat?

Hát igaz, tele volt rossz tulaj
donságokkal is a bikás ember, 
de volt egy nagyon jó és hasz
nos tulajdonsága is : kitűnő kor
mánypárti kortes sóit.

Mikor ide jött, még a fúgget 
lenségi párt volt kormányon Ak 
kor ő volt a leglelkesebb s leg
hangosabb függetlenségi ember. 
Aztán jött a munkapárt, s egy
szerre ő lett a legbuzgóbb mungó 
kortes. Már az ilyen köpenye,l;- 
forgatás is a leghitványabb jel
lemre mutat. Más országokban, 
ahol erős a tisztesség iránt való 
érzék, az ilyen emberekben nem 
bízna többet senki, az ilyen em
bert nem fogadnak be rendes 
társaságba. Nálunk napirendenvan 
ez, s „köztiszteletben állnak" olyan 
emberek, akik úgy cserélgetik a 
politjkai pártállásukat, mint az in- 
güket.

Emlékezzünk a másik kormány- 
párti főkortesre : Gáthy Gézára. 
Hány embert megrontott, hány 
szegény, becsületes iparost tönk
retett. Lopott, csalt, sikkasztott. 
Ezt az embert is azért védték és 
tartották, mert kitűnő kortes volt. 
A főispánnak szüksége volt rá, 
hát, hiába tudta jól hogy sikkasztó, 
még se engedte elcsapni, s a 
hivatalvesztését kimondó Ítéletet 
botrányos szabálytalansággal meg
másította.

Gáthy hivatalban maradt, s a 
főispánnak ezt a szives támoga
tását felhasználta arra, hogy még 
több embert megrontson és meg
károsítson.

Minden szabad annak, aki jó 
| kortes. Az egyik jegyzőhöz, aki 
függetlenségi párti mer lenni, a 

’ választás előtt két nappal száll 
! ki hivatalvizsgálatra a főispán. A 
másik jegyzőről, aki hu kormány- 
párti, a királyi törvényszék álla
pítja meg egy rágalmazás! per
ben, hogy okiratot hamisított. 
Felettes hatósága tudomást se 
vesz róla s az immár notórius 
okirathamisitónak a hajaszála se 
görbül meg.

Vagy itt a Székely dolga. El
csapatja hivataliból a főispán. 
Jön a választás. Székely ma erős 
Justh-párti. Holnap megígérik ne
ki, hogy rehabilitálják. S holnap 
után ó vezeti a munkapárt vá

lasztási harcát. Meg is kapja ju- 
J talmát. Ugyan annak a főispán- 
; nak az elnöklete alatt, aki elcsa- 
! patta, felmentik a hivatalvesztési 
j ítélet alól (pedig a fegyelmi ügy 
I tényállása egy hajszálnyit se vál
tozott), s a felmentő vótum 
indokául felhozzák azt is, hogy 
az elcsapatása csak politikai bosz- 
szuból történt. S ezt az indokot 

[elhallgatja, hallgatólag helyesli a 
főispán, aki elcsapta. A főispán, 
aki esküt tett, hogy a törvény, s 
az igazság szerint fog eljárni. 
Most ott mondják el előtte, hogy 
esküje ellenére politikai bosszú 
bol csapott el valakit, s ő ezt
 ̂hallgatással elismeri. S ugyanazt, 
akit akkor politikából elcs.rpott, 
most politikából fe'menti az el- 
csapatás alól. Törvény ? Igazság ? 
Nevetséges beszéd! Annak van 
igaza, aki jól korteskedik !

Lehet-é olyan vasból való gyo- 
! mór, amely fel ne émelyedjék 
I ilyen gyalázatosságoktól!

No, és mindenek betetőzéséül 
itt a vármegye országos »hír
névre « jutott főispánja, akiről cu 
nya, visszataszító dolgokat írtak 
meg hasábszámra megyei és fő
városi lapokban, akiről aztán a 
kormánypári újságok nagy han
gon kihirdették, hogy sajtópert 
fog indítani az ellene emelt sú
lyos vádak miatt s tisztára mossa 
magát, és aki a sajtópert mai 
napig nem merte megindítani és 
ha sürgetik, hogy indítsa már 
meg, hát hallgat, mint a dinnye 
a fűben.

Ilyenek az erkölcsök Zemplén- 
vármegyében, Rákóczi és Kossuth 
vármegyéjében, a dicső munka
párti uralom korszakában. S ezt 
látja mindenki, érzi mindenki, s 
ettől undorodik régóta mindenki. 
De szólni senki se mer, mert jó] 
tudja, hogy aki jó kormánypárti 
kortes, annak minden szabad, azt 
semmiért se büntetik meg, de 
aki a hatalmasok ellen megmoz
dul, annak kitekerik a nyakát, ha í 
ártatlanabb is a ma született 
gyereknél.

De minél mélyebb az erkölcsi 
sülyedés, annál erősebb a bizal • 
műnk, hogy nem tart már so-i

káig. Jönni kell a megtisztulásnak,
az erkölcsi újjászületésnek. Ilyen 
posványbán nem maradhat ennek 
a vármegyének közélete.

S ha majd a bikás ember kor- 
tcstársai, Gáthy Géza pártfogói 
szintén megbuknak s lelépnek a 
közélet színpadáról, akkor meg
könnyebbülten fog fellélekzeni ez 
a jobb sorsra érdemes vármegye, 
s boldogan fogja beszivni minden 
jó érzésű ember a távozásuk ál
tal megtisztult levegőt.

1  ip! a lírás f
Március hó 4-én és 5-én rend
kívüli közgyűlést tart a képvi
selőtestület, melyen több fontos 
ügy— köztük az 1912 évi költ
ségvetés — kerül tárgyalásra.

57 °0 lesz a pótadó.
Farkas Andor polgármester f. hó 

4 ikére rendkívüli közgyűlésre hi.’ta 
egybe a város képviselőtestületét. 
A közgyűlésen — mely előrelátha
tólag két napotjvesz majd igénybe — 
több fontos, a város érdekeit közel* 
tői érdeklő ügy kerül tárgyalásra. 
A képviselőtestület tagjai sorában 
mér is nagy érdeklődés mutatkozik 
a közgyűlés iránt és valószínű, hogy 
beható viták keletkeznek majd egyes 
kéid 'sek körül, melyek, hogy nívó
sak lesznek-e, az még a jövő titka.

A közgyűlés.
Végre megértük azt is — és szol

gáljon ez a jelenlegi adminisztráció 
dicséretéül -  hogy az év elején 
tárgyalhatják a költségvetést. Az 
1912 évi költségvetést ugyanis már 
letárgyalta a pénzügyi bizottság és 
hétfőn már a képviselőtestület is fog
lalkozik vele. A költségvetésben 
ezúttal 247.129 korona bevétel és 
441 540 kor. 35 fillér kiadás van 
dohányozva, úgy hogy 58% os pót- 
adó kivetése válna szükségessé. Aradé 
a költségvetésben a kereskedelmi is
kola kiadásaira 8172 kor. 12 fillér 
van előirányozva és mert a pénz
ügyi bizottság az iskola fedezet
len hiányát 4501 koronára redu
kálta, előáll majd e címen is egy 
3071 koronás 12 filléres bevé
teli többlet, amely a költségvetés 
940 kor 35 fülért kitevő többletével 
4012 kor. 11 fillérre emelkedik és 
igy lehetővé válik a pótadónak 57 
százalékosa való redukálása.

JüGri“ leüélpapjr, 50 leüélpapír és 50 boríték
1 k o r o n a
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össrsen  tehát 5 százalékkal fog!gPS8̂ . A pénzügyi bizottság most a* 
emelkedni tpótidó,amitekintetbe véve átdolgozott költségvetést terjeszti

múlt év eredményeit, (fogyasztási 
adé bevételének csökkenése a keres
kedelmi iskola létesítése stb ) nem 
is mondható nagynak. De határozot
tan kifogásoljuk, hogy le akarják 
szereltetetni — a kiadások reduká
lása céljából — a rendőrkapitány 
magánlakásán levő telefont. Ezt a 
telefont a város közbiztonsága érde
kében nem szabad leszereltetni, mert 
hogyan kívánhatjuk akkor, hogy 
rendőrkapitány éjnek idején, vagy 
akár a hivatalos órákon túli nappali 
időkben személyesen intézkedjék 1
egyes fontosabb ügyekben ?

Végül megjegyezzük még, hogy 
a költségvetés utolsó oldalán levő 
adó-kulcs kiszámítási táblázatban a 
pótadó csak elírási hibából szerepe 
59 százalékkal, mert a tényleges 
előirányzás — amint az a pénzügyi 
bizottság jegyzőkönyvében szerepe! 
— csak 58 százalék.

A város fája.
Bejelentésre kerül a közgyűlésen a 

városi erdőből ez évben kitermelt 
fa mennyisége és dönteni fognak az 
eladási árak tekintetében is. Kiter
meltek 650 fél öl tölgyfát, 368 fél 
öl galyfát, 14.500 árb. 180 cmr-s 
szőlőkarót, 6 öl dougafát és 55 drb. 
épület gerendát. A tanács javaslata, 
hogy a képviselőtestület a tölgyfa öljét 
16 koronával, a galyfa öljét 12 koro
nával, a szőlőkaró ezrét 70 koroná
val és a donga öljét 80 korona ár
ban bocsássa áruba. Egyben ki kí
vánják mondatni azt is, hogy egy 
adófizető legfeljebb 3 Öl fát é 
szőlőkarót vehet.

A városi vendéglő bérlété.
A város tulajdonát képező ven

déglő és szinházkert bérlete körül 
is nagyobb vita várható. A képvi
selőtestület elrendelte a Korona 
kávéháznak évi 1200, a vendéglőnek 
évi 1000 és a szinházkertnek évi 50 
kor. kikiáltási árban nyilvános árve
résen való bérbeadását. A kávéhá
zért Friss Hermán eddigi bérlő évi 
1200 koronát, a vendéglőért Fran- 
ezovszky György évi 1700 koronát, a 
szinházkértért Özv. Kovácsit* Ignáczné 
eddigi bérlő évi 301 koronát aján
lott. A versenytárgyalás után Fran- 
ezovszky utóajánlatot adott be, amely 
ben a sziuházkertért 400 korona évi 
bért ajánl. — A képviselőtestület
nek kell most majd a bérleteket jó 
váhagyni, ami a szinházki rlet és a 
vendéglőt illetőleg nem fog valami 
könnyen menni. Sokan ugyanis a 
döntésnél figyelembe kívánják ven
ni az eddigi bériő előnyét és a pá
lyázók megbízhatóságát, ami eset
leg teljesen megváltoztatná az ár
lejtés eredményét.

képviselőtestület elé, amely az it-kola 
(bevételeit 11183 koronában, a folyó 
kiadásokat 13030 koronában, a be 
ruházási kiadásokat 1661 koronában 
és igy a fedezetlen hiányt 4501 ko
ronában állapítja meg, ami a költség
vetéshez viszonyítva 1817 kor. 22 
fillér megtakarítást jelent,

A Ciánná fürdő bérbeadása.
A képviselőtestület már régebben 

elhatározta, hogy a Dianna gőz- és 
kádfürdőt bérbeadja, mert nem tart
ja célirányosnak, hogy arra a város 
évente mintegy 3—4000 koronát rá
fizessen. A kiirt pályázatok, azonban 
mindeddig meddők maradtak, mig 
most Papp Károly tordai és Kovács 
József hegyháti lakosok ajánlatot 
adtak be a városhoz, hogy hajlan
dók a fürdőt vízvezetéki vízszolgál
tatással együtt évi 4000 korouáért 
bérbe venni. A pénzügyi bizottság 
azt ajánlja a képviselőtestületnek, 
hogy vízszolgáltatással együtt évi 
5000 korouáért, vagy vízszolgáltatás 
nélkül évi 3000 koronáért adja bérbe 

fürdőt.
Többi ügyek.

Tárgyalásra kerül még sok más- 
apróbb jelentőségű ügy is. Ezek az. 
ügyek azonban nem igen fognak 
nagyobb vitát provokálni. Lagf«ljebb 
a kereskedelmi iskola ügyében ho
zott törvényhatósági határozathoz 
szólnak majd eg) néhányan, de 
hosszabb vita ennél a tárgynál sem 
igen lesz, mert már befejezett té- 

500 n>’ekktíl *l*unk szemben és sem. a 
város, sem az isko a érd keit nem 
szolgálná, ha az ügynél keletkezeti 
zavarokat újból felkavarnák.

felhívjuk, hogy ezt most viászamenS- 
legesen teljesítse S napon belül.
A borravaló stb. címen nyert 

összeg mint fizetés kiegészítés 
bejelentővé vált azért is, mivel 
ezzel az összeggel a biztosításra 
kötelezett alkalmazottak segélye
zési igénye emelkedik, amivel 
megbetegedése esetén a pénztár
tól nyerendő táppénz stb. illetmé
nye emelkedik fel, de ezt a tör
vény is elrendeli.

Kérjük tehát, hogy alkalmazottai 
fizetését ennek megfelelően és 
visszamenőlegesen jelentse be. Ha 
e felhívásunknak eleget nem ten
ne. úgy azt kiszállás utján ter
hére a helyszínén fogjuk felvenni.
Es ezért az intézkedésért — 

kénytelenek vagy unk konstatálni — 
nem a pénztár igazgatóságát ter
heli a hiba, mert az országos 
pénztár által készített és az állami 
munkásbiz'ositó hivatal által jóvá. 
hagyott alapszabályok 12 § a ren
deli, hogy a borravalókat is be 
kell vallani járulék kivetése cél
jából.

Szükségesnek tartanók tehát, 
hogy az ipartestület vesse közbe 
magát és valamelyes mozgalom 
megindításával igyekezzék ezen a 
nevetségesen abszurd dolgokon 
segíteni.

A h ú sá ra k
újból emelkednek.

\ iiPitillll 1 se.

a foga

A kereskedelmi iskola 
költségvetése.

A felső kereskedelmi iskola költ
ségvetését a képviselőtestület nem 
régiben visszaadta a pénzügyi bi 
sottságnak, hogy a kiadásokat re
dukálja. A költségvetésben ugyanis 
6318 kor. 22 fillér fedeleden hiány 
mutatkozott, amely 2 százalékos 
pótadó kivetését tette volna siüksé-

Hónapok óta állandó a panasz a 
húsdrágaság miatt. A méazíro ok a 
legnagyobbb leik ellenséggel uzsoráz 
ták ki a közönséget. Egyetlen érde
ket tartottak mindig szeme előtt, 
hogy saját zsebeiket jól megtömhes 
sék. Es a hatóság, amely egyedül 
lett volna képes segíteni a bajon, 
összetett kézzol, niraáu tűrte a kü- 
zöuség kifosztását.

Most ezután, amikor már felszökött 
újból a marha ára és a mészárosok
nak némi jogcímük akadt althoz, 

A munkásbiztositó pénztár egyre ! hogy a húsárakat magas áron áru 
újabb terheket rak tngjairai. A ko- sithassák — megmozdu t a hatóság.

aínunkásbiztositonak
a borravalókra.

aliciós korszaknak ez a szeren- Mint értesülünk, a rendőrkapitány 
csétlen alkotása mindjobban meg- a képviselőtestület határozatára való

hivatkozással — megnyitotta az uj-bosszúlja magát. Legújabban 
borravalókra vetették ki a hálót, helyi piacot 
és ezek után akarnak rnár járulé
kot szenni.

E napokban az összes fodrá
szok, kávésok és vendéglősök a 
következő átiratot kapták a hely
beli pénztár igazgatóságától:

A cira által eszközölt bejelenté
sekből arról győződtünk meg, hogy 
alkalmazottainak oly csekély fi
zetésük van, miszerint abból ma
gokat esetleg hozzátartozóikat 
fenntartani képtelenek.
Meggyőződtünk arró', miszerint 

alkalmazottai a címtől élvezett 
fix összegen kiviil borravalóban is 
részesülnek es igy keresetüket ez 
egészíti ki oly összeggé, amellyel 
magokat, esetlegesen hozzátarto
zóikat is képes eltartani. Amennyi
ben az igy nyert összeget cim 
mint keresetet be nem jelentette

vidéki hús részére 
felszólította a közeli községek mé
szárosait a hússzáhitásra.

( Tehát eső után köpeny eg. A inig 
i volt a hatóságnak jogcíme arra, hogy 
a húsárakat leszorítsa, nem tett sem
mit. Most, amikor semmi remény 
sincs arra, hogy olcsóbb húst kap
hassunk — mert hisz az előmarha 
ára jelentékenyen emelkedett— pró 
bálkozik a drágaságot megszüntetni.

Ez teljesen rával I Ujhelyre, ahol 
mindenben egy fejhosszal kérnek. 
Szomorú, kétségbeejtőállapotok ezek, 
araik el'en azonban nincs semmiféle 
segítség. A húsárakat nem lehet 
már leszállita::i, sőt előrelátható, hogy 
rövid időn belül az eddigieknél és 
jóval magasabbra szöknek majd a 
húsárak.

Most már csak azt kívánhatjuk 
hogy legalább rendes húst kaphas
sunk a drága pénzért. Ezt célozza a 
rendőrkapitánynak a mészárosokhoz 
intézett legújabb reudelete, mely a 
következőképen hangzik .

A m. kir. füldmivelésügyi mi
niszter 543000 908. számú rendele
tének 91 §-a a következőképen 
intézkedik :

Minden mészárszékben és hentes 
üzletben a hús ára egyes fajok és 
lehetőleg testrészek szerint is kü
lön e célra szolgáló táblán szem
beötlő helyen jelzendő.

Ezen rendelkezéshez képest meg
hagyom valamennyi mészáros és 
hentesnek, hogy a megfelelő nagy
ságú, lehetőleg pléhből készült, és 
egyforma, feketére festett táblákat 
15 napon belül szerezzék be. A táb
lákon olajos fehér festékkel a hús 
minősége és azok árai tiintetendők.

Egyidejűleg meghagyom, hogy 
az árjegyzékeket újonnan és lehe
tőleg egyöntetűen elkészítendő 
nyomtatványon kitöltve, minden 
hónap elsején hitelesítés végett 2 
példányban kiállítva, a rendőrka- 
pitányi ! ivatalbau mutassák be.

Azok a mészárosok és hentesek, 
akik ezen rendelkezéseknek a ki
tett határidő alatt eleget nem tesz
nek, a hivatkozott rendelet 119 
§-a alapján 15 napig tertedhető 
elzárással és 200 koronáig terjed
hető pénzbüntetéssel és illetőleg 
az 1881 XVII. t. i*. 54 § a és az 
1879/XL. t. c. 137. § a alapján 40 
koronáig terjedhető pénzbüntetéssel 
fognak bűntetteim.
A húsárak tehát maradnak a ré

giek, sőt valószínűleg en.elk<dni is
fognak, de legalább látni fogja a
közönség ezután, hogy mit kap drága 
pénzért. Nem lesz továbbra is a mé
szárosok tetszésére bízva, hogy mit 
adjanak a közönségnek és ha már 
megfizetjük az elsőrendű hús árát, 
legalább nem sózhatnak érte a nya
kunkba csontokat és I úsc dalokat. 
Es az addigi botrányos állapotok 
mellett ez is ha'adas !

3 évi börtönre
Ítélte az esküdtszék

az apagyi lkost .

Hungária!

Az esküdszéki ciklus csütörtö
kön befejeződött. Utolsó ügyként 
a Tarcalon történt apagyilkosság 
került elő, mely máslélnapig fog
lalkoztatta az esküdteket. És az 
esküdtek, — mint az előző ügyek
ben — ezúttal is humánusan, a 
körülmények alapos mérlegelésé
vel ítélkeztek. Eleget tettek a 
büntetőtörvénykönyv rendelkezé
seinek és a társadalmi rend kö
vetelményeinek, de egyben hall
gattak szivükre is és figyelembe 
vették azokat a szinte kényszerítő 
okokat, melyek a vádlottat ször
ny ű te tté re : az apagyilkosságra 
késztették.

Hiábavalónak bizonyult tehát 
egyeseknek szinte lázitó agitálása 
az esküdtszéki intézmény ellen 
Az újhelyi törvényszék esküdtbi- 
rái alaposan rácáfoltak minden 
eddigi vádra és bizonyságot tel-

Storaljaujhely, Széchényi-tér 6. szám, 
(A rom. kath templom mellett).

tisztításra
Vegytisztító és gőzmosó n

elfogad mindennemű báli és alkalmi ruhákat, bútorszöveteket 
Gallér és kézelők kristály fehérre tisztittatnak

Vasalások 1 órán belül.
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tek amellett, hogy az esküdtszéki 
intézmény hasznos, szükséges, 
csak becsületes, igazságszerető, 
lelkiismeretes polgárok üljenek 
az esküdtek padjain.

Az érdekes tárgyalásról a kö
vetkezőkben számolunk be :

Előzmények.

Az elmúlt óv november 30-án tör
tént, hogy Tárcái egyik legmtdo- 
dosabb gazdáját : ifjabb Andrássy 
Jánost fia: Andrássy Sándor va
dászfegyverrel agyonlőtte azért., 
mert Andrássy János feleségével és 
gyermekeivel brutálisan bánt és 
gyakran kiűzte őket a lakásból is. 
A csendőrsóg annak idején letartóz 
tatta a gyilkos fiút, de letartóztatta 
a meggyilkolt feleségét is, akit a 
fia felbujtással vádolt. A vizsgalat 
során azonban kiderült az anya ár
tatlansága és az ügyészség a hosszú 
ideig tartott vizsgálati fogság után 
elejtette ellene a vádat.

A bíróság előtt.

A szerdai tárgyaláson már csak 
Andrássy Sándor állott vádlottként 
a bíróság elé. A bíróság elnöke 
Utelland Lajos kir. Ítélőtáblái bíró, 
tagjai: Lábas Béla és Gorómbey Ba
lázs tvszéki bírák voltak. Jegyzőként 
dr. Neuvirth Elek szerepelt. A köz
vádat Olchváry Géza kir. ügyész 
képviselte, a védelmet dr. Lichtenstcin 
Jenőjlattael Esküdtekül kisorsolt attak: 
Majoros Gyula, Kulics János, Nagy 
Sándor, Viniczay György, Kovalcsik 
János, Somogyi Gyula, Bucsinszky 
Lajos, Csomós András, Pikula István. 
Kicsinkó Antal, Markó Mihály és 
Adáni István.

A vádlott kihallgatása.

Andrássy Sándor 19 éves, vézna, 
fejlődésben erősen visszamaradt fűi, 
aki, amint a tárgyalási terembe lé
pett, mindenkiben részvétet keltett 
már testi fogyalkotásai révén is. Meg
lehetős egyktdvüséggel hallgatta a 
vadat, amely szándékos emberö.ós
ért kívánta felelősségre vonni és 
csak akkor érzekenyiiit el, amikor 
az elnök megkérdezi-, hogy bűnös 
nek érzi e magát. Ekkor majdnem 
sírásra fakadt és könnyes szemmel 
bizonyítgatta ártatlanságát. Elmondta, 
hogy az elkeseredés es az apjától 
való félelem vitték a rettenetes bűnbe 
iner apja állandóan rosszul bánt az 
egész családdal és a gyilkosság éj
jelén is meg akarta őt verni. Tagadta 
hogy meg akarta ölni az apj it, csu
pán ijesztésképen lőtt rá.

A tanuk vallomása.
A kihallgatott tanuk majd mind

egyike megerősítette a vádlott azon 
állítását, hogy ifj. Andrássy János 
rosszul bánt a családjával, állandóan 
ütötte, verte őket és gyakran éjnek 
idején kizavarta őket a házból, úgy 
hogy a feleségének nem egyszer 
kellett a szomszédoknál hajlékot ke
resni addig, mig a féTje kijuzan dik. 
Különösen özv. Audrássyné igyeke
zett fia bűnét menteni. Rettenetes, 
kegyetlen ember sziliében áhitotta'a 
bíróság elé elhalt férjét és valósággal 
pokolinak festette azt a családi ele
teti, melyet férjével együtt töltött. 
Ugyanígy vallott a vádlott öcscse, 
a kis Andrássy Lajos is, aki elmondta, 
hogy apja a gyilkosság éjjelén is ki

verte az ágyból és mindaddig ütötte, 
míg csak lel nem öltözött.

Késdések.
A bizonyítási eljárás befejezése 

után — melynek keretében ltí Uuut 
hallgattak ki, Az esküdtekhez intó 
zetidő kérdések feltevésé re került a 
80r- ^,z ügyész és a védő előterjesz- 
tesének meghallgatása után a biróság- 
l fő és 4 mellókkérdégt intézett az 
esküdtekhez.

h. Jókérdes arra irányult, hogy bü- 
nes-e Andrássy Sándor abban, hogy 
szándékosan, de nem előre megfon
tolt szándékkal megölte az apját: 
ifj. Andrássy Jánost.

A tnellékkérdésekben azt kérdez
tek az esküdtektől, hogy 1 önvédelem- 
bői ölte-e meg apját a vád ott azért, 
mert apja őt szidalmazta és megfe
nyegette ; 2) hogy az apjától való 
féleb mben ölt-e; 3) hogy erős fel
indulásban követte-e el tettét; 4) 
hogy ez az erős felindulás onnan 
eredt-e, hogy az apja állandóan verte 
és akkor este is meg akarta verni?

Vád és védbeszed.
0 lekváry Dezső kir. ügyész hosszabb 

beszédben terjesztette elő vádját, 
melyben a tanúvallomásokat ol; atén 
képen csoportosította ügyesen, hogy 
a megölt Andrássy Jánost fia oriozva. 
minden ok nélkül ölte meg és kü
lönösen azt élezto ki a vádlott ellen, 
hogy anyját is megvádolta bünse 
gédségtsel.

Dr. Lichtenstein Jenő sikerült be
szédben kelt a vádlott védőim re és 
sorra cáfolta az ügyész vádjait. Ki
emelte, hogy védence nem is akarta 
apját megölni, csupán ijesztésből lőtt 
ra és igy a szándékosság meg n *m 
állapítható. Megható képet festett a 
megölt kegyetlenségeiről és bizo
nyítgatta, hogy a vádlott, ha meg 
is ülte apját, önvédelemből, erős 
lelki felindulásban tette azt. Végűi 
cáfolta, hogy a fiú gonoszságból vá
dolta anyját bÜDsegédséggel, mert 
ezt csak a csendőrök vallatására 
mondta és mihelyt az ügyészség 
fogházába került, rögtön tisztázta 
édesanyját.

A verdikt.

A vád és védbeszéd után a főtár
gyalás elnöke másnapra halasztotta 
az ítélethozatalt. Csütörtökön reggel 
került csak sor az esküdtek ver
diktjére, amely marasztaló volt. 
Mintegy fél órai tanácskozás után 
hirdette ki Somogyi Gyula az es
küdtek verdiktjét, ruely Andrássy 
Sándor vádlottat erős felindulásban 
elkövetkezett szándéka. ember ölesben 
mondotta ki bűnösnek, de kimon
dották azt is, hogy ezt. az erős fel
indulást nem az okozta, mintha a 
megölt Andrássy János családját és 
a vád ottat állandóan verte volna.

ítélet előtt.

A virdikt kihirdetése után az 
ügyész és védő tették meg a bün
tetésre votiatkozó előterjesztéseiket 
Az ügyész a btk. 279.08 280. §§ iba 
ütköző és a 281. §. utolsó bekez
dése szerint büntetendő erős felin 
dulásban elkövetett szándékos em
berölésben kérte a vádlottat bűnös
nek kimondani, a védő pedig kérte 
büntető novella 32. §-ának és a 92. 
§. alkalmazását a vádlott fiatalko
rara és a túlnyomó enyhítő körül
ményekre való tekintettel.

ítélet.

Rövid tanácskozás után hirdette 
ki Wteland elnök a bíróság Ítéletét, 
mely az esküdtek verdiktje alapján 
a 279. és 280. §§-okba ütköző erős 
felindulásban elkövetett szándékos em
berölésben mondották ki a vádlottat 
bűnösnek és ezért őt a 92. §. al
kalmazásával J évi börtönre tteltek, 
melyből a vizsgálati fogsággal 3 
hónapot kitöltöttnek vettek. Egybon 
elitélték a vádlottat az Ítélet elszen
vedésétől számítandó 3 évi hivatal- 
vesztésre is. Indokolásában kimon
dotta a bíróság, hogy’ a 92. §..t azért 
kellett alkalmazni, mert enyhítő 
körülményeknek tekiu:ették a vád
lott fiatal korát, fejletlen testalka
tát, eddigi büntetlenségét a tett 
elkövetése előtt fogyasztott alkohol 
okozta felhevíiltségét és azt a lelki 
elkeseredést, amelyet a vádlottban 
a megölt családjával szembeni visel
kedése keltett.

Az ítéletben úgy az ügyész, mint 
a vád ott és védője megnyugodtak.

a Felsőzso!yomkán.

A hatóság intézkedései.
A Felsőzsólyomka sziklahegyei 

mind veszélyesebbé kezdenek válni 
a körülte lakó munkásnépre. A 
hatalmas sziklatómbüket aláásta 
a nedves időjárás és sok helyütt 
már csak alig-abg tartózkodnak 
a helyükön. A múltkoriban még 
csak a bányafelőli hegyoldal ve
szélyeit vették észre, most azon
ban kiderült, hogy mindkét oldal 
egyformán veszélyes, mert sok 
helyütt akadhatunk olyan szikla
tömbökre, melyeknek vízmosás 
okozta ereiből a leválásra lehet 
következtetni.

Legújabban a Hornyay féle 
szőlő hegyoldalában vették észre, 
hogy meglazultak egyes sziklák 
és alaposan veszélyeztetik az 
alatta épült házakat. Özv. Simkó 
Mihályné, akinek háza szintén 
veszélyben forog, jelentést tett 
erről a város tanácsának, ahol

elrendelték, hogya megla
zult sziklatömböket szak
képzett bányamunkások 
segélyével fejtsék le a vá
ros főmérnökének a fel
ügyelete mellett.

A rendőrkapitány a legmesszebb 
menő óvóintézkedéseket tette meg 
a veszély folytán. Eddig két épület 
lakóit lakoltatta ki és ha szüksé
gessé válik, kilakoltatja még a többi 
épületek lakóit is.

Három nap óta folynak a kő
fejtések Kérészy Gyula tőmérnök 
utasításai alapján és a mai nap

folyamán — ha a munkálatokat 
semmi sem zavarja — előrelátha
tólag sikerülni fog valamennyi 
meglazult sziklatömböt eltávolítani.

H Í R E K .

—  Aranylakadalom . Ritka szép csa
ládi ünnepélyt ült február hó 2t)-án 
Sárospatak egyik általánosan tisz
telt polgára : várbogyay Boejyay 
Zsigmond nagybirtokos, szolgálaton 
kívüli honvédhuszár főhadnagy, a 
Ferencz József rend lovagja. Ek
kor volt ugyanis 50 esztendeje, 
hogy házasságra lépett nejével, sz. 
nagyváradi Balogh Szerénynyel. Bár 
az arany lakadalmat csak ssükebb 
családi körben ülték meg, a jubiláló 
házaspari mégis számosán keresték 
fel üdvözletekkel a vármegye elő
kelő társadalmából.

— A rendőri biráskodát kettéosz
tása. A városi tanács elhatározta, 
hogy a rendőri bíráskodást — mint
hogy Sehmidt Lajos rendőrkapitány 
az új törvény rendelkezése folytáni 
teendőkkel nagyon túl volt terhelve 
— kettéosztja. Az uj rendőri bírás
kodás egyrészével — (a mezőrend
őri. halászati, vadászati, vizrendőri, 
állategészségügügyi, kér munkásbiz- 
tositási stb. kihágási ügyek elbírá
lásával) — dr. Kellner Győző árva
széki ülnököt bízták meg.

— Állatorvosi állás betöltése. Rö
videsen, még e hó első felében sor 
kerül a városnál újonnan szervezett 
hatósági állatorvosi állás betöltésére. 
Az állásra eddig Göndör Hermán, 
eddigi ideiglenesen alkalmazott állat
orvos az egyedüli pályázó, akinek 
egyhangú megválasztása minden 
körülmények közt biztosra vehető. 
Göndör ugyanis a városnál eddig 
eltöltött 5 éves szolgálata alatt meg
szerezte felebbvalóinak és az egész 
város közönségének becsülését és a 
képviselőtestület csak az általános

; közch 'jnak tesz eleget, ha az eset- 
lég még jelentkező többi pályázó 
mellőzésével egyhangúlag őt tisz
teli meg bizalmával.

— Társasvacsora. A sároraljauj-
helyi raáv. műhely alkalmazóijai 
Ss e p e s i  Simon felügyelő, raáv. 
műhelyfőnök 25 évi szolgálati idejé
nek betöltése alkalmából ma este 
a nagyállomási étteremben társasva
csorát rendeznek. Egy teríték ára 3 
kor. 20 fillér. Társasvacsora kezdete 
este 9 órakor.

— Érdekes rágalmazás! pert fog
tárgyalni március A án az újhelyi 
járásbíróság büntető bírája. A pet- 
róleutugyár ugyanis rágalmazásért 
f-Ijelentégt tett Kérészy Gyula vá
rosi főmérnök és Főző József kép
viselőtestületi tag ellen, amiért egyik 
városi közgyűlésen azt állították a 
gyárról, hogy vizet kever a gépolaj
ba. A tárgyalás iránt városszerte 
iiigy az érdeklődés.

— A társadalom védelmi egyesület
közgyűlése. A Zemplén vármegyei 
Társadalom Védelmi Egyesület már
cius hó 2-án ma d. u. j  órakor a 
vármegyeház kistermében tartotta 
rendes évi közgyűlését

— Szabad líceum. A holnapi sza
bad líceumi előadást d. u. 5 órakor 
dr. Szirmay István vármegyei fő-

f fS i r o l i n ' R o c h e
biztos h a tá sú  ta r tó s  köhögésnél, 

a légu tak  hurutüinál, hörghurut és astíim ánál.  
Influenza és tü d ő g y u la d á so k  után a jóízű
Sírolin"Roche"-al való hosszabb kúra megvéd az ö sszes  
ártalmas következm ényektől. SIROUN„Roche'oldalág és  
fe r tö tle n itó le g  h a j, e lő seg íti a z  é tvá g ya t é s  em é sz té s t. 
Sziveskejék a gyógylarakban határozottan Sirolin'Roche"-t kérni

/ /
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ügyész tartja a „Perlekedésről." kel ezelőtt is megvolt, de akkor a készülékek, mérőeszközök stb. árain* 
Utána Szilágyi István* kuruc dalo- nem volt a vonat eléggé felhasználva körbe való kapcsolását, üzembehe 
kát ad elő tárogatón. Az érdekes és az igazgatóság beszüntette. Most lyezését és kezelését kívánják gya- 
és élvezetes előadást melegen ajánl* azonban változtak a viszonyok és korlati utón elsajátítani. Az oktatás 
juk a közönség figyelmébe. Belépő előre láthatólag ezt a vonatpárt sok elméleti tanításból, laboratóriumi 
dij 20 fillér. ! utas fogja igénybe venni. gyakorlatokból és demonstrációkból

—  A pénzügyi tisztviselők tánces- -  Mezőgazdasági többtermeles és ;lll« s az esti órákban megy végbe, 
télye. A m. kir. pénzügyigazgatóság kereskedelem. Ezen a címen az Or Belephetnek iparosmesterek és segé

mellé rendelt számvevőség tisz 
tikara házi táncestélyt rendez kaba
réval egybekötve ma este, f. évi 
március hó 2-án a „Magyar Király4* 
szálloda utcai termeiben. A mulatság 
tisztán pénzügyi jellegű lesz, áruéin 
nyiben csupán az összes adóhivata
lok, járási számvevőségek és pénz
ügyőri biztosságok tiszti személy
zete és családjaik vannak meghiva. 
A mulatság étén Eiszenmann Oszkár
kir. tanácsos pénzügigazgató 
Debrő Mihály számtanácsos, szám
vevőségi főnök állanak ; mig a mu
latság és kabaré rendezésével Novak 
Gyula pénzügyi számellenőrt bízta 
meg a tisztviselői kar.

— A vasúti rablás utójátéka. An
nak idején részletesen fogla:koztutik 
azzal a vasúti rablással, melyet egy 
ma is ismeretlen tolvajbanda köve
tett el a magyar államvasutak ká
rára. Matuskovits János ellenőr fi
zetést ment teljesíteni a kassa—új
helyi vonalra és késő este ismeret
len tettesek Kassa és Garbócbogdány 
között leemelték a vonatról a fize
tési célokra magával vitt és gond
jaira bízott mintegy (>000 koronát 
tartalmazó vaskazettát. Ennek a vak
merő vasúti rablásnak az utójátéka 
szerdán zajlott le Miskolcon a magyar 
államvasutak miskolci üzletvezető
ségének fegyelmi bírósága előtt, 
mely Vidats János felügye.ő elnök
lete alatt ítélkezett Matuskovits Já
nos ellenőr ügyében. A tárgyaláson 
mint fegyelmi biztos dr. Caik Jószef 
fogalmazó működött közre, Matus
kovits János védelmét pétiig dr. 
Czelláth Géza fogalmazó látta el. A 
fegyelmi bíróság tekiutetbe vette 
azt a körülményt, hogy a rablást 
valószínűleg egy, a viszonyokkal 
teljesen ismerős, szervezett tolvaj- 
bajda követte e', mely hónaposai 
előbb hasonló rejtélyes körülmények 
között a m. kir. postakincstár kará
ra követett el Sátoraljaújhelyül na
gyobb lopást. Matuskovits János el
lenőr tehát, aki eddigi működése 
alatt a legnagyobb pontoszággal, lel
kiismeretességgel latta el hivatalai, 
mindössze annyiban volt hibás, hogy 
a szükséges fokozottabb éber*égü 
elővigyázati intézkedéseket betartani 
elmulasztotta. Mindezek figyelembe 
vételével a fegyelmi bíróság Matus
kovits Jánost — aki a Ü(XX) korona 
kárt a magyar államvasutaknak az 
eset bekövetkezésekor azonnal meg
térítette — a legenyhébb büntetésre, 
dorgálásra ítélte.

— A nagymihaly iák kerelme. Nagy

„ugos Magvar Kereskedelmi Egye l^ k , kik dinaraógépkezelői tanfolya- 
stilés széleskörű szaktanácskozást fog | mof végeztek, vagy annak megfe- 
tartani folyó évi március hó 5 ik és ismeretekkel birnak. 
következő napjain naponta délután j — Vasúti szerencsétlenség. Halá- 
4 órakor a Pesti Lloyd Társulat los kimenetelű vasúti szerancsétlen- 
disztermében (V., Mária Valéria u.jség történt február 23*án délben az 
12.) Az ankétnek célja annak meg-; olaszliszkai állomáson. Ugyanis Ko- 
llapitása, hogy milyen feladatok há- vacs Antal 31 éves olaszliszkai la- 
rulnak a magyar kereskedelemre a , kos az említett napon az állomáson 
mezőgazdasági termelés fejlesztése tolató tehervouat elhaladása után át 
terén és hogy ebből a nagy gazda akart menni a vasúti síneken. Abban
dági munkából a kereskedjem mi 
lytn módon veheti ki az őt meg
illető részt. Az egyesülés a szakta-1 
nácskozásra meghívta a kereske- 
delmi és föld i ivelésügyi miniszteri | 
umou kívül az összes nagyobb me
zőgazdasági ipari és kereskedelmi 
képviseleteket, a törvényhatósági 
rendezett tanácsú városokat, a fü.d- 
mivelésügyi minisztérium fennható
sága alatt á ló szakintézeteket, gaz
dasági felügyelőségeket és mind
azokat a szakférfiakat, akik a kér
déssel elméletileg vagy a gyakor
latban fog!a koznak. Az ankét tár 
gyalásainak jegyzőkönyvét az Egye
sülés ki fogja nyomatni, a nagy 
nyilvánosság elé fogja bocsátani és 
az ott elhangzottak figyelembevé
telével gyakorlati akciókat fog in
dítani. Az ankét, tekintettel a fel
szólalásra jelentkezők nagy számára, 
valósziuüleg 3—4 napot fog igénybe 
venni.

— A mozi. Csütörtökön este iga
zán kitűnő előadást rendezett a vá
rosi mozgó színház nagy közönség 
előtt. A közönség rendkívül jól mu 
látott s nagyon sokat kacagott a 
mulatságos, kedves darabokon, az 
izgató Gar El Hatna dráma folyását 
pedig feszű t figyelemmel kisérte, a 
végén pedig hatalmas tapsokkal ju
talmazta a mindenben tökéletes elő
adást. A képek világosak, ti>zták, 
élesek, nem rezegnek, nem rontja* 
a szemet, a felvételek igazán meg
lepően szépek. A Gar El Hatna drá 
mát illír nem mutatják be többet 
sokat veszített, aki m**g nem nézte. 
Szombaton és vasárnap megint nagy 
és izgalmas drámát mutatnak be, 
m-g hosszabbat s változatosabbat, 
mint az előbbi. Citne: a 13 as fe- 
gyeuc, s egy fegy házban, aztán 
Ausztráliában játszik. Érdekes és 
izgató részlete két ftgyeuc szökése 
a f egy házból. Lesz meg két nagyon 
mulatságos vígjátók, egy tanulságos 
darab, s végül a népszerű Pali lég- 
újabb tréfái. Szerdán és csütörtökön 
e>te egészen uj műsor jön, mind a 
kél napon délután ifjúsági előadás 
lesz.

— Szerencsetlenül járt kocsis Csü
törtököli a délutáni órákban Kovács 
Károly vasúti vendéglős lovai meg- 
vadu'va száyuldtak végig a Kizii.czy- 
utcán. A líikóczi-ut sarkún vegre 
sikerült a lovakat megfékezni, de 
mert a kocsist nem találták a sze

raihály, Galszécs, Homonna, Síinna,*
Mezőlaborc, Sztropkó és Varannó 
járások közönsége a m. kir. állam
vasutak igazgatós: gához benyújtan
dó kérvényben azt kérelmezi, hogy 
a Sátoraijanjhely—Me2Őlaborci vo
nalon egy negytdik vonatpárt má
jus 1-től akként illesszenek be, hogy
Sátoraljaújhelyen a Budapest felé j keren, Kölnit Mihály bérkocsis és 
déli 12‘09-kor induló személy és a az inspekciós rendőr keresésére in- 
Csap felé délután 1-OÖ-kor induló dúltak. Az ungvári piuc'*k tájékál 
gyorsvonatokhoz csatlakozást nyer ! aetán rátaláltak a kocsisra, a ki tű 
jén. Sátoraljaújhelyből—MezőaborczH)05̂ 1 megsérülve feküdt az úttes
teié pedig úgy indíttassák, hogy ten- A szerencsétlenül jan kocsist a 
Csap felől délután 417-kor érk*ző közkórházba szállították, 
gyorsvonat, Budapest felől délután! v.u „ ,
4 10-kor írkelő izem. Ív v„„ “ L  ~  Vlllam“s S2erel01 tanfolyam

a pillanatban robogott be a 12 óra 
17 perckor odaérkező 402. számú 

[gyorsvonat, a mely elütötte Ková 
csőt s a kapott sérülésük rögtöni 
halálát okozták. A vizsgálat folytán 
beigazolást nyert, hogy Kovács sa
ját gondatlanságának lett áldozata.

— A Betegsegélyzö egylet kozva- 
csorája alkalmából a mar kimutatott 
adományokon kívül Blum Zsigmond 
és Zinner Adolf 5—5 kor. Blumen- 
feld Adolf 4 kor. és dr. Klein Ká
roly 10 koronát adakoztak, amit pót
ló.ag hálás köszönettel nyugtázunk. 
Saujhely 1912 március hó 1. Frieder 
Vilmos egyi. pánztárnok Ív-icliard 
Ármin egyl. elnök.

— Nyilvános nyugtázás. A sitoraljal 
újhelyi Kathoükus Olvasókör álta- 
folyó hó 3-án tartott táncmulatság 
alkalmával jegyeiket megváltották* 
Wallis Gyutáné grófnő 25 koroná
val ; Bessenyei István 20 koronával , 
özv. lsépy Vilmosnó 15 koronával; 
Chudovszky Mór dr., Atnbrózy Nán 
dór 10—10 kor.-val ; dr. Behyna 
Dezső, dr. Csizy Béla, Csákó Imre, 
Jaczkó István 5—5 kor.-val; Ka- 
kovszky Sándor 4 kor.-val ; Tóth 
András 2 koronával. Felülfizettek : 
dr. Hornyay Béla 8 koronát, Sebőn 
Andor 0 koronát, Szediák Ede, Bo
kor József, Keleti Jenő, Braun 
László, Gusparik János és Orosz 
Mihály 5—5 koronát, Csernviczki 
Ltván, Milatsek János és Braun 
Béla 4 —4 koronát, Demjén István, 
Bauraan Simon, Schvarcbart Lipót 
3—3 koronát, Nagy György, Kristóf 
Károly, Vilkovszky Ká mm, Gúcs 
Ignác, Tengeri Gyula, Zorabory Jó
zsef, Zambou Valentinó. Zubay 
György 2—2 koronát, Bartez<k 
László, Juhász Gyula, Mo nár Gyű a, 
Engelberth György 1 — 1 koronát.

— Háztartás. A magyar gazdasz 
szonyok népszerű és bötartalmu lapja 
a „Háztartás" immár 18 ik évfoiya 
inába lepett. Erdős József a lap uj 
kiadótulajdonosa felkérésének en 
gedve, Kürthy Emilné. a Háztartás 
alapítója és tizenöt éven át volt 
szerkesztője két évi szünetelés után 
ismét átvette a lap szerkesztését és 
azt ezentúl is abban az irány ban s 
szellemben fogja vezetni, melynek 
közkedveltségét köszönheti. A Ház
tartás minden hó 1„ 10. és 20-án 
jelenik meg díszes kiállítású képes 
füzetben. Tartalma felöleli a magyar 
ga/dasszony világ ninden háztartási 
tudnivalóit. Természetesen elsősor 
bán a konyhabeli dolgokkal foglal
kozik, évente ezernél több kipróbált 
ételreceptet közölve, de amellett 
gondja van az időszerű (szezon) gaz
dasági és háztartási teendők ismer

ségei, s amelyek semmiféle szakács
könyvből, vagy közlönyből nem isi 
nyertesek. A hét legjobb ételrecept 
jutalmául kb. 150.— korona értékű 
dijak és kézpénz lesz kisorolva. Be
küldési határidő április 10-ike. Időn
ként pályázatot hirdet egyéb közér
dekű kérdésekre, igy egy országos 
gyermekszépségversenyt rendez, me
lyek nyertesi nagy értékű dijat kap
nak jutzlmuh A „Háztartás" negyed
évenként egy-egy gazdag tartalmú 
ünnepi számban jelenik meg. Elő
fizetési dija negyedévre 1 korona fél 
évre ti korona, egész évre 12 kor. 
A most belépő negyedéves előfize
tők — kiviteles kedvezményként _
január elsejétől junius végéig, tehát 
teljes félévig kapják a lapot. Ingye
nes mutat vány számok kaljkézsségesen
szolgál a Háztartás kiadóhivatala, 
Budapest, VI, Eötvös-utca 36.

— A „Vasárnapi Újság * március 3 iki 
száma meglepően gazdag és váltó- 
zntos sorozatát adja a pompás kivi
telű, aktuális érdekességii képeknek. 
A hadsereg tátrai ski gyakorlatai, 

mexikói forradalom, a Nyugat lá
nya az Operában. A czárnő a Nem
zeti színházban az angol királyné 
magyar ősei stb, adják e képek tár
gyait. Szemere György regénye, 
Kaffka Margit novellája, Eudrődi 
Sándor, Bállá Ignácz versei, Szabados 
Ede Kichepin-forditása, Jansen Börgu 
regénye, adják a szépirodalmi olvas
mányokat. Egyéb közlemények : Kő
vári Szilárd kiállítása a Művészház
ban, aktuális arczképek, a rendes 
heti rovatok. Irodalom és művészet, 
sakkjáték. A Vasárnapi Újság előfi
zetési ára negyedévre üt korona, 
a „Világkrouiká»-val együtt hat K 
Megrendelhető;a Vasárnapi Újság ki- 
adóhivatalában (Budapest, IV. kér., 
Egyetem-utca 4 szám.) Ugyanitt 
megrendelhető a „Képe Néplap* a 
legolcsóbb újság a magyar nép szá
mára, félévre 2 korona 40 fillér.

— Csak Mauthner-fele magvakat 
vásárolnak helyesen gondolkodó, szá
mító gazdak és kertészek még ak
kor is, ha mások olcsóbbak volná
nak, mert tapasztalatból tudják, hogy 
az csakis a magvak rovására és a 
vevők kárára lehetséges.

— A szerelem gyermeke Henry 
Bataille nagy sikerű színműve, mely 
a Nemzeti Színház idei szezonjának 
legnagyobb tetszéssel fogadott új
donsága, nemrég jelent meg könyv- 
alakban a Fővárosi Színhazak Mű
sora című ismeri és kedvelt népszerű 
vállalatban. A drámai erőben gaz
dag cselekvényü darabot legkitű
nőbb műfordítóink egyike, Ábrányi 
Emii fordította művészi magyarság
gal és az ót jellemző lelkiismeretes 
gonddal. A füzet a Lampel U. (Wo- 
dianer F. és Fiai cég) kiadásában 
jelent meg; ára 1 K 20 f.

NYILTTÉR

csatlakozást ny«rjen.UE*'a 7oű«tpfc! I ,s '• Í n y e k e t
nagymihály iaknak

í tetősére is. Szórakozásul közöl rege* 
A , nyékét, novellákat, humoros aprósá- 
o- I gokat, s rejtvényeket, melyek ineg- 
en | f<jtŐi között értékes dijat soro llak 

I , . . , - yi- ki. Utóbbi számában ételrecept pá-
na innen Sátoraljaújhely felé ésön- I fél h-fiSnE 'tart %  „ 1 é* M zatot ^ird-t. amelyben kizárólag
”»n délután 6 éra 3u-kor érk^ne! iz ,k ,2a l r ^  Ó l; “ '“P e'öfizetői vehetnek részt o'yszamara valrt, akik vulainos jó.zü ételek leírásával, amelyek vagy 

illainos gepek, a saját vagy a vidékük különleges-

iciiiK*?11* • í l évi március hó 11 „
»5asM íte  r ra w & r ,t,

. - - tanfolyam
Nzgyroihály ba. Ez a 'vonatpár évek-1 vezetékek™ ze^eUzéti

Ujhelyből távozásom alkalmából 
mindazon ösmérőseimtől, kiktől sze
mélyesen el nem köszönhettem, ez 
utón veszek búcsút.

Sátoraljaújhely, 1912. február 29.
Reichard Sándor.

gyógyszerész.

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

Szerkesztő: Lánczi Aladár.

Kiadótulaidonos :
L A N D E S M A N N  MIKSA

TOKAJI a s z t a l i  RfíB
—  BLZA BARNA T0USVAI IÜNCI:(iAZDA~SAGABÓL | " |  f i 0  m , 7 c  M A v É D E ! /  
UTERES PALACKOKBAN =  UTERJE , K ^ T  I I UUJUI^  NOVEREK

PALACZKÉRT BETÉT 20 F I L L É R

k a p h a t ó

t r a f i k j á b a n .
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\ lepjíibb diiaiu
angol, francia, és honi 

férfi ruha szövetek

ELADÓ.
egy teljesen jó karban levő olajos 

|tengelyű „Külber“ gyártmányú

fedeles hintó.
és női kosz
tüm k e l m é k

megérkeztek és 
ezekből nagy vá
lasztékot raktáron 
tartok. Férfi öltő- 
tönyök mérték sze
rinti megrendelésre 

elvállaltatnak.
jtfo sk o v its  germ án
posztó és gyapjúszövet áruháza

S á t o r a l j a ú j h e l y ,
R á k ó r z i - u .  6 . ( K í » ] i í í k ' . )

Botli ályányok 
fűszer üzleti 
majdnem uj 

eladó.
Hol? megmondja a kiadó- 

hivatal.

E L A D Ó .  
fiz n̂írássy-utca 49 sz. 

alatti ház, valamint a város 
határában fekvő mintegy 12 kai. 
hold szántó és rét.

felvilágosítás ír. füzesséry 
Zoltán ügyvédi irodájában kap
ható.

Szombaton és vasárnap

négy nagy

E L Ő A D Á S ,
a városi színházban.

Szombaton délután 6. és fél 9 órakor 
Vasárnap délután 4, és fél 9 „
Nagyszabású pom pás m ű so r

1 Az elszöktetett menyasszony.
Mulatságos.

2. Mozi-újság. A legújabb esemé
nyek képekben.

3. Nászút hármasban Kacagtató.
4. A 13 as fegyenc. Izgalmas nagy 

dráma.
5. Pali uj tréfál.

Jegyek előre válthatók Gojdics nő 
véreknél, előadások előtt a színházi 

pénztárban.
Az előadás kezdődik d. u 6 órakor, 

a második este fél 9 kor. 
Szerdán és csütörtökön két nagy 

előadás remek műsorral.

Megtekinthető

Fedák Pál
kocsigyártónál Sátoraljaújhely.

1911 V 5Utiú sz.
Árverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött bir. kiküldött 
t zennel közirrn teszi, hogy a kir. 
jbiróságnak 1911 évi V . 5GGj2 szám 
végzése folytán Dr. Gombos Berta
lan ügyvéd aital képviselt Királyhei- 
meczi gazdasági és kereskedelmi bank 
végrehajtató részére 30C korona tő 
kekövetelés és jár. erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán a’pe- 
restől lefoglalt és 1155 kor. becsült 
ingóságra a királyheimecai kir. jbi- 
róság .1911 V. 5GGj|d sz. végzésével 
az árverés elrendeltetvén, annak a 
korábbi vagy fe üifoglaltatók köve
telése erejeig is, amennyiben azok 
törvényes zálogjogot nyertek volna, 
alperes üzletében Királyhelmeczen 
Fö-ut leendő megtartására határidőik
1912 marczius ho 7 napjanak d u 4 
orájara kitUzetik, amikor e biróilag 
lefoglalt koporsok s egyéb ingósá
gok a legtöbbet ígérőnek készpénz- 
fizetés mellett, szükség esetén be
csáron a!ui is el fognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik a elár
verezendő ingóságok vételárából a 
végrehajtató követelését megelőző 
kielégittetéshez jogot tartarjak, hogy 
amennyiben részükre a foglalás ko
rábban eszközöltetett volna és ez a 
végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem 
tűnik, elsőbbségi bejelentéseket az 
árverés megkezdéséig alulirt kikül
döttnél iratba vagy pedig szóval be- 
bejeleuteni el ne mulasszák.

A törvényes határidő a hirdet
ménynek a biróságtábiájáu történt 
kifüge8ztését követe ő naptól számít
tat i!«.
Kiiaiynelmeczen 1912 feb. hó 24-én

Mara Györgykir. bir., vhajtó 
*>3411912 sz tk.

Árverési hirdetményi kivonat.
A királyhelmeczi kir. járásbíróság, 

mint telekkönyvi hatóság küzhirré 
teszi, hogy ör. g Korcsraáros And- 
rásnénak — ifj. Korcsruaros András 
és neje sz. Biu > Erzsébet elleni vég
rehajtási ügyében az újabb végre- 
bajtatási árverés G24 kor. 12 fillér 
tőke ennek 1911. évi február hó 15- 
től 5 százalékos 285 kor. 65 fii, iuár 
megá lapított valamint 15 kor. jelen
legi és a még fe meriilendő költse 
cek kielégítése végett az 1881. évi 
60 to/. 144. § a és az 1908. évi 41 
tezt 21 és következő §§-ai értelmé
ben a saujhelyi kir. törvényszék és 
a királyhelmeczi bir. járásbíróság, te
rületén fekvő a királyhelnn ezi 299*) 
>7. betétben 283. 284. 285. 28G. 4159|4 
lirsz alatt foglalt egészben ifj. Korcs 
maros András és neje Binó Erzsébet 
nevén álló bel- és kölingatlauokra 
1197 koronában ezennel mega lapí
tott kikiáltási árban elrendeltetett s 
hogy a fentebb jelzett ingatlanok 
az 1912 évi március hó 15 napjának 
délelőtt 9 órájakor esen hatóság 
irodájában megtartandó nyilvános 
árverésen elfognak adatni.

Árverezni szándékozók tartóznak 
az ingatlanok kikiáltási árának 10 
százalékát vagyis 119 korma *0 fii. 
készpénzben vagy óvadék képes ér
tékpapírokban a kiküldött kezéhez 
Ittenni vagy annak a birósaglná tör
tént előleges letételét igazoló ehs 
mervényt annak átszolgáltatni. Az 
1908 évi 41. tcz. 21 § aban felsoro t 
árverezők baánatpéuzt leteni nem 
kötelesek. . . . . .  .

Kiralyhelmeczen a kir. járásbíró
ság. mint telekkönyvi hatóságnál 191- 
évi február hó 3-én,

Hcrkray ». k kir. járásbirő.

Jtogyan vcöiik magunkat gyomor/ájdalmak ellen ?!
Oly szenvedések Imthatós meggátlásúra, melyokkol a jelan mo- 

boriség nagy részt terhelve van

Dr. Engel-féle Nectar
idejekorán való alkalmazása ajánlható.

Mert
erős gyomor és jó emésztés az egészsége* test ulapkövét képozik. Ak 
tehát ily egészséget hosszú időn át meg akar tartani, használja a — 
nagyszerű sikerei által kiválóan ismert

Dr. Engel-féle Nectárt.
liz a nai tar, mely kipróbált, kitűnőnek talált füvekből jó  borra' 

vegyityo állíttatik elő. kiváló és gondos összetétele által az emésztő 
szervekre hasonlóan egy  jó  gyomorlikör avagy gyoaerborkee, jótéko
nyan hat és káros következményekkel egyáltalában nem bir. Egésszé* 
gesek é- betegek e való tekintet nőikül bátran inatják

■ ezt a Nectárt. A nertar elősegíti az emésztést és ösztönözi a nedv 
képződést.

Azért ajánljuk mindenkinek ki jó gyomorral akar bírni a

Dr Engel-féle Nectárt.
V;i A *ár kitünően akadályozza meg a gyomorkatarrhust, gyo-

morgörcsfik, gyomorfá dalmakat, nehéz emésztést, avagy nyálkásodist 
Epugy megaka . Nectár a székrekedés, szorulás, kolika és
szívdobogás fellépéséi, ellenben a nyugodt alvást ős jó étvágvat elő
segíti és igv meggátol álmatlanságot, kedély beli zavarokat, fejfájást és 
idegest lankadtságot.

A nép legszélesebb rétegeiben becsülik a Nectár haiását, mely a 
jókedv és az élotüsztün fentartója.

Nectár kapható üvegekben K. 3 és K. 4 : Sátoraljaújhely,
Királyhclmec, Páciri, Sárospatak. Tolcsva. Olaszliszka, Tokaj. Szerencs, 
Mád. Pállva, Tárcái. Megvassaó. (íálszées, Tőketerebes, Bodzásujlak. 
Nzgymiháfy, Varannó, homonna, Sztropkó, Szinaa, Mozélnboro, stb. 
K.' "Ky,Zl'r ,órakl'an úgy mint Magyarország összes nagyobb és kisebb 
helyeinek gyóggrszoriáraiban.

A gyógyszertárak Saujhelyen azonkívül 3 üvegtől felfelé eredeti 
árakban Kiállítják a Dr. Engel-féle Nectárt Magyarország összes helyeire

ó v a k o d j  m i k  l i a n i Í H i tA N O k t  o l .
Kérjünk kifejezetten 2

Dr. Engel-féle Nectárt.
Az általam előállított Nectár nem titkos sser. Ikatrészei a követ, 

közök : Szamos 300,0, borszesz 160,0. málnaié 100.0. vörösbor 00.0, 
Eberesohenlé 100.0. cseresznyéié ‘200.0. ciekoróló 30,0, borókaié 30.0 
lirmösfü 30.0, kömény ánizó. ílelénagyükér, Enziángyökér, kamilla á 10.0 
Ezen alkatrészek vegyitendők.

rimiiMfif stiiniijik
szabadalmazott

Haskötők 
Műláb cs műkéz 
Irrigator-

fecskendők 
Diana-öv (havi

baj elleni kötő) 
Suspdnsorium 

(heretartók) 
Egyenestartók 
Hummiharisnyák

valódi francia

ó v s z e r e k
(legkiválóbb párisi 

gyármánv.)

orvosi műszer és 
kötszergyárosnál. 

Budapest, VII, Erzsébet-körut 50
K.'rjfii iMPVrn k- ti«s árj'ifv z.'krt u kívánt tárgy megne- vív - ' *1. I.z.-t I l i t i ■ <• kíji• I• «**• cm lén ly százalék • míidroény a Felsőm. Hírlap olvasóinak.

Polfár Nándor

Legelő.
A sárospataki hercegi uradalom longi legelő

jére az 1912. évi időszakra szarvasmarhák felvé
tetnek.

Bejelentéseket elfogad az uradalom k özponti 
irodája Sárospatakon.

i
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Kassai Jelzálogbank r. t. áruosztálya,

Gazdák!

N a g y m i h á l y .

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

gazdasági- és ipari gépeket, cséplókészleteket, benzin-, nyersolaj- és szivógázmotorokat és lokomobüokil
írede ti amarikaí Mc. Cormick-féle ,.MILVAUKEE“ jegyükévekötő- és marokrakó aratógépek, fíikaszálógépek. jyüj' 
tőgépek és tárcsás boronák, továbbá kanalas- es tolókerék rendszeri! vetőgépek, ekék, boronák, szecskavágó- és répa" 
vágógépek, járgányok, közlőmiivek, kézi- és járgányhajtású C S tP LoG cPEK , valamint BENZINLOKOMOBILOK
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 osztályú tűzifát, nyersolajat motorhajtásra,

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

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

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

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

újabb szabadalmazott eljárás szerint ké- TFRPFNOI szabadalmazott asbest-cement palának és kivá- 
ssültés kitünően bevált tetéfedőanyagnak a * natra készséggel szolgálunk felvilágosítással és aján
lattal e palával való fedésre vonatkozólag, akár közvetlenül, akár pedig járási képviselőink utján. J

• jelasóbb árajánlatokkal készséggel szolgál a KASSAI JELZÁLOGBANK R. T. ÁRUOSZTÁLYA N$ Y,T iL>Y

KI
mellpasztiliii

hz étvágyam at! )  rontják 
é> kiilnl iziiek.

Doboza 1 K. és 2 K 
Próbadoboz 50 fillér
k'ő- ét szétk iildéai takiúr 

Megfojt ez az átkozott „ I \ á c l o r “ 
köhögés gyógyszertár

Bpest, VI. Váci-Ke 11 1’

Kapható Sátoraljaújhelyben: Kádár Gyula, Hrabéczy 
Kálmán drog., Kincsessy Péter, Widdir Gyula. U< moD_ 
■ án : Szakarák Aladár örök., Kt.bián A no’d. Kcgyiuihály 
Kranovita Miksa, Ráez Henrik, Tolvaj- In re. Sárospatak 
Altvaader Béla, Kellner Károly. Sztirpló: Dula Tiavdamá;

Taréra!: Topereer A. gyógyszertárakban.

ü ts

B

E iy e r  m tllp a s z tilá  
csakham ar

r < | | ; t | ) i t ct

családi

varrógépek
e  t  r  .  «  b  b  •  k  !

Csakis cégünk üzteteiben vsgy azok 
— ügynökei utján vátároljunk. —

Singer Co. varrógép részvénytársaság
Sátoraljaújhely Szécsenyi tér 4.

Egy a fehérnemütöméshez való utasítást 
tartalmazd füzet bárkinek ingyen kiadatik.

496—1912

Árverési hirdetmény.

A saujhelyi kir. jbiróság 911 V 
2173 6 sr. végtése folytán Bredt E 
72 korona követelésének és ezek já 
rulékainak behajtása végett 1912 
márczius hó 4 én d e, 9 és 3 ne 
gyed óra kor Saujholyben Kazinczy 
utca  ̂ 18 sz. alatt a vhajtást szen
vedő lakásán elárverezem azon 1582 
kor. becsült ingókat melyeket a 
bpesti VIII..X kér. kir. jbiróság 911 
Sp. VII, 207ti’l számú végrehajtást 
rendelő végzése alapján a saujhelyi 
kir. jbirósági 911 V 2173 sz. végre
hajtási jegyzőkönyvben 1 tételek 
alatt^felülfoglaltam r melyek a Üli 
V IÖ71 sz. alapfoglalási jkvekben 1- 
23 téte'ek alatt vannak összeírva u. 
m bútorokat stb.

•Saujhely 1912 fehruir hó 19 éa

Rosner Imre
bír. vhajtó

A sátoraljaújhelyi takarék pénz 
tárnak ajustus utczában újonnan 
épült házában egy 3 szobából 
tördőszobából éi mellékhelyiségek 
bői álló lakás

május lió 1-től 
kiadó.

Értekezni lehet

Dr. BLTTLLHLIM JAKAB
ügyvédi irodájában.

12— 13 éves vidéki jobb csa
ládból v.i'ó árva leány egy gyer
mektelen család magához vesz.

Gint Kazinczbu 5 I. emelet.

a ^tesitem a n. é. közönséget, hogy Helyben
a Kakdezy-utca 19. szám alatt (Keiohard Mór és Fia d g  há- 1\ 
zaba) a mai kor igényeinek teljesen megfelelően berendezett ’JJ

cipész üzletet és műhelyt
berendeztem.

raktéí'TfJ*’!! m:!rt/ ,k .8*eri"t ‘’‘s s»i“< készítményeimből kész 
l ünk ,i i ír f"rfl- n"‘ gyermek lábelit, Javi- iftasokat is elfogadok. Csak ízléses, tartós és jó munkát szállítok. K

Magamat a n. é. közönség b. pártfogásába ajánlva,

kiváló tisztelettel

Schwarcz Hermán
cipóiz mester.

/
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cipők

Divatos estélyi és báli cipőkben

nagy választék.

S á t o r a l j a  u jli el  y, C Ö S l i i e r t

Főtér,

a Xossuth-szoborral szemben. legjobbak,

,, F O R H I N “ - n a l  permetez,
-szőr

Kevesebb 
agond, 

szór
Kevesebb 

a munka, 
szór
Kevesebb, amunkaber!

mert a ..F0RHIN“ a 
s o k s z o r t í i  m e g j a v i t o t t

BORDÓI KEVERÉK
kész állapotban !

Nagyon erősen tapad a nedves levélre is!
Bármily harmatnál permetezhet vele! 

Semmi üledéke nincs! Számtalan elismerő 
ti) ilatkozat! (Ív ártjuk az eddig dr Aschen* 
brandt szabadalmát képezett Rézkénport s 
bordói port is. Kérjen ingyen és bérmentve 

leírást a
C n  D  H  I M  gyártól Budapest, 
r U K n i l >  v i ,  Váczi-űt 93.

hirdetésekre
nagyon alkalmas a

Városi
mozgó színház,
ahol előadás közben a 

vászonra vetítik a 
hirdetést.

Hirdetéseket a mozgó színház 
részére felvesz lapunk kiadóhivatala

H a ,  o l c s ó
és jó áruhoz akar jutni, akkor forduljon bizalommal

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 csemogckere.skedése Sátoraljaújhely, Széchényi-tér 17.

. ; s> - .

M A R  M E G M Y I L T

L I N Ó L E U M  |
D ö r n e r  Gé z a  K a s s a  a

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

kat kívánatra díjmentesen kiild az árak megjelölésével, ^
Uidikülök, utazótáskák nagy választékban. ^

Legjobbnak bizonyult
önműködő, bordliató és szállítható szőlő, gyümölcsfa és 

komló permetező

5 S Y P H O N I A

borsajtó, hid

rául. sajtó, 

mustberendezés, 

ff. szőlő és
gyiimölcsmalmokért

MAYFARTH PH. és TSA.
BECS, II gyároshoz forduljon

Frankfurt a. M., Berlin, Páris

Gazdag képe* át jegyzék 118-as sz. ingyen és bérmentve.

Képviselőket alkalmaz.

I ,1
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RAKOVSZEY SAMDOR
tisztit és fest

F E S T

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 tetszésszerinli színekre. Gyász
ruhák soron kívül festetnek. Guvrirozásra elfogad mindenféle ruha-szöveteket, selymet és református 
papi palástokat. Szives pártfogást kérve, kiváló tisztelettel

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

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

Gyógyítható-© a tüdöhaj ?
Ki a rendkívül fontos kérdés mindenkit foglalkoztat, a kit asztma, tüdő- és gegctő tuberkulózis, tüdőcsucshurt, tüdövész, makacs köhögés elnyalk asodás vagy

állaadó rekedtség gyötör s eddig nem talált'orvoslást. Minden ilyenfőle beteg kap tőlünk teljesen ingven egy képekkel (iuttmann dr. orvostól a Finsen-gyógyintózet fő- 
erveaától a következő tárgyról: Gyógyítható a tüdőbaj? Azonkívül egy próbaesomagot kitűnő dietétikus toánkból. Ezerek magasztalják,akik eddig használták, tiyakerlott 
erveiok ezt a teát mint kitűnő dietétikumot tüdőberkolózis (tüdővész), asztma krónikus gége- és gégetőhurut ellen rendelték és magasztalták. A tea nem titkos szer 
Lieber féle növényekből készül, amelyeket császári rendeletre szabad forgalomba bocsátottak. Ara olyan olcsó, hogy a legszegényebbek is használhatják. Hogy minden 
betegnek minden rizikó nélkül alkuimat adjunk a tea kipróbálására s hogy u botegsége felől mindenkit ölvilágosithassunk. elhatároztuk, hogy minden betegnek meg 
küldjük a Gyógyítható e a tüdőbaj? ciinü ntn.it füzetet tgy prébacsomag teavaj teljesen ingyen és béimentesen. le -  ék levelezőlapot irni Puhlmann et Co. cimre 
Berlin, 957. MDggelstrasse 25

Bolt helyiségek.
Május hó l-töl Kazin- 

czy-utcza 5 szám alatt 

kiadók.

Értekezni lehet Üzv. 

Rosenberg Sámuelnénál.

Védjegy: „Hürj}Ony“.

A L i n i m e n l .  C a p s i c i  c o m p . ,  
a H o r g o n y - P a i n - E x p e l l e r

pó'Ulfp
egy régjónak bizonynlt házi szer, mely már sok ér 
óta legjobb bed ni zsö!é*np\ li'.tnyulr köszvénynél,

o8uzn?.i#-"< megbüeveknél. ........ .
VtnolBMtotéf,

váaárlüskor óvatosak legyünk és .-mA olyan eredeti 
üveget fogadjunk el, mely a „Murjjony* v» djegygyei 
és a Richter cógjegy.- sm.1 ;t ,tt drdmzba var.
oeomago’.va. Ára űvcgnkE n K .So. K 1.40ésK2.— 

.. - - 
Főraktár: Török József ógyszerészn*! Budapest

DlRichter gyágyszerlára az „A; any aroszlinboz",
P rág áb an , Eli*abethstrasst* r> nea.

Kő eladás.
Faragott (zokli), 

lábazati és járdára  
veres kövek több száz 
négyszögm éter eladó.

Bővebbet a kiadó- 
hivatalban

X SALQÓTARJANl )]
Kószénbánya Részvénytársulat y

széntermékei (szobafiitésre és ipari czélokra)

KLAR é s  NEUM AN cég n é l
Sátoraljaújhely

rendelhetők meg. Ugyanott legjobb minc égü apró és 
durva szemű kétszer mosott kovács szén és koksz 

valamint p o ro sz  b riket kapható.
S uperfosfát-m űtrágya Káli ó

Milliók
használják

Köhögés
rekedtség, hiírut, el«y»l- 
kásodás, görcs és fojtó
köhögés ellen a Kaiser föle

mell-karamellát
a három fen) ő védjeggyel.

6050 közjegye, hitelesi-
-  tett bizonyítvány 

orvosok és privát egyé
nektől tanúsítja a biztos 

ért dmény t.
Cstlmagja 20 es 40 fillér 

Szelence 60 fillér.
Kaphatók : Widder Gyula
gyógy szeri ár és Hrabeczy 
Kálmán drogériájában Sá

toraljaújhely.

Nyomatott Landesmarb Miksa cs Társa könyvnyomdájában SátoraljaujhéiyT

/
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