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A kukurucok.
(bb.) Emlékszik még valaki Zem-1 

plénvármegye kuruckodásra? Mi
kor Molnár Béla mondta a nagy 
dikciót, hogy ha összedül is a 
világ, mégsem engednek a ház
határozatból. Es a sok jeles ku- 
kuruc vitéz lelkesedve tapsolt a 
neki (no nem túlságos lelkesen.) 
Es nagy hangon hirdették, hogy 
huncut, aki lemond a házhatáro
zatról és hogy tisztességes kor
mány netn jöhet a házhatározat 
nélkül. Evvel volt tele a sajtójuk, 
ezt kiabálták a vezéreik, Tisza 
Istvántól lefelé, s ezt halottuk 
számos hős kukuruc ajkról azun 
a lelkes nagy megyegyülésen is. 
Es Meczner Gyula tőispán ur fé
nyes díszruhájában olyan büszke 
kuruc önérzettel ült az elnöki 
széken, mint ha nem is Meczner 
Gyula lett volna, hanem Rákóczi 
Ferenc s most szállt volna le a 
nagy képből a lóról.

Emlékszik még valaki erre a 
nagyvitézi kuruckodásra ? Még 
alig két hete annak a megycgyü- 
lésnek, de szinte azt képzeli az 
ember, hogy két esztendeje volt, 
olyan csúfosan átvedlettek azóta 
a szegény kukurucok.

Hol van már az a híres ház
határozat f Hol van a nagy kitar
tás, a nagy esküvés, hogy életük 
árán is, de nem engednek a nem
zet jogaiból f

Bizony szemétdombra löktek 
mindent. Feladlak mindent, le- 
mondtak mindenről, elárultak min- j 
dent csakhogy a hatalmat meg-, 
tarthassák.

Ami két héttel ezelőtt izgatta 
a kedélyeket, abból nem él már 
semmi egyéb, csak a közös had
ügyminiszter, Auflenberg. Igen, 
Aulfenberg, akit megtámadtak, 
megrugdostak, elátkoztak, s aki 
mégis hadügyminiszter, s akihez 
kézcsókra fog most járulni az 
egész mungó hadsereg s alázattal 
meg fogja neki szavazni a költ
ségvetést.

Lz az, ami aztán minden em
beri fogalmat meghalad. Azutolsó 
sarki hordárban is van annyi ön
érzet, hogy ha egyszer valakit 
‘egazemberez, annak nem megy 
rcésüap a kezét csókolni. Még

annak se vesz be a gyomra ilyen 
gyalázatot, még annak sincs ilyen 
vastag bőr az arcán, hogy ez a 
rettentő szégyen ráférjen. Csak 
a mungóink tűrik el még ezt is, 
csak ezek n> élnék le minden 
megaláztatást a hatalomért.

Soha tnég parlamenti párt a 
világon ilyen nyomorultul nem 
viselkedett, mint ez a szerencsét
len munkapárt. Soha még párt 
ilyen hirtelen, ilyen roppant gya
lázattal meg nem retirált, ilyen 
cégéresen fel nem adta nagy lár
mával hirdetett elveit, ilyen meg
aláztatást magára nem vett, mint 
most a magyar parlament híres 
többsége.

Ha egyes ember csinál ilyet, 
akármilyen szerény, akármilyen 
kis állású, akár csak egyszerű 
napszámos is, ha ma szavát adja 
valamire, s holnap nyomorultul 
cserbe hagyja az adott szavát: 
az ilyen ember nem mer többé 
embertársainak a szemébe nézni, 
erkölcsi halottá válik, akit meg
vet és lenéz mindenki.

Hát ezt tette a munkapárt is : 
cserbe hagyta az adott szavát. S 
még henceg, még neki áll feljebb, 
tnég ő követel meghódolást az 
ellenzéktől. O, aki egyebet se tud, 
mint hódolni Becs előtt.

Igazán csak a legvégső züllött- 
ség mai állapotában történhetik 
az, hogy egy kormány ilyen nyo
morult árulás után még vissza 
mer térni, meg mer állni a nem
zet előtt. Szerbiában, Monteneg
róban, Honoluluban ebrudon dob
nák ki az olyan kormán) t s olyan 
pártot, amely ilyen piszkos mó
don eldobja a progranunját, csak 
hogy megtarthassa a hatalmat. -— 
Csak Magyarországon lehetséges 
ilyen, a korrupciónak, a lélekvá 
sárnak, a választási bestelcnsc- 
geknek melegágyában.

S a kormánnyal és a munka
párttal eg)ütt letrengenek az elv
árulás gyalázatában a szeren 
csétlen magyar törvényhatóságok. 
Ezek a szánalmas gyülekezetek, 
amelyek nyomorult szolgalelkü- 
séggel mindig azt határozzák, 
amit a kormány parancsol nekik. I

| Ma kurucok, holnap labancok,; 
ahogy Jeszenszky rendeli Pestről.

E ck a nyomorúságos karrika- 
turák, ezek a szégyenletes, ne
vetséges paródiái a régi nagy és 

| dicső vármegyéknek, a műit hó
napban szörnyen villogtatták az 
ősi jogvédő Iringiát. Az idegen 
azt hihette volna, hogy igazi 
nemzeti küzdelem, komoly ellen
állás készül. De okos ember tudta, 
hogy komédia az egész. Ki akar
ják venni a hatalom kenyerét a 
mungók szájából, hát sivalkodnak 

I országszerte. Majd ha visszakap
já k  a kenyeret, szépen elhallgat- 
Inak.

Úgy is lett. Ki beszél ma ház
határozatról ? Melyik vármegye 
ir fel ma mellette f

Majd ha Jeszenszky megint 
ízen, akkor fel fognak Írni megint, 
arról, amiről Jeszenszky akarja, 
úgy, ahogy Jeszens ky parancsolja. 
Lesznek kurucok, vagy labancok, 
ahogy Jeszenszky rendeli. Csak
hogy a kis kutya se ád inár 
semmit a szavukra. Rég eljátszot
ták azt a jogukat, hogy valaki j 
komolyan számba vegye őket.

Yármeg)e, a maga komoly, 
nemes, tekintélyes, régi értelmében j 
nincs többé. Es különösen nincs 
Zemplénvármegye. Mert ezt a 
Meczner Gyula drótján rángatott j 
esetlen pojácát igazán szégyen | 
és nevetség lenne Zeniplénvár- 
niegyének nevezni. Megsértenők 
vele az igazi, régi, történelmi 
Zemplénvármegye emlékét.

A TISZTVISELŐI 
KARBAN.

A POLGÁRMESTER  
PANASZA.

Bátran u-*vtzhetnők ez a várost a 
képtelenségek városának. Arai sehol 
a világon elő nem fordulhatna, amit 
mii donütt egyszirtlen képtelenség
nek tartanának, az nálunk bizonyára 
megvan és olyanforma véleménnyel 
van róla mindenki, mintha a legter
mészetesebb, a leghelyesebb, az egye
dül alkalmas dolog volna a világon- 

Itt van példáuul a városi adminisz 
!térié. Na uuk majd mindenki abban 
a meggyőződésben él, hogyha más
kép folynának az ügyek a városiul 
zán, ha máskép vo'na egybeállitva

a tisztikar, egyenesen romlásba jutna 
a város és fejetetejére állna itt min
den haladás. Pedig a való tényállás 
az, hogy botrányosabb, kétségbeej- 
lőbb állapotok egyetlen város tisz
tikarában sincsenek, mint épen az 
újhelyiben.

Eddig csak az újságok hasábjain 
jajdu tak fel ezek ellen a lehetetlen 
állapotok üllőn, csak a közigazgatás 
hibáit e őre látó újságírói szemek 
vették észre, hogy rövidesen oly ká
tyúba jut a közigazgatás amúgy 
is döcögős szekere, melyből ki
jutni nagyon nehéz lesz ; most azon
ban már a polgármester is érzi a 
helyzet türhetetlenségét és már ő is 
jajvestékel, hogy — hacsak a teljes 
felfordulást nem akarják — segítse
nek a városi adminisztráció botrá
nyos állapotaim

A legutóbbi közgyűlésen történt, 
hogy a polgármester — annak a ki
jelentésével, hogy az ö fia'alos erejo 
is belef. radt már a tisztviselők mun
kára való állandó biztatásába — a 
képviselőtestület segítségét kérte, 
hogy a városház tisztviselői kará- 

* bán a rendet helyreállíthassa, A 
! polgármester bejelentése nagy váz
latban a következő.

A városi tanács ma már telje
sen munkaképtelen, ugyanannyira, 
hogy — ha csak a képviselőtes
tület gyorsan nem intézkedik — 
az adminisztráció további mene
téért a felelőséget el nem vállal
hatja.

Patak} Miklós városi főjegyző tud
valevőleg decemberét a szaluul súgón 
van és szabadságon is marad mind
addig, mig nyugdíjazás iránti kérvé- 
éynben nem dönt a jegyzői egylet 
nyugdíj választmánya. A jegyzői 
teendőket most a gazdasági ta
nácsos végzi a saját ügykörébe 
tartozó teendőkkel együtt.

Bogyay Béla közig, tanácsos 
d- ceruber óta fei van függesztve. 
Ügykörét Márton Elek adójegyző 
látja el, miáltal az adóügyosztály 
zavarlalan menete szenved hát
rányt.

Kulics József közig, gyakornok 
a múlt év legnagyobb részében 
betegeskedett, vagy pedig vizs- 
gára készült, úgy hogy alig volt 
hivatalban.

Ugyancsak betegeskedik és vizs
gára készül Stéktly Lajos közig, 
gyakornok is megválasztása óta. 
Sőt most ujbban betegség cimén 
(i In ti szabadságot kért ismételten 
mind e két kö, i. . \ .ő nrnuk.
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Amót/alvy Emil városi pénztár- 
nok is beteg és orvosi vélemény 
szerint még vagy üt hétig lesz 
távol a hivatalától. A pénztárba 
az adóügyosztályból kellett kise
gítő munkaerőt berendelni, ami 
által szintén az adóügyosztály 
szenved hátrányt.

A közig, gyakornokok munka
körét már megosztotta dr. Kellner 
Győző, Márton Elek, Rakmányi 
Jenő tanácsosok és Mitrik Mihály 
közgyám között, akik azonban 
amúgy is túl vannak terhelve mun
kával, hogy csak a legnagyobb 
erőfeszítéssel képesek teendőiket 
ellátó.i Szükségesnek tartja tehát 
hogy az ügymenet zavartalansá
gának némiképen való biztosító 
tára a főjegyzőt hívják vissza, 
vagy helyét állandó helyettessel 
töltsék be és hogy egy fogalma
zói, vagy aljegyzői állás rer.dsze- 
resittessék és az egyik — esetleg 
lemondás folytán megüresedő — 
közig, gyakornoki állás szüntet- 
tessék meg.

Az alszámvevő megválasztása 
nem eredményezte a számvevői 
hivatalban a zavartalan ügymene
tét. A múlt évben állami alkalma
zottakkal készíttette el az 1908 év 
óta hátralékban levő zárszámadá
sokat és dacára, hogy igy sem 
a számvevőnek, sem az alszámve- 
vővőnek nem kellett hátralékok 
feldolgozásával foglalkozni, sem 
az 1Í1I2 évi Költségvetést nemtár
gyalhatták a törvényben előirt idő
ben, sem a múlt évi zárszámadás 
nem készült még el, holott a tör 
vény szerint azt már az elmúlt 
negyedévben le kellett volna tár
gyalni.

Mindezekből az következik, hogy 
a számvevői hivatal tisztviselői az 
ügyek rendes időben való ellátá
sára képtelenek. Gyors intézke
désre van hát szükség, hogy a 
törvényes rend helyreállittassék, 
mert többé a vármegye közönsége 
sem hajlandó elnézni azt, hogy 
ebben az ügyosztályban az ügyek 
ne a törvényben előirt időben 
nyerjenek elintézést.

Ezeket tartalmazza a polgármes
ter jelentése, amelyben segítséget 
kér az adminisztráció zavartalan me
netének biztosítására. Es mi akik 
már hosszú idő óta figyelmeztetjük 
a képviselőtestületet a városházi ál
lapotok tarthatatlanságára, cseppet 
sem csudálkozunk azokon, amiket a 
polgármester elmondott. Sőt nem 
csudálkoztuuk volna azon sem, ha a 
polgármester a maga igazi sötétsé- 
ségében mutatta volna be az admi- 
minisztráció hibáit és még kegyet
lenebb színben festette volna meg 
egyes tisztviselők lelkiismeretlensé- 
gét, tudatlanságát.

Hisszük azonban, hogy az ez ügy 
beni teendők előkészítésére kiküldött 
bizottság előtt a polgármester őszin
tén, a maga meztelen valóságában 
fogja feltárni a mai rettenetes hely
zetet, amely megakaszt minden mun
kát és kedvét szegi azokuak is, akik

különben lelkiismeretes pontossággal 
teljesítik kötelességeiket.

Szigorú, kíméletlen intézkedésekre 
van szükség, hogy helyreálljon a vá
rosházán a rend, mert az egyéni ér
dekek, a protekció szülte botrányos 
állapotokat csak radikális eszközök
kel lehet megjavítani.

az 1847 — 8-iki országgyűlésre és a 
március és április havi napokra.

Irta Matolai Etele.

E közben elkövetkezők az 1848. 
év. Es midőn hire érkezek a párisi 
február 23 iki forradalomnak, a mi
kor egy lakoma betiltása miatt Páris 
összes lakossága három nap alatt 
oly forrongásba jött, hogy Fülöp 
Lajos királynak futnia kellett, és a 
királyság köztársasággá alakult át. 
Kossuth Lajos elérkezettnek vélé az 
időt, hogy az ellenzékből a cselek
vés terére lépjen és elmondá már
cius hó 3-án egyik legnagyobbsze- 
rü, de következményeiben minden 
esetre egyedül álló, páratlan beszé
dét, a melyben pontokba foglalva 
a nemzet szabadelvű részének óha
jait, kívánalmait, jogos követeléseit, 
inditványozzá, hogy azokat egy 60 
tagú küldöttség vigye meg Becsbe 
és terjessze elő a királynak; s e 
küldöttséghez 40 tagot a követi tábla, 
20-at a főrendek adjanak, vezesse 
pedig a nádorispán.

Képzelhetik t. olvasóink, hogy 
ennek Bécsben nem örültek s a ná
dor is késett a főrendiház ülésének 
összehívásával, de Pozsony zúgott, 
fenyegetőzött, sőt a bécsiek is szor
galmasan olvasván a Kossuth Lajos 
beszédeit, forrongtak, sőt fel is lá
zadtak, alkotmányt követeltek. Ez 
alatt már mégis |ónak látták meg
engedni a nádornak, hogy a főren
deket összehívja, az indítványt ők 
is elfogadták, és készült a küldöttség. 
Ez alatt azonban Bécsben is kitört 
a forradalom.

Orsszággyülési Írnok társaim va
lamelyike megszólított, hogy mi is 
menjünk Bécsbe a küldöttség kísé
retében. Elmentem tehát nndrássy 
Gyulához fő is tagja lévén a kül
döttségnek) s megkérdezem, meg
engedi-e, hogy esetleg egy vagy két 
társammal én is menjek ( Sót azt 
szeretjük — feleié — ha mentül töb
ben jönnek, és költségeinket is fe
dezte. Mentünk tehát 3-an zemplé
niek. Társaim  valának Matyasovszky 
Kálmán és Kossuth rtdám. Az indu
lásnál látom, hogy a küldöttség tag
jai a gőzhajón helyezkednek el, a 
fiatalságot egy vontatóra szállították 
— vagy 300-an voltunk. A  forrongó 
népet Bécsben e közben Albrecht 
főherceg ágyuztatni kezdé, a mit 
meghallván a jóságos V. Ferdinánd 
császár, tőle soha nem látott erély- 
lyel betiltá a lövetést, minek foly
tán a katonaságot a belvárosból a 
külvárosba helyezték ki, a belváros
ban pedig hirtelen alakult nemzet
őrség tartá fel a rendet, a belváros 
kapuinál négy-négy fegyveres őr 
állott, két nemzetőr a belső, két ka
tona a külső oldalon.

A kikötőnél megszámlálhatatlan 
néptömeg nagy örvendezéssel foga
dott minket -  mint szabaditókat, 
és nemzetőrök kísértek, hogy a 
nagy tolongásban — gyalog — előre 
haladhasson a küldöttség, utána 
mink, mert arról, hogy kocsin men
jünk a nagy tolongásban, szó sem 
lehetett. Gyönyörű szép meleg ,ta

vaszi nap volt. Végre eljutánk a bel
városba, ahol a küldöttség két szál
lodában helyezkedék el, mi fiatalok 
ahogy lehetett. Útközben Kossuth 
Lajos kétszer is kénytelen volt meg- 
állani és a néphez beszédet mon
dani.

Ha ekkor azt mondja „ostro
moljuk meg a Burgot!" a nép kész
ségesen jött volna velünk az ostromra: 
de Kossuth Lajos mindenkor a csen
det és rendet ajánlá nekik „diese 
imposante Ruhe zu bewahren" vol
tak szavai.

Az Albrecht főherceg ágyúzásának 
áldozatai 34-en — köztük néhány 
nő is — kiterítve feküdtek.

Midőn a küldöttség a burgba ment
— velők mi is — annak tágas négy
szög udvarán találtunk készletben 
felállítva egy zászlóalj gyalogságot, 
egy csapat huszárt és egy üteg 
ágyút, mindannyian magyar csapa
tokat A huszárok közt földink is 
volt, Lehoczky Miklós.

A  küldöttség bemene a királyhoz, 
mi pedig az utcákon sétálgatánk, — 
én egy szál attilában, oly enyhe 
meleg tavaszi nap volt.

Estefelé Bónis Samu szabolcsi kö
vet — a ki a fiatalság vezére lett — 
izeni, hogy jöjjünk azonnal a szál
lodába (hanem csalódom, Károly fő 
herceg volt a neve) mert van ugyan 
remény a sikerhez, de az egyezke
dés nem mindig simán megy, még 
harcra is kerülhet a dolog es torlasz 
emeléshez ott már el vannak készülve. 
Jelentünk tehát készségesen, de fáj
dalom, a mintegy háromszázból 
csak 81-en jöttünk oda: a.többiek 
többnyire a külvárosokba mentek, 
hogy ott a katonaság háta megett 
veszélyen kívül maradjanak. A  két 
zempléni ott volt velem.

A Burgban éjjel is folytak az alku
dozások. Az Andrássy grófok — több
nyire Aladár — időnként átjöttek 
hozzánk a h írre l: most jól megy, 
most felakadás van, csak mintegy 1 
és fél órakor éjfél után mondák, 
hogy már jól van minden, meg van 
adva minden, mehetünk aludni.

Eloszlánk tehát és másnap men
tünk vissza Pozsonyba, most már 
Battyányi Lajos gróffal az első ma
gyar miniszterelnökkel 1 Amint a 
gőzhajó a magyar határt elérte: né
hány percnyi idoközönkint egészen 
Pozsonyig dörgölt kis ágyúja.

Pozsonyban a kikötőnél az elölt 
soha nem látott néptömeg fogadott. 
Itt Kossuth Lajos felment a Palu- 
gyay-szálló 2-ik  emeleti erkélyére, 
es onnan tolmácsold a közönségnek 
a nemzet örömét, mert jó királyunk 
a küldöttség által előterjesztett min
den kívánságainkat elfogadta.

Hogy milyen hatása volt beszédé
nek, arra szabad legyen egy kisszerű 
példát elbeszélnem. Estére hazatér
vén Hlavathy János és Marikovszky 
István laktársaimmal, bejött házi asz- 
szonyunk — a kitől szobát béreltünk
— német asszony, akit úgy ösmer- 
tünk, hogy nem is ért magyarul és 
sirva mondja, milyen gyönyörűen be
szélt az a Kossuth. „Hát értettei,“ 
kérdezém. — Nem én, felelt ő, de 
mikor oly gyönyörűen beszélt — 
mondd zokogva.

Ekkor mar az országgyűlésnek 
nem volt egyéb teendője, mint a k i
rály által mar elvileg elfogadott k í
vánalmak törvénycikkekké való fel- 
dolgoztatása.

E  közben jelentkezék a pesti if
júság küldöttsége, a melynek szó
noka Vasvári Pál (előbbi vezeték 
nevén Fejér) ifjú barátom azt ki
várna, hogy az országgyűlés azonnal 
jöjjön át Pestre. Beszedőre Kossuth 
Lajos rögtön felelt Erélyesen utasitá 
vissza a küldöttség kívánságát, mond

ván, hogy az országgyűlés „souve-

rain,*hogy az csak maga kezdem*, 
nyezéséből határozhatna el ilyen lé
pést, senkitől parancsot el nem fő- 
gadhat, sőt ily formában előadott 
kívánalmat sem teljesíthet. A küldött
ség ezt rossz nevén vévé tőle, sőt 
némely mások i s ; de én akkor is 
helyeslém.

Történt egyszer, hogy a csőcselék 
megtámadd a zsidókat. Ezek egy kü
lön városrészben, az úgynevezett 
Schlossbergen (várhegyen) laktak. 
Védelmökre katonaság is jött, mi, az 
országgyűlési fiatalság is sorakoztunk 
juratusi kardjainkkal. Akkor azután 
a csőcselék eloszlott, de már néhány 
zsidó család lakását feldúlta.

(Folyt, köv.)

tartott f. hó 10-én délután a 
város képviselőtestülete, me
lyen negyven ügyet tárgyaltak 
le a legnagyobb nyugalommal.

A mi parlamentünkből.
Erős munkája akadt szerdán 

délután a város képviselőtestüle
tének. Negyven — köztük több 
a közre nagyfontosságu — tügy 
várt elintézésre. Es a képviselő- 
testillet — dicséretéül szolgáljon 
— szépen megállotta a próbát 
A legnagyobb alapossággal tár
gyalták le az egész napirendet 
és tettek bizonyságot amellett, 
hogy sikerült kiirtani a város ta
nácsterméből mind azokat az 
akadályokat, amelyek ezelőtt út
ját szegték a sikeres, a köz ér 
dekében való munkálkodásnak.

Nem lehetett nyomát találni a 
tárgyalás folyamán sem személyi, 
sem felekezeti, sem egyéb olyan 
érdekeknek, amelyek ezelőtt el
lentéteket ébresztettek, hanem 
csupán a város jól felfogott ér
deke dominált a viták során.

Pedig akadt a közgyűlés tár
gyai közt személyi dolog is. A 
polgármester jelentette, hogy a 
városi adminisztráció menetét 
veszély fenyegeti egyrészt azáltal, 
hogy egyes tisztviselők szabad
ságon vannak, másrészt és főleg 
azért, meit akadnak a tisztviselői 
karban — különösen az újonnan 
választottak közt — olyanok is, 
akik nem képesek megfelelni az 
állásukkal járó kötelességüknek.

Es mig máskor az ilyen ter
mészetű ügyek tárgyalásánál a 
képviselőtestületi tagok nagy ré
sze az egyes tisztviselők iránti 
jóindulatból, vagy ellenszenvből 
folyóan fogl dtak állást, ezúttal 
mellőzték az ilyes melléktekinte
teket és egyértelműen azon igye
keztek, hogy az adminisztrációt 
fenyegető veszedelmeket elhá
rítsák.

De nemcsak ennél az ügynél 
láttuk a tárgyalási modor javul- 
sát, hanem más téren is, ahol a 
város lejlesztéséről esett szó. ts  
ezért hisszük, hogy ez az állapot 
állandó lesz és a város tanács
termébe végleg beköltözik a köz_ 
ügyek iránti lelkes szeretet és a,

Hungária! Sátoraljaújhely, Széchényi tér 6 szám. 
(A róm. kath templom mellett).

Vegytisztító és gőzmosó
tisztításra elfogad mindennemű báli és alkalmi ruhákat, bútorszöveteket. ' •
Gallér és kézelők kristály fehérre tisztittatnak. Vasalások 1 órán belül.

k  c
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adófizető polgárság érdekeinek 
mindenek fölött való tekintetbe
vétele. •

Az érdekes közgyűlésről az 
alábbiakban számolunk be rész 
letesen :

A vízvezeték kibővítése
A polgármester bejelentette, hogy j 

a vízvezeték kibővítése ügyében a 
képviselőtestülettől nyert megbízás 
alapján eljárt a szivattyú- és gép.j 
gyárnál, ahol március 21-ére Ígér
ték a tervek elkészítését. A tervek 
szerint egy elektromotort 0 hét, egy 
Diesel-motort 3 hónap alatt szerel
hetnének fel. Ennek a jelentésnek 
a kapcsán a tanács azt javasolta a 
képviselőtestületnek, hogy egyelőre 
az üzemzavarok elkerülése céljából 
állítsanak fel egy elektromotort, 
amelyhez a helybeli villany gyár 
szolgáltatna áramot, végleges rueg- 
oldásképen pedig hirdessenek pályá
zatot egy nyersolaj motorra.

A képviselőtestületi tagok közül 
elsőnek Schiller Kálmán tiltakozott 
a kibővítésnek ilyen módja ellen, 
mert nem találja oly iminenMu k a 
veszélyt, hogy addig is, ainig nyers 
olajraotort szerelhetnek lel, majdnem 
15000 korona befektetéssel egy elek- 
trómotort szerezzenek be. De még ha 
feltétlen szükség is volna az elektró- 
motorra, akkor is ellenezné a be
szerzését már csak azért is, nehogy 
szorosabbra kelljen fűzni a város és a 
villany gyár között az amúgy is ter
hes összeköttetést. Ugyanilyen érte
lemben szólották még a tárgyhoz 
Halász József és Grósz Dezső dr. is és 
igy a képviselőtestület elejtve az 
elektrómotor beszerzésére irányuló 
javaslatot, megbízta a tanácsot, hogy 
egy nyersolajmotor beszerzésére hir
dessen sürgősen versenytárgyalást.

A közvilágítás és Dlanna-filrdő.
Tudomásul vették a polgármester 

bejelentését, hogy dr. Wittmann Fe
renc műegyetemi tanár az elmúlt 
héten 3 napig tanu'manyozta — 1000 
kor. tiszteietdij fejében — a közvi
lágítást és egy héten belül beter
jeszti erre voi-a’kozó szakértői véle
ményét.

A Dianna gőz- és kádfürdő ügyé
nek végleges rendezése céljából 
megbízták a polgármestert, hogy 
kérjen szakértői véleményt Dvorak 
Ede budapesti műépítésztől. Szakértői 
díj fejében 500 koronát szavaztak 
meg.

A Ronyvahid vámszedési joga.

A polgármester bejelentette, hogy 
a minisztériumban nem hajland ik a 
Ronyvahid vámszedési jogának meg
szüntetése ügyében semmit sem tenni 
mindaddig, mig erre vonatkozóan 
a város gr. Wallisz Gyulanéval meg
állapodásra nem jutott. Egyben fel
hatalmazást kért a polgármester a 
grótnéval való tárgyalásra, hogy a 
vámszedési jog szeptember 30 án túl 
megszüntethető legyen.

A képviselőtestület köszönettel 
vette tudomásul a polgármester be 
jelentését és megadta a meghatutal- 
raazást a grófnéval való tárgyalásra. 
Egyben azonban Búza Barna és 
Hönsch Dezső felszólalásai nyomán 
felhívták a polgármestert, hogy a 
karád—újhelyi útvonalnak a tör
vényhatósági útvonalba való felvé

tele és mielőbbi kiépítése iránt a 
a vármegyéhez intézzen kérelmet.

Államsegély es egyebek.
A képviselőtestület tudomásul vet

te, hogy a belügyminiszter a vá
rosi tisztviselők fizetóskiegészitésére 
az 1912. évre 19000 korona állara- 
8 utalt ki, egyben elhatározta
hogy az ál aiusegély az 1911. évi 
arányban osztandó fel azzal a mó
dosítással, hogy mindazon írnokok 
akik iktatói, irattárnoki, vagy kiadói 
teendőket végeznek, a X. fiz. osz
tálynak megfelelően kapjak a kie
gészítést.

Tudomásul vették, hogy a kassai 
kereskedelmi és ipái kamara a felső 
kereskedelmi iskolának G00 koroua 
évi segélyt szavazott meg, egyben 
elhatározták, hogy kérni fogják a 
segélyösszeg felemelését. — A pol
gármestert megbízták az elhagyott 
gyermekeket védelmező telepbizott 
sag megalakításával.

Tudomásul vették, hogy a keres- 
ktdelmi miniszter a kövezetvám sze
désére vonatkozó engedély érvényét 
augusztus 31-ig meghosszabbította.

A torzsás rendezése.
A tanács javaslatot tett a kép

viselőtestületnek a Torzsás ki
rándulóhely rendezésére, amely a 
mulatóhely pianirozásából és padok
kal való ellátásából, hegyiutak léte
sítéséből és a Torzsáshoz vezető ui 
rendbehozatalából állana. Ezek a 
munkálatok mm egyszerre volnának 
keresztülviendők, hanem több évre 
felosztott részletekben. Egy évi szük
séglet 1800 kor. /olna, melynek 
részbeni fedezésére szolgálna a mu 
lató 300 koronás évi bére, a bériő 
750 koronás évi hozzájárulása és igy 
a város évenkint csupán 750 koro 
nával járu na hozzá u munkálatok
hoz.

A képviselőtestület azonban nem 
voit hajlandó az előterjesztést meg
szavazni, csupán egy évre folyósította 
a 750 koronát, míg a további hozza 
jarulasok raeg.zavazásat az ez évi 
eredménytől tette függővé.

Székely fegyelmije és a 
kereskedelmi iskola.

Sorra került a Székely E.ek fel 
gye mi ügyében hozott újabb Ítélet 
is, melyben hivatal veszteg helyett 
500 korona pénzbírságra ítélték a 
vam-zedési dijak furfangos emelőjét 
ósaképviselőtestüleO— nagyon helye
sen — minden megjegyzés nőikül 
vette tudomásul a most mar nem po
litikai érdekek szülte Ítéletet.

A felsőkereskede-mi iskola főigaz
gatója értesítette a várost, hogy a 
közoktatásügyi miniszter Debreceni 
Áron igazgató 4ü00 koronában meg
állapított fizetésének kiegészítéséhez 
800 kor. állami kiegészítést utalt.

Miután a képviselőtestület a 
tanárok és igazgató fizetési osz
tályba való sorozását azért sza
vazta meg, m-rt az igazgató 50 
százalékos tizetéskiegészitést helye
zett kilátásba, nem fogadták el a 
felajánlott 800 koronát, hanem vé 
leroéoyadás végett áttették az 
ügyet az iskola igazgató bizottsá
gához.

Egy építkezési ügy.
Dr. Rudali Izrael gálszécsi ügy

véd Ujhelybe költözik és itt a Rá- 
kóczy-u cza és Meczuer Gyula utcza

sarkán egy uu letes házat kíván 
építeni. Az építkezés csak úgy vi 
lieto keresztül, ha a város tulajdo
nát képező mintegy 32 négyszögöl 
területet megvált az építtető. Rudali 
tehát felajánlott a városnak a meg-1 
váltandó területért négyszögülenkint 
öü koronát. Es dacára, hogy a szom-1 
szédos házak tulajdonosai csak 50 
kői iá fiiettek a Tárod terület 
négyszögödéért, sőt képviselőtes- 
tült*ti határozatban is ily összeg van 
megváltási árként kimondva mind
azok rész re, akik azon az útvona
lon eme etes házat kivannak építeni, 
az építészeti bizottság 2<K) koronát 
kért az átengedendő terület négy
szögödéért.

Rudali felebbezése folytán most 
a képviselőtestület elé került az 
ügy, ahol végre erősebb volt a vá
ros fejlődése iránti érzék az üzleti 
haj'cndóságnál és — elfogadva a 
pémügyi bizottság méltányosaid) 
javaslatát — négyszögülenkint 75 
koronáért engedték át a városi te
rületet Rudaliuak.

Vége.
A Z( ropl én várra egy ei Kazinczy- 

kürnek elengedték a színház haszná 
ati dijat, miután a „Muzsikaszó" es

tély amúgy is ISO korona deficittel 
végződött. — Tudomásul vették, 
hogy a törvény hatóság avval hagy U 
jóvá a napidijas mérnök alkalmazd 
sát, hogy sürgősen intézkedjenek a 
mérnöki állás végleges szervezése 
ügyében és utasították a tanácsot, 
hogy a mérnöki állás szervezésére 
vonatkozó szabályrendeletet 30 nap 
alatt terjessze a képviselőtestület 
elé. — A varosok kongresszusára a 
város képviseletében Farkas Andor 
polgármestert küldték ki.

Még egynéhány apróbb jelentő
ségű ügy letárgyalása után a köz
gyűlés esti 7 órakor véget ért.

A kórház titka.
#

A rendőrség nyomoz. — Téves hí
rek. — Az alispán vizsgálatot In

dít. — Smihál nem őrült,
*

A kórházban történt rejtélyes 
gyilkosság ügyében még mindig 
nem tudott tiszta képet deríteni 
a nyomozó hatóság, sőt egyre 
rejtély esesebbé kezd válni az eset. 
Újabban ugyanis az eddigi vizs
gálat eredményei alapján erős 
kétség merült fel az iránt is, váj
jon Smihál követte-e el a gyil
kosságot? Az a tény, hogy Néma 
Sári még a délelölt folyamán tűnt 
cl a kórházból és Smihál csak 
délután — akkor is az utcán — 
szökött meg az ápoló kezei kö
zül alapos indokot képez arra, 
hogy más irányban is kutassák a 
Néma Sári halálának az okár.

De bármiként álljon is a Néma 
Sári halálának az ügye, még min 
dig fenállanak olyan körülmények, 
melyek a kórházi személyzet mu
lasztását teszik kétségtelenné. 
Mert az, hogy Smihál megszök

hetett az ápolójától, hogy a szö
kést 4 napi késéssel jelentették 
a rendőrségnek és hogy 15 na
pig feküdhetett egy hulla a kór
házban anélkül, hogy arról bárki 
is tudott volna, gondatlanságról 
tesznek bizonyságot.

Hogy kik követték el a gon
datlanságot, ez ma még nincs 
megállapítva, de rövidesen ez is 
kiderül annak a vizsgálatnak a fo
lyamán, melyet az alispán indit 
meg ügyben. Mert — és ezt ma
gától az alispántól tudjuk — szi
gorú vizsgálat indul meg rövide
sen már azért is, hogy megvéd
jék a kórháznak eddigi országo
san elösmeit jó hírét az ez ügy
gyei kapcsolatban napvilágot lá
tott túlzott hírekkel szemben.

*

Az ügy újabb fejleményeiről a 
következő részleteket jelenthetjük :

A rendőrség nyomoz.
A rendőrség erélyesen folytatja 

a nyomozást a gyilkosság ügyében. 
Mindenekelőtt Smihál kéirakeritó- 
sére tettek meg minden intézkedést, 
mert csak 5 deríthet világosságot 
arra, hogy nem-e kell más nyomon 
keresni a Néma Sári gyilkosát. Ed
dig azonban semmi eredménye sincs 
a széleskörű nyomozásnak.

Ez üggyel kapcsolatban más irány
ban is nyomozott a rendőrség. A 
múlt év májusában ugyanis a Tor
zsás közelében a Néma Sáriéhoz ha
sonló helyzetben halva találták Ve
réb Anna 16 évos leányt. Miután 
Smihál abban az időben azon a kör
nyéken volt családi ápolásban, gya
nú merült fel a rendőrségen, hogy 
neru-e Smihál ölte meg Veréb An
nát is.

Téve* hír.
Ebből a nyomozásból aztán téves 

hitek láttak napvilágot a fővárosi 
sajtóban. A Est tegnapi száma pél
dául már pozitív formában közli, 
hogy a rendőrség kinyomozta, hogy 
Y\ réb Annát is Smihál ölte meg. 
Pedig a rendőrség még semmit sem 
derített ki, sőt — és ezt határozot
tan állíthatjuk — nem is fogja ki 
deríthetni soha, hogy Veréb Annát 
Smihál ölte meg, mert a boncolás 
alkalmával megállapították, hogy 
Veréb Anna szivszélhüdés követ
keztében halt meg.

Mit mond az alispán ?
Az alispán véleményét is kikértük 

ez ügyben, aki a következőkben 
volt szives tudósítónk előtt nyilat
kozni :

A vizsgálatot a tényállás meg
állapítása céljából rnegi iditora, 
mert addig nem intézkedhetett! 
semmilyen irányban, mig a tény
állást a maga igaz valójában nem 
ismerem. Ha ezzel a vizsgálattal 
készen leszek, letiet csak szó az 
ecyes személyek ellen indítandó 
vizsgálatról. Hogy milyen eredmé
nye lesz a vizsgálatnak, előre nem 
tudhatom, de azt már előre jelez
hetem, hogy egyes újságok — 
különösen a fővárosiak —• erősen 
kiszínezve közölték az esetet.

a i

S i r O Í i l V ' R o c h e »*

biztos h a tá sú  ta r ló s  köhögésnél, 
a légu tak  hurutéinál, hörghurut és asthmánál. 
Influenza és tiiüötjyuladások után a jóízű
Sirolin "Roc/ie - al való h o s s z a b b  kúra megvéd az összes  
á r ta lm a s  következm ényektől. SIROLIN„Rode'oldólag és  
fe r tő tlen itó /eg  hqt, e lő seg íti a z  é tvágyá t e s  em ész té s t.
SzivesKeiékagyógytarakban határozottan Sirolin-Roche’-t kérni
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Nem kívánok senkivel szemben 
sem kíméletet gyakorlói, de vi
szont nem tarthatom azt iigy ér
dekében valónak az sem, ha egy 
olyan jóhirü intézményt, mint a 
mi küzkórházunk, merész fantáziá 
val megírt, üres feltevéseken ala
puló hírekkel feketítenek be.
Es ez a nyilatkozata az alispánnak 

mindenkit megnyugtathat. A kórház 
hibáit igazságos ítélettel fogják meg 
torolni. Dókus Gyula személye erre 
teljes garanciát U) ujt.

Smihál nem őrült.
A  legújabb és egyben a legszen

zációsabb fordulatát az események
nek az elmeosztaly, orvosi karának 
Smihalról alkotott véleménye képezi, 
ügy Molnár János dr. főorvosak, 
mint dr. Kassíriner Árpád alorvosnak 
az a véleménye a történtek után, 
hogy Smihál fegy házba való gonosz
tevő és nem őrült. Ha elfogják Srni- 
hált, a kórház csak ideiglenesen fo
gadja vissza, amig az igazságügyi 
orvosi tanács véleménye ez ügyben 
ni6^ nem érkezik. Aztán átadják 
Smihált a büntetőtörvényzéknek, 
hogy fegyházba internálhassák s ott 
tegyék ártalmatlanná a közre nézve.

H Í R E K .

— Birói hatáskörrel felruházott
jegyzők. Aa igazságügyminiszter dr. 
Kibina Géza, dr. Aj váz Bogdán, dr. 
Harkány M. Ödön, dr. Neuwirth 
György és Makó Béla sátoraljaúj
helyi kir. törvényszéki jegyzőket az 
az 1912. évi VII. tcz. 0. §-a alapján 
önálló működési körrel ruházta fel

— Áthelyezett szolgabirák. A vár
megye főispánja dr. Görgey László 
mezőlaborczi tb. főszuigabirut és 
Merthens Arthur szerencsi szoigabi- 
rót kö'csöuüseu áthelyezte.

— Gyula nap. A tegnapi Gyula 
nap alkalmából a vármegye tisztvi
selői. kara a régi szokáshoz híven 
üdvözölte a vármegye alispinját és 
főispánját. Dokus Gyulaaiispant Piti 
tér István árvaszéki elnök üdvözölte 
a tisztikar nevében, mig Mecztier 
Gyula főispánt Dókus alispán kö
szöntötte a tisztikar élén.

— Szőlészeti szakosztályi ülés A 
Zeropléumegyei Gazd. Egyesület 
szőlészeti és borászati szakosztálya 
f. hó 15 én (hétfőn) d. u. 2 órakor 
ülést tart.

— Eljegyzés. Sándor Ármin deb
receni ékszerész eljegyezte özv. 
ScJnoartz Mórnó leányát, Olgát Sá 
toraljaujhelyben.

— Dr. Kasztriner Árpád sikere. A
Budapesten megjelenő Zeuekeres- 
kedelrai Közlöny országos népdal
pályázatot hirdetett. A pályázatra 
beérkezett 34 pályamű közül a bíráló 
bizottság a harmadik dijat (100 ko
ronát) a dr. Kárpát »Száz szál gyer
tya . . ,« jeligés dalának ítélte oda, 
„a benne |iuegnyilalkozó hamisítat
lan jókedv és népszerű fordu atos- 
ság jutalmazására.“ —• A pilyadij 
nyertes dal legközelebb megjelenik 
a Zenekereskedelmi Közlöny kiadá- 
iában sőt gramofon lemezeket is 
készítteti róla a szerkesztőség.

— Orvos változás a kórházban. Dr. 
Gönczi Dezső közkórházi alorvos le 
mondott állásáról. Az igy megürese
dett orvosi állásra az alispán már 
meghirdette a pályázatot.

— A Sac mérkőzése. A Sac foot- 
ballcsapata a kassaiakkal szemben 
elért szép eredményen felbuzdulva 
újból állandó tréningbe fog, lloluap 
a gyártelepiek folyton erősödő csa
patával lesz barátságos mérkőzése a 
Sac pályáján a rendes belépődíjak 
mellett.

— Verekedés egy kézfogón Kézfogó 
▼olt hétfőn este Legyesbényén és 
— ősi magyar szokás szerint — ve
rekedés is. Zavodnyik Józsefnek, a 
menyasszony bátyjának fejébe szál
lott uganis a szesz év alaposan el
verte a mulatozókat. Először testvé
reit — köztük a menyasszonyt is —

verte véresre, majd az édesanyjának 
esett és azt fojtogatta. Nehezen le
hetett csak a dühöngő embert meg
fékezni. Mos a járásbíróság foghá
zában várja büntetését.

— Megszökött szállító fuvaros. 
Múlt heti számunkban hirt adtunk 
Weinstein Samu szállító fuvaros 
szökéséről. Habár a rendőrség kézre- 
keritése érdekében mindent elköve
tett, mégis sikerült a szökevénynek 
Brémáig eljutnia, hol hajóra szállt. 
Megállapítást nyert, hogy Mezőla 
borcon át az éjjeli vonattal utazott el.

— Lopással vádolt vasúti ör. A 
takcsányi fűrésztelep közelében la
kott vasúti őr Sziunára lett áthe
lyezve, ennek következtében az üz
letvezetőség ingóságai elszállithatá- 
sára egy teherkocsit bocsátott ren
delkezésére. Az őr azonban mint a 
fűrésztelep helyi viszonyaival ös- 
ruerös, 45 darab első osztály u és 55 
darab másodosztályú deszkát vitt 
magával a gyár rakodó helyéről és 
az 55 drb. deszkát Szinnán 36 ko
ronáéit értékesítette. A fűrész ve
zetője észrevette nyomban a na
gyobb mennyiségű deszka eltűnését 
s azt a csendőrségnek nyomban be
jelentette, amely a nyoiuozatot 
megindította.

— 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 c>akis a magvak rovására és a 
vevők kárára lehetséges.

— Lapunk minden olvasója meg
győződhetik, hogy Polgár Sándor 
orvosi műszer-, kötszer- és sérvkötő 
gyárában minden e szakmába vágó 
cikk a legjutányosabb áron kapható. 
Kérjen árjegyzéket, vagy felvilágo
sítást a szükségelt tárgy megneve
zésével Polgár Sándor orvosi raü- 
sztrgyárostól. Budapest. VII. Erzsé- 
bet-körut 50. szám.

TANÜQY.
Egy kis nyelvészkedés.

II.
(G )Béla, akinek lépten-nyomon ezer 

a panassza, újabb panasszal állít elém 
az egyik közelebbi órán.

— Tanító ur, kérem, tegnap ellop
tak nekem egy kis kést.

— Hát mi panaszolni való van 
ezen ? Kérdem. Még örülhetsz. így 
legalább két késed van egy helyett.

— Dehogy van — válaszolta a 
fiú meglepődve — most már egy 
sincsen.

— Már hogyne vo’na ? — fűzöm 
tovább a szót. Egy késed volt, egyet 
pedig elloptak valakitől neked, ezzel 
együtt már kettő van. Vagy nem?

— Nincs, kérem ; most nem nekem 
loptak ám, hanem tőlem.

— Vagy úgy ? Hát miért nem 
mondtat raiugyárt így? Vagy ptdig 
egészen magyarán: „Edopták a ké- 
sem "

— Máskor igy beszélek majd. Ezt 
a fogadást tette Béla. így, módjával, 
ki lehet irtani a használatból egy-egy 
idegenszerű mondatfűzést.

*
i számmal vannak olyan sza
vaink is, amelyek ellen magyarosság 
szempontjából kifogás nem emelhető.
A közhasználat is elfogadta őket. 
Nyelvészeink is nagyban ajánlják, 
pártolják. Még sem jó szók. Nem 
jdk, mert gondolkozásunk lázad föl 
ellenük.

Egészen közönséges és semmiféle 
szempontból nem kifogásolt szó pl. 
ez: „belépő jegy." Aki használja, 
meg van róla győződve, hogy egész 
vadtnagyarsággal beszól. Hát a ma

gyaros hangzása ellen nem is lehet 
kifogás. Annál inkább azonban gon- 
dolkozástani (logikai) szempontból. 
Gondoljuk ciak meg alaposan, hogy 
mit jelent — szoros szószerinti ér
telemben véve — ez a kifjezés: be- 
lépő jegy. Nemde olyan jegyet, 
amelyik belép ? De hát be tud-e va
lamiféle jegy valahová lépni? Van-e 
annak alioz valamelyes helyváltoz- 
tatási szerve? Lába, szárnya vagy 
mije? Úgy e, hogy nincs. Látott-e 
már valaha valahol olyan jegyet, 
amely egymagya, teljesen önállóan, 
a gazdájától elvontan és elkülönülten 
valahova belépett volna ? UTgy-e hogy 
nem? I)e hiszen, amikor belépő je
gyet mondunk, különben sincs eszünk 
agában sem olyan jegyre gondolni, 
amelyik maga lép be, hanem csakis 
olyanra, amellyel mi lépünk be va
lahová. Oiyanra, amely csak feljogo
sít bennünket arra, hogy valahová 
belépjünk, tehát belépésünket (nem 
fizikailag, hanem erkölcsileg véve) 
lehetővé teszi. Eszerint nem ő a be 
lépő, hanem mi vagyunk. S ezért 
nem is érdemli meg a „belépő jegy" 
nevet, hanem inkább ezt: „belépésre 
feljogosító jegy." Ámde ez egy ki
csit körülményes volna, amit a ma
gyar nem szeret. Abban a spártaival 
tart a magyar ember, hogy kifeje
zéseiben a lehető rövidséget szereti. 
Rövidítsük hát meg a „belépésre 
feljogosító jegy" kifejezést. „Belépő 
jegy*‘-re nem rövidíthetjük, mert 
„belépő"-rői (személyről) az egészben 
szó sincs. Ellenben szó van „belé
pés" ről, mint Cselekedetről. Nézetem 
szerint tehát ez a szó csakis igy le
het hely es: „beiépési jegy." Hasonló 
ehez a régebben hasznait de a for
galomból kiszorult „belépti jegy" 
kifejezés. De ez kevésbé szép hang
zású és amellett még kissé erősza
kosan is van képezve. Alapszava u. i. 
ez az idegenül hangzó szó; belépet. 
Logikailag azonban még ez is ha
sonlíthatatlanul helyesebb a „beiépő 
jegy"-uél, bár szép hangzás dol
gában ez az utóbbi miud a három 
kifejezés között határozottan a lég 
szebb. Ámde szóalkotásnál pusztán 
a jó hangzás után itiduiuuuk nem 
szabad. Ez c&ak olyan volna, mintha 
lidércféuy után indulnánk. Amire a 
szók alkotása tekiutetében építenünk 
kell, az nem más, mint a megdönt- 
hetetlen logikai alap.

Ugyanily féle alkotás ez a kife
jezés is : „halló cső." Ha egyáltalán 
hallana a cső, akkor minden rend
ben volna. Ámde még az agyú sem 
olyan siket, mint őkelme. Dobhár
tyát u. i. elfelejtett neki alkotni a 
mindeneket teremtő Gondviselés. 
De nincs is rá szüksége, mert de
hogy is akar ő valamit hallani. 
Nagy szerényen megelégszik ő avval 
is, ha mások hallanak rajta keresz
tül. Vagy is nem tör ő magasabbra, 
csak arra, hogy „hallási cső" lehes
sen. Maradhatnánk hát ennél az 
elnevezésnél. (Lo feljebb a telefon 
cső érdemelné meg a halló cső ne- 
vet, az is csak evvel a helyesírással: 
Hallói — cső. Hogy miért? Mert 
igen gyakran hangzik rajta keresz
tül a Halló! kiáltás. Hát ^apad 
belőle őrá is.)

A „szökő ev“ is ezeknek az iker
testvére. Milyennek is tarthatja az, 
aki még nem tud róla, a szökő évet ? 
Ugyebár olyannak, amelyik rövi- 
debb a többinél, tehát hamarább 
elsaökik ? Es a valóságban is ssö-

kik-e ez az óv vájjon ? Dehogy js 
szökik. Sót ellenkezőleg, még tovább 
marad a többinél egy egész nappal. 
Mert ennyivel hosszabb az u. n. kö
zönséges évnél, amelyik — nem 
szökik.

(Folyt, köv.)

Előfizetőinkhez.
Felkérjük lapunk tisztelt előflze 

óit, hogy a márc. hő végén 
lejárt előfizetési dijat lehetőleg 
postafordultával küldjék be.

NYILTTÉR

Császárfürdő
Budapesten. Nyári és té li. gyógyhely 
a magyar Irgalmaserend .tulajdona 
Elsőrangú kénes hévvizü gyógyfürdő
modern berendezésű gőzfürdő, Ké
nyelmes iszapfürdők, iszapborogata- 
sok. uszodák, külön hölgyek és urak 
rszéére. Török-, kő- és marvanyfiirdök ; 
hólég. szénsavas- és villamosvízfürdők 
A fürdők kitűnő eredménnyel hasz
náltatnak főleg csuzos bantalmaknsi 
és Idegbajok ellen. Ivó kúra a légző
szervek hurutos eseteiben s altesti 
pangásoknál. 200 kényelmes lakó
szoba. Szolid kezelés, jutányos árak. 
Gyógy- és zenedij nincs. Prospektust 
ingyen és bérmentve küld az Igaz
gatóság.

Szerkesztő: Lánczi Aladár.

Kiadótulajdonos :
LAN DESM A NN  MIKSA

Kiadó lakás.
Négy szobás utczai lakás 

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

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

141-813
Árverési hirdetmény.

A saujhelyi kir, járásbíróság 911 
A.1232|4 sz végzése folytán Özem
mel és Manh.im hátr. 233 kor és 
ezek járulékainak behajtása végett 
1912 év április hő IS én d. e. fél 10 
őrakor Sárospatakon főtér al. a 
vhjtast szenvedő lakásán elárvere
zem azon 720 korona becsült ingó
kat melyeket a bpesti VI. kér kir. 
jbiróság 911 Sp VILI. 770|2 sz. vég
rehajtást rendelő végzés, .lapján 
a saujhelyi kir. jbirósági 811 1232j2 
sz. végrehajtási jegyzőkönyvben 1- 
ő tételek alatt lefoglaltam ' tételek 
alatt vannak összeírva u. ra. bútoro
kat etb.

Saujhely 1912 márcz, hó 29-én.
Ro.ner Imre

kir. bir vhjtó,

Csinos
akást kap takarításért 

megbízható gyermekte- 
lenházaspá vagy özvegy- 
asszony,

Czim a kiadóhivatalban,
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Milliók
használják

rekédtsóg, hurut, elnyál- 
kásodás, görcs és fojtó- 
ktíhögés ellen a Kaiser féle

mell-karamellát
a három fenyő védjeggyel.

6050 közjegyz. 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 Hrabeczy
Kálmán drogériájában Sá

toraljaújhely.

1912. V. 56 2 8z.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bir. kiküldött mint végre
hajtó ezennel közhírré teszi, hogy a 
budapest VI. kér. kir. jbiróságnak 
1911. Sp. XI. 1711. és 1710J3 sz. 
alatt kelt végrehajtást rendelő és a 
varannói kir. járásbíróságnak 1912. 
V. 5Ö|1 kiküldetést tárgvazó vég 
zései folytán dr. Vas Vilmos va
rannói ügyvéd által képviselt Szé- 
nási és Kardos bpesti bej. cég vég
rehajtatnak meg nem nevezett

varannói lakos végrehajtást szenve
dett elleni 970 kor. 82 fillér és 80 
kor. 38 fillér tőkék ezeknek külön
böző időtől járó 6 százalékos kama
tai 141 korona 40 fillér eddigi s a 
még később felmerülendő költségek 
iránti végrehajtási ügyében a végre
hajtást szenvedettnél felül és lefog
lalt 1620 koronára becsült több rend
beli szobabútorok egy drb. gramo
fon satübilől álló ingóságok nyilvá
nos bírói árverésen e!adatnak|s árve
rési határidőül 1 9 1 2 .  március hó 16 -ík  
napjának d u. 3 orakor Varannó köz
ségébe végrehajtást szenvedett la
kásához kitüzetetik, s ahhoz a venni 
szándékozók ezennel meghivatnak.

Varannó 1912. április hó 1 én.
Sztankó László 

kir. jb. irodatisz 
mint kik. végrehajtó.

„ fflWI SARKAK
VILÁG C2IKK
UTOLÉRHETETLEN 

TARTÓSSÁGUI

W \
MINDENÜTT
KAPHATÓ.

I ic p jib b  diiatu
angol, francia, és honi 

férfi ruha szövetek

és női kosz
tüm k e l mé k

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

elvállaltalak.

jM osk ov its germ án
posztó és gyapjúszövet áruháza

Sátoraljaújhely,
R ú k ó c z i - u .  6 , ( K l H |) i a c . )

Bolt helyiségek.
Május hó 1-töl Kazin- 

czy-utcza 5 szám alatt 
kiadók.

Értekezni lehet Özv. 
Rosenberg Sámuelnénál.

Kó eladás.
Faragott (zokli), 

lábazati és járdára  
veres kövek több száz 
négyszögm éter eladó.

B ővebbet a kiadó- 
hivatalban

Főrangú hölgyek legkedvencebb 
ezápltöezere

a FÖLDES-féle

Margit Créme
Ezen kiváló arckanöcsöt az egétz 
világon aok millió urhölív használja, 
mert a legújabb tudománya* ó v á r 
iatok alapján készült arc-k ránt I* 
mert hirnerea vegyéaaak állítása sza
rint ez a legjobb és teljesen Ártal
matlan arc - szépítő és flnoaité 
A Margit-crémet a bőr azonnal felve- 
szi, miért is rögtön beáll a hatás, mely 
valóban meglepő gyers és biztat. A 
bőr teljesen átalakul tőit ót az Ide, 
telt. bársonysima a rozsásfehér lesz 
Pár nap alatt eltűrnek a riaoak. relfk, 
szeplók májfoltek mlaedeneaO s klBténtfi 
A Földes-féle Margit Créaia nemcsak 
szépíti az arcot hanem ápolja éa Meg 
óvja az időjárás a nap és szél Minden 

befolyása ellen.
Utánzatoktól es hamisitványoktél 

óvakodjunk
Kapható az egéez világon Tégelye 1 
l  korona. Margit-szappan 70 fillér 
Margit-puder 1 kor. Í0 fii késnrti éa 

postán kflldi.
Földes Kelemen gyógyteerfez 

Arad.
Kapható : Saujhelyben. Kincsassy Pá
ter. Widder Gyula Hrabéczy Kálmán 
drg. Homonnán Fábián Amold; Nagy. 
mihályon Tolvay Imre Sárospatakon 
Horváth Mátyás gyógyszertárakban.
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női ruhakelme, vászon, szövet selyem, női és férfi *3 
kész fehérnemüek raktára
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Pénzügyi palota.

Tavaszi női ruhakelme selyem, batiszt, zephir és kar
ton újdonságok nagy választékban.
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Versenytárgyalási hirdetmény.
A sárospataki róm. kath. egyháztanács illetve is

kolaszék egy emeleti 4 tanteremmel, 3 szoba, konyha, 
kamara és előszobából álló földszinti 2 tanítói lakással 
s részben a régi folytatólagos épület átalakítása által 
egy emeleti és földszinti olvasó körrel bíró épületnek 
a felépítését határozta el.

Ezen épület a tervek és előméreti költségvetés sze
rint épiténdő.

Az építkezéshez szükséges követ, téglát, homokot, 
vizet és oltatlan rneszet az egyház helyben adja.

A fentemlitett munkálatok kivitelének biztosítása 
czéljából. 1912. április hó 25 napjának délután 2 órájára
a sárospataki róm. kath. plébánia könytári helyiségében 
tartandó zárt ajánlati versenytárgyalás hirdettetik.

A versenyezni óhajtok felhivatnak, hogy a fentebbi 
munkálat végrehajtásának elválalására vonatkozó zárt 
ajánlataikat az ajánlati költségvetéssel együtt a kitűzött 
nap délután 1 órájáig a sárospataki róm. kath. Egyház 
iskolaszék elnökségéhez annyival is inkább igyekezzenek 
beadni, mivel a későbbi érkezettek figyelembe nem fog
nak vétetni.

Ajánlatok az egész munkálatra együttesen is de 
minden, az építéshez tartozó külömböző nemű munká
latokra külön-külön is tehetők.

Feltételek a következők :
1. Az árlejtésben részt vehet minden hazai vállal

kozó és szakértő iparos ki üzletének gyakorlására meg
felelő hatósági engedélyivel bir

2. Csak szabályszerűen kiállított, pecséttel lezárt 
sértetlen borítékban elhelyezett és közvetlenül vagy posa 
utján beadott ajánlatok fognak tárgyalás alá vétetnti. 
Távirat, vagy távbeszélő által bejelenttet, vagy utóajánlat 
el nem fogadtatik.

3. Az ajánlathoz az ajánlati költségvetés végösszege 
5"/#-lékának megfelelő bánatpénznek vagy értékpapírnak 
Salacz Lajos, a sárospataki róm. kát. iskola gondno
kánál történt letételét igazoló pénztári nyugta csatolandó 
mely összeg a pályázat elnyerésével 10'/0-ára kiegészí
tendő.

4. Azok a pályázok, kik ajánlatuk benyújtásakor 
zz egyház isholaszéke előtt ismeretlenek, tartóznak szál- 
litóképeségűket, illetőleg megbízhatóságukat az illetékes 
kereskedelmi és iparkamarai bizonylattal igazolni.

5. A pályázok kötelezettséget vállalnak arra nézve 
hogy ezen építkezéshez szükséges minden anyagot és 
ipari czikkeket, a melyek hazai forrásból beszerezhetők 
és a munkához kizárólag hazai munkásokat és felügye
lőket alkalmaznak.

6. Az egyház iskolaszéke illetve egyház tanácsa 
fenntartja magának azt a jogot, hogy a beérkezett aján
latok közül külön-külön is az ajánlott árakra való te
kintet nélkül szabadon és minden indokolás nélkül vá
laszthasson vagy pedig módosított terv szerint uj ver
senytárgyalást hirdethessen.

7. Az építkezés megkezdésének idejét az építő bi
zottság meghatározza s erről 8 nappal előbb a vállal
kozót értesíti. Ezen idő pont a vállalkozóra kötelező.

8. Az épület iskolatermei és az olvasókör helyisé
gei 1912. évi október hó 15-e're a tanítók lakásai és 
az épület külső rendbehozatala 1913. évi junius hó 1- 
ére teljesen minden tartozékaival együtt elkészttendők 
és használható állapotban átadandók, mert ellenkező 
esetben, vagyis ha az épület részben illetve teljesen 
készen mindkét jelzet időig az Egyháznak át nem adat
nék, minden késedelmes nap után 20 korona büntetés 
pénz tartozik a válalkozó az egyház pénztárába befizetni.

9. A beadandó pályázatok a vállakózóra azonnal, 
mig az egyházra jóváhagyás után válik kötelezővé.

10. A szóban forgó munkálatra vonatkozó műszaki 
művelet és részletes föltételek a plébánia hivatalban 
mindennap d. e. 9 órától 12 óráig és d. u. 2 órától 4 
óráig megtekinthetők.

11. A pályázaton csak az erdetinek megfelelő előmé
retek szerinti körülirásu ajánlatokkal lehet résztvenni.

12. Amenyibben az építkezés kivitelére és elázsá- 
molására nézve az állami általános és részletes feltéte
lek mérvadók, vállalkozó tartózik ajánlatába kitünteti, 
hogy ezen föltételeket ismerte és azokat magára nézve 
kötelezőnek tartja.

13. Pályázók nem dijaztatnak.
14. Bánatpénznek az ajánlatok felülbírálása és azok 

valamelyikének elfogadása után adatnak vissza.
Sárospatak, 1912. április hó 10-én.

Salacz Lajos Grafika Lajos
iskolai godnok. plébános iskolaszéki elnök

Szombat április 13.

Árverési hirdetés.
Gróf Andrássy Géza űr Őnagyméltósága pnrnói 

méneséből / .  i f i  á p r il is  hó 3 0 -án d é le lő tt 1 0  ó r a k o r
árverés utján a következő számfeletti vemhes és csikós 
kancák adatnak el:

12 darab lipiczai kancza  
2  „ angol telivér kancza
ő  „ félvér kancza  és 
1 darab k a ra ti  lippiczai m én  ló. 

Árverés napján vevők részére a tőketerebesi vasúti 
állomáson kocsik állanak rendelkezésre.

Parnó, 1912. április hó 12.

Jószágigazgatóság.

a legjobb cipőkrém az 
egész világon!

f a  eddigi világhirü wiksnek vitriol nélküli gyártása is.

St. Fernolendt, Wien III.
cs. es k ir. udvari szállító 

8 0 .  é v e s  jLfj í’v r i  f o k h & I U í m . ■■

Gr. nd 
Hotel SAN-REMO

N \GY SZÁLLODA 
Bpest, Dohány-u. 40 J<yár-u s.
Minden pályaudvarról villamos megálló 

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

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

Szuterén éttermek Putzer György vezető 
se alatt, ismert couvert-randszereszerint 
Lbéd 6 fogás 2 50. Vacsora') fogás 2 50.

Szolid családi száloda.
A vidékiek találkozó helye.

Igazgató: Tulajdonos:
Sárkány József. Réosey 6usrtáv.

Eladó
br. Sennyey Géza úr Öméltósága 
csörgői uradalmában javított 3 , 
éve* Jorssdai sertés darabja 85 

kiló, 39 féléves sertés darabja 
60 kiló.

Felvilágosítással szolgál az 
uradalmi intézöség Csörgő.

Legjobbnak bizonyult
önműködő, hordható és szállítható szőlő, gyümölcsfa és 

komló permetező

SYPHONIA
borsajtó, hid

rául. sajtó,

mustberendezés, 
szőlő és

gyümölcsnialmokért

MAYFARTH PH. és TSA.
BÉCS, II gyároshoz forduljon

F ran k íu rt a. M., Berlin, Páris,
Gazdag képe* áijegyzék 118-as sz. ingyen és bérmentve.

Képviselőket alkalmaz.
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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 őt ér  a Kossuth-szoborral szemben.

„ F O R H I N “ - n a l  permetez,
I -szö r

Kevesebb 7 a gond, 
V f - s z o r  
i  rl Kevesebb 
“  a rounha, 

rw-szor 
lg Kevesebb, 
L3. amuiiKaber!

mert a „F0RHIN‘‘ a 
w o k szo rta  m e g ja v íto tt

BORDÓI KEVERÉK
kész állapotban !

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

Semmi üledéke nincs! Számtalan elismerd 
nyilatkozat! Gyártjuk az eddig dr. Aschen- 
brandt szabadalmát képezett Rezkenport s 
bordói port is. Kérjen ingyen és bérmentve 

leírást a
E f l D H I M  gyártól Budapest, 
r U I ^ U I l V v i  Váczi-Ut 93.

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

Esetleg részlet fize
tésre is.

jü e g n y i l t !
ifj. SCHWARTZ SÁMUEL selyem, szalag, csipke, disz,

rövidáru és piperecik üzlete.
Itt a legolcsóbban lehet vásárolni mindennemű sely-

t j. • _  I „  x ~  A  _  J  ■ „  _ mindennemű női és férfi ruha hozdmeket, csipke es más díszeket v a c k a i

Olcsó szabott árak! Pontos kiszolgálás!
Kiváló tisztelettel

i/j. Schwarcz Sámuel.

Egy 3 szobából előszoba vil
lanyvilágítás e's vizvezete'kkel el
látott és mellékhelyiségekből álló 
modern lakás.

május 1-től kiadó.
Bővebbet a kiadóhivatalban

Fantóni Béla elegánsan be
rendezett borbély és fodrász 
termét a Pénzügyipaiotábói jjujapCSjj jakereskeíő cég 
Kazinczy utca 2 számú házban ^  megvéte|re mindennemű pu. 
(Wllkovszky mellé) f évi má- hafákat kis „ g y  nagy tételekben, 
jus hó t-én áthelyezi. Ajánlatok >fakereskedő“ jeligé

vei a kiadóhivatalban küldendők.

SALGÓTARJANI 
Kószéiibánya Részvénytársulat

széntermékei (szobafütésre és ipari czélokra)

KLAR és NEUMAN cégnél
Sátoraljaújhely

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

valamint porosz briket kapható.
Superfosfát-m tftrágya Káli- ó

ivóvíz 
mindenüttK e r e s s ü k  m in d e n b e n  a  le g jo b b a t!

S z á n t ó i  s a v a n y u v i z e t
mely gazdag természetes szénsavtartalmánál fogva rendkívül kellemes, az egészségre hasznos, elsőrangú asztali viz. Erősen hugyhajtó hatású, 
elősegíti az emésztést megakdályozza a gyomorégést. A Szántói savanyuviz : Bornak fűszer, Betegnek: gyógyszer, tgézségesnek : óvszer 

Főraktár • Tóth Lajos fűszer, csemege bor és ásványvizek kereskedésében Sátoraljaújhely, a volt Nagy Ferencz üzlethelyiségében.
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RAKOVSZKY SÁNDOR
tisztit és fest báli és alkalmi díszes női ruhákat selyem csipke blouzokát, pongyolákat, ruha-aljakat, kosztüm- 

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

RA K O V SZK Y  SÁ N D O R
kelme és ruha festő és vegytisztító Sátoraljaújhely. Bercsényi

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

F E S T

Vágvölgyi „Zenit" Asbestpalagyár Részvénytársaság

„Z E N IT ' A S B E S T P A L A
a jelenkor legkitűnőbb fedőnnyngn Öles*' elposrfFhatatlan tetőzet.

l j , T lib< n •
rl • rupp-1, —

n — Nhiu törik, nem
— I G-okóly j-u'y és igy

jr. ;  
i  i t -2 J*ÚÍ4tí . aiuililK.

B' - V. f >• i-

\ \  7 a y \  j fa kereskedő
» tv  1^ Í ^ j -Lv í\_ iS ’i < v Sátoraljaújhely

Zenit Asbestpala ZempíénvéTAegye kizárólagos elárusítója.

MEGHÍVÓ.

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

lettel meghívja =

SZEGÓ SÁNDOR.

Vétel nem kötelező !

Nyomatott Landtsmann Miksa es Társa ke n>\n>< n tíájúban Saióraijaűjhdy"
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