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Hainalodik.
(bb .) Hát mégis csak hiába volt 

a sok nagy bizalom. Végleg meg
bukott szegény Khuen. Hiába 
mondtak le olyan gyalyalázatosan 
a hires házhatározatról is, hiába 
vették le a cifra kuruc ruhát s 
álltak csúfos meztelenséggel Bécs 
előtt: még ez se használt.

Harminc millió koronát költött 
szegény Khuen most két eszten
deje a választásokra. Nem sokáig 
élvezte az eredményét. Ezért a 
két esztendei uralkodásért ugyan 
kár volt azt a tenger pénzt elpo
csékolni.

Lukács László lett a Khuen 
utóda és így az már teljesen 
bizonyos, hogy az u j kormány az 
általános választói jégbiztosításá
val fogja kezdeni a működését.

Ez pedig azt jelenti, hogy a 
mostani kormányvaltozás egyúttal 
rendszerváltozás is, és hogy ez a 
rendszerváltozás egyedül a füg
getlenségi pártnak köszönhető, ez 
a rendszerváltozás a függetlenségi 
pártnak teljes és fényes diadala.

A lüggetlenségi párt követelte 
kezdettől fogva az általános vá
lasztójogot. Khuen, Tiszával szö
vetkezve, ellene szegült ennek a 
követelésnek. Minden módon meg
akarták hiúsítani, hogy elkészül
jön a választási reform, hogy tiszta 
és becsületes választások lehesse
nek Magyarországon, mert tudták, 
hogy ha a magyar nemzet aka
rata szabadon és tisztán nyilat- 
kozhatik meg, akkor nekik vegük 
van mindörökre.

Hiába volt a hátuk mögött két
százötven főnyi többség, mégse 
tudták az általános választójog 
diadalát megakadályozni. Álig 
negyven főnyi csekély kisebbség 
volt ellenükben, a lüggetlenségi 
párt, mégis győzött, mégis ke
resztülvitte teljesen, amit akart. 
Világosan mutatja ez, hogy csak 
az igazságban van a valódi erő, 
a valódi hatalom, és hogy a leg
nagyobb többség is tehetetlen, 
ha nincs mellette az igazság.

Khuen most már eltűnik, s el
tűnik vele mind az a gyalázatos
ság, amit az ő kormányzata két 
év alatt felhalmozott ebben a sze
rencsétlen országban. Pedig ta

Ián ezer év óta összesen n-'m volt 
annyi szenny, annyi bitványság a 
magyar történelemben, mint anteny- 
nyit ez a veszedelmes ember két 
esztendő alatt felidézett. Megköny- 
nyebbülten lélekzik fel minden jó 
érzésű tisztességes ember, hogy 
ettől az erkölcsi érzéktelenségben 
szenvedő, mindenre képes mor
vától s piibékjeinek vad tatárjá
rásától megszabadultunk.

S ezt egyedül s kizárólag a 
lüggetlenségi párt elszánt, 'lanka
datlan haicának köszönhetjük. 
Csodát művelt ez a negyven em
ber, mikor annyi gúny, annyi ül
dözés közt, annyi csábítás ellenére, 
szövetségeseitől is cserbehagyva, 
csaknem egy évig bírta a nehéz, 
makacs küzdelmet. S a végrom
lástól mentette meg az országot, 
mikor a választójog becsületes re
formját kierőszakolta.

Nem lesznek most már százez
res választások. Nem fogják becs
telen emberek hónapokon át itatni 
a választókat. Tisztviselőket, vas
utasokat nem fogják a hivatal fő
nökök korbácscsal hajszolni a kor
mány táborába. Nem fogja min
den kerületben egy két gazember 
összevásárolni a kormány számára 
az eladó választókat. Szabadon 
fog megszólalni a választásokon 
a nép valódi akarata.

S lesz becsületes kerületi be- 
osstás is. Ujhely külön kerület 
lesz, amint már rég annak kel
lett volna lennie. Nem lesz hoz
zácsapva koloncnak harmincnégj I 
falu. Leitatott buta tótok megva- 
sárolt baromi szavazata nem fogja 
lenyomni az öntudatos városi pol-1 
gárság szabad és becsületes aka- 
aatnyilvánitását.

Es talán valahára lesz már egy j 
kis rendszerváltozás Zemplénvár- [ 
megyében is. Mert ez a szeren
csétlen vármegye talán az egyet
len az országban, ahol változat
lanul állt és áll ma is a régi, 
romlott, erkölcstelen korupt rend
szer. Mikor az ellenzék 1905-ben 
legyőzte Tiszát, más vármegyék
ben nagy változások következtek. 
Nálunk maradt minden, ahogy 
volt. Azelőtt is Meczner Gyula 
dirigált, az ő rossz szelleme ural-

Ikodott, azután még inkább. Az 
j előtt még legalább fékezte s eny
hítette Meczner Gyula befolyását 
1 ladik Bála gróf korrekt, kifogás- 

I tálán úri egyénisége. De mióta 
Andrássy Gyula elkövette azt a 

I végzetes ballépést, hogy éppen 
Meczner Gyulát hozta saját vár- 
megyéje élére, azóta nincs kor
látja Meczner Gyula közismert 
önzésének, önkényes, törvénytipró 
erőszakosságának. Sokkal rosszabb 
lett a vármegye állapota a koalí
ció óta, mint azelőtt volt. S kü
lönösen Ujhely szomorú elmara
dottságát legalább 80 percenttel 
Meczner Gyula kormányzatának 
kontójára kell Írni.

Ha egyebet nem tesz nekünk 
az uj kormány, csak meneszti 
Meczner Gyulát, már az is meg
váltás lesz Zemplénvármegye szá- 
számára. Akárki jön utána, az 
csak jobb lehet. Nem nézzük a 
politikáját, csak igazságos, tör
vénytisztelő ember legyen, üröm
mel lógjuk üdvözölni.

Lukács László nem irt össze 
annyi okos könyvet, mint Andrássy 
Gyula. De az életet s az embe
reket százszor jobban ismeri 
Andrássy Gyulánál. Tudomásunk 
van róla, hogy jól ismeri Meczner 
Gyulát is. Es ezért bízunk benne, 
hogy nem fogja megtartani.

Hogy micsoda tnegkönnyebü- 
lése, micsoda lelszabadulása lesz 
az itt a lelkeknek, ha Meczner 
Gyula valahára távozik, azt érzi 
s megérti mindenki, aki látja, 
hogy ennek az egy embernek a 
kíméletet s igazságot nem ismerő 
vad erőszakossága milyen ki nos, 
roppant nyomást gyakorolt itt a 
legtöbb ember szabadságára és 
lelkiismeretére. Úgy látszik, a 
hosszú éjszaka után Zemplén is 
várhat már legalább némi cse
kély hajnalhasadást.

— ápárilis 20.
— A Kassaiak az Újhelyi sportért.

A Magyar Atlétikai azovetseg f. ho 
2’J-im tartandó közgyűléshez a Kas
sai Atlétikai Club a következő in- 
itványt nyújtotta be : „A MaSz ál
tal rendezendő propaganda verse
nyek kiírását kéri oly varosokban, 
ahol eddig az atlétikát kellő hozáér- 
tés hiányában nem űzik, mig a többi 
sport virágzik, tehát az atlétikának 
is megfelelő talaja lenne. Indulhat 
a MASz egyszer a MOTESz példá
ját! is, ki ez irányú működésével a 
vidéki sport megalapítása körűi hal 
hatatlan érdemeket szerzett. Győr.

| Miskolcz,, Ujhely, Ungvár, Szatmár 
stb. mind oiy városok, a hol egy 
ilyen propaganda verseny uj korsza
kot jelentene a város sporttörténeté
ben. „Úgy látszik tehát, hogy a kas
saiak sokkal többet törődnek a mi 
sport életünkkel, mint mi ha 
lesz Ujhelyben — ami nagyon kívá
natos — valaha virágzó sportéleti 
azért elsősorban a kassai atlétika, 
clubot illeti majd az érd ra,

Iparosérdekek
és a

A magyar ipar nép mindig a gol
gota tövises útját járja és a mind 
lehetetlenebbé fajuló viszonyok el
viselhetetlen terheivel megküzdeni 
nem tud, nem képes.

Az átkozott közösségnek a ma
gyar ipar is megissza a levét. A 
mi ddő és már már üres komédia 
számba menő közjogi viták mellett 
az egyre-másra következő kormá
nyok az ország közgazdasági éle
tére üdvös alkotást évtizedek óta 
felmutatni nem tudnak.

A magyar iparososztály közelebbi 
érdekeivel 1884 óta — 24 éve — 
csak 15)07-ben foglalkozott a tör
vényhozás. Ekkor szakadt a mun
kaadók nyakába a munkásbiztositás 
nyűge. Ez idő óta az iparosságnak 
mindt n régi baja, panasza szinte 
feledésbe ment. Annyi uj hajt, annyi 
terhet és kellemetlenséget hozottéi u 
törvény, hogy a bábeli raunkásbiz- 
to.'itási zűrzavar elfeledte: ni látszott 
minden régi bajt.

Pedig a veszedelem napról-napra 
nő! Az iparosság érdekeit megvé
deni hivatott ipartürvény idejét 
múlta. Kivénült, elaggott s a mai 
korszakon időkövetelményeinek helyt 
áliaui nem tud. Uj törvényre van 
szükség, mely megvédje a munka
adót és a munkást egyaránt, szabá
lyozza az ipar és az iparos fogalmát 
s uj rendelkezésekkel vessen gátat 
annak az ezer anomáliának, mely 
— ha tétlenül fogjuk szemlélni rö
videsen kipusititjf hazánkból a tisz
tességes ipart és annak tisztes ruivt- 
lőit.

Gondoskodni kell a munkaviszony 
sürgős szabályozásáról ép úgy, mint 
az elöregedett munkaképtelen ipa
rosok aggkori ellátásáról nyugdijáról.

Magyarország társadalmának e ha
talmas osztályánál még mi sem tör
tént arra nézve, hogy megfelelő 
intézinéuy által gondoskodva legyeit 
az arra szorulók elöregedés, munka- 
képtelenség esetire való biztositá* 
sáról.

Hol van azután az iparfejlesztés 
felette fontos kérdése ? Mind oly

Nincs többé nedves lakás, „BIBER" teszi szárazzá.
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problémák, melyek a magyar iparos 
dtztÉy jólétét hiratvák megalapozni.

Somiért nem tudtunk eddig lénye
ges oreilniénvt elérni ipari jólétünk 
e7oi*DZ(Jitáia terén ? Mert a törvény
hozó testületben vagy egyáltalán 
nem, vagy oly gyengén volt képvi
selve az iparososztály és az ipar 
érdeke, hogy szavunk és fellépé
sünknek súlya nagyon kevés, vagy 
egyáltalán nem volt.

Pedig joggal megkívánhatja a 
magyar iparos és kereskedővilág, 
hogy boldogulhatása érdekében olya
nok is hozzanak törvényt, akik az 
iparososztoly érdekeit ismerik, prob
lémáit megértik, a kiknek van érzé
kük, fogékonyságuk és szaktudásuk, 
a kik tisztában vannak kívánsága
inkkal, bajainkkal s a kik törvény
hozói működésűkkel az ország egye
temes érdekei mellett az iparososz
tály érdekeinek is szentelhetik tudá
sukat, tapasztalataikat.

Iparos embereknek is be kell jut- 
niok a ^törvényhozás házába, hogv 
közvetlenül tudhassanak közremű
ködni annak az osztálynak érdeké
ben, me'yuek sorsával két évtizede 
oly mostohán bánt el a kormányok 
egész légiója.

A most folyó politikai válságból 
a magyar iparosság csak egy hasz 
nőt remél vágyakozó szívvel. Az 
általános, egyenlő és titkos válasz
tói jog megvalósulását, a mellyel 
helyzetének javulását is bizton re
mélheti.

Mert ha az uj választási rendszer 
alapján oly szószólókat küldhet az 
ország házába, a kik az iparososz
tály mai tarthatatlan helyzetének 
megszüntetését a meddő közjogi vi
táknál előbbre valóknak fogjak te
kinteni és ügyünk érdekében bátran 
síkra szálunk, úgy nemsokára 
less uj jó törvényünk, lesz gon
doskodás az iparosok aggkori ellá
tásáról és lesznek intézményes biz
tosítékaink a hazai ipar fejlesztésére, 
a magyar iparososztály helyzetének 
felvirágoztatására.

Magyar iparosok saját érdeketek
ben követeljétek az általános,egyenlő 
és titkos választói jogot 1

Zöldy Nándor

Az országgyűlés feloszlatása után kifejezéssel, a melyre szószerint em- 
igen közel lévén a husvét, én a L á-| ékezni már nem tudok, hogy feltét
zár Vilm os és neje szives kívánsá- lenül hiheti amit mondok. De Lam- 
gára még a húsvéti ünnepekre m a -! berg azután is csak a bús kételkedő 
radtam. (Az előbbinek a hadjárat maradt; amit végre a katonaság is 
alatt hadsegéde lettem.) | megsokkalt és zúgolódni kezdett, és

Husvét másodnapján délután a Lamberg beleegyezett, hogy ő átad-

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

Irta : Matolai Ételé.

Elkészülvén a törvénycikkek, a k i
rály ígéretéhez képest szentesítette 
azokat és Pozsonyba jött az ország
gyűlést személyesen berekeszteni. 
Ez az ünnepély s tény a Primási pa
lotában ment véghez. A király be
szédet olvas föl (a melynek kezdő 
mondatát most is szórol-szóra tu
dom) meglehetős németes kiej
téssel és a szentesített törvényeket 
végrehajtás végett a nádornak — 
mint királyi helytartójának — adá át. 
Ez 18-18. április hó 14-ikén tör
tént. Néhay Bánffy Dezső báró mint 
miniszterelnök a március 15 ike he
lyett nemzeti ünneppé április 11-ikét 
akará tenni, mint az 1848-iki törvé
nyek királyi szentesítésének napját: 
nem sikerült: talán épen azért, mert 
igaz ugyan, hogy a törvények szén- 
resitést záradékának kelte április hó 
11-től volt, de az imént leirt ünne
pélyes szentesítés csakugyan 14-én 
ment végbe, a melyet az épen egy 
évvel utöbb történt függetlenségi nyi
latkozat miatt. Bánffy Dezső még 
sem tehetett nemzeti hivatalos ün- 
neppé._________________

Dunámul levő „Au"-ban ("ligetben) 
észrevétlenül sok nép gyülekezék, a 
közönség azt Ilivé, hogy ez csak a 
husvét másodnapjának ünneplése — 
fiuk sorakoztak csapatokba a kato
naságot utánozva — a közönség azt 
gondolá, hogy ez csak já té k ; egy
szerre csak adott jelre megindulnak 
s a hajóhídon át a városba jönnek, 
nyomukban nagy tömeg, meglett 
emberek, falusiak mindenféle cső
cselék nép. Ekkor már felszedették 
a hidat, hogy legalább többen át ne 
jöhessenek, de már is igen sokan 
jöttek át és egyenesen a zsidó ne
gyednek mentek.

Lön nagy zavar a városban, lótás 
futás, katonaság is eljött, Wallmoden- 
vasasok és Alexander-gyalogság; a 
katonai parancsnok az utóbb szeren
csétlen véget ért Lamberg gróf volt. 
Az országgyűlési fiatalság már ekkor 
eloszlott, csak történetesen maradt 
még meg egy-kettő, mint magam is ; 
de jöttek meglett férfiak, úri embe
rek is, úgy hogy egy vegyes, de te
kintélyes csapatot képeztünk. Vezé
rünk lett egy magos, karcsú, közép 
korú Pálíy gróf — ha nem csalódom 
— János és .Lopresti Lajos báró, 
óriás erejű csinos ember, ez is már 
nem nagyon fiatal. Időnkint egy csa
patban állánk vagy nyomulónk előre 
és bár sokaknak szinte hihetetlen 
lesz, kimondom, hogy bátrabban, 
határozottabban, mintsem a gyalog 
katonaság, a melynek — úgy sej
tem — utasítása lehetett a nagyon 
szelíd főparancsnoktól, Lamberg tá
bornoktól, hogy ne adjon okot a 
népnek panaszokra. A  lovasságnak 
nem volt oka fegyverét használni, 
az egyszerűen cirkált, s előle a nép 
minden ellenállás nélkül kitért. A va
sasokhoz csatlakozott Lázár Vilm os 
is, lovat adtak alá s egy ideig velők 
cirkált. Minket és a gyalog Katona
ságot pedig a nép kövekkel is meg- 
hajigált. Híre jött, hogy a csőcseleK 
a zsidó iskolába betört, a mire kö
zülünk egy csapat a Lopresti Lajos 
vezetése alatt kiválva oda sietett, de 
már akkor az utca egészen fehér 
volt, mintha hó esett volna az isko
lai eltépett könyvek lapjaitól, a me
lyeket a zavargók az ablakokon k i
szórtak, de megjövetelünk neszét

ja valaki másnak a parancsnokságot. 
Átvette tehát másnap reggel Mada- 
rasy nevű gyalogsági nyugalmazott

Írás- olvasás mesterségét s Így j,,. 
sonlé trükkök kieszelésére nem 20n. 
dúlhatnak.

Lokál£atrlottzmus.
Már nyílnak a völgyben a kerti 

virágok s Bécsnek büszke víra bi
zonyára megkapta már a legújabb

- - — „ n x -  - -  . x idivatu kalap és toalett rendel0u.lt,,>őrnagy (nem Miklós a nyug. huszar- . . .  , 1‘”lluo|eseket.
százados, a ki az ötvenes években ' ' 1‘ 18 Pari!,3al is akad dolgunk. Bu

dapestről tán már csak spiesbürger.N.-Azarban lakott) oly nyilatkozattal, 
hogy ő majd megmutatja, hogy nem 
engedi a katonaságot büntetlenül bán
talmazni (insultálni). Másnap — , ked
den reggel — habár már már min
den csendes volt. jelentkeztünk ismét 
szolgálatra, s valameiy katonai rak
tár féléhez utasítottak, a hol majd 
fegyvert adnak használatunkra. Egy 
M ária-Terézia korbeli hosszú fegyvert 
választék magamnak, mert lövésre 
úgy sem számíthattunk, szuronya 
pedig úgy hozá volt rozsdásodva, 
hogy egy könnyen le nem eshetett 
se le nem üthették. Ez nap azonban 
már minden csendes volt, nem akadt 
semmi dolgunk. És ez a csendes 
jámbor ember, Lamberg tábornok 
nem egészen fél év múlva o ly kül
detést nyert, a mely miatt a Buda 
és Pest közti hajóhídon mártír ha
lált kellett szenvednie. Nem valódi 
sors satyrája ?

Néhány nappal utóbb én is búcsút 
vevék Pozsonytól, és Pestre men
tem, hogy a váltó ügyvédi oklevelet 
is megszerezzem.

(Folyt, köv.)

Piaci mizériák.

Arai drága, az tisztátlan, arai olcsó 
az tiszta. Ez volt a kitűzött jelmon
dat a husvét előtti piacon. Valljuk 
meg az igazat, ogy csöppet sem 
haragszunk a rendőrkapitány uria, 
aki egy kitűnő ötlettel lehetőleg 
megmentette a közönségünket a 
nyuzástól. A jóakarat való. pláne, 
ha az a köz érdekében előtt meg 
kell hajolni. Sajnos, helyi lapjaink 
még ezt sem tudták elhallgatni,

véve, már elmenekülének. Az ajtókat euuél fogva már elmélkedni is le
zárva találván. Lopresti a kilincseket bet a dolog felett. Tény az, hogy a 
csak megrázta és minden ajtó két-1 drága cikkek egészségi szempontból 
felé lárult előttünk, három zavargót, j ki( lU alá  üstek a2 0 |MÓbbakniI  
aki mar rá nem ért kimenekülni, sí , . .., , "
ajtó megé, kályha lyukba vagy egyeb Vaiu-Illlljleg a hygiemkus kérdés 
ilyen helyre húzódott meg, .el.ogtunk háttérbe szőrű *. Így aztán könnyen 
s a városházára küldöttünk. j tnegeshetik, hogy az olcsó lesz csak

Visszamenvén a tágas nagy utcára, igazán drága, mert hát az orvosság-
egy háznak emeleti ablakáról — a 
mely alatt egy Buday nevezetűnek 
dohányos boltja volt — szemem lát
tára lóvés történt fejünk felett a 
zavargók tömege felé, a mire köz
lök egy ember halva rogyott össze. 
Ezt a városházához vittek és nagy 
zúgolódás támada a nép közt, hogy 
szörnyűség, hogy a katonaság lövöl
dözi az embereket. Lemenven én is 
a városházához, ott találtam 
berget Lázár Vilm ossal, a kinek a

nak szabott ára vau. Más módot 
kuli tehát keresni a piacdrágaság 
letörésére, az egyik a sok közül, 
hogy más vidékről hívjunk elárusí
tókat s a becsületes napi árak meg
állapításával biztosítsuk az áruk 
eladását.

A huivét előtti rendszabályozás 
Lám- í még preci duusnek sem jó. A meg-

lövést már előbb elbeszéltem. Asze-1 bloliott *‘ofal', b» az eljárás titkát 
lid Lamberg sóhajtozott, zavarban1 meK,udJak1 sittnek nem épen friss 
volt, hogy a katonaság ellen zugo-1 tojásaikat a kevésbé higiénikus va 
lodik a nép, Lázár Vilmos hiaba^jat és túrót olcsón árusítani gon- 
biztatá, mondván hogy az a lövési dőlvén azt, hogy igy bajba nem jut- 

jött, de Ő nem!nak A mélyed leszállított árak ilynem a katonaságtól jött, de ő nem 
merte hinni. Lázár Vilm os meglát- j ,  , ,
ván engem, felszólít, hogy beszeljem | ,BlloSas mellett a .jualitást nem csők
éi Lantbergnek a lövést, de lehet-é I tceutoui, de emelni fogják. A dolog
hitelt adni elbeszélésemnek? kérdé, bán csak egy szerencse hogy a 
a mire Lázár Vilm os feleié oly erős I dóki kofák e lit je aligha ismeri uz

gerek szerzik be szükségleteiket. Es 
mi jut Ujhelynek,? Semmi. Mi imád
junk városunkat, a képzelet sas- 
szárnyain világvárost csináluuk be
lőle, de iparosainkkal és kereske
dőinkkel igen kevés küzéssóget vál
lalunk. Az egész vonalon bizonyos 
lekicsinylés tapasztalható s a pesti 
áru, pláne a bécsi és párisi, ha rossz, 
akkor is nagyobb respektusban re- 
szesül, mint az újhelyi. így aztán 
ne prédikáljunk forgalomról fejlő
désről. A fővárosi iparosok és keres
kedők szinte átérzik a helyzetet és 
igyekszenek is versenyükkel városuk 
iparát és kereskedelmét lenyomui. 
Eddig csak a polgárok kapták ha
lomszámra a kürözvényeket s csak 
azoknál alkalmatlankodtak a kikül
dött segédképviselői, ma már a vá
rosházára is betelték lábukat. Jól 
tudják ők azt, hogy nyílt verseny
nél az összeg nagysága a döntő és 
az eredményt még pótajáulattal seiu 
lehet reperálui. A legutóbbi városi 
közgyűlés Koseuthal budapesti sza
bócégnek adta ki a rendőrség, tűz
oltóság stb. ruházati és felsze
relési cikkek szállítását. Az igaz, 
hogyha 1—2 jelesebb helybeli 
cég tudomására adatott volna a pesti 
szabó ajánlatának összege és ha 
csak kis defferencia marad feuu, a 
a legszentebb kötelessége a város 
vezetőségének a helybeli cégek 
előnyben részesítése. Mert ezek itt 
élnek, keresetüket itt költik el, ezt 
a várost s ennek polgárait támogat
ják. 11a a városházán ily közönyö
sen veszik ezt, úgy a polgárokat 
hiába intjük jobb belátásra. A lo 
kálpatriotizmus lobogójának elsősor
ban a városháza épületén kell lo
bognia.

Ujhely és az álta
lános választójog

Mivel e rovatban az országos po
litika nem foglal helyet, joggal fel
tehető a kérdés, hogy lehet e váro
sunk speciális szempontjából fca* ál
talános választói jog kérdését szeiu- 
ügyre venui.

Sietek ezért kijelenteni, hogy az 
általános választói jogra már létér
dekből is sokkal nagyobb szüksé
günk van, mint pl. Debrecennek, 
vagy Borsinak. A szavazati jog ki- 
terjesztése ugyanis a választói ke
rületek számát is növelni fogja. Ab
ban pedig minden felfogás találko
zik, hogy a magyar sz upremáczió 
fenntartása érdekében elsősorban a 
városoknak kell külön választási ke
rületet biztosítani. így hát Ujhely 
is külön fog képviselőt választani, 
miáltal tekintélye emelkedni fog, 
fejlődése biztosítva lesz. A politika 
színterén azok a városok sokat

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

Vegytisztító és gőzmosó z
tisztításra elfogad mindennemű báli és alkalmi ruhákat, bútorszöveteket
Gallér és kézelők kristály fehérre tisztlttatnak, ~ v

Vasalások 1 órán belül. ^
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nyomnak a latban, amelyek függet
lenek több községtől. Példákkal tu
dom igazolni, hogy 1—2 kisebb vá
ros mennyit köszönhet annak, hogy 
a választásoknál egyedül dönt s a 
mindenkori kormányok beoézgetés.'t 
mennyire kivívta. De már a megyé
nél is nagyobb respektust kapnak 
ezek a városok. Ujhely rendezett 
tanácsú város, mint ilyen teljes autó 
nómiáva! n -m rendelkezik, de poli
tikai szempontból sincs nagy értél e. 
Nem önnálló test, hanem csak egy 
testrész. A hozzája csatolt 30—40 
falu összege fölényben vau vele 
szemben. Így aztán hiába kérünk 
katonazágot, vagy Uzletvezetőséget, 
semmi érdemünk sincsen intézmé
nyek elérésére. A politika számtana 
ezek szerint csak igy dolgozik : Sá
toraljaújhely - Borsi, liudabány ács
ka, Bari Bodzásujlak. Így tehát van 
reményünk arra, hogy az általános 
választói jog meghonosításával már 
nem lehet miaukét a szomszéd fa
lucskákkal összemérni.

A tokaji
dráma.

Geöcze István ellen, aki Gyón 
gyüssy tokaji jegyző feleségét 
szerelemféltésből megölte, most 
adta be a kir. ügyészség a vád
iratot. A btk. 248 §-a alapján 
gyilkossággal vádoljak meg a 
jelenleg vizsgálati fogságban ülő 
bűnöst, aki — mint az a ubb 
szészerint közölt vádirat igazolja 
— még mii.dig azt ál itja — a 
tanuk vallomásával szemben — 
hogy neki G> öngyüssynévül sze
relmi viszonya volt és igy oka 
volt a féllékenykcd ’sre.

Geöcze vallomása.
GeÖcze István a terhére rótt cselek
mény elkövetését a vizsgálóbíró a.tál 
történt kihallgatása alkalmával be 
ismerte. Beismerő vallomása szerint, 
Gyöngyössy Lajosné és közte 4—5 
éve keletkezett szere'iui viszony volt, 
s el is határozták, hogy tengeren 
túlra szökve együtt lógnak éiui.

1911 év tavaszán Niederraülier Fe
renci állatorvos Gyöngy össy ékhez 
gyakran ellátogatva, Gjöngyüsayné 
megváltoztatta ama elhatározását, 
hogy vele (Geöczéve ) megszokjék, 
indokolva ezt azzal, nogy férjevei 
békésen együtt akar élni, mire ő 
(Geöcze) kijelentette, hogy az ellen, 
ha férjével békésen akar élni, kifo
gást nem tesz, s ké&z a szerei mi 
viszonyt megszakítani, de hogy más
sal szerelmi viszonyt folytas.on, azt 
nem tűri, s felszólította Gyön^yös- 
synét, hogy az állatorvossá i sze
relmi viszonnyal hagyjon fel, s búr 
erre Gyüngyüssynét mostoha anyja 
is kérte, Gyöngyössynó kérelmüket 
nem teljesítette, s az állatorvos Iá-

F E L  s o  m a g y a r o r s z á g i  h í r l a p

togatásait továbbra is folytatta, ami 
öt (Geöeét nagyon ingerelte. Külö
nösen akkor izgult fel nagyon, ami
kor Gyöngyössynó közölte vele, hogy 
zongorát hozatva az állatorvostól fog 
zongoraleckéket venni, s ekkor 
Gyüngyöcsyn hói a következő aia* 
vakut intézte. „Nézze lelkem, hogy 
veszi maga azt, hogy ha egyszer 
ide jövök, s magukat itt négy kézre 
játszva, flöitö ve találván, mindket
tőjüket agyon ütöm."

Gyöngyössynó eme fenyegetésre 
a tt rvtői elállott, s Ígérte hogy sza
kit az állatorvossal, s hogy azt többé 
nem fogadja.

Ez időtől úgy tapasztalta, hogy 
az állatorvos az előbbi állapothoz 
képest kew.vblnt jár! Gyöngycissi- 
ékhez, s ezeket a látogatásait is ak 
kor tette, ha Gyöngy össy ééknél tár 
saság volt.

Mit észlelt Geöcze]?
1911 évi november 16-án Tareza- 

Ion vo't, s onnan az esti vonattal 
tért haza ; a vonattal hazafelé menve 
a Gyüngyüssyék lakába közelében 
találkozott az á latorvossal, ez gya
nús lévén előtte, saját lakása kapu
jánál meghúzódva leste, hova fog 
menni az állatorvos, s látta hogy az 
a Gyöngyössé k lakására tért be, a 
lakas sötét volt, s a sötét lakásban 
tartózkodott az állatorvosüyüngyös 
synéval mindaddig, mig a szomszé
dos ház kapujának — ahol Gyön
gy össy voit — i yikorgása jelezte 
azt. hogy Gyöngy s-y haza indu:t, 
s ekkor távozott el ;z állatorvos. | 
Mig az ál atorvos a lakásban vo't 
eszébe ötlött a terheltnek, hogy la
kásáról forgópiszto’yát kihozva az 
állatorvost lelövi, de megfigyelését 
megszakítani nem akarván, ettől n 
tervtől elállott.

Az állatorvos a lakásból kijüvet 
találkozott Gyöngyössyvei.

Gyöngvössy haza térvén, lakása 
ki lelt világítva, s nejével asztalhoz 
ült, látta az ab akou át, hogy Gyön- 
gyössyné izgatott, öltvizéko rend t- 
len, s hogy férjéhez igen nyájas, s 
akkor elhatározta, hogy a végből, 
hogy Gyöngyössynét közelebbről is 
megfigyelhesse, bemegy Gjöngyös- 
syékhez. Be is ment, s ekkor Gyön
gyösinél! ugyan olyan változásokat 
észlelt, minők a velő való szerelmi 
egy Ultiét után szoktak rajta nyi vá 
nu ni. Viselkedéséből észle te, hogy 
úgy előtte, mint a férje előtt 
valamit titkom akar. ö.tüzéke ren 
delien, haja zilált volt, a szobában 
levő pamlag szintén rendetlenségben 
volt, olyan nyomok voltak rajja. 
mintha a>on szeretkeztek vo na. Eme 
körülmények megerősítették őt ama 
hiteben, hogy Gyöngyössynó a tett 
ígéretét nem váltotta be. A vacsora 
utáni kártyajátéknál figyelve Gyön
gyössynét, viselkedésegyanúját meg 
inkább meg* rősit* tte, s Gyöngvöa- 
s)iié kijelentéseiből arra következte
tett. hogy eme este i találkát az ai 
iatorvoBsal már a délután folyamán 
beszélték meg.

Amikor 10 óra köriil Gyöngyös* 
syéktől távozva lakására tért, eme 
gyanuokok alapján elhatározta, hogy 
úgy Gyöngyössynét mintazut n ón 
magát is megö.i, s akkor ruii djari 
irt egy levelet Gyöngy össy L e ó 
nak reggel pedig egy levelet test
véreinek, egyet pedig Schiller Mór 
nak irt, utóbbit üzleti ügyben.

A gyilkosság
1911 évi november 15-én délejőtt 

9—10 óra közt forgópisztolyát elő
zőleg magához véve átment Gyön- 
gyössyék lakására, Gyöngyössynó az 
el őszobából jobbra nyíló hálószobá
ban tartózkodott, s midón őt meg
látta, uz előszobán át az első szobába 
ment, s ott terhelt felé fordít va, 
ro>sz á'omról tett említést, erre ter
helt szemrehányást téve neki csal- 
faságáért, a zsebéből forgópisztolyát 
kivéve, azzal Gyöngyössynéra lőtt, 
a lövés után Gyöngyössynó a dí
ványról felugorva jaj vészekéivé ki
felé ment kült, mire még egvszar rá- 
iőlt, majd pedig önmagát lőtte meg 
jobb halántékán, s eszmé'etlenüí ősz 
szeesett.

Gyöngyössyék vallomása.
Gyöugyössy Lajosné megsérülése 

után lett kiallgutva, s eskü a alt val
lotta, hogy az esemény t megelőző
leg pár héttel tette neki GvÖcze 
eiue ajánlatot, hogy tengeren túlra 
szökjenek, s körülbelül egy héttel 
az eset előtt, luikor ajánlatát vissza
utasította, fényt gette meg azzal, hogy 
ha kívánságának, eleget nem .tesz, 
mindkettőjüket kivégzi.

A cselekmény elkövetés-t a Geöcze 
vallomásában leirt módon adja e'.ő.

Gyöngy össy Lajos vallomása sze- 
riut neje megsérelrueztetése után 
közölte, hogy terh it már előzőleg 
megfenyegette azzal, hogy megö i, 
ha kívánságát netu tt lje<it:, t. i. a 
szökést, s erre 8 napi gondolkodási 
időt tűzött ki. Lakásán n •jéliez in
tézendő Geüczető! eredő levelet nem 
taláit, s mert neje hal.i a e'őtt es
küt tett arra, hogy mással viszonya 
nem voit, Geöcze ide vonatkozó e.ő 
i dósát valótlannak tartja.

Mit mondanak a tanuk?
Molnár József né 1010 évi szí p- 

temh r hónaptól állott Gyöngvössy ek 
szó gálatáhan, s tudja, hogy Geöcze, 
mint Ni -dtrniUller á iatorvos több
ször me-fordu tak a háznál, de arról 
hogy Gyöngy össy nének nevezettek, 
kel viszonya lett volna, nem tud. s 
mert a férj és feleség egymást sz»: 
rették, azt kizártnak tartja. Val'o- 
mása szerint az eset. előtt egy héttel 
vo't Geöcze Gyöugyö.ssy éknél, s 
mint egy másfél órát töltött o.t, s 
ez időtől úrnője mindig levert és szó 
mórit volt, 1911 november 16-án ur 
nője 5 órakor este hazatérve az 
ágira iedöit, s ott a udf, fél 8 óra 
körül jóit az állatorvos, s mintegy 
10 percig beszélget* tt s azutan ta 
vozott, a szoba világos volt, s ő (tanú) 
a látogatás ideje a att a szomszéd 
szobában lévén, egész idő alatt látta 
hogy egymással táróról beszélget
tek. Geöcze a vacsora id ‘jeti ment 
Gyöngyössyékhez, s onnan háromne
gyed 10 óra körül távozott el, 1911 
november 17-én déle ott fél 10 óra
kor lement a pincébe, ho: ö percig 
időzött, s ez idő a>atl követte el 
Geöcze cselekményét.

Benedek Erzsébet és So tész E z 
tér tanuk igazolják azt, hogy Gyön 
gyössjnét, ki vig kedélyű nő \ot , az 
esetet megelőző napokban levert, 
szomorú volt, s kifejezést adott an 
nak, hogy a varrodában készített hlu 
zát nem igen lesz ideje hordani.

Nied-muüiU r Ferenci . valloiuasa 
szerint, őt Gyöngyösiekhez kizáró 
lag baráti viszony fűzte, Gyöngyi* - 
synéva' szerelmi viszonya nem volt.

1011 november 16-án este azért ment 
Gyöngyössyékhez, hogy őket szín
házba hívja.

Győrfi Borbála, Hazai Ferenczné, 
Molnár Anna, és Guba Róza tanult 
tudják azt, hogy úgy Geöcze, mint 
az állatorvos gyakoriak voltak Gyön- 
gyössyék lakásán, de arra nézve, 
hogy Gyöngyössynó és nevezettek 
valamelyike közt belső szerelmi vi
szonya is lett volna, bizonyítékot 
nem nyújtanak.

Szepesi Mari tanú vallomása sze
rint Geöcze 1011 évi novembet 16- 
ról 17-re menuő éjjel sokat járt ki 
s be a lakásán, s 17-én reggel már 
7 órakor távozott, később a piacon 
üvegeket vásárolt, s azokat a pad
lásra hordatta fel.

Keller Borbála tanú vallomása sze
rint Geöcze november 17-én reggel 
7 órakor volt özv. dr. Kröcnernénél, 
kérdezte hon van-e, s ama kijelen
tésre, hogy templomba ment, azt 
válaszolta: éppen most tudott el
menni, távozott.

Kánya István és Musánszki Béla 
tanuk igazolják azt, hogy Geöcze 
november 16-án Tarczalon léte alkal
mával szokatlanul komoly volt, s 
midőn utóbbi tanú ezt az elmaradt 
kártya párti folytán előállottnak nyil
vánította, Geöcze azt a kijelen
tést tette : egész más dolog jár az 
ő eszébe.

A városházáról.
Dr. Wittmann Ferencz szakértői 
véleménye. — A polgármester évi 
jelentese. — Polgármesteri pro- 

gramm. — Az uj városház előtérben.
*

Dr Wiümann szakvéleménjre.

A villanygyár és a város közölt 
felmerült diferenciák elintézése rövi
desen lehetővé válik. Dr. Wittmann 
Ferenc műegyetemi tanár szakértői 
véleményét már beterjesztette a pol
gármesternek. Hogy mit tartalmaz a 
szakértői vélemény, azt még nem 
tughatjuk, mert a polgármester ta
nulmányozni kívánja azt, mielőtt nyil
vánosság elé hozza. Azt azonban si
került megtudnunk, hogy dr. Wittmann 
a legrészletesebben terjeszkedik ki 
szakértői véleményében a legaprólé- 

j kosabb dolgokra is és nemcsak a 
közvilágításra és a villanygyári üzem- 

| re vonatkozóan ad tanácsokat, de 
| foglalkozik a város és a villanygyár 
között fennálló szerződéssel is, amely 
ugyancsak oka annak, hogy nem ka
punk minden tekintetben kifogástalan 
világítást.

Az évi jelentés.

A másik érdekes eseménye a vá
rosházának a polgármester most ké
szülő évi jelentése, amelyben az el 
mull év közigazgatási eredményeiről 
számol be. hzelött is szokásban vol
tak a polgármesteri évi jelentések, 
sőt már Székely Elek Is adott ki egy
néhány jelentést, de ezek eddig min
dig csak a száraz statisztikai adatok 
felsorolására szorítkoztak és távol- 

; ról sem érintettek olyas kérdéseket, 
amelyek az egyes tisztviselők mun
kaképességét illetőleg engedtek volna 
bepillantást az adminisztrációba. Far
kas Andor most a legrészletesebben 
ad számot az elmúlt év eredményei-

S i r o l i n * '  R o c h e  ”
e ze rsze re sen  bevált

tüdőhurutok ellen
f r is s  és id ü lt

köhö g es , h ö rg h u ru tn á l 
tiid ő g y u lad áso k  után.

Egészsége.s tüdők erős étvágy óvszer a
tüdővész e llen .
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ről és kitér jelentésében nemcsak 
azokra az eredményekre, melyek az 
adminisztrációt kedvező világításban 
állítják a nyilvánosság elé, hanem a 
legőszintébb nyíltsággal mutat rá 
azokra a hiányokra is, melyek a vá
rosi közigazgatás zavartalan mene
tére bénitólag hatnak. — A nagytér- 
jedelmü és rendkívül érdekes jelen
tés már sajtó alatt van és rövidesen 
szétosztásra kerül.

Polgármesteri programm.

£  Ugyancsak most van sajtó alatt és 
a polgármester évi jelentésével kö
rülbelül egyidőben kerül szétosztásra 
a polgármester jövőben követendő 
programmja is. Megválasztása alkal
mával ígéretet tett Farkas Andor a 
képviselő testületnek, hogy mihelyt 
alkalma nyílik rá, részletes program- 
mot fog adni terveiről, mellyel a vá
ros fejlődését kívánja előbbre vinni. 
Ennek az ígéretnek a beváltására 
most kerít sort a .polgármester 
és terjedelmes, gazdag tartalmú pro
graméiban mutat utat a képviselőtes
tületnek a jövőbeni munkára.

Az ui városház

Hogy mik azok a tervek, amiket 
a polgármester programmjában fel
sorol, arról mindazideig nem kívánja 
a nyilvánosságot tájékoztatni, antig 
az egész programm nem kerül ki a 
sajtó alól. Annyit azonban már elárult 
előttünk, — és ezzel azt hisszük, 
nem követünkéiindiskreciót — hogy 
a megvalósítandó tervek előterében 
az uj városháza, építése áll. tz t 
úgy kívánja a polgármester keresz
tül vinni, hogy megvásárolná a Nagy 
Lujza-féle Rákóczi-utczai házat, a 
városházat a Vörös Ökör kerti ré
szére helyezné, mig az utca két sar
kán — a rendőrség épületének he
lyén és a Nagy Lujza-féle telken — 
emeletes bérházakat építtetne Az 
építési költségek mintegy 800.000 
koronára rúgnának, de a várost nem 
terhelné semmiféle kiadás, mert az 
épületek jövedelme teljesen fedezné 
a felvett kölcsön annuitását. — 
Egyébként — ha majd megjelenik 
nyomtatásban a polgármesteri ;pro- 
gramm — részletesen fogunk arról 
számot adni.

Pleskó Géza 
szökése.

Pleskó Géza szökéséről most ér
keztek csupán hiteles inlnrmációk. 
Csak most tudtuk meg, hogy mi 
lyen vakmerő módon szökött meg 
az erős felügyelet alatt álló ka
tonai fogházból ez a mindenre 
elszánt haramia. Sokak előtt ta
lán hihetetlennek látszik a szökés
nek ez a módja, de akik látták 
már Pleskót, ezt a hatalmas izom
zatú, tagbaszakadt haramiát, azok 
el tudják képzelni, hogy pusztán 
az emberi nyers erő felhasználá
sával nyitották meg ő és társai a 
zárka vaszáros ajtajait.

Akivel 18 csendőrnek kell birokra 
kelni, hogy elfoghassák, az előtt 
nem igen maradhat csukva egy 
fogházi zárka ajtaja. Csak az a 
csudálatos, hogy a katonai ható
ság — ahol pedig tudtak rette
netes erejéről és semmitől vissza 
nem ijedő elszántságáról — nem 
őriztette jobban Pleskót, mint 
más közönséges íoglyot és lehe

tővé tette, hogy másik két társá
val előre elkészítse a szökést.

Mert hogy előre kieszelt, terv
szerű szökésről van ez esetben 
szó, ez nem lehet vitás. Bizonyítja 
ezt az a körülmény, hogy hárman 
tűntek el egyszerre, de bizonyítja 
maga a szökés keresztülvitele is, 
mert eddig egyiküknek sem sike 
rült nyomára akadni.

Most 8 vármegye csendőrsége 
és az egész ország rendőrsége 
keresi a szökevényeket és mert 
hihető, hogy rövidesen mégis csak 
kézrekerülnek.

*

A szökés részleteiről és az eddigi 
nyomozásról a következőket kö
zölhetjük :

Még nem fogták el.

Amit már előző számunkban is je 
leztünk, valónak bizonyult. Pleskó 
Gézát nem fogták el Nagyváradon, 
sőt még csak nem is látták azon a 
vidéken. Egyelőre még csak nem 
is tudják, hogy merre keressék Ples 
kóékat és csupán az elfogatása előtti 
időtől egybegyült adatok alapján 
folytatják a nyomozást.

Hogy történt a szökés?
Pleskó két katonaszökevény társával 
együtt a Bástya-utcai katonai főőr- 
súg börtönében volt elzárva. Pieskó 
a börtönben eleintéu féktelen termé
szetéhez híven makaC'iil viselkedett, 
engedetlerskedett, úgy, hogy e miatt 
apróbb büntetéseket is kapott. Pár 
hét óta azonban csodálatosan meg
szelídült, mindenkinek engedelmes
kedett és ettől fogva semmi baj nem 
volt vele.

A vizsgálati foglyokat kétszer 
vitték naponta sétá'ni. Tekintettel 
arra, hogy ezek a foglyok tulajdon
képpen még nincsenek elitélve, a 
reájuk való felügyelet sem oly szi
gorú, mint a többi katonai börtönök 
ben. Az ilyen séták alatt a foglyok 
egész kényelmesen beszélgethettek 
egymással. így ismerkedett meg Pies
kó Géza két társává), akiket rábe
szélt a szökésre és a szökés módjai
ról is pontosan kioktatta őket. ügy 
beszélték meg, hogy mivel közöttük 
Kánya a legerősebb legény és mivel 
különben is az ő cellája van a lég 
észrevétlenebb helyen, először ő töri 
fel a cella ajtaját, azután segít a 
szabadulásban két társának is. A sző 
késre a éjszakát választották ki.

Ejfölután 2 óra tájban a hata!raas 
erejű Kánya tényleg feltörte a cel
lája ajtaját. Mivel meggyőzödön róla, 
hogy az épü.etben mindenki alszik 
és a folyosón senki sincsen, óvato
san odalopt zott Pleskó cel lájához 
Pleskó belülről ő kívülről neki fe
küdtek hátukkal az ajtónak, a mely 
Cíakhamar kinyílott. Balogh kisza
badítása még ennél is könyebben 
ment, mert ehhez mar hárman vol
tak. A három szökevény ezután le
ment -íz udvarba, s azután anélkül, 
hogy va aki is észrevette volna őket, 
átvetették magukat a keiitésen és 
nekivágtak a városnak. A szökésü
ket csak reggel vették észre.

Nyomozás.

Alapos a gyanú, hogy Pleskó Nyí
regyháza felé vette útját. A nyí
regyházi tanyákról ugyanis állandóan 
érkeznek jelentések/hogy Pleskót 
a tanyák menti országúton látták kó 
borolni. De Valószínűvé teszi ezt az 
is, hogy Pleskó elfogatása alatt a 
katholikus temetőbe rejtette el a 
mindenfelől összerabolt holmikat és 
ezeket most szeretné kiásni. Ezért

a nyíregyházai hatholikus temetőt 
most állandóan négy rendőr őrzi.

Nincs azonban kizárva, hogy más 
ösmerös helyeket fog előbb felkeresni 
az elvetemült haramia, mielőtt Nyí
regyházát szerencséltetné látogatá- 
zával és ezért állandóan keresi most 
annak a 8 vármegyének mindé csen
dőre és rendőre, ahol utóbbi időkben 
rablásait elkövette.

IRODALMI KRÓNIKA

Dr. Matolay Viktor
„Ráskai Magdá44 ja.

(aa) Nagy gyönyörűséggel kö
zöltük annak idején — ide s tova 
négy hónapja —, hogy a magyar 
tud. Akadémia városunk immár iro 
dalruilag számottevő, tehetséges szü
löttének, Dr. Matolay Viktornak 
ítélte oda a Kóczán-dijat.

Nem csekély jelentőségű dolog 
ez, mert a Koczán-pályázat évek 
hosszú során át meddő volt, mig a 
a múlt éven 22 beérkezett dráma 
közül a Bayer József, Heinrich Gusz
táv és Endrődi Sándor ak. tagokból 
álló bizottság egyhangúlag „Ráskay 
Magdalnak Ítélte a babért.

Az „Akadémiai ErtesiőM 1911. 
decemberi füzete öt oldalon keresz
tül méltatja a pályanyertes művet és 
lényegileg a következőket mondja:

„Uáskai Magda“ egy még ki nem 
forrott de határozott tehetségnek 
reményekre jogosító pályakezdése. 
a benne megnyilvánuló eszményi 
érzés, a hitvesi hűség megkapó di
csőítése, természetes, jóizlés és elő
adásának értelmessége messze fölé 
emeli a művet a többi pálya mun
káknak. Cselekménye révén a régi 
romantikus drámák csoportjába tar
tozik. Legnagyobbb e’őnye, hogy. 
meséje egy főalak köré van cso
portosítva s igy a dráme attekithető, 
egységes."

Az akadémia pedig ilyen egyhangú 
elismerésekben eléggé szűkmarkú.

A darab cselekménye a mohácsi 
vész után játszik. — Magda férje, 
Pálóczy is elment a csatába, de nem 
jött vissza. Senki se tudja, él-e vagy 
meghalt. Magda türelemmel, hűség
gel vár reá a Sárospatak melletti 
újhelyi várban. Mellette van társal
kodónője Gillányi Judith, akit mint 
árvát fogadott magához, és várna
gya Ulrich, akire Pálóczy bízta rá 
a hitvesét és vagyonát, amikor Mo
hács alá ment.

Judith beleszeret Ulrichba, Ulrich 
pedig Magdiba. Judith eltitkolja 
szerelmét; Ulrich megvallja. Magda 
azonban visszautasítja — a szolgát.

Szerelmes azonban Magdába a 
Zápolya-párti Perén) i Péter is, aki 
hírül hozza Pálóczy elestét és os
trom alá fogja a Ferdinándhoz szító 
újhelyi várat is, meg annak csoda- 
daszép asszonyát is.

Ulrich visszautasítása után arra 
szánja magát, hogy elárulja a várat, 
azt hívén, hogy az özvegy ily mó
don az ő hitvesi karjaiba kényszerül. 
Perényi pedig egy javasasszony ut
ján próbálja kezét megszerezni. Mi
előtt az asszony még raegkisérelué

a csábítást, Ulrich árulása folytán 
megnyílnak a vár kapui. Perényi 
elfogatja Ulrichot és halálra ítéli 
majd Magda kérésére szabadon bô  
csátja. Ekkor Ulrich kijelenti hogy 
nem magyar ember követte el az 
áru:ást, mert ő spanyol nemes — 
azután bünbánóiag leszúrja magát 
Mire holtan esik össze — Judith aki 
titkon szerette Ulrichot. Magda rá- 
borul Judithra és Ulrich haldokolva 
mond nekik végbucsut.

Matolay nemes hevülettel és finom 
tollal megirt történelmi drámája el
érte a legnagyobb kitüutetést, amire 
egy irodalmi alkotás számíthat: az 
akadémia megkoszorúzta.

A mi dicséretünk akárhogy kicif
rázzuk is, csak egyszerű muskátli e 
mellett a komoly babér mellett. Kát 
nem is kutatgatunk mi a mű szép
ségei és esetleges gyengéi között, 
hanem szinte krilikátlan gyönyörű
séggel és büszkességgel olvassuk el 
a szép özvegy megható történetét 
— azután azt a szerény, magyaros, 
őszinte muskátlivirágot csendesen 
odatesszük a komoly babérkoszorú 
mellé.

H Í R E K .

Visszajár a lelkem . . .
Visszajár majd az én lelkem 
Belenézni szép szemedbe,
Ilyen csillag nincs az égen,
Nincs ily angyal a menyekbe.
Visszajár majd az én lelkem . . .

Visszajár majd az én lelkem 
Számonkérki hűtlenséged,
Forró lázas éjjeleken 
Valaki ha ölel téged,
Visszajár majd az én lelkem . . .

Kroó József,

— Egyházi hír. Fejes István püs
pök, Dokus Ernő egyházkerületi fő
gondnok, Dókus Gyula egyházi fő
gondnok és Meczner Béla egyházme
gyei gondnok, részint ma, részint 
holnap Budapestre utaznak, hogy az 
egyetemes Konvent ápr. 24-től 28-ig 
terjedő tavaszi ülésén részt vegyenek.

— Egyházmegyei közgyüléi. A  fel
sőzempléni reí egyházmegye tavaszi 
közgyűlését f. hó 23-án tartja meg 
a rét egyház tanácstermében. A gyű
lést reggel 8 órakor kezdődő isten- 
tisztelet előzi meg

— Seprőgépet vesznek? Egy bá
tyúi seprőgyár ajánlatot tett a város
nak egy seprőgép szállítására, mely 
az utcák tisztántartását nagyon meg
könnyítené. A tanács csütörtökön a 
Rákóczi- és Kossuth-utcákon kipró
bálta a gépet és a próba állítólag 
nagyon jól sikerült. Mint értesülünk 
most azt akarja a .tanács javasolni 
— a próbára való hivatkozással — 
a képviselőtestületnek, hogy szerez
zen be egyilyen ltíOO koronába kerülő 
seprőgépet. Azt azonban valószínűleg 
nem fogják javasolni, hogy az Ár
pád - és ehhez hasonló utcákon is 
próbálják ki a gépet, mert akkor 
nagyon kétségessé válna a gép hasz- 
navehetősége.
| | — Labdarugó mérkőzöl. F. hó 21-én
vasárnap d. u. 4 órakor a Szabad
ságiért sportpályán a sátoraljaújhe
lyi Atietikai Club I. csapata bajnoki 
labdarugó mérkőzést tart a Mateóczi 
Sport Egylet I. csapatával. A mér
kőzést Czapek Ödön szövetségi biro 
vezeti.

Legújabb divatu kalapok
-----  ' m :  LEGJOBB MINŐSÉGBEN ÉS OLCSÓ ÁRBAN KAPHATÓK

SZENES LIPÓT uriihal Bzletébeii iSáíoraljaujhelylien. ^
Cavaszi /elöltök, /ehérnemüek nyakkendők és keztyűk. " fé r f i czipö különlegességek.
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— Baleset. Sebestyén Jenő, az ál
lami mértékhitelesítő hivatal főnöke 
e napokban egy motorkerékpáron 
kirándulásra indult. A honvéd kaszár
nya előtt azonban egy kutya került 
a kerékpár alá és Sebestyén oly 
szerencsétlenül esett le, hogy fején 
és lábán erős zuzódásokat szenve
dett. Sebestyént a kaszárnya hord
agyán a közkórházba szállították,

— Vasárnapi korcsmazárás. lutrik 
község képviselőtestülete az elmúlt 
héten tartott közgyűlésen Grigássy 
Gyula gkath. lelkész indítványára 
elhatározta, miszerint a vármegye 
közönségéhez felír aziránt, hogy a 
pénzügyminiszter rendelje el a korcs
máknak szombat este 0 órától hétfő 
reggeli 6 óráig leendő zárvatartását. 
Ehelyütt meg kell említenünk, mi
szerint a petriki korcsraárosnak nagy 
része van abban, hogy a kéviselő- 
testület magáévá tette az indítványt.

— Csak Mauthner-fóle magvakat 
vásárolnak helyesen gondolkodó, szá 
mitó gazdák és kertészek még ak
kor is, ha mások olcsóbbak volná
nak, mert tapasztalatból tudják, hogy 
az esakis a magvak rovására és a 
vevők kárára lehtséges.

— Triesti általános biztosító tasulat.
(Assicurazioni Generáli) Budapest 
V. Dorottya-utca 10 és 12. A Köz
gazdaság rovatában közüljük a
Tuiesti általános biztositó tásuiat (As- 
sicurazioni Generáli), e legnagyobb, 
leggazdagabb és legrégibb biztosító 
inlézetiiuk mérlegének főbb adatait. 
Teljes mérleggel atársulat mindenki
nek, aki e célból hozza fordul a lég 
nagyobb készséggel szolgál. Az in
tézet elfogad ; élet.-.tüz,-szállítmány- 
üveg,- és betörés elleni biztosításo
kat. Közvetít továbbá: Jégbiztositá 
sokat a Magyarjég- és viszontbiztó- 
siló r. t. baleset és szavatóssági biz
tosításokat az első o. általános bal
eset biztosító társaság, valamint ke
zességi és óvádékbiztositásokat, el
tulajdonítás, lopás, hűtlen kezelés és 
sikasztás elleni biztositásókat és ver
senylovak, telivérek és egyéb érté
kesebb tenyészállatok biztósitását a 
„Minerva" általános biztosító rész
vénytársaság számara. a saujhelyi 
főügyuöksógj: Hiisch Albert, a Küzp 
Takarékp. főkönyvelője.

— Abonyi Irén üzletét megnagyob 
bitva azt Kazinczy-utca 8 szám )dro- 
geriaval szembe) helyezte át.

— Kit szerencséje nagy. A magy. 
kir. szab. XXIX. osztalysorsjátek 
csütörtöki befejező húzásán a 0Ü8.0U0 
kor. főnyereményt a 73395 sz. 8.'8ad 
eladott sorsjégygyel ismét a hirue 
v«s Kiss Károly es társa bank rész. 
társaság ‘Budapest Knssuth Lajos u. 
13) szerencsés vevői nyerték, hol 
immár ötödször nyrték meg a 
üOO.OOO ikor. főnyereményt, nem 
hiába »Kiss szerncaéje nagy.

TANÜQY.
Egy kis nyelvészkedés.

III.

(G) Számtani könyveink azt, hogy 
pl. „48 korona", igy írják ; 48 K. 
(Nagy K-val.) Túlságosan nagy 
megtiszteltetésnek tartom azt az 
igéuytelen koronára, hogy ily kivé
telesen kitüntetik. Nem tudok rá 
semmiféle okot. Ha még a magyar 
szent Koronával tenuők ezt, érte
ném valahogy. Annak történeti 
múltja, jelentősége és fontossága az 
embert erre a tiszteletadásra szinte 
rá kényszeríti. De minden 100 fil
léres apró ezüst korouácskával !

A nagy betű tisztessége a ma
gyarban tudvalevőleg csak a tu
lajdon főneveknek jár ki. Y’agyis 
tzoknak, amelyekből — a szemé
lyek vezeték- és keresztneveit ki
véve — csakis egyetlen-egy van. 
(Ezért ha a koronákból — elég szo
morú sors 1 — véletlenül valakinek

csupán csak egy van a birtokában, 
hát nem bánom, írja kegyeletes ra
gaszkodásból nagy K-val. ezt még 
menteni tudom valahogy. De ami
kor 48 van belőle egy rakáson, mint 
a fentebbi példában, vagy pedig 
esetleg ezer meg ezer !

A koronának nagy K-val való 
irasa már határozottan nómetes szo
kás. Az osztrák vagy a német só-i 
gortól ragadhatott ránk. A német 
tartja u. i. olyan nagyra a főneveit, 
hogy valamennyit nagy betűvel 
tiszteli meg. De mi bátran leszállit- 
haijuk a lóhátról őkoronaságát és 
csak igy jelülhetnők : „kor." így 
nem tennénk erőszakot a magyar 
nyelv, illetve a magyar helyesírás 
szellemén.

Vagy hogy egyebütt kereshetjük 
ennek az Írásmódnak a nyitját ? Ott, 
hogy a mikor a korona értéket be
hozták, azért kezdték a koronát 
nagy K-val jelezni, nehogy össze
tévesszék az eddig használatban volt 
„kr.“ (krajcár) elnevezéssel? Meg
lehet. Ámde ez sem volt éppen 
szükséges, mert a koronát tisztán 
kis k-val vagy pedig „kor." rövi
dített szóval lehetett volna jelölni s 
ez esetben sem tévesztettük volna 
össze a krajcár „kr.“ jelzésével. De 
ha esetleg igy volt is, ennek csakis 
átmenetileg volt értelme, amig meg
szoktuk a korona és fillér elneve- 
vezést a forint és krajcár helyett. 
Ez immár megtörténtnek mondható. 
Az átmeneti állapot tehát bátran 
véget érhet és a koronát ezentúl 
egyszerűen kis „k.", vagy pedig 
„kor.“ jelzéssel jelezhetnek úgy is
kolai könyvüukben, mint az általá
nos iskolai és magánhasználatban. 
A magyar nyelv jóságos sztdleme 
amely elleu akarva akaratlanul any- 
nyi sokat vétünk, összetett kezekkel 
kéri ezt minden illetékes tényezőtől.

közgazdaság.

( í j ) A kedvezőtlen, túlnedves idő
járás s közben néhány fagyos éjjel 
a vetések állását igen rontotta.

A mezei munkák legnagyobb rész
ben szüneteltek, vagy legalább is 
nagyon lassan haladtak, olyannyira, 
hogy ma április második felében a 
tavaszi kalászok vetése sok helyen 
még nincs befejezve, sőt azon is 
aggódhatunk,hogy vajon tanácsos t  
még egyaltalában az arpa és zabve
tés ily előrehaladott időszakban, liosz- 
szu gyakorlatom alatt ily későn ve
tett kalászos vetemény soha sem 
hozott raög középszerű hozamot sem.

Dombosabb talajokon valamenyire 
előrehaladt a tavaszi vetés, de a műt 
heti néhány fagy tetemes kárt okozott 
a kikelt tavaszi vetésekben. Az ősziek 
is nagyon ruegsinylelték a mostoha 
időjárást a búza éa rozs raegsárgult, 
a mi a termés hozamára feltétlenül 
káros hatással lesz; egy kedvező 
május még sokat javíthat ugyan, de 
jó aratás nézetem szeriut ki vhu zárva.

Azt hiszem, hogy az életárak emel
kedése főképen az általánosan ked 
vezőtlen termés kilátások következté
ben állott be, bizony börzén, ahol min
dent tudnak a többnyire inkább opti 
m isták.

Szülőinkben különben a melegebb 
fekvésű helyeken a fagy szintén tett 
némi kárt, mely azonban még lé
nyegtelen. Helyenként még most sem 
fejezhették be nyitást és metszést 
a nedves időjárás következtében, me
legebb helyeken azonban már fo
lyik a szőlők első kapálása.

Megyénk alsó részében a rétek, le
gelők legnagyobb része a nagy ár- 
vizek következtében még most js v íz  alatt ál), s a jószág még ki ne g

járhat ami bizony szintén nagy ká
rára van gázdáinknak.

— A Trieszti Áitalános Biztosító
Társulat (Assicurazioni Generáli) f. 
évi április hó 4 ón tartott 80 ik köz
gyűlésén terjesztettek be az 1911 
évi mérlegek. Az előttünk fekvő je
lentésből látjuk, hogy az 1911 de
cember 31-én érvényben volt élet
biztosítási tőkeösszegek 1. 789.190.207 
korona és 74 fill. tettek ki és az év 
folyamán bevett dijak 51,905.357 
korona 81 fillére rúgtak. Az életbiz
tosítási osztály dijtartaléka 24.558.447 
korona 87 fi dérrel 351.843,080 kor. 
02 fillérre emelkedett. Az életbizto- 
sitottak osztalékalapja 6. 987,470 kor. 
49 fillért tesz ki. A tüzbiztositási 
ágban, beleértve a tUkörüvegbiztcsi- 
tást; a dij bevétel 18.155,025.823 kor. 
biztosítási összeg után 31.117,251 kor. 
84 fillér volt, miből 10 077,855 kor. 
29 fillér viszontbiztosításra forditat 
tott, úgy, hogy a tiszta díjbevétel 
20.339,590 kor. 55 fillérre rúgott és 
ez összegből 14.714.913 kor. 09 fii. 
mint díjtartalék minden tehertől mén 
teu jövő évre viteltől át. A jövő évek
ben esedékessé váló dijküteiezvények 
összege 148.108.144 kor. 98 fillér. A 
betörésbiztositás ágban a díjbevétel 
1.494,540 kor. 70 fillérre rúgott, mi
ből levonván u viszonbiztositást a 
tiszta díjbevétel 810.101 kor. 49 fill. 
tett ki. A száPitniánybiztositási ág
ban a dijbe.’étel kitett 5.133,335 kor.
29 fill., mely a viszontbiztosítások 
levonása után 2.339.844 kor 58 fill. 
rúgott. Károkért a társasig 1911-ben 
45.723,047 kor 90 fillér és alapítása 
óta 1.063,798,459 kor. 33 fillért fize 
tett ki. E kártérítési összegekből ha
zánkra 211.795,053 kor. 79 fillér esik 
A uyereség-tartalékok közül, melyek 
összesen 23,957,883 kor. 59 fillérre 
rúgnak, különösen kieinelcndök az 
alapszabályszeriuti nyereségtartalék, 
mely 0.804,335 kor. 18 fillért tesz ki. 
az érteapapirok árfolyamingadozására 
alakított tartalék, mely az idei átu 
talással együtt 14 962,200 korona 70 
fillérre rúg. továbbá felem itendő a 
160,000 kor. rugó kétes követelések 
tartaléka és az ingatlan tartalék, mely 
az ide átutalással 2.031,287 kor. 05 
fillért tesz ki, Részvényenkint 700 
arauy frank osztalék kerül kifizetésre 
A társaság összes tártál- kjai éa alap
jai, melyek elsőrangú értékben van
nak elhelyezve, az idei átalakulások 
folytán 892.746,96$ kor. 47 füléiről 
416 840,622 kor. 48 fillére eraelked 
tek, melyek következőképen van
nak elyhelyezve: 1. Ingantlanok és 
jelzálog-követelések 101.703,390 kor. 
00 fill. 2. E etbiztósitási kötvényekre 
adott kölcsönök 36.48999G kor. 03 
fillér, 3. Letéteményezett értékpapí
rokra adott kölcsönök 4.961.098 kor.
30 fill. 4. Értékpapírok 249 564 355 
kor. 85 fii). 5. Követelések államok
nál és tartományoknál 19,182,014 kor. 
70 fillér. 0. Tárca-váltók 034.457 kor. 
05 fillér. 7. Készpénz és az intézet 
követelései a hitelezők követelései
nek levonásával 4.305.309 kor. 81 
fillér, összesen 410.840,022 korona 
40 fillér. Ezen értékből 82 millió 
korona magyar értékre esik. Ezen 
alkalommal arra utalunk, hogy az 
Assicuraztoni Generáli .legújabb le
ányintézete, a „Minerva" általános 
biztositógrészvény társaság Budapes
ten a kezességi és óvadék-, valamint 
az eltulajdonítás, lopás, hűtlen keze 
lés és sikkasztás elleni biztósitás*, 
nernkülüiuben a versenylovak, teli
vérek és más értékesebb tenyészál
latok biztosítását vezette be, mint 
uj ágazatokat hazánkban.

Szerkesztő: Lánczi Aladár.

Kiadótulajdonos:
L A N D E S M A N N  M I K S A

640 1912. sz.
Árverés hirdetmény.

A saujhelyi kir. jbiróság 911 V. 
1060(5 sz. végzése folytán a Sza- 
bolcsruegyei népbank m. sz. 300 kor. 
követelésének és e«ek járulékainak

behajtása végeit 1912 évi áprttmM
23 án d e. 10 és fél órakor Saujhely.
ben Kazinczy utca 5 sz. alatt s foly
tatólag Fő-utcza sz. a. vhajtást szen
vedő lakásán, üaletébon elárverezem 
azon 970 koronára becsült ingókat, 

melyeket a nyíregyházai kir. tör
vényszék 6083 9 11 P . sz. vhajtást 
rendelő végzése alapján a saujhelyi 
kir jbirósági 911 V. 1060/2 s». vhaj- 
tási jegyzőkönyvben 1—8 tételek 
alatt vannak összeírva u. ru. bú
torokat, Írógépet stb.

Saujhely, 1912. ápr. 9-é n.
Rosner Imre. bir. vhajtó

Fantóni Béla elegánsan be
rendezett borbély és fodrász 
érmét a Pénzügyipalotából 
Kazinczy utca 2 számú házban 
Wilkovszky mellé) f évi má- 
us hő 1 -én áthelyezi.

Őszi trágyázás!
óvakodjunk 
a hamisítá
soktól !

Valódi

A  óvakodjunk
a hami.sitá-

e i .  soktól !

T h o m s a s s a l a k
a legjobb és legolcsóbb foszforsavas 

műtrágya!

a Thomasphospuat Fabrtken Berlin,
vezérképviselője 

Bndapest, VI. Andráasy-ut 49.

Különösen a jelenlegi rendkívül olcsó 
árakra figyelmeztetjük a vásárlókatV e g y e n
elsőrangú gyártmányú zongorát 
piannot, cimbalmot, hegedűt 

vagy bárminő más hangszert

k é s z p é n z é r t
a legjutánvosabb árban vagy

részletre
kedvező csekély havi részletfizetésre

Reibel Pálnál
zongora készítő és hangszer üzlet
KASSA Kossuth Lajos utca 16.

jlangolésok és javítások pontosan esz- 
őzőltetnek ngy helyben mint vlMkft.

/
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Tavaszi cipő, újdonságok
-  legdivatosabb formákban és Iegizlésesebb kivitelben 

ak, hölgyek és gyermekek részére teljes választék
ban megérkeztek.

a
urak

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
/^ph^MjWW-szór  
Á J  u <£k í  h Kevesebb 

a munka,
PTrív WTOTT.SZOr 

é f< $ f  1 1 1 Kevesebb, 
AM A  a munkabér!

-sző r
Kevesebb 

agond,

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

BORDÓI KEVERÉK
kész állapotban !

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

Semmi üledéke nincs ! Számtalan elismerd 
nyilatkozat! Gyártjuk az eddig dr. Aschen- 
brandt szabadalmát képezett Rézkénport s 
bordoi port is. Kérjen ingyen és bérrnentvu 

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

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

Esetleg részlet fize
tésre is.

idegfnyilt!
ifj. SCHWARTZ SÁMUEL selyem, szalag, csipke, disz,

rövidáru és piperecik 
Itt a legolcsóbban lehet vásárolni 
meket, csipke és más díszeket 
Olcsó szabott árak!

üzlete.
mindennemű sely-

mindennemU női és férfi ruha hozá 
valókkal

Pontom kiszolgálás!
Kiváló tisztelettel

F É L I X - G Y Ó G Y  F ÜRDŐ
Téli és nyári gyógyhely (jTagyvárad melleit.)
mmmmmmm f í ( f « '« z ;  é v e l i  á t  n y i t v í l  M M

Európa leggazdagabb kénes hévviz forrása, vizhőloka 49 
C. 17 millió liter napi mennyiség. Csúe, kösapéuy, 
ichiás tMaadmányok és nő i betegségek ellen. 1909. 
évben 9200 beteg hagyta el gyógyultan és javultan a 
páratlanul hatásos Félix-fürdó gyógyforrásait ; tükör, kád, 
iszap, sár és szénsavas fürdők, 250 kényelmes lakószoba, 
társalgó, zongora és olvasó terem, kitűnő vendéglők, 
állandó elsőrendű cigányzene, vasárnaponként katonazene_ 
tennis-pálya, gondozott sétautak, 400 holdas park és 
fenyveserdő. 16 személyvonat közlekedik május hó 1 tői 

a Félix-fürdő állomására naponta.

fosta, távírda, interurban telefon. Curtaxeés zenedij nincs.
P rospektust k ü ld  ao igasgatiság

ifi. Schwarcz Sámuel.

Nyári idényre
gondozás végett a moly ellen!

Tisztelettel értesítem a n. é. 
j közönséget, hogy mindentéle téli 

ruhát és szörmeárut, nyaralásra, 
egyszersmind kijavításra, esetleg 
átalakításra elfogadok.

Nagy sújt fektetek gondos és 
tiszta kezelésre.

Ajánlom műhelyemet minden- 
| nemű szörmeáruk készítésére.

Tisztelettel:

Zsihovics Bertalan
szűcsmester

Rákóczi-utca 36 sz.

955—öl 2
Á rverési hirdetmény.

A saujhelyi kir. járásbíróság 911 
V. 2208| és 2209|1 sz végzése folytán 
V. Sappanic ICO kor. Uonai & Co, 
200 kor és ezek járulékainak behaj
tása végett 1912 év április hó 26 án 
d. e. fél 10 órakor Saujhelyben Ve- 
kerle tér 0 sz. al. a vhjtást szen
vedő lakásán elárverezem azon 27806 
koronára becsült ingókat melyeket 
a saujhelyi kir. tvszék 911 18369 és 
18368 sz. végrehajtást rendelő vég
zése alapján a saujhelyi kir. jbiró- 
sági 911 V. 211015 sz/végrehajtási 
jegyzőkönyvben 1—12 tételek alatt 
lefoglaltam s melyek )a ezen 191V. 
193511 — 2014 2 — 2090 2 — 213112 
212112 — 2043|6 az. alapfoglalási jk- 
vekben 1—11 1 1 -2  1 — 13 1—12 
és 2—13 tételek alatt vannak Ös
szeírva u. in. üzleti beredeaést röfös 
árukat rtb.

Saujhely .1912 április hó 5-éd.
Roiner Imra 

kir. bir vhjtó,
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női ruhakelme, vászon, szövet selyem, női és fórfi 
kész fehérnemüek raktára

S á t o i* s l  1 j a, u j li e 1 y
Pénzügyi palota.

Jj* 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 1 y.

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

gazdasági- és ipari gépeket, cséplőkészleteket, benzin-, nyersolaj- és szivögázmotorokat és lokomobilolcat
Bredeti amerikai Mc. Cormick-féle „MILVAUKEE“ jegy ükévekötő- és marokrakó aratógépek, fükaszálógépek, jifflj- 
Hgfcik és tárcsás boronák, további kanalas- és tolokerék rendszerű vetőgépek, ekék, boronák, szecskavácó- és r^ja- 
vagógépek, járgányok, közlőmüvek, kézi- és járgányhajtású CShPLuGnPEK, valamint BENZINLOKOMOBILOK
s állandóan’ raktáron vannak és — ez utóbbiak üzemben is — bármikor megtekinthetők.

Igen előny«s árak mellet1 ajánlunk csakis elsőrendű minőségben

porosz sziléziai kőszenet, kovácsszenet és kokszot, 
első osztályú tűzifát, nyersolajat m otorhajtásra,

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

gazdasági és műszaki c ikket
Foglalkozunk továbbá államilag ólomrárolt igen szép LÓHERE és LUCERNA-MAG és egyéb VETuMAG- 

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

műtrágya eladás ra Zemplén, Ung és Szabolcs vármegyék területére.
Zemplénmegyei kizárólagos képviselői, illetve elárusítói vagyunk a Miskolcz! és Társa piszkei gyárában a leg

újabb szabadalmazott eljárás szerint ké- TFPPFNOL szabadalm«O tt asbest-cement palának, és kivá-
szült és kitünően bevált tetófedőanyagnak a * * - '* V * \* - '1 natra készséggel szolgálunk felvilágosítással és aján
lattal e palával való fedésre vonatkozólag, akár közvetlenül, akár pedig járási képviselőink utján.
Összes cikkeinkről szóló felvilágosításokkal és KASSAI JELZÁLOGBANK R. T. ÁRUOSZTÁLYA n(S ^ ! ) V
egolesóbb árajánlatokkal készséggel szolgál a '

M
enyasszonyi kelengyék !
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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 biró épületnek 
a felépítését határozta el.

Ezen épülei a tervek és előméreti költségvetés sze
rint épiténdő.

Az építkezéshez szükséges követ, téglát, homokot, 
vizet és oltatlan meszet 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 következük :
1. Az árlejtésben részt vehet minden hazai vállal

kozó és szakértő iparos ki üzletének gyakorlására meg
felelő hatósági engedélylyel 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*/,-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-ére a tanítók lakásai és 
az épület külső rendbehozatala 1913. évi junius hó 1- 
ére teljesen minden taiiózékaival 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 
miiid inap d. e. 9 órától 12 óráig és d. u. 2 órától 4 
óráig megtekinthetők.

1 1 .  A pályáza on csak az erdetinek megfelelő előmé
retek szerinti körülirásu ajánlatokkal lehet résztvenni.

12. Amenyibben az építkezés kivitelére és elázsá- 
molására nézve az állami ál*; í  ios és részletes feltéte
lek mérvadók, vállalkozó tartózik ajánlatába kitünteti, 
hogy ezen föltételeket ismerte és azokat magára néz e 
kötelezőnek tartja.

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

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

S a la c z  IjdjoH  G t ' i tsk tt Lift io s
iskolai godnok. plébános iskolaszéki elnök

X SA LG 0TA R JA N I 
Kószénhánya 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 p orosz briket kapható.
Superfosfát-m űtrágya Káli- ó

a legjobb cipőkrém az 
egész világon!

#  eddigi világhírű wiksnek vitriol nélküli gyártása is.

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

---------- 80. cv e «  gyári fcnnálláiü. -______

Gr. nd 
Hotel SAN-REMON \GY SZÁLLODA 
Bpest, Dohány-u. Jtyár-u s
Minden pályaudvarról villamos megálló 

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

berendezett szoba. Lift Légfűtés Minden 
szobában villanyos ébresztő óra.

Szuterén éttermek Putzer György vezeté 
se alatt, ismert couvert-rendszereszerint 
Ebéd 6 fogás 250. Vacsora') fogás250.

Szolid családi száloda.
A vidékiek találkozó helye

Igazgató: Tulajdonos:
Sárkány József. Récsey Gusztáv.

Eladó
br. Sennyey Géza úr Öméltósága 
sörgői uradalmában javított ’/ i  
éves jorssdai sertés darabja 80 
kiló, 39 félé vés sertés darabja 
60 kiló.

Felvilágosítással szolgál az 
uradalmi intézőség Csörgő.

Legjobbnak bizonyult
önműködő, hordható és szállítható szőlő, gyiimö'csfa és 

komló permetező

SYPHONIA
borsajtó, hid

rául. sajtó,

mustberendezés, 
szőlő és

gyumölcsmalmokért

MAYFARTH PH. és TSA.
BECS, II gyároshoz forduljon

Frankfurt a. M., Berlin, Paris,
Gazdag k*pes áljegyzék 118-as az. ingyen és hérraentve.

Képviselőket alkalmaz.
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Í Z  V m  o  l o o - i n h h n f  I Nagy elővigyázat ajánlatos az egészséges ivóvíz
*=' k- i l l l l H  LC I I  D C  1 1  cl. I C  ^ J O  O  O c X  L .  megválasztásánál igyunk s kérjünk tehat mindenütt

S z á n t ó i  s a v a n y u v i z e t
mely gazdag természetes szensaytar (almánál fogva rendkívül kellemes, az egészségre hasznos, elsőrangú asztali víz. 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.

JCogyan véöük magunkat gyomot/ájdalmak ellen?!
Oly szenvedések hathatós moggátlására, melyükkel a jelen m e  

berisóg nagy részt terhelve van

Dr. Engel-féle Nectar
idejekorán való alkalmazása ajánlható.

Mert
erős gyomor és jó emésztés az egészséges test alapkövét képezik. Ak 
tehát ily ogészséget hosszú időn át meg akar tartuni, használja a — 
nagyszerű sikerei által kiválóan ismeri

Dr. Engel-féle Nectárt.
Ez a nectar, mely kipróbált, kitűnőnek talált füvekből jó borral 

vegyítve állíttatik elő. kiváló és gondos összetétele által az emésztő 
szervekre hasonlóan egy jó gyomorlikör avagy gyomorhorhez, jótéko 
nyan hat és káros következményekkel egyáltalában nem bir. Egészsé
gesek és betegek — betegségükre való tekintet nélkül bátran ihatják 
ezt a Noetart. A nectar elősegíti az emésztést és ösztönözi a nedv- 
képződést.

Azért ajánljuk mindenkinek ki jó gyomorral akar bírni a

Dr, Engel-féle Nectárt.
A Nectar kitünően akadályozza meg a gyomorkatarrhust, gyo

morgörcsök, gyomorfájdalmakat, nehéz emésztést avagy nyálkásodást.
Epugy megakadályozza a Nectár a székrekedés, szorulás, kolika és
szívdobogás fellépését, ellenben a nyugodt alváet és jó  étvágyét elő
segíti és így moggátol álmatlanságot, kedélybeli zavarokat, fejtájá«t és 
idegest lunkadtságot.

A nép legszélesobb rétegeibon becsülik a Nectár haiását, mely a 
jókedv és uz életösztön fenturtóju.

Nectár kapható üvegekben K. 3 és K. 4 : Sátoraljaújhely,
Királybelmec, l’ácin, Sárospatak, Tok-sva. Olaszliszka, Tokaj, Szerem s, 
Mád. Tállya, Tárcái. Megyasszó, (jálszécs, Tíketerebes, Bodzásujlak, 
Nagymihály, Vurannó. llomonna, Sztropkó, Szirma, Mezolaborc, stb. 
gyógyszertárukbun úgy mint Magyarország üsszos nagyobb és kisebb 
helyeinek gyóggy szert áraiban.

A gyogyszortáruk Saujhelyen azonkívül 3 üvegtől felfelé eredeti 
árakban szállítják a Dr. Engel-féle Nectárt Magyaror>zág összes helyeire

null-irit
m kir szabadalmazott

Haskötők 
Műláb és műkéz 
Irrigator-

íecskendök 
Diana-öv (havi

baj elleni kötő) 
Suspdnsorium 

(herstartók) 
Egyenestartók 
Hummiharisnyák

Kötszerek és 
Betegápolási 

tárgyak

valódi francia

ó v s z e r e k
(legkiválóbb párisi 

gyármány.)

orvosF műszer é$ 
kötszergyárosnál

Budapest, VII, Erzsébet-körut 50
K é r j e n  i n c v e n  k é p e n  á r j e g y z é k e t  a k í v á n t  t á r g y  rn eg n * -  
v e z é s é v e l .  Kz. n l i i nl* i .-h O r k u M á i e  i s e l é n  10 százalék 

e n g e d m é n y  •  F e l e d n i .  H í r l a p  o l v a e ó i u e k .

ó v a k o d j u n k  l i n n i i s i t a s o k t o l .
Kérjünk kifejezetten 2

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

kozok : Szamos 300.0, borszesz 150,0, málnaié 100,0, vörösbor ÜU.0. 
Eberescbenlé 100 0. cseresznvelc 200.0, cickorólő 30,0. borókaié 30.0. 
ürmösfU 30.0. kömény ánizó. ílelénagyökór, Enziángyökór, kamilla á 10,0 
Ezen alkatrészek vegyitendők.

LANDESMANN SÁMUEL
szíjgyártó és nyerges átoraljaujhely, Rákóczy-utca 6. szám

Részit c:s va'llal mindenféle e szakmába vágó munkát, javításo

kat elfogad. -  Különlegességek; ostorok, izasztó stb. raktár.

p d IT Z E 1 ' '  M - ...........
P 1 padlófesték I T * í .• MjnánclaWtfeslék 

,, házi használatra. I f  butornak.ajtónakslb.

a  A T A -

E g y  e c s e t v o n á s s a l s z in t «s fé n y t ad.

TARTÓS 1 ELEGÁNS! KIADÓS I
Használatban a LEGOLCSÓBB!

Vásárlásnál Ogyaljan a törványeaen védatt névre és etlkettrsj 
minden más osomagolást utasítson viaszai

Raktár: Behyna testvérek és ifj. Kleinrjakab|Sátoraljaujhely_g

Fickó M áj most t*m jsgysrtsd
mag magadnak, hogy csakJacobi antinlcotia

aiivarka-hOvalft azlvskl

Védjegy: „Horony*1.

^Legliikéleífsebb kerékpár
I jutányos árban, elegáns 

,  _  IköanyUfutó és a legtao
? Vösabb. Egyedelsrusltó .

József é s ! « /
Sátoraljaújhely

Árjegyzék ingyen.

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

pótleka
wrv régiónak bizonyult háziszer, mely már sok év 
éti ligiobb bodörzióléenok bizonyult kótzvtnynél,

..... ORuzná'̂ * mejbiile sknél............... *
Figyelm eztetés. Silány hamisítványok miatt t>e- 

vásárláskor óvatosuk legvünk e« rnuk olyan oreieti 
üveget fogadjunk el, mely a „Horgony*-ved jegygyei 

i m  a Rlohter oegiegyzée^el rllÁtott dobozba van2omapolva.iranvig. kl.., K 8". K 1.40 és K 2.—
1 ügyszólván minden gyógyszerárban kapható. — 

Főraktár: Török József gyógyszerésznél. BudapestDl HltkUr p l j,i;tr1írá ai „fc criHlatu”,
Prágában, F.lisabetha* nuwe 5 neu. »

Kő eladás.
Faragott (zokli), 

lábazati és járdára  
veres kövek több száz 
négyszögm éter eladó.

Bővebbet a kiadó- 
hivatalban

SRLVRTOR
M II H IÚ

VILÁG CZIKK
UTÓLÉRHETETIEU 

TARTÓSSÁOül

J & É

MiNognOrt
KAfHbTÜ^

I I
I I I
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RAKOVSZKY SÁNDOR
tisztit és fest

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 KOVSZKY SÁNDOR
kelme és ruha festő e's vegytisztító Sátoraljaújhely. Bercsényi

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

Vágvölgyi „Zenit" Asbestpalagyár Részvénytársaság

„ZENIT" A S B E S T P A L A
a jelenkor legkitűnőbb fedőanyaga. Olcsó és elpusztíthatatlan tetőzet.

M itű j • Tűzben nem robban. — Föltétlenül tűzálló. — Legnagyobb szilárdság minden külső erő ellen — Nem törik, nem
I f i .  reped, — Kiválóan ruganyos. — A legnagyobb viharnak és minden időjárásnak ellenáll. — Igen csekély .súly és igy 

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

f i  fentiekért jótállást vállalunk. jVtindentéle épületek kész fedését elvállaltuk.
Bővebb felvilágosítást nyújt:

W A LLER MÓR áKSS&ÍS.
Zenit Asbestpala Zemplénvármegye kizárólagos elárusítója.

MEGHÍVÓ.

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

lettel meghívja =

SZEGŐ SÁNDOR.

V étel nem kőtelező !

/

Nyomatott Landesmann Miksa cs larsa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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