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Az élet feltámadásának, halha
tatlanságának tavaszi ünnepén, a 
mikor szent és ábrándos érzé
sekkel telik meg a lélek s meg
nyugvással, édes reménykedéssel 
tekint az enyészet éjjelén át nagy 
jövendője leié minden ember, a 
szellem megújulását, az élet esz
ményeinek diadalát hirdető hus- 
vét ünnepében nehéz gondoktól 
terhelten száll végig a haza föl
dén ja honfi lelke, tépelődve, 
kérdve önmagától : a husvét kin
cseiből, emlékeibő, eszményeiből, 
hitéből és reményéből vallhat-e 
még tulajdonául valamit a nem
zet s tespedő, sorvadó jelenében 
birja-e zálogát egy feltámadás el 
jövendő dicsőségének? Jelene 
sivár és szinte vigasztalan; azok 
a végzetes erők, melyek százados 
engesztelhetetlen tusában emész
tik életerejét, az az erkölcsi nyo
mor, a mellyel önnön tiai a leg
önzőbb hatalmi érdekbőltekélyessé 
tették élő testét, megbénították 
életenergiáit, elkábitották öntuda
tát, elhomályosították életideáljait' 
a szabadság, a iiiggetlen nemzet1 
lét félséges eszményképeit és te
hetetlen zsákmányul vetettek oda 
egy tosztogató es belőle élős
ködő idegen hatalomnak.

A nemzet ellenállásának gyen
gülésével erősbül az az eró, a 
mely természeti, történelmi és 
Írott jogokat letiporva lassanként 
megfosztja a nemzetet az önren
delkezés jogaitól és lehetetlenné 
teszi, hogy természetes életszük
ségleteiből eredő vágyakozásai 
törvényes igényei valaha valósul
janak ; 18C7 óta közjogaink terén 
egyebet se látunk, mint folyton 
tartó hátrálást és védelmi sánca
ink feladását a közhatalmat erő
szakkal és a korrupció minden 
fertelmes eszközével birtokló párt 
részéről, a mely mig alkotmányos 
szabadságainknak, gerinctelensé- 
gévcl felfelé kimondhatatlan ká 
rókát okozott eddig, lefelé hatalmi 
önzésből engesztelhetetlen gyűlö
lettel állandóan irtó háborút viselt 
azon közjogi párfok ellen, a me
lyek 1867-ben elalkudott és nem 
zeti önállóságunkat biztosítani hi
vatott jogaink visszavivását és a 
még megmaradónak nak megmen

tését, a nemzet liberális szellemű 
fejlődésének biztosítását tűzték 
maguk elé feladatul. Ezért kellett 
a magyarságot megfosztani ve
zető szerepétől a politikában; 
ezétt kellett a nemzetiségekkel szö
vetségben lehetetlenné tenni a 
magyar iaj szupremáciáját feltét
len uralmát, a melynek veszedel
mét, megriadva a diadalmasan 
előre törő népakarat érvényesülé
sétől, egy őrök életűnek hitt er
kölcstelen és n mzetietlen kor
mányzati rendszer összeomlásától, 
bűnül a leggaládabb képmutatás 
sál egyenesen azoknak rójja fel 
a közhatalomhoz a kétségbeesés 
vadságával ragaszkodó kormán; 
és tábora, a kik a hazaszeretet 
oltártüzeinél a legszentebb nem
zeti eszmények kultuszát űzték.

E hatalmi önzéssel okozati 
összefüggésben a nemzet ellen
állásának iokozódó elerőtlenedése 
fejlesztette ki a természet törvé
nyével s alkotmányunk szellemé
vel ellenkező abszolút felségjo
gokról szóló theoriát, a melynek 
alapján ma már a törvényalkotó 
parlamenttől megtagadják a tör
vény magyarázásának a jogát. S 
mig nincs Európának egyetlenegy 
alkotmányos állama, amelyben a 
felségjogok végzetes veszedelem 
nélkül a nemzet törvenyes|akaratá- 
val szemben érvény esülhetnének — 
a magyar politikában odajutottunk, 
hogy a nemzet törvényes jogai
nak hátrányára egyoldalúan ma
gyarázott fejedelmi felségjog előtt 
szO nélkül meghátrál a vele kény
szerű ellentétbe jutott többségi 
akarat.

E hatalmi önzés vaksága ren- 
deztet a kormánnyal s mindenre 
kész táborával európai botrány- 
nyá fajult spektákulumot, hogy 
egy öreg király könnyeiről köl
tött dajkameséivel próbálja men
teni a nemzeti jogok védelmé
nek feladását, hősi önfeláldozás 
magas piedesztáljára emelni a 
párthatalmi önzés visszataszitó 
meztelenségét.

Ez eszeveszett hatalmi önzés 
indítja kétségbeesett védekezésre 
az uralkodó kormányzati rend
szert a népakarat egyre dagadó 
áradatával szemben, mely bás

tyáit lassanként alámossa és az 
egész rendszert minden önzé
sével és erkölcstelenségével vég
re is menthetetlenül eltemeti.

De ép azért bármennyire si 
várnak, bármenny .re vigasztalan
nak lássék is a jelenben helyze
tünk, a ti7-es pártpolitikának ez 
a nyomorult vonaglása a mai 
kormány alatt, a tényleges álla
potok tökéletes abszurditása, ön
önmagában hordja azokat a bom
lasztó energiákat, a mely ek a t)7 es 
politika s a kapcsolatos osztály ura
lom teljes megsemmisülését ered
ményezik. Felielé a feltétlen be- 
hódolás a nemzeti jogok és ér
dekek feladásával, lefelé a nem 
zet legszentebb ideáljainak legá- 
zolása, a korrupczió minden fajá
nak búja és szemérmetlen te
nyésztésével a nemzet igazi aka
ratának kijátszása, a legönzőbb 
osztály uralom körömszakadtig való 
védelmével a nép milliói érdekei 
nek és javainak semmibe vétele 
már-már elhozta azt a teljes időt, 
mely megváltó erővel törli el a 
múlt minden gyalázatosságát és 
emeli fel a nemzetet a nagyság, 
az erő, a jólét és a dicsőség 
piedesztáljára.

Addig azonban ne szűnjék meg 
a haicz, folyjon engesztelhetetle
nül az erkölcstelen rendszer tel
jes megsemmisítéséig. Romjaiból 
emelkedjék fel a népíelség, mely 
milliók jogaival és eszményeivel 
a nemzeti jobb jövendő hajnal- 
hasadását hirdeti nekünk!

Még akkor lesz husvétja a ma 
gyárnak, lesz feltámadás és az 
eleire kelt nemzeti óriást sem 
ármány, sem erőszak ledönteni 
nem fogja soha!

Sí entgyörg) völgyi.

— április 6.
— Haragszik a kapitány ur. A llo- 

(Donnán megjelenő „Felvidéki llir- 
lap“ Írja a következőket : „A Przraysl- 
bői Tolnába áthelyezett 13 ik huszár
ezred két százada uj állomáshelyére 
való bevonulása ilomonnáu át tőr* 
tént. Az egyik érkezése hivatalosan 
március hó 27-re vo't jelezve, de 
már 20-áu délben érkezett és meg* 
állt a főutcán. Ez ugyan nem oko
zott volna zavart mivel a községi 
elöljáróság az elszáliásolá>ról kellő
leg gondoskodott, a rendőrtanácsos 
is nyomban a helyszínén volt és szo- 
gálatkészséget felajánlotta a század- 
parancsnoknak, egy nem várt saj 
nos incidens bekövetkezése azonban 
alkalmas volt lehűteni azt a színi-

pathiát, mely a gaiciából hazaérkező 
magyar fiuk fogadtatására minden 
polgár szivében kitörésre várt. Es 
azt a meleg hazafiui érzést leróni- 
bo ta a százados, aki az eddig min
dig megfelelőnek talált istállókat 
visszautasította, a legélénkebb he
lyen a főutcán az összecsődült nép
tömeg előtt az őt kisérő koros rend* 
őrtanaosoMinkat torka szakadtából 
lekiábálta mint a kaszárnya udvará 
bán a rosszul lovagló közhuszárt és 
egyenkénti beszállásolást követelt. 
A kínos helyzetbe került rendőrta
nácsos megőrizte higgadtságát és 
nehogy az inzultust tovább tűrje, 
ott hagyta és hivatalába raent.“ — 
Es ehhez nem keli kommeutár.

A helyzetről
írta ; Búza Béla.

Kétségtelen dolog, hogy sokan, 
akik lelki örömmel nézték a függet
lenségi párt küzdelmét a parlamenti 
harcokban, és akik annak 'legutóbbi 
fráziséinál aggódva lesték a kedvező 
eredményt, csüggedt érzelmekkel 
fogadták a hirt a Khuen kormány 
ujabbi kinevezéséről. A küzdelem 
eredménytelenségét látták ebben a 
kinevezésben és azt hitték, látva a 
külső jeleket, hogy a Khueu kor
mány kinevezésének egysueni tényé 
elegendő althoz, hogy a küzdelem 
kimenetelére döntő befolyása legyen.

En nem tartozom azokhoz, akik 
ebben a felfogásban vaunak. Eu — 
ha szabad igy szótanom — a küz
delem eredményére nézve kedvező 
eseménynek tartottam a Khuen kor
mány ltja >bi megbízását, resulucio 
nélkül.

Nem azért mondom ezt, mintha a 
rezolucióuak valami nagy értéket 
tulajdonítanék és azt hinném, hogy 
a rezolució nélkül elvesztette a 
kormány actiója az ellenzék ellen 
az erkölcsi bázisát! — Nem, én a 
rezoluciót ma is annak tartom, ami
nek eddig tartottam : mit sem érő 
országos határozatnak, melynek sem
mi ereje nincs, amelyet a király ép 
oly kevéssé tartozott volna respek
tálni, mint akármely más egyszerű 
polgára a nemzetnek. A törvény
magyarázat — bármily tekintélyes 
helyről jön is — serakire nem köte
lező. Kötelező egyedül a törvény. 
Pedig sok esetben annak sem eu- 
gedelrueskednek.

Arait ón kedvező eredménynek 
tartok a Khuen kormány kinevezé
sénél, az a helyzetnek a kialakulása.

a Kelner-sarok ház volt Wessely-féle üzletébe helyeztetett át. Ott kaphatók kitűnő tiszta hegy
aljai borok is (Ambrózy Nándor termése.) Asszu és szamorodni borok félliteres palackolásban. 
előbbi 5 és 3 korona, utóbbi 2 korona palackonként._______ Pecsenye bor literje I korona.
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Mindig az volt a baja a parlamenti 
küzdelemnek, hogy nem döntő fel* 
lépéssel, nem döntő csapással igye
keztek legyőzni az ellenzék harcát, 
hanem olyan módon és olyan formu
lákkal kísérelték meg a harc élét 
tompítani, a figyelmet a döntő mér 
kőzéstől elterelni, mint most a rezo* 
lueió "volt.
f Nem engedték, hogy az elvek, a 
prograraraok — minden formulától 
menten — vívják meg a harcukat a 
parlamentben, hanem elcsitították a 
harcot hazug formulákkal. Ahol baj 
volt, ahol hiba volt, azt a kérdést 
eltakarták, eltitkolták, mint testben 
a beteg részeket, amelyekkel leszá 
mólói nem volt bátorságuk. Pedig 
hát csak természetes, hogy ezeken 
a részeken a betegség ismét csak 
kiujul.

A helyzet tisztázódott. Fel van 
téve a nyílt kérdés s ennek most 
már el kell dűlnie : less é választói 
jog vagy sémi! Nem szabad félni a 
bukástól, mi nem koczkáztatunk 
semmit, de nyerhetünk egy egész 
világot. Ha százszor elbukunk is : 
az eredményben: a győzelemben 
kétség nem lehet. — A választói 
jognak meg kell jönni, ha az ördög
gel cziraborálnak is ellene a politi
kai hatalom nagytőkései.

A Khuen kormány meghalt, — 
de szépen úgy intézte a dolgot, 
hogy épen husvét táján feltámad
hasson.

Megható volna ez a stilszeiü hely
zet, ha eszünkbe nem jutna, hogy 
ahhoz a feltámadáshoz, amely 
az eszmék diadalához vezet, — előbb 
kinhalált kell szenvednünk.

Khuenók még mit sem szenved
tek ebben az életben.

A magyar nép ellenben már vé 
gigjárta a maga kálváriáját, úgy 
kell tehát auuak elkövetkezni, hogy 
a feltámadás majd az ő igazainak a 
diadalát hirdesse.

~  április. 6.

— A „Muzsikaszó" L'jhely
ben. Lapunk szerdai számában 
tévesen közöltük a Muzsikaszó 
estélynek idejét; ugyanis nem f. 
hó 10-én, hanem 8-án, héttőn, 
husvét másodnapján esti 6 óra
kor fog kezdődni a hangverseny 
a városi színházban. A „muzsika 
szó" illusztris szerzője : Dr. Pap 
Zoltán országgyűlési képviselőn 
kívül héttőn délben érkeznek 
Herczeg Ferencz a Petőfi társaság 
elnöke, Lórinczy György alelnök, 
Vdrady Antal és Jakab Ödön a 
Petőíi-társaság tagjai, Dr. Gál 
looics Jenőné a délvidéki köznűí- 
vélődési egyesület elnökének neje 
és Szántó Gáspár a Népopera mű
vésze. A rendezőség — tekintet
tel arra — hogy a vicékről 
bejövök nagy része még az esti 
vonatul kíván visszautazni, az 
estély kezdetét d. u. 6 órára tűzte 
ki, vége körülbelül 8 órakor lesz. 
Itt említjük meg, hogy úgy Bu 
dapesten mint az ország számos, 
legnagyobb városaiban a Muzsi
kaszó-estélyek a legnagyobb si

ker jegyében, zsúfolt házak előtt 
zajlottak le — s mint az előjelek 
sejtetik, — (elővételben már min
den páholy s a földszinti ülőhe- 
helyek nagy része elkelt) az ujhe 
lyi Muzsikaszó-estély is csak egy 
újabb diadalát lógja jelenteni an
nak a magyar zenének, a mely
nek szerzőjeként a magyar dalkül- 
tók egyik fenkölt poétáját Dr. Pap 
Zoltánt lógjuk körünkén üdvözöl
hetni. Az estélyt bankett fogja 
követni a városháza tanácstermé
ben.

az 1847—S-iki országgyűlésre és a 
48. március és április havi napokra.

Irta : Matolai Etele.
A márczius 15-ik i ünnepélyt meg

nyitó beszédemben csak röviden 
érinthettem a márciusi napokban Pes
ten kívül — nevezetesen Poszonyban 
és Bécsben történteket — mert h'osz- 
szú beszédre az idő sem volt alkal
mas : de mivel azt hiszem, hogy az 
ottani eseményeket, a melyekben 
némi részt is vettem, ösinertetni most 
64 év múlva talán nem lesz érdekte
len, megkísértem.

Az az országgyűlés, a melynek a 
nevezetes 48-iki törvényeket kö
szönhetjük, 1847-iki november ha
vára volt összehiva. Vármegyénknek 
az 1831-iki országgyűlés után hozott 
határozata, hogy „mágnást" követül 
többéjnem választ, mertakkor egy ilyen 
a vármegye utasítása ellen a kormány 
kívánsága szerint szavazott. Most 
azonban a vármegye az említett ha
tározatot hallgatag mellőzve, Lónyay 
Gábor mellé másik követül néhai 
id. Andrássy Gyula grófot egyhan
gúlag megvalasztá. No ebben nem 
is csalatkozott.

Az akkori gyakorlat szerint a köve
tek mellé a vármegye 12 fiatal em
bert — tapasztalás végett — Írno
kokul küldött az országgyűlésre 
egy kiadó fexpeditor) vezetésével. 
Az Írnokok közzé engem is bevá
lasztottak. Ezek fele az egyik, fele 
a másik követ mellett dolgozott; én 
Andrássy Gyula mellé szegődtem.

A vármegyei követek két pártra 
oszlottak — a conservativ és a sza
badelvű pártra. Általában a Dunai 
vármegyék inkább az előbbi, a T i
szaiak az utóbbihoz tartoztak, igy 
a mieink is. Szavazásnál előbb a Du
naiak szavaztak és midőn ezek több
sége conservativ értelemben szava
zott le; mintegy vigasztalásul mondók, 
„Jön a T isza !"  (de most ne jöjjön!,) 
mert a Tiszaiak többnyire átbillen
tették a mérleget.

A conservativ pártnak négy kiváló 
szónoka vo lt: Soinsich Pál, Babarczy 
Antal, Balog Kornél, Paczolay János ; 
a szabadelvűeknek vezérszónokuk 
Kossuth Lajos Pest vármegye egyik 
követe természetesen maga felért az 
egész ellentáborral, de voltak töb
ben is je lesek; igy a mi két köve
tünk is, Bernáth Zsigmond Ungvári, 
Szent-lványi Károly Gömör, Lónyay 
Menyhért (utóbb elpártolt) és Szin- 
tay János Beregi, Asztalos Pál Már- 
marosi Vidos Vasvármegyei. Glavina 
Lajos Zalai, Bónis Samu Szabolcsi 
követek.

Széchenyi István gróf Mosonyi 
követ párton kívüli külön állást fog
lalt el, s igyekezett a figyelmet a 
közjogi kérdésektől inkább anyagi 
érdekeinkre terelni. Sajátságos mo
dora volt, beszédei nem voltak —

hogy úgy mondjam — a „rhetorica" 
szabályai szerint rendesen feldolgozva, 
inkább ötletesek — mint mondani 
szoktuk — ..rhapsodicusak" vol
tak. a  tárgytól sokszor eltért, ado
mákat vetett közbe, néha maga is 
bevallá, hogy fonalát elvesztette, de 
mindenkor érdekesen, elmésen be
szélt, kiérzett belőle a mély meggyő
ződés és a lángoló hazaszeretet. 
Néha szinte magam is eltünődém, 
nem jobb lenne-é az ő mérsékeltebb 
közép útjára térni? De midőn a 
márciusi napokban kenyértörésre 
került a sor, ö maga is nem a con
servativ, de a Kossuth Lajos vezette 
szabadelü párthoz csatlakozott, sőt 
az első minisztériumban vele együtt 
miniszteri tárcát vállalt.

Az 1848-iki márciusi napokban elő
térbe lépett nagy kérdések előtt két 
nevezetesebb kérdés keltett nagyobb 
érdeklődést és izgalmat az ország
gyűlésen : az „adminisztrátori" és „a 
„partium" kérdés. Mind a kettő némi 
magyarázatot kivan.

Az előbbi abból eredt, hogy az 
akkori kormány a vármegyék el
lenállásától feszélyezve, ezeket meg
törni és hatalmát a korlátoktól ment
ve, szabadabb kézzel akará gyako
rolni, de a főispánok legnagyobb 
része erre vállalkozni nem volt haj
landó : ezeket — köztük Mailáth 
Antal gróf kancellár zempléni főis
pánt is — mellőzve, helyettök főis
pánt helytartókat, úgynevezett admi
nisztrátorokat neveztek ki, akik 
azután igyekeztek a kormány kíván
ságának megfelelni. — Lónyay Meny
hért Beregi követ (aki utóbb gróf 
lett és Andrássy Gyula gróf után 
miniszterelnök) egy körmönfont in
dítványt tett a kormány szellemében 
a melylyel ennek a főispánnak mel
lőzésével és adminisztrátorok alkal
mazásával követett eljárását az o r
szággyűlés által szentesittetni akará. 
Rendkívül ügyesen volt ez előadva, 
annyira, hogy a legtöbben nem is 
sejték a valódi cé lt; de hatalmasan j 
leleplezd azt Szent-lványi Károly 
gömöri követ, akinek beszéde után 
három napig tartott izgatott vita kö
vetkezett az adminisztrátori kérdés fe
lett. A mi követeink közül Lónyay G á
bor nem szólaltfel, nyilvánfeszélyezve | 
azáltal, hogy e szerencsétlen indít-1 
ványt egy Lónyay tette. E  helyett} 
Andrássy Gyula a három napi v ita} 
alatt kétszer beszélt. Első nap ko } 
molyán szólt az ügyről, de oly iz
galomban, szinte dühösen, hogy be
szélni alig tudott, a harmadik napon 
a „királyi tanácsosokat" tévé any- 
nyira nevetségesekké, hogy szinte 
a terem rengett a hahotától és Án- 
drássy Gyula egyszerre kedvence 
lett az országgyűlési fiatalságnak.

A szavazás a legnagyobb izgalom 
közt folyt le, mert a pártok oly 
egyenlőn oszlottak meg, hogy az 
eredmény mindvégig kétes volt. 
Végre is csak egy szótöbbséggel 
győzött nagy örömükre a gömöri 
indítvány.

♦
Egy másik érdekes tárgya volt 

ezen országgyűlésnek az úgyneve
zett „partium" kérdés. Ekkor E r
dély még külön ország volt. és kö
zép Szolnok, Kraszna, Zaránd vár
megyék és Kővár vidéke tényleg 
Erdélyországhoz volt kapcsolva, 
holott a világos törvény szerint Ma
gyarországhoz tartoztak. Ez min
den országgyűlésen ott szerepelt a 
sérelmek közt, vármegyei feliratok 
is kérelmezték és szorgalmazták a 
törvény végrehajtását, de siker nél
kül. Most egy napon felállott Kos
suth Lajos, és egyik legremekebb, 
a szónoklat szabályai szerint kidol

gozott nagyszerű beszédben követeié 
a törvény végrehajtását. Megható 
jelenet volt amikor a Kossuth Lajos 
követ társa Szentkirályi Móric Pest 
vármegye első alispánja tudván 
hogy Kossuth Lajos elkészült e be
szédre. az tehát élvezetes lesz — 
felkelt helyéről, átült a zempléni 
követekhez, akik a pestiekkel köz
vetlenül szemközt ültek — s onnan 
hallgatá követtársa beszédét, fejét 
kezébe támasztva, s a beszéd vé
geztével átölelé és szivéhez szó- 
ritá Kossuth Lajost. De meg is tévé 
hatását a remek szénoklat. mert in
dítványát minden ellenzés nélkül 
egyhangúlag elfogadták.

(Folyt, köv.)

A villamvilágitás
botrányai.

-  Végső züllés. -
A birkatürelem semmi ahhoz 

a mérhetetlen béketüréshez ké
pest, amivel Ujhely közönsége 
szenvedi már évek óta a villany
gyár botrányos visszaéléseit.

De most már igazán vége le
gyen minden türelemnek. Azt 
még sem szabad engedni, hogy 
egy érdekcsoport ilyen bűnösen 
pkcká zék egy város húszezer 
főnyi közönségével.

Ezen a héten már botránnyá 
fajultak a villanygyár nyomorúsá
gai. Egyszerűen felmondta az 
egész berendezés a szolgálatot. 
Két este, kedeen és szerdán sö
tétben volt az egész város. Tel
jesen sötétek voltak az utcák. 
Pedig holdvilág se volt, nemcsak 
az égen, de még a naptárban se. 
Mégse égtek a lámpák,

Igaz, szélvihar volt kedden. 
De ha rendes, jó karban van a 
villanygyár vezetéke, akkor még 
egyszer ilyen nagy vihar sem 
okozhat benne semmi zavart. Ha
nem itt az egész vezeték ócska, 
korhadt faoszlopokon van. Ezek 
olyan gyengén állanak, hogy a 
drótokat rendesen kilesziteni nem 
lehet rajtuk. A drótok igy lazán 
vannak kihúzva, egymáshoz ve
rődnek. S a drótok is kopottak, 
ócskák, az első ütésre vagy rán
tásra elszakadnak. Csak igy tör
ténhetett, hogy mikor a szél egy 
kicsit ingatni kezdte a korhadt 
faoszlopokat, a drótok egymáshoz 
verődtek, összevissza szakadoztak, 
s teljesen megszűnt a világítás.

Már régen ki kellett volna cse 
rélni az ócska faoszlopokat szilárd 
vasoszlopokkal, régen meg kellett 
volna újítani a drótvezeték leg
nagyobb részét, akkor semmi kárt 
és zavart nem csinált volna a 
keddi vihar. Így összevissza tépte 
a vezetéket s két napig sötétség
ben volt a város. Miért ? Mert a 
villanytársulat nyerészkedik, nem 
akarja teljesilcni a kötelességét, 
nem akar költeni javításokra, 
hasznavehetetlenekké vált oszlo
pok és vezetékek kicserélésére.

Legújabb divatu kalapok -"^Ml
LEGJOBB MINŐSÉGBEN ÉS OLCSÓ ÁRBAN KAPHATÓK —

SZENES LIPÓT uridial íizlotélion Sátoraljaiijhelyhen. ^
tavaszi /elöltök, Jehérncmüek nyakkendők és keztyűk —  fé r / i czipő külöulegességek.

k
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Hogy Meczner Gyulának ezer 
koronás elnöki fizetést adjanak, 
arra van pénzük. Hogy az oszlo
pokat, a vezetékeket tisztessége
sen jó karban tartsák, arra nincs 
pénzük.

Még kedden legalább takaróz
tak a szélviharral. De csütörtö
kön már a szellő se íujt, mégis 
egyszerre minden érthető ok nél
kül elszzakadt egy vezeték, s a 
város egy részében megint meg
szűnt a világítás. A moziban telt 
ház nézte az előadást, s a har
madik képnél megakadt az egész, 
nem lehetett folytatni, mert elsza
kadt az áram.

Hát ez tűrhetetlen. Egy pár 
ember érdeke miatt nem szabad 
engedni, hogy folyton vekszálják 
a város közönségét. Egész Ma - 
gyarorszdgon Ujhelyben van a 
legrosszabb s legdrágább villany 
világítás. Sehol másutt nem szed 
nek már egy hektowatt óráért 9 
fiiért, csak nálunk. 5—6 fillér 
annak mindenütt a rendes ára. 
S a drága villany mellett ott kell 
tar'ani a gyertyát, mert sose tud
juk, mikor szakad meg az áram, 
vagy mikor pukkan szét valami 
drótüsszeverődés miatt a körte, 
még avval is veszélyeztetve, hogy 
a szemünket kiütik az üvegszi
lánkok.

Most már haladék nélkül el 
kell dőlni a dolognak jobbra vagy 
balra. Vagy hozza teljesen jó 
karba s alakítsa át a berende
zését a villanygyár úgy, hogy ki
fogástalan világítást tudjon adni, 
vagy adja be a kulcsot, mond
jon le a világításról, s gondos
kodjék a város rendes villamvi 
lágitási berendezésről.

Tudja mindenki, hogy a vil
lanytársulat még a kezdeténél el
követett bűnök miatt egészen el 
van adósodva. Több az adóssága, 
mint a tényleges értéke. Ezért 
nem képes boldogulni, ezért nem 
tudja elavult, ócska berendezéseit, 
vezetékeit megujitani, s ezért adja 
olyan méregdrágán az áramot r, 
közönségnek.

De hát az csak mégsem tűrhe
tő, hogy igy állandóan szenved- j 
jen, állandó világítási zavarokntk! 
legyen kitéve, s a mellett a nor
mális árnál állandóan ötven per
centtel többet fizessen a város 
közönsége csak azért, hogy egy 
pár részvényes el ne veszitse a 
pénzét, meg egy-két könnyelműen] 
hitelező bank a villanygyár elleni] 
követelését.

Mert csak erről van szó E l- ' 
veszne két banknak pár ezer ko
rona követelése, elveszne a rész
vények amúgy is nagyon kétes 
értéke, s elveszne Meczner Gyula 
főispán ur évi ezer koronás el-
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| fizetése, ha beszüntetné az 
I üzemét a villanygyár. De ak
kor aztán a város berendezhetne 
olyan villanytelepet, amely 6 fil
lérért állandóan s zavartalanul 
tudna adni elsőrendű világitást a 
mai másfél faggyugyertya fényű 
ivlámpák és szentjánosbogár-vilá 
gosságu izólámpák helyett.

Hát halálos bűn lenne a fóis- 
|pánnak s annak a két banknak 
pár ezer koronás érdeke miatt 
tovább tűrni ezt a nyomorúságot. 
Utóvégre még se azért van a 
világon ennek a városnak a húsz
ezer lakossá, hogy Meczner Gyu
lának elnöki jövedelmeket bizto
sítson. Elég botrány, hogy a fő
ispán űzetett elnöke marad min
den közéleti erkölcs arculcsapá- 
sával a várossal szerződéses vi
szonyban álló társulatnak, s leg
inkább ez feszélyezi a város ve
zetőségét abban, hogy a társu
latot kötelezettségeinek teljesíté
sére szorítsa. De | itt már meg 
kell szűnnie minden tekintetnek, 
s követelni kell a szerződés pon
tos betartását, ha mindjárt maga 
a belügyminiszter lenne is az el
nöke annak a társulatnak.

Álljon a sarkára a képviselő- 
testület. Ott a szerződés, köve
telje meg, hogy annak minden 
pontját szigorúan teljesítse a tár
sulat. Ha pedig nem teszi, min 
den kímélet nélkül vonja meg 
tőle a koncessziót. Ezt követel 
a város közönségének egyetemes 
érdeke.

RABOLNAK

magáréi, ho^y az Úristen megkülön
böztetett gondossággal törődik vele. 
Aiui veszedelem csak érheti egy vá
rost, abban mindben része kell, 
hogy legyen Ujhe'ynek. Valóságos 
átok neheze erre a váro>ra amely 
borzasztó kegyetlenséggel pusziit 
minden téren.

Utóbbi időben már a megélhetés 
is lehetetlenné vált nálunk. E'őször 
a husdrágaság lépett fel, rao.-t pedig 
a piaci drágaság teszi lehetetlenné, 
hogy a mindennapi betevő f.i'atot 
megszerezhessük. Scinte kétségbe* j 
tők a piaci állapotok Egy liter tej
ért 44 fillér, egy liter túróért 50 
fillér, egy pár tojásért 18 fillért kö

veteltek a legutóbbi hetipiacon a 
falusiak.

Es ez a szerencsétlen po’gárság, 
amely ezerfelől megnyomorítva küzd 
a megélhetésért, tehetetlenül áll ez
zel a nyilvánvaló rablással szombenJ 
Nem tud védekezni a veszedelem 
ellen és kénytelen jó képet mutatni, 
amikor a leglelketlenebbül zsarolják.

De nem csak a polgárság, a ható
ság is tehetetlen a piaci veszede
lemmel szemben. Nincs módjában 
beleavatkozui a piaci drágaságba és 
ha már tűrhetetlenné, elviselhetet
lenné válnak az állapotok, kerülő 
utakat kell keresnie, amely némi 
módot nyújt arra, hogy valamelyes 
— alig számbavehető — eredményt 
érjen el.

így történt a legutóbbi hetivásá 
ron is. (idrmadával érkeztek a pa
naszuk a rendőrséghez, hogy a 
piaci árak elviselhetetlen magasságra 
szöktek és a vásárló közönség ki 
van szo'gáltatva teljesen a lelketlen 
kufárok garázdálkodásának. De hiába ) 
valók voltak a panaszok a rendőr-' 
ség tehetetlenül állott a botrányos 
állapo'okkal szemben és nem tudott 
segíteni a bajon.

Kerülő utat kellett választani a 
rendőrkapitánynak, hogy valame
lyes eredményt tudjon elérni. Piaci 
vizsgálatot tartatott és ahol drágá
nak találta di élelmiszert, elkoboz- 
latta az árut azon a címen, hogy 
nincs tisztán kezelve, vagy hogy 
egészségiig) i szempontból gyanús.

Ezzel az intézkedéssel sikerült is 
uéh iny fillérrel lejebb szorítani a 
piaci árakat, de a kívánt er* dményt 
nem érték el igy sem. A piaci hié
nák mihelyt visszakapták a rendőr
ségen az élelmiszereiket — mert 
hiszen nagy részét vissza kellett 
adni — újból ülőiről kezdték a kö- 

I zöns-'g kizsákmányolását.
Erélyes rendszabályok kellenek 

ide, hogy véget lehessen vetni a 
piaci botrányoknak. Módot kell nyuj 
tani a rendőrségnek, hogy beleszól
hasson a piaci árakba. Szabály rende
letileg kell megalapítani — mint 
más városokban tették — az élelmi- 
cikkek arat és a legszigorúbb erély- 
lyel keli őrködni a szabályrendelet 
betartása felett.

Ez az egyetlen eszköt, amellyel 
még segíthetünk a veszedelmen és 
hisszük, hogy a képviselőtestület — 
elvégre mindannyiunk zsebéről vau 
szó — rövidesen meg is Csinálja a 
szabályrendeletet a piaci uzsora 
ellen.

Felkérjük lapunk tisztelt előfize 
tőit, hogy a márc. hő végén 
lejárt előfizetési dijat lehetőleg 
postafordultával küldjék be.

E L K Ü L D I K
Meczner Gyulát 
a jó l megérdemelt 

nyugalomba?
Amit oly régóta türelmetlenül 

vár a vármegye közönsége, ta
lán bekövetkezik. Meczner Gyula 
főispánságának napjai állítólag 
meg vannak számlálva és már 
csak hetek — esetleg napok — 
kérdése, hogy a jól megérdemelt 
nyugalomba küldjék a kuku- 
rica parama és a makkoshoty- 
kai korcsmajog hirhedt hősét.

Nem a kormány kívánja me
neszteni Meczner Gyulát. A kor
mánynak nagyon tetszik az 6 
zempléni bizalmi embere, mert 
nagyon jól tudják, hogy nálánál 
különb, alázatosabb, mindenre 
kaphatóbb szolgát nem kaphat
nak a politikai céljaik szolgálatára. 
Egészen más okok játszanak 
közre, amelyek Meczner Gyula 
menesztését eredményezhetik.

A zempléni mágnások elégel
ték meg Meczner Gyula uralmát 
és ők követelik, — még pedig 
nagyon erélyesen — az eltávo- 
liását.

Zemplénvármegyében előkelő 
pozíciót elfoglaló és a zempléni 
mágnásokkal élénk összeköttetés
ben állő férfiú mondotta nekünk 
a következőket:

Önök nem is sejtik, hogy 
Meczner Gyula napjai meg 
vannak számlálva. A mágná
sok — és köztük leginkább 
Andrássyak — nem hajlandók 
tovább tűrni ennek az urnák 
a garázdálkodásait. Azt mond
ják, hogy az S vármegyéjük (?  I) 
élén nem állhat olyan főispán, 
akit büntetlenül lehet kukurica- 
panamákkal vádolni és aki 
szegény özvegyasssonyok szá
jából kiragadott kenyérfalattal 
akarja a saját vagyonát gya
rapítani. Az önök által kiderí
tett kocsma-ügy fogja a nya
kát szegni ennek az urnák, aki 
— az én szerény véleményem 
szerint — már rég megérett 
arra, hogy eltávolítsák a vár
megye éléről.
Az Andrássyak tehát — akik 

nyakunkra szabadították — meg
unták Meczner Gyula garázdál
kodását és az eltávolítását kö
vetelik a kormánytól. Es mert a 
kormánynak az Andrássyak kí
vánsága — különösen most, 
amikor egybeforrtak — fontos, 
s megeshetik, hogy Meczner 
Gyula rövidesen távozik arról a

■  S iro lin  “Roche" biztos
=  gyógyhatású nyújt k a  t a r r h u  s o k n á l  
=  hörghuru tná l,asthm anál,in fluenza után. 
= =  S iro lin 'R oche" kezdődő tüdőbetegséget 
=  c s i r á j á b a n  e lfo jt. Kellemes ize és az étva- 
=  gyra való kedvező befolyása megkönnyítik 
=  a Sirolin “Roche'-al való hosszabb kúrákat1

a légzési szervek
m eghűléseit legbiztosabban a
S iro lin  "Rochr"_ al k eze lik . 6 e#r>
nélkülözhetetlen ez en  etísmerV tik 
bevált szer minden háztartásban .

Szíveskedjék  a g y ó g y t  arakban  
határozottan SÍPOlin’Rodie- 1  kérni
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helyről, amelyre oly sok s z é 
g y e n t  hozott hat éves uralma 
alatt.

fcs dacára megbízható hely
ről szerzett értesülésünknek, még
sem bízunk benne, hogy Mecz- 
ner távozik a helyéről. Ez az 
úr úgy beleragadt a megye tes
tébe, hogy onnan eltávolítani 
alig lehet. Meg aztán mágnásaink 
is meggondolják még a dolgot 
és belátják, hogy az Engel !g- 
náczné kocsmajogának megszer
zéséért folytatott aknamunka 
semmivel sem csúnyább, undo
rítóbb, mint az Ínségesek számá
ra küldött kukoricából való ré
szesedés.

Amint lenyelték a kukurica 
panamát, lenyelik majd a kocs 
maügyben történteket is.

fityiaget sem, mert a mérkőzéseket|| 
ingyen szereti végig nézni — a! 
korlátokon túlról. Pedig kár volna,') 
ha a sportélet megszűnne nálunk,1 
mert eltekintve a közönségnek nyúj
tott élvezetektől, az ifjúság egész
sége szempontjából is nagy szükség 
van a sportra. Ne hagyjuk hát fel
osztani az atlétikai klubot, hanem 
pártoljuk igaz szetetettel, Mutassuk 
meg végre, hogy nekünk is van 
érzékünk a szép a nemes, a kultu 
rális intézmények iránt.

Telefonmizeriák

ÜJHGLI
Tűzrendészetünk

Néhány évvel ezelőtt, mikor egy 
mást érték az országban a tüzka- 
tasztrófák, a helyi sajté egyértelmű 
és erélyes állásfoglalásának meglett 
az az eredménye, hogy a város kép
viselőtestülete az önkéntes tűzoltó 
intézmény helyébe megszervezte a 
hivatásos tűzoltóságot. Azóta szépen 
eredményesen .működik ez a 10 le
gényből és egy parancsnokból álló 
testület. Es talán ez az eredményes 
munka az oka annak, hogy a város 
vezetősége évről-óvről minőkévé- 
sebbet törődik a tűzrendészettel, 
Ast hiszik, hogy a hivatásos tűz
oltóság szervezésével már eleget 
tettek e téren minden kötelességük
nek. Pedig nem így áll a dolog. A 
tüzrendészeti intézmény állandó fej
lesztésre szőrű', hogy megfelelhes
sen hivatásának. Borzasztó pél 
dául elképzelni is, hogy mi történ
nék, ha egy emeletes ház gyulna 
ki. Nem hisszük, hogy tolólétra nél
kül megmenthetnék az épületet. — 
Fejleszteni kell hát a tűzoltói intéz
ményt és gondoskodni kell olyan 
eszközökről, amelyek segélyével ele
jét veheti ez a kötelességét híven 
teljesítő csapat a nagyobb veszedel 
meknek. Mert — és ezt higyjék el 
nekünk a város urai — megfelelő 
segédeszközök nélkül a F r i s s  Hei- 
raan elösraert szaktudása sem ér 
egy fikarcnyit sem.

Az újhelyi sport
Sportéletünk is — mint minden 

üdvös dolog — kezd erősen aláha- 
nyatlani. Az athletikai club egyre 
nagyobb anyagi zavarokkal küzd és 
már már ott tart, hogy fel kell osz
tania. Különösen a football-szakosz- 
tály áll anyagiakban nagyon gyen
gén s nagyon közel állunk ahhoz az 
időhöz, araikor megszűnnek majd a 
már oly nagy népszerűségre szert 
tett football-versenyek. Es minden
nek a közönség az oka. Az a kö
zönség, amely nagyon szereti a 

de áldozni nem akar rá eiry

Ismét a régi nóta: rossz a telefon. 
Vagy helyesebben mondva nem is 
a telefon rossz, hanem a kezelés ha
nyag. Fél órákig nem lehet gyakran 
kapcsolást kapni a központtól. Hol 
az a felelet, hogy mással beszél, hol 
azt halljuk, hogy rossz a telefonj; 
hol meg — és az a leggyakoribb 
eset — nem is kapunk választ a 
központtól. Ha bejelentik valahonnan, 
hogy elromlott a telefon, egy hétig 
is eltart, raig kijavíttatják és ha e 
miatt panaszkodik az ember, a tele
fonos kisasszonyok alaposan letor
kolják. Ideje volna már, ha az igaz
gatóság erélyes kézzel nyúlna bek 
az újhelyi telefonközpont ügyeibe és 
kioktatná a telefonkezelőket köte
lességeikre és főleg a közönséggel 
zeniben tartozó köteles udvarias

ságra.

H Í R E K .

Szép virágos vasárnapon . . .
Ne süss te nap,
Vedd le sugárkoronádat,
Sötét felhő fátyoléval 
Takarjad be két orczádat.
És te hangos, dalos erdő,
Nem a légy, mint a temető.
Hejh I most olyan nagy bánatom, 
Gyászom támadt;
Szép virágos vasárnapon 
Elvesztettem a rózsámat.

Nincsen árvább a faluban,
Mint én lettem.
A mióta az én kedves,
Drága kincsem elvesztettem.
Szivem vérzik, — lelkem beteg.
Hogy utána nem mehetek,

Mert a rózsám nem vitték 
A temetőbe:
Szép virágos vasárnapon 
Mással ment az esküvőre . . .

Kersek János

* Mr«zpm'nit«ttc : Dr Kárpát

Faggyutfyertya mellett.

Nem sokat értünk a villanyvi
lágítás technikai részéhez, de 
ami) it körülbelül tudunk eddig, 
hogy a villanyvilágitás nem 
faggyugyertya. Ezt u tudásun 
kát is erősen megingatta azon
ban az újhelyi villanygyár slend- 
riánsága, amely csaknem két 
teljes éjszakán át borította tel
jes sötétségbe a várost.

Elaludt a villany, mert fújt a 
szél. — Hát ez megtörténhetik 
a Uőre Gábor falujában, vagy 
egy operette színpadon, — de 
feltétlenül vétkes mulasztások
nak kell valahol fennforogni,

hogy megtörténhessék ilyen 
eset egy 20,(XX) lakossal biró 
rendezett tanácsú városban.

Ha egyedül álló eset volna 
nem szólnánk egy szót sem. — 
De a jelen esettől eltekintve is 
köztudomású a dolog, hogy bot 
rányos módon látja el a villany- 
gyar a villágitást.

Evek óta halljuk itt is ott is 
a panaszokat, — a képviselőtes
tületben is szoktak róla csevegni, 
de soha egy lépést nem láttunk 
az illetékes körök részéről a ba 
jók orvoslása végett.

Mondhatjuk pedig, hogy azt 
az indolenciát, a melylyel a fel
merülő panaszokat a villany- 
gyár elintézi, kevés város tűrné 
el szó nélkül. Utóvógre nem 
vagyunk annyira laikusak, hogy 
ne tudnánk azt, hogy a villany
világitás nem a gyermekkorát 
éli már, hogy e téren oly kori- 
bilis árért, mint a milyet mi fi
zetünk — tökéletes dolgot is le
het kapni.

Még sehol nem hallottunk 
Ülyau kacagtató esetet, hogy 
ott, ahol villanyvilágitás van, 
faggyugyertyát kell égetni az 
embereknek, ha szól fuj a vá
rosban.

— Kinevezés. A király Kosinssky 
Viktor központi születeti és borá
szati főfelügyelőt a VI fizetési osz
tályba országos szőlészeti és borá
szati főfelügyelőnek nevezte ki. — 
Hegedűs Sándor tarczali szőlészeti és 
borászati felügyelőnek pedig a vin
cellériskolái igazgatói címet-és jel 
leget adományozta.

—  A kuiturmérnöksóg főnökének 
kitüntetése. A király Dános Miklós 
műszaki tanácsnak, a sátoraljaúj
helyi kuiturmérnöksóg vezetőjének 
a miniszteri osztálytanácsosi ciiuet 
és jelleget adományozta.

— Uj tb. irattárnok. A főispán 
Mamiéi Igaácz vármegyei központi 
írnokot tb. irattárnokka nevezte ki.

— Anyakönyvvezetö-helyettes kine
vezése. Zemplén vármegye főispánja 
Kalmár Lajos bodrogolaszi lakost a 
bodrogolaszi anyakönyvi kerületbe 
teljes hatáskörrel anyakönyv vezető
helyettessó kinevezte.

— Anyakönyvvezetö-helyettes fel
mentése. Zemplén vármegye főispánja 
Hartfogel Ferenc bodrogolaszi lakost, 
bodrogolaszi állami anyakünyvve- 
zető-helyettest ezen tisztsége alól 
felmentette.

— Negyven éves jubileum. Április 
1-én ünnepelték Kuuay Lehel pü. 
számtanácsos szolgálatának 40 éves 
jubileumát a „Magyar Király" étter
mében hivatalnoktársai. A jubilánst 
— aki példaképe volt mindig apón 
tos, lelkiismeretes, kötelességtudó 
tisztviselőnek — ez alkalomból a vá
ros társadalmának sziue-java is fel
kereste üdvözletével.

~  A közig, bizottsági ülés elha
lasztása. A főispán értesítette a vár
megyei közigazgatási bizottság tag
jait, hogy a közigazgatási bizottság 
április havi ülése a nusvéti ünne
pekre tekintettel, folyó ho 8-ika I 
helyett folyó hó 10-én, szerdán fogj 
megtartatni.

— Egyházi beszéd A sátoraljauj-

rabbi egyházi beszédet intéz a hi 
vekhez.

-  A Sac. közgyűlése. A „Sátorai, 
jaujhelyi Atlétikai Club" évi rendes 
közgyűlését folyó évi március hé 
30-ik napján tartotta meg. Ez a|. 
kálómmal beszámolt dr. Mi z s á k  
József az egyesület fáradhatatlan 
buzgalmu titkára a Ciub 1911. évi 
sikeres működéséről Kot tán György 
egyleti pénztárnok pedig a pénztár 
állapotáról tett jelentést, majd ne- 
dig az 1912—1913 évi költségvetést 
tárgyalták. A költségvetés 2038 kor 
bevétellel s ugyanaunyi kiadással 
azzal fogadtatott el, hogy a footbal 
szakosztály költségvetési rovata ja
vára még 150 korona lett megsza
vazva, ennekjftdezésére pedig élűre 
nem latható bevételek czimén (ma
jális, bál) 150 koroua irányoztatott 
elő. A club választmányi tagjainak 
megbízatása lejárván — további egy 
évre egyhangú lelkesedéssel p kö
vetkezők választattak meg : barna 
Dezsőné, Dókus Lászlóné, dr. Nagy 
Báláné, Székely Mária, Bernáth Ala
dár, dr. Csizy Béla. dr. Fuehs Emil 
Gasparik Aladár, Gráf B’rigyes, Isépy 
Zoltán, Kérészy Gyula, Kudlicska 
Károly, Marikóvszky Kálmán, Med- 
veczky Zoltán, Nagy Audor, Pallós 
Sándor, dr. Osváth Dezső, Szeszlér 
Ödön és Vágó Gyula, póttagokul: 
Balaton János, György Lajos, dr. 
Legeza János és Lekoczky Gá’bor!

— Egy vincellér kitüntetése. Szép, 
lélekemelő és követésre méltó kis 
ünnepély folyt le folyó évi március 
hó 30-án Kudabányácska községben. 
Németh Nándor rudabányácskai és 
sátoraljaújhelyi birtokosnál 30 év 
óta állandó alkalmazásban áll Kos
láb Mihály vincellér. Most ezen 30 
évi hü|és odaadó szolgálat jutalmául 
Németh Nándor I0O koronát aján
dékozott vincellérjének ésa jutalmat 
az egy begyült lakosság előtt szép

| ünnepély keletében adták át. Az 
■ ünnepélyen részt vettek Nagy Al
bert körjegyzővel az élén a község 
elöljárósága és a sátoraljaújhelyi 
járás ági.is és népszerű főszolgaoi- 
rája Dókus László is, aki maga adta 
át az ünnepeknek a jutalmat szép 
beszéd kíséretében. A főszolgabíró 
beszédében méltatta az ünnepelt 
cseléd 30 évi kitartó és hü szolgá
latát és elismerését fejezte ki a 
a uemeslelkü munkaadó, Németh 
Nándor iránt is, a ki a becsületes 
és hü szolgálat eme jutalmazásával 
követésre méltó példát statuált.

— Bajnoki labdarugó mérkőzés. Hús- 
vét vasárnapján a Sátoraljaújhelyi 
AtL-tikaiCIub I. csapata bajnoki lab
darugó mérkőzést tart a Kassai At
létikai Club I, csapatával. A mér
kőzés a Szabadságtéri sportpályán
d. u. 3 órakor kezdődik. Az érdekes 
mérkőzést Kiss Menyiért szövetségi 
biró fogja vezetni.

— Meghívó. A kereskedelmi társu
lat foljo hó 7-én d. e. 11 órakor 
tartja évi közgyűlését a városháza 
nagytermében. Tárgyai; 1. Az 1911 
évi számadások a számvizsgáló bi
zottság jelentése kapcsán. 2. Az 1912 
évi költségvetés. 3. Bejelentett in
dítványok. 4. Kisorsolt 4 választmá
nyi »ag újból való választása, E köz
gyűlésre a társulat összes tagjait 
tisztelettel meghívja: A : ebióksíg.

— A mozi és a villanygyár. A vil- 
Lnygyárnak immár tagadhatatlanná 
vált áramszolgáltatási csődje nagy 
zavart okozott a mozinak már tel
jesen népszerűvé vált előadásaiban. 
Kedden meg se lehetett kezdeni az 
előadást, mert nem volt áram. De 
ezt még menthették a nagy szélvi
harral. S különben is akkor a rossz

Hungária!

s t e r s s s s - i - f f  « jid r « u ‘. s í z .
előtt fél 11 dra körül * .dej* | v°ll* Hanem csütörtökön egyenesen
m ^előzőul I)r r J n , T l bolrány°«á fajult a villanygyár te- 
----- -------- ----- ---- -—*_ erS €r Izidor hetetlensége. Nagy közönség gyűlt

Sátoraljaújhely, Széchényi tér 6 szám. 
_ _ (A  rom, kath templom mellett).

Vegytisztító és gőzmosó
? n A áS/ a b !lf?~ndo m,ndennemü MH és ruhákat, bútorszöveteketGallér és kézelők kristály fehérre tisztittatnak

Vasalások 1 órán belül.
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össze az érdekes műsor megnézésére. 
Az első két kép akadálytalanul le
pergett, s nagyon tetszett. A har
madik is nagyon szépen idult, s a 
közönség élvezettel figyelte. Egy
szer csak a közepe táján, hirtelen 
megszűnt a villamos áram, s meg
akadt az előadás. Próbálgatták min
denkép, telefonoztak a villanygyárba: 
uera lehetett segíteni. Valahol me
gint elszakadt a rongyos, ócska ve
zeték. s nem lehetett megtartani az 
előadást. Pedig még a szellő se fújt, 
de szakadnak már a villanygyár ko
pott drótjai szél nélkül is. A .csaló
dott közönség megbotránkozva s zú
golódva távozott. Képzelhető meny
nyi jót kívántak a villanygyárnak 
s Meozner Gyula igazgatóelnök ur
nák, aki hűségesen felveszi az el
nöki tiszteletdijat s azért nem telik 
a gyárnak az ócska drótok ki
cserélésére. A mozi igazgatósága 
úgy akarja kárpótolni a közönséget, 
hogy a szombati és vasárnapi kü
lönben is nagy és fényes műsorhoz 
a csütörtöki műsornak két legérde
kesebb darabját, a tripoliszi háborút 
és a Bandika, mint vőlegényjelölt 
című nagyon kedves apróságot 
visszatartotta. így a szombati és 
vasárnapi műsor páratlanul nagy és 
érdekes lesz. A vezetéket is kiope
rálták már úgy, hogy remélhetőleg 
zavartalanul fog menni az előadd-. 
Hétfőn, a Muzsikaszó előadása miatt, 
csak egy előadás lesz, este 9 órakor, 
nagyszerű uj műsorral, amely nők 
slágere, a Világvárosi bűnök című 
ezeiméteres nagy dráma a főváros
ban szenzációs sikert aratott. Ked
den délután 4 és este fél 9 órakor 
egész különleges két nagy előadás 
lesz, bemutatják a Mózes élete ciraü 
Öt felvonásos nagyhatású, fényes 
bibliai látványosságot, amelynek 
gyönyörű kiállítása mindenütt bá
mulatot keltett. Erre az előadásra 
már előre válthatók a jegyek Goj- 
áics nővéreknél.

— Erdélyi szobor Sárospatakon.
Erdélyi Jánosnak az ujuló Magyar- 
ország nagynevű iró tanárjának 1914* 
ben április 1-én fogják születése 
100-ik évfordulóját megülni. A sá 
•ospataki collegium ifjúsági körei 
mozgalmat indítottak, s adakozásra 
hívják fel a közönséget, hogy Er 
délji Jánosnak Sárospatakon szob
rot emeljenek. Az adományok a sá
rospataki főiskola pénztárához kül
dendők.

— Borbélyok ünnepe. Múlt szá
munkban tévesen közöltük, hogy a 
helybeli borbélyüzleteket husvét 
hétfőjén d. e. 9 órakor csukják he, 
mert mint értesülünk — az üzletek 
hétfőn egész nap zárva lesznek.

— Felrepüit a gépmadár. Megírtuk 
már, hogy egy zempléni ember, Bar- 
taj Ernő aviatikus repülőgépet ké
szít Legyesbényén. Most aztán a 
vihar következtében a gép hama
rább fölrepült, mint építője tervezte, 
még pedig majdnem hangárostól. A 
kedden este keletkezett nagy szél 
vész ugyanis éjjel 11 órakor lesza
kította a hangár tetejét s a gép röp- 
sikjaiba belekapaszkodva kiemelte a 
gépet is. A széltől elkapott tetőnek 
mintegy fele visszazuhant rá, mind- 
azáltal a gép csak jelentéktelen sé
rüléseket szenvedett.

— Elgázolt vasúti munkás. Véres 
elgázolás történt pénteken reggel 
Mezőzombor mellett, a nyíregyháza- 
szerencsi vonal 164 sz. őrháza köze 
lében. Filep János beregmogyei 
kislónyai vasúti munkás haladt a 
pályatesten, bámulva a Szerencs fe
lől Ujhelybe indult 420. számú te. 
hervonatot. Ezalatt nem vette észre 
a nyíregyházai vonalrészen közeledő 
5012. sz. személyvonatot. Az őr ki
áltott rá, de azt sem halottá, s a

I személyvonat Fiiepet o'Utötte. A| 
mozdony és három kocsi ment át 
rajta, feli&merhetetlenségig összeron- 
roncsolva hulláját. Temetéséről a 
vasút intézkedett.

Automobil baleset. Könnyen 
végzetessé válható balosettörtént ked
den reggel a mádi országúton. Bla- 
nár Jánosné, egy mádi asszony bú
zát szállított eladni Szerencsre. Szem
be rohant vele egy hatalmas gépko
csi, molya k suflAtátó a lovak meg
bokrosodtak. A gépkocsi ugyan ide
jében megállóit, s igy össze nem 
ütközött a szekérrel, a lovak azon
ban elragadták a kocsit s azúrokba 
fordították. A kocsisnak nem esett 
baja. Blanárné azonban súlyos zuzó- 
dásokat szenvedett.

— Öngyilkos leány. Marta Juliánná 
17 éves megyasszói lakós még feb
ruár hóban összekülönbözött valamin 
mostoha anyjával. Emiatti elkesere
désében ott hagyta a családi házat. 
Nem szólt senkinek, hogy hová megy. 
De szülei sem nagyon jártak utána, 
várták, hogy csak majd hazajön, 
vagy pedig írni fog. Mindez azon
ban nem történt m g, hanem március 
29-én az ujcsanáloái határban egy 
kutban találták meg a már felosz
lásnak indult leányt.

— Csak Mauthner-fele magvakat 
vásárolnak helyesen gondolkodó, szá
mitó gazdák és kertészek még ak
kor is, ha mások o'csóbbak volná
nak, mert tapasztalatból tudják, hogy 
az csakis a magvak rovására és a 
vevők karára lehetséges.

Hönch Dezső Kazinczy-utcza 53 
sz házában 3 esetleg 4 szobából 
álló lakás május hó 1-től kiadó.

— A főváros kellős közepén fénye
zett berendezett szálloda nyílik meg 
„San Remo* cim alatt Budapesten, 
VII. Dohány utca 40 alatt a jövő 
héten szobával, lifttel, vilannyal, köz
ponti fűtéssel, ébresztő órával külön 
étteremmé1, az országos hírű Putzor 
György vendéglős vezetése alatt. 
A kávéhézbau az öcszt9 bel-és kül- 
fü'di lapok. A szállodához mindkét 
pályaudvarról közvetlen villamos 
összeköttetés van Rákóczi ut és Nvár- 
utca sarkán. — Ez a szolid családi 
szálloda, melyet a Budapestre uta
zók legmelegebb figyelmébe aján
lunk, bizonyára röwd idő alatt az 
egész országban uépszerű lesz.

TANÜGY.
Egy kis nyelvészkedés.

(G.)„t raim, nem tudunk magyarul \ " i 
1888 telén ezen a címen tartott fel
olvasást Matolai Etele, érdemekben 
gazdag lapvezérünk, az »Urvos- és 
gyógyszerész egyesület* egyik es
télyén. Nem tudom az előadás tar
talmát, mert — végtelen sajnála
tomra — uera juthattam hozzá be 
lőle egyébhez, raiut puszU címhez. 
A vármegyeház nagy tt r.ne u. i„ 
ahol érdemes lapvezérünk az elő
adást tartotta, erre az alkalomra 
csak nagyon kis teremnek bizonyult 
annyira, hogy onnan bizony sokan 
kinn rekedtünk.

Ha nem élvezhettem is végig az 
előadást, még élénken em’ékszom, 
hogy maga a cim is mély hatást j 
gyakorolt rám. Megkapott rövid, ve
lős, de főleg igaz voltával. Mert e i 
sokat mondó címnek, amelyből a 
hazafias fájdalom feikiáltóan csap 
felénk, a tartalma szörnyen igaz I

volt akkoron. Es — fájdalom — nap
jainkban talán épp oly igaz, mint 
akkor volt. Ennek pedig legnagyobb 
részt csak a közönyösség, a nem
törődömség az oka.

Különös egy nemzet is vagyunk 
mi magyarok. Sok mindenfélénk 
van, de még több a kölcsön vett 
dolgunk. A ruhánk francia, a cilin
derünk angol, az alkotmányunk 
osztrák, a magyarságunk, az meg 
nagyrészt német. Vagy ahol nem 
az, latin vagy egyéb keverék.

Egy nemzet sem kerülheti ugyan 
el, hogy ne keverjen nyelvébe va
lamit a szomszéd népek szókincsé
ből, ám mi oly előzékenyek vagyunk 
ebben a tekintetben, hogy az ide
genért letesszük a sajátunkról is és 
engedjük legszebb szavainkat, kife
jezéseinket a feledés tengerébe me
rülni. Onnan kell azután] őket aj 
arra hivatottaknak megint visszaha- 
iászgatniok s újból a köztudatba 
hozniok, hogy mint uj értékek 
megiut közkeletűek legyenek.

A tanító egyik hivatása tudvale
vőleg a magyarosítás. Szép hivatás 
ez nagyon. De ne higyje ára senki, 
hogy ez a tevékenység a nemzeti
ség lakta vidékekre szorítkozik csu
pán. Tere van a magyarosításnak 
széles e hazában mindenütt. A nagy 
alföld kalászos rónaságain csak úgy, 
raiut a hepe-hupás dombos vidéken, 
vagy a hegyes-vülgyes felfö'dön. 
Csak éppen a fokozat más-más. 
Emitt azou fárad a tanító, hogy a 
magyar szót átültesse az idegen 
ajkú gyermek ajakára, amott meg, 
hogy a gyermek necsak magyar 
szavakat használjon, de magyarán 
is szóljon.

Mert nem elég az, hogy beszé
dünk magyar szavakból, vagy ma
gyarnak iátszúkból legyeu össze
róva. Csupa magyar szavakból olyan 
idegen mondat-fűzés alkotható, hogy 
hallatára az ép nyolvérzékkel meg
áldott magyar ember a fülét is be
fogni kénytelen. Ne elégedjünk te
hát meg iskoláinkban azzal, hogy 
tanítványaink magyar szavakat hasz
náljanak, hanem oktassuk és szok
tassuk őket magyaros beszédre.

Magyarosság tekintetéből főleg 
két dologra keli ügyelnie annak, aki 
azt óhajtja, hogy beszéde ment le
gyen mindennemű idegenszerűségtől, 
t. i. csakis helyes magyarságának 
elismert szavakat és csak helyes 
rnnndatfüzést használjon.

(Folyt, köv.)

Szerkesztő: Lánczi Aladár.

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

Egy 3 szobából előszoba vil
lanyvilágítás és vízvezetékkel el
látott és mellékhelyiségekből álló 
modern lakás.

május 1-től kiadó.
Bővebbet a kiadóhivatalban

Kiadó lakás.
Négy szobás utczai lakás 

Somogyi Ilona utcza 14 szám 
alatt bérbeadandó f. május 1 - 
től.

Bővebb felvilágosítás nyer
hető a Zemplénvármegyei 
Kereskedelmi ipar termény és 
hitelbank helyiségében Kazin- 
czy-utca 2  sz. alatt

Grand
Hotel

Jövő héten nyílik meg

SAN-REMO
NAGY SZÁLLODA 

Bpest, Dohány-u. 40. Jfyár-u s.
Minden pályaudvarról villamos megálló 

a Rákóczy-ut és Nyár-utca sarkán.
100 teljes konforttal és kényelemmel 

berendezett szoba. Lift. Légfűtés. Mindéi 
szobában villanyos ébresztő óra.

Szuterén éttermek Putzer György vezeté 
se alatt, ismert couvert-rendszereszerint 
űbéd 6 fogás 2 50. Vacsora5 fogás 2 50.

Szolid családi szaloda.
A vidékiek találkozó helye

Igazgató: Tulajdonos:
Sárkány József. Réosey Gusztáv.

Fantóni Béla elegánsan be
rendezett borbély és fodrász 
termét a PénzUgyipalotából 
Kazinczy utca 2 számú házban 
(Wilkovszky mellé) f évi má
jus hó 1 -én áthelyezi.

Kiadó lakás.
Volt ipartestületi féle 

házban két szép udvari 
szoba hozzá való helyi
ségekkel május I-től ki
adó. Bővebb értesítést 

Rakovszky Sándor
ruhifestőnél

Bercsényi utca 5 szám.

Irtó.
Végre egy teljesen megbizhatő, saa- 
badalraazott vegyszer gyümölcsfák 
permetezésére ; hernyók, csereboga
rak és egyéb kártékony rovarok ir
tására. Újabban az ország legtekin
télyesebb gyümölcsöseiben meglepő 
eredménnyel „IRTOT" használnak,

€gy doboz ára. 1 korona.
10 doboz vótelónél csomagolás, posta 
ingyen. Nagyobb ötletekbe bizomá
nyi raktári adok.

Dőry Mihály oki. gyógyszerész 
Szekszárd.

Nincs többé nedves lakás, „B1BER“ teszi szárazzá.
Mert a „BIBER“ absolut vízhatlan szigetelő, lehetővé teszi mindennemű nedves és vizállásos

helyiségek szárazzá tételét
„BIEBER“-rel bármely kőműves végezhet szakszerű szigetelést. „BIEBER" megoldja a beton és vasbeton vizhatlanitás kérdését is 
Prosprektust, használati utasítást és minden egyéb felvilágosítást készséggel ad: „A Biber-müvek" egyedelárusitója

HERCZ KÁLMÁN ÉS FIA vaskereskedó Sátoraljaújhely,
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Tavaszi cipő, újdonságok
a legdivatosabb formákban és legizlésesebb kivitelben 
urak, hölgyek és gyermekek részére teljes választék

ban megérkeztek.

cipőáruház
S á t o r a l j a ú j h e l y ,  f ő t é r  a Kossuth-szoborral szemben.

0 R H 1 N “ - n a 1 permetez,
P« Kevesebb 

fjrí)  ̂gond,
>•; n : ■ Keve$ebp ő rssunká,

s i W " s z o r  liEs Kevesebb, 
amünkabér!

mert a ..F0RHIN“ a 
s o k s z o r ta  m e g ja v íto tt

BORDÓI KEVERÉK
kész állapotban !

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

Semmi üledéke nincs! Számtalan elismerd 
ii) ilatkozat! Gyártjuk az eddig dr. Asclien- 
brandt szabadalmát képezett Rézkénport s 
bordói port is. Kérjen ingyen és bérmentve 

leírást a
PHDHIM gyártól Budapest, 
r w í v l l l i v  VI , Váczi-út 93.

Matolai Etele-utcán (a 
Dianna kert kapuival 
szemben) Moskovszky 
János kertjében 4 ház
hely eladó.

Esetleg részlet fize
tésre is.

jíogyan véflük magunkat gyomorjájöaimak ellen ?!
Oly szenvedések hathatós meggátlására, melyekkel a jelen mc 

beriíóg nagy részt terhelvo vau

Dr. Engel-féle Nectar
idejekorán való alkalmazása ajánlható.

Mert
orős gyomor és jó emésztés az Ggé-z^ége* test alapkövét képezik. Ak 
teliét ily egészséget hosszú időn át meg akar tartani, használja a — 
nagyszerű sikerei által kiválóan ismert

Dr. Engel-féle Nectárt.
n* n nectar. mely kipróbált, kitűnőnek talált füvekből jó borra* 

vegyítve illittatik  elő, kiváló ős gondoa összetétele által az emésztő 
szervekre hasonlóan egy jó gyomorlikür avagy gvomorborboz, jótéko 
nyan hat és káros következményekkel egyáltulában nem hír. Kgész>é- 
gesok és betegek — betegségükre való tekintet nélkül bátran ibatják 
f*1 * V,®clart- A uot*tar •Weegiti az emésztést és ösztönözi a nedv képződést.

Azért ajánljuk mindenkinek ki jó gyomorral akar bírni a

Dr Engel-féle Nectárt.
A Nectár kitűnően akadályozza meg a gyomorkatarrhust, gyo

morgörcsök, gyomorfájdalmakat, nehéz emésztést, avagy nyálkásodást 
F.pugy megakadályozza « Nectár a székrekedés, szorulás, kolika és
szívdobogás fellépését, ellenben a nyugodt alvást és jó étvágyat elő
segíti és igv meggátol álmatlanságot, kedély beli zavarukat fejfájást és 
idegest lunkndtaágot.

A nép logszélosehb rétegeiben becsülik a Nectár haiását, melv a 
jókedv és az életösztön fontartója.

Nectár kapható üvegekben K. 3 és K. 4 : Sátoraljaújhely,
w‘JÍlr t e! ? ee’ r*íc,n; Sárospatak, Tolcsva. ülaszliszka. Tokaj. Szerencs. 
Mád. 1 állva, Tárcái, Megyasszó, Uálszées, Tfketerehes. Bodzásujluk. 
Napynuhály, V arannó, Homonna, Sztropkó, Szinna, Mezőlabore, stl>! 
"y'ogy szórt árak bán úgy mint Magyarország összes nagyobb és kisebb 

etjeinek gyéggy szert áraiban.
A gyógyszertárak Saujhelyon azonkívül 8 üvegtől felfelé eredeti 

árakban szállítják a Dr. Engel-féle Nectárt Magyaror.-zág összes helyeire
ó v n k n d j u n k  h n n i i M Í t a H O k t o l .

Kérjünk kifejezetten 2

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

kezűk: Szamos 3U0.0, borsztsz 150.0, málnaié HKl.O. vörösbor 00.0. 
Ebarasebonlé 1000. cseresznyelé 200.0. cickorólé 30,0, borókaié ;oi) 
ürmüsfü 30.0, kömény ánizó. flelénagy ökér, Enziángyökér, kamilla á 10,0 
Esen alkatrészek vegyitenÓök

lí;

$
8  M Á R  M E G N Y Í L T !
é --------------------------------------------------------------------------

|  L I N Ó L E U M  “ ,,VS ;

|  D ö r n e r  G é z a  K a s s a
Fő-utca Népbanképület.

joff Vidéki megbízásokat gyorsan és pontosan eszközözöl. Mintá
ig  kát kívánatra díjmentesen küld az árak megjelölésével.
50 Hidikülök, utazótáskák nagy választékban.

X SALGÓTARJÁNI V
Kőszénbánya Részvénytársulat

széntermékei (szobafiitésre és ipari czélokra)

KLAR és NEUMAN cégnél 1
Sátoraljaújhely

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

valamint porosz briket kapható. 
Superfosfát-mtftrágya K á li- ó I
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M e g n y í l t !
ifj. SCHWARTZ SÁMUEL selyem, szalag, csipke, disz,

rövidáru és piperecik üzlete.
Itt a legolcsóbban lehet vásárolni mindennemű sely
meket, csipke és más díszeket mindennemű n «  f t  Mrl, ruha hozá

Olcsó szabott árak! Pontom kiszolgálás!
Kiváló tisztelettel

ifj. Schwarcz Sámuel.

Meghívó.
f i  Kereskedők iparosok és gazdák hitelszövetkezete

1912. évi április hó 21-én délelőtt 10 és fél órakor 
hivatalos helyiségében tartja

rí n In
melyre a szövetkezet tagjait tisztelettel meghívják 

Tárgysorozat:

1. A jegyzőkönyv vezete'se're 1. és annak hitelesí
tésére 2 tag kijelölése

2. Az igazgatóság évi jelentése.
3. A felügyelő bizottság évi jelentése, a mérleg 

megállapítása, a felosztási tervezet jóváhagyása és a 
felmentvény megadása feletti határozathozatal.

4. A sorrend szerint kilépő egy igazgatósági tag 
helyének betöltése

5. Két felügyelő bizottsági tag választása.
6. Három felszámoló bizottsági tag választása
7. Az V. évtársulat megalakítása.
8. Esetleges, az igazgatóságnak a közgyűlést meg

előzőleg 8 nappal benyújtott és 10 tag aláírásával el
látott indítványok tárgyalása.

Sátoraljaújhely 1912, április 1 -éri

Az igazgatóság

a legjobb cipőkrém az 
egész világon!

f i z  eddigi világhírű wiksnek vitriol nélküli gyártása is.

St. Fernolendt, Wien 111.
cs. és kir. udvari szállító

----------  80. é v e n  g y á r i  f e n n á l l á s .  .

M egyei Á lta lános Bank jj
részvénytársaság ”

Z H  S Á T O R A L J A Ú J H E L Y .  =
Elfogad betétet kamatozás végett 

Btvált külföldi pénzeket (dollárokat)
Leszámítol váltó- és Jelzálog-kölcsönöket.

ít lf t  Manila liiitil és óvadékot nyújt M m b  filiétellel.
Eszközöl 10-től 50 évig terjedő

t ö r l e s z t é s e ^  k ö l c s ö n t
Vásárol megbízásra értékpapírokat és sorsjsgyeket ás 
előlegezi az értéket havi törlesztésre. — Elvállal min

den a bankszakba vágó megbízást.
A Megyei Általános Bank Részvénytár

saság Igazgatósága

Egy ecss tvonóssa l  szint t i  fényt id.

TARTÓS I ELEGÁNS 1 KIADÓS I
Használatban a LEGOLCSÓBB!

V á s á r ié in á l  ü g y e lje n  i  t ö r v á n y i n n  v á d i t t  n á v rá  á l  i t l k i t t r s j  
m in d e n  m á i  c i o m i g e l á i t  u t i i l t i o n  v i n n i

Raktár: Behyna testvérek és ifj. Klein Jakab Sátoraljaújhely.

Védjegy: „Horgony**.

A L in im en t. C apsic i com p., 
a H o r g o n y - P a i n - E x p e l l e r

pótleka
egy régjónak bizonyult háziszer. jgely már sok év 
óta legjobb bedőraaölósnek bizonyult kflsrvénynél,
— ...... osuznál#os meghűléseknél........... .

Figyelm ei telén. Mlány hamisítványok miatt be
vásárláskor óvatosak logyunk es csak olyan eredeti 
üveget fogadjunk el. mely a „Horgony" vedjegvgjol 
ée a Rlohter cégjegyzéssel ellátott dobozba van 
oeomagolva. Ára üvegekben K —.80. K 1.40ée K2.— 
ée úgyszólván minden gy gyszertárban kapható. — 
FC.aktár. Törik Jóííef í} ógv«zerée*nél, BudapetL

B ltlc b ts r  ly tgy izerttra  a i „Arany i m i l t i k i z " ,
P rág áb an , Klisabethatrasae 5 neu.

Lakás kiadó.
Egy 6 szobás akár 
egyben akár két 
részben mellékhe
lyiségekei május hó 
1-től kiadó.

Böv. özv. Roien- 
berg Sámuelnénál.
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Bolt helyiségek.
Május hó l-töl Kazin- 

ezy-utcza 5 szám alatt 
kiadók.

Értekezni lehet Ozv. 
Rosenberg Sámuelnénál.

Kó eladás.
Faragott (zokli), 

lábazati és járdára 
veres kövek több száz 
négyszögméter eladó.

Bővebbet a kiadó- 
hivatalban

1 le p j
angol, francia, és honi 

férfi ruha szövetek

és nói kosz
tüm k e l m é k

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

elvállaltatnak.
jitoskovits pennáit

posztó is  gyapjúszövet áruháza

Sátoraljaújhely,
R A k ó c z l  u  6 .  (K i» l> ia c .)

Milliók
használják

POlííMílf
m. kir szabadalmazott

Haskötők 
Műláb és műkéz 
Irrigator-

fecskendők 
Diana-öv (havi- 

baj elleni kötő) 
Suspdnsorium 

^heretartók) 
Egyenestartók 
Hummiharisnyák

Kötszerek és 
Betegápolási 

tárgyak

valódi francia

óvszerek
, (legkiválóbb párisi 
k gyármány.)

orvosifműszer és
---------  kötszergyárosnál

Budapest, VII, Erzsébet-körut 50
K ő r ja n  imry»»n k»;p#a  á r je g y z ő k e t  a k ív á n t  t á r g y  megt ie -  
vtsétéva

tB ftd n é o y  » PaliSin, Hírlap ulvaaoinak.

SRL¥f?T0 R
GUMI SARKAK

VILÁG CZIKK
U T O LE R H ET ET LEN  

T A R T Ó S S Á 6 U !

Legjobbnak bizonyult
önműködő, hordható és szállítható szőlő, gyümölcsfa és 

komló permetező

S Y P H O N I A

borsajtó, hid-

^ -------- —  raul. sajtó,

mustberendezés, 

szőlő és
gyűmölcsmalmokért

MAYFARTH PH. és TSA.
BECS, II gyároshoz forduljon

v| Frankfurt a. M., Berlin, Paris

MINDEM UTT 
KAPHATÓ.

Gutori Földes Kelemen
aradi gyógyszerész által készített

Margit- Créme
legjobb arckenöcs mely 2-J nap alatt 

ifjitja és szépíti az arcot

JKargit-Créme X í ö k . T m ®
böratka (Mitesser) ráncok, kiütések stb- 
ellen.
Marnit-Prímp Páratlan szer bőrpat-J H d ig il-U lC m t tanások wimmerlik, 
arc- és kézvörösödés, napbarnitás ellen.

JVtargit~Crcmcbamu,a,os bat̂ sa ah-bán rejlik, hogy bőrre 
kenve, ez rögtön felveszi és ez okozza 
azon csodás átalakulást, hogy egy szep- 
lővel, vagy májfoltokkal fedett arc 2 3 
nap allat fehérré lesz.

Jü rg it-C rém ene,'ÍíseznsirosalTza,,í!'Á
nem lesz fényes, azért nappal is használ

A Földes féle Margit Créme
ára : nagy tégely 2 kor. kis tégely 1 kor.

Jáargit-pnöcr mSéL!$S! 'lTork»
Margit szappan darabja 70 fillér 
Csakis akkor valódi, ha minden 
doboz gutori Földes Kelemen

gyógyszerész Arad, felirattal és czimcrel
van elátva

Utánzóktól óvakodjunk!
Kapható ; Saujhelyben Kincsessy Péter, 
Widder Gyula Hrabéczy Kálmán drog. 
Homonnán Fábián Arnold Nagymihályon 
Tolvay Imre, Sárospatakon Horváth Má
tyás gyógyszertárakban.

Egy okos fej
minden alkalommal

rekedtség, lnirut, elnyál- 
kásodás, görcs és fojtó
köhögés ellen a Kaiser féle

mell-karamellát
a három fenyő védjeggyel.

60Sft közjegye. hitelesi- 
- tett bizonyítvány 

orvosok és privát egyé
nektől tanúsítja a biztos 

eredményt.
Csdmagja 20 és 40 fillér. 

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

toraljaújhely.

Tisstelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy Helyben 
a Uákóczy-utca 10. szám alatt (Reichard Mór és Fia cég há
zába) a mai kor igényeinek teljesen megfelelően berendezet

t

cipész üzletet és műhelyt
berendeztem.

Késeitek m<Tlék 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.

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

helyett.

Fi il leajobb iilszer Mutik,ka
kaó és tea, csokoládé és  kré- 
mek kuglupj. mártások, tej- 

>  szín , pudding és  torták részére
porcukorral ke- 

ndonnctnü tészta 
páratlan és rend
is, igy kuglupf 

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

csövet.
Mmdeniiiitl kaptató millit recepttel
Tészták süté»séhez csak a VA
LÓDI 3r. Oetker sütőpor 12

filléres használandó*

^  Miii) jjuvwmij i
i Finom vagv 
I verve mind 
1 behintésére p 
i kívül kiadói
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Barna Dezső és T ársa
női rnkakelme, vászon, szövet selyem, női és férfi 

kész feliérne miiek raktára

Sáltora, I j a u j h e l y
Pénzügyi palota.

Tavaszi női ruhakelme selyem, batiszt, zephir és kar
ton újdonságok nagy választékban.

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

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

gazdasági- és ipari gépeket, cséplökészletekct, benzin-, nyersolaj- és szivógázmotorokat és lokomobUokat
Eredeti amerikai Mc. Cormick-íéle „M1LVAUKEE" jegyűkévekötő- és m arokrakó aratógépek, filkaszálógépek, gyfij- 
tőgépek és tárcsás boronák, továbbá kanalas-és tolókerek rendszerű vetőgépek, ekék, boronák, szecskavágó-és r^>a- 
vágógépek, járgányok, közlőmüvek, kézi- és járgányhajtásu CShPLoG cPEK , valamint BENZINLOKOMOBILOK
s állandóan’ raktáron vannak és — ez utóbbiak üzemben is — bármikor megtekinthetők.

Igen előnyös árak  mellet* 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 ólomzárolt igen szép LÓHERE és LUCERNA-MAG és egyéb VETŐMAG

VAK, továbbá SZALONNA eladásával is és a M űtrágyát É rtékesítő  Szövetkezet képviseletét bírjuk mindenféle

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

újabb szabadalmazott eljárás szerint ké- T F P P F N f ) L  szabadalm azott asbest-cem ent palának, és kivi-
szült és kitünően bevált tetőfedőanyagnak a * V V natra készséggel szolgálunk felvilágosítással és aján
lattal e palával való fedésre vonatkozólag, akár közvetlenül, akár pedig járási képviselőink utján.

í S C t & u  KASSAI JELZÁLOGBANK R.T. ÁRUOSZTÁLYA
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26 síim. (10) F E L S Ö M A G Y A R O R S Z f l G l  H I R L A

RAKOVSZKY SÁNDOR
tisztít és fest bal' ís a|kalmi díszes női ruhákat selyem csipke blouzokát, pongyolákat, ruha-aljakat, kosztiim- 

' 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 és ruha festő és vegytisztító Sátoraljaújhely. Bercsényi- 

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

FEST

Vágvölgyi „Zenit" Asbestpalagyár Részvénytársaság

„ZENI  T” A S B E S T P A L A
a jelenkor legkitűnőbb íedőanyaga. Olcsó és elpusztíthatatlan tetőzet.

Tűzben nem robban. — Föltétlenül tűzálló. — Legnagyobb szilárdság minden külső erő ellen — Nem törik, nem 
reped, — Kiválóan ruganyos. — A leguagyobb viharnak és minden időjárásnak ellenáll. — Igen csekély su’y és igy 

könnyen szállítható. — Teljesen vízhatlan. — Vizet, havat, port nem eresztt a padlásra.

H  len tiekért jó tállást vállalunk, Jtiiníentéle épületek kész fedését elvállaltuk.
Bővebb felvilágosítást nyújt:

WA L L E R  MÓR fa  k e r e s k  e clö  
S á to r a lja i íjh e ly

Zenit Asbestpala Zemplénvármegye kizárólagos elárusítója.

MEGHÍVÓ.

Újonnan berendezett áru
házának megtekintésére 
a n. é. közönséget tiszte- 

lettel meghívja = =

SZEGŐ SÁNDOR.

Vétel nem kötelező I

Nyom ató;: la n d nm a n n  Miksa cs la r s a  könyvnyomdájában Sátoraljaújhely
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