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Rabolják
Édes magyarom, te államfen- 

tartó magyar nép, aki már ilyen
kor Lőrincnap tájékára, betakarí
tottad az Isten áldását, — mit 
szorgalmaskodol ? Hiszen nem a 
tied a termés, nem vagy te a 
földednek tulajdonosa, de még a 
felese se s még akkor is hálát ad
hatsz a magyarok Istenének, ha 
csak harmados vagy a magad 
szegénységében! Miért? Azért, 
mert tizenkilencléle adót kell fi
zetned s ha egyik adónál meg is 
marad egy garasod : azt nyom
ban el kell fizetned a második 
adónál. Az ország főfinánc., kor
mánya mindent bezsebel, ami tő
led bezsebelhető, csak azért 
hogy nyomban tovább szállítsa 
bécs felé.

Igen, bécs felé, ahol nem is 
olvasatlanul költik a milliókat, 
hanem valósággal lapáttal hány
ják ki az ablakon az utca köze
pére s a te véres verejtékkel 
szerzett filléreidet. Azért írjuk 
ezt meg így, ilyen nyomatékkai, 
mert a közös zárszámadásoknál 
éppen a minap pattant ki, becsben 
az az ördögség, hogy a császári 
és királyi hadügyminisztérium az 
Ityto iki esztendőben már megint 
többet költött hatvanöt millióvalal 
hadügyminisztérium szántára meg
állapított költségvetésnél. Még nem 
volt esztendő 1807 óta, hogy 
mint a rossz gazda, többet ne 
költött volna, azzal a különbség
gel, hogy a rossz gazda a maga 
zsebére, a hadügyminiszter pedig 
a magyar nép zsebére költi el a 
többletet. Annyira ment már ez 
a költekezés, hogy azt még a 
uolgalelkU delegáció is m gso- 
kalta és hozott egy határozatot, 
amely szerint se a hadügyminisz
ter, se a haditengerészeti vezető
ség a számukra megállapított évi 
hatszázmillió koronán felül egy 
fillért se merjenek elkölteni a két 
állam kormányának előzetes bele 
egyezése nélkül.

A hadügyi kormányzat azon
ban fütyül a delegáció határoza
tára és szépszerével hatvanöt 
millióval többet költött el az en 
gedélyezett összegnél. Igaz ugyan, 
evvel az erővel és joggal elkölt- 
h tett volna kétszer hatvanöt mii-

a népet.
liót is s úgy vagyunk értesülve, 
hogy élt is evvel a jognélküli 
s abadosságával, de csak az 1911- 
iki esztendőben, amit a magyar 
nemzet azonban a jövő évi had
ügyi zárszámadásokból fog csak 
megtudni. Hát így és ekképen 
váj k ál két kézzel az osztrák a 
magyar nép zsebeiben az ország- 
gyülésileg megállapított budget- 
iog ellenére, de bátran teheti, 
mert a kormány és pártja min
denben asszisztálnak neki.

Ez teszi aztán a hadügymi
nisztereket vakmerőkké, mert 
tudják, hogy a kormán) tói és a 
pártjától felelősségre soha nem 
vonhatók. Ez igy volt 1867 óta, 
amely idő óta háromezer millió 
koronán felüli túlköltekezés tör
tént a hadügyi kormányzat részé
ről — r igy lesz mindaddig, míg 
a mai elemekből álló osztályparla
ment intézi Magyarország sorsát 
és a bécsi ügyeket.

Vén asszonynak és vén fának 
azonban nehéz a kidőltét várni s 
ha már a mai osztályparlament 
mellett nem lehet a közös had
ügyminiszterek garázdálkodásai
nak véget vetni: a delegációknak 
azt a határozatot kellene hozni, 
hogy az ilyen hitelben ment túl
költekezéseknél a hitelezők pénze- 
vesztettek fognak lenni, — és ha 
mégis hiteleznek : azt a delegá
ció a hadügyminiszternek ne 
utalványozza ki. Csakhogy ehhez 
erkölcsi és politikai bátorság kel
lene, ami azonban nem lehet 
meg azoknál az úgynevezett kép
viselőknél, akik a mandátumaikat 
egyenesen Bécsnek és bécsi pénz
nek köszönhetik. Ki merne fellá
zadni a gazda ellen ?

Es Tiszáéit mégis védik a 
mai választási rendszert. De meg
állapítható, hogy Magyarország
nak minden ba ja ebből a válasz 
bisi rendszerből származik, mert 
csak emellett a választási rend
szer mellett történhetnek júniusi 
négyek, csak emellett vájkálhat 
az osztrák könyökig a magyar 
zsebekben s orvosság itt csak 
egy van az általános, egyenlő, 
titkos és községenként! vá
lasztójogon fölépült néppar
lament.

a főgimnázium 
tanári karában

kérjük vissza a régi tanárokat.
Mint csaknem minden évben, ca 

idén is lecsapott főgimnáziumunkra 
a nagyobb arányú tanári átliolyéré
sek rossz vért szülő rendelkezése. 
Rózsa István, Máj tényt Géza, Guba 
Rá1, és Cserhelyi Sándor kegyesrendi 
tanárokat helyezte át a rendkormány 
más állomáshelyekre.

Nem egyszer volt már alkal
munk e lap hasáajaiu az ily áthe
lyezések hátrányait kifejteni. Az az 
iskola, ahol a tanító erők nem ál
landóak, soha sem tud akkora mér
tékben megfelelni, mint az, aho' a 
tantestületben csak kivételesek és 
ri kak a változások.

Minden helyes és ertdményos 
nevelői működésnek első és elenged
hetetlen előfeltétele a gyermek egyé
niségének alapos ismerete. Éneikül 
homokra épül a tanár munkája és 
működésének eredménye úgy össze
dől rendszerint, mint a kártyavár. 
Ezért csak rendkívüli esetekben 
volna szabad az i letókes egyének 
nek a kifejlődött lelki közösséget, 
amely tanár és tanítvány küz.t hosz- 
szabb időn át létrejött, megbolygat
ni. Ennek mindenkor az ügy vallja 
kárát.

Nemcsak ezért vesszük sajná
lattal tudomásul az idén bekövetke
zett változásokat, hanem azért is, 
mert az áthelyezettek egyike-másika 
már rég összeforrt társadalmunk ré
tegeivel, ezek hasznos munkásságát 
a társadalmi, közművelődési mozgal
mak teréu sajnosán nélkülözzük. De 
sajnálattal nélkülözzük őket szorosan 
vett hivatásbeli munkásságuk terén 
is, mert mi gyermekeink szemén ke
resztül nézzük őket; gyermekeink 
pedig ragaszkodással veszik körül 
érdemes alakjaikat, szeretettel van 
nak eltelve irántuk.

Netu tudjuk, hogy maguk az 
érdekelt tanárok sajat személyükül 
illetőleg miként fogjak fel áthelyezé
sük tényét. Azt hisszük azonban, 
hogy a vesztes fél csak rni, társada
lom, vagyunk és a tanuló ifjúság. 
Mert varosunkból Debrecenbe, ille
tőleg Kolozsvárra jutni, ahova Ró
zsa és Majtényi tanárok kerülnek, 
rájuk nézve csakis előmenetel szám-

j  ha megy, aminek mi — pusztán az 
ő személyük szempontjából — csak 

iörvendeni tudhatnánk.
De iuí önzők vag)unk s ezért meg

menteni szerotnők a további kiváló 
működésűket főgimnáziumunk és tár
sadalmunk részére. Társadalmi akciót 
szerelnénk szervezni, amely azt ered
ményezné, hogy továbbra is körünk
ben maradhassanak, ha ők oly jól 
érzik magukat körünkben, mint ami
lyen szívesen látjuk őket mi.

De ha úgy fordul a sorskerék, 
hogy utaink elválnak, egyről bizto
sítjuk távozó tanárainkat. Arról, 
hogy szeretettel őrizzük meg emlé
küket és hogy mindig a legnagyobb 
méltánylással gondolunk itteni tevé
kenységükre, itt szerzett érdemeikre.

Követeljünk
a jegyzői internátus fel-

Í á llítására vonatkozóan az 
egyesülettől megfelelő

g a r a n c i á t .
Nem is olyan régen, még — 

csak pár héttel ezelőtt — lelkes 
örömmel adtunk hirt arról, hogy 
a jegyzői internálus sok viszályra, 
egyenetlenségre vezetett ügye a 
rendes útra terelődött. A jegy
zői egyesület többsége belátta, 
hogy a sok huzavonával lehetet' 
lenné teszi a nemes eszme va
lóra válását és kimondta a döntő 
szót a székhely kérdésében.

Mindenki azt hitte, hogy most 
végre hozzákezdenek már a meg
valósítás munkájához és rövid 
időn belül állni lóg Ujhelyben 
a jegyzői gyermekek oly régen 
várt otthona. Ujhely város kép
viselőtestülete is ezen a vélemé
nyen volt és részt — nem nézve 
semmiféle áldozatot — lelkes 
szeretettel karolta fel a nemes 
eszmét.

Es Íme alig mondta ki a 
döntő szót az egyesület, alig kez
dődtek ennek nyomán a gyűjté
sek, újabb gyűlésre jöttek egybe 
a jegyzők amelyen — szembe
helyezkedve előbbi határozatuk' 
ka! — újból a halogatás, az el- 
posványitás terére léptek. Szom
baton volt ez a nevezetes köz
gyűlés Gálszécsen. 17 jegyző és 
4 segédjegyző gyűlt egybe ez

A t. gazdaközönség íigyelmébe!
„A Sárospataki Hitelbank r. t. termény áruraktára" vesz a mindenkori legmagasabb napi áron minden gabonancmiit és 

egyéb terményt. (Búzát, rozsot, árpát, zabot, tengerit stb.)
Raktározatra alkalmas árut — kívánságra — saját raktáraiban elhelyez, arra kölcsünelőleget ad.
Mindenesetre saját érdekében cselekszik minden gazda, ha eladásra kerülő terményét a sárospataki hitelbank rv t. termény- 
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alkalommal és ezek határoztak 
az internátus további sorsa felett. 
Előbb köszönetét mondtak Sá
toraljaújhely város polgármeste
rének és képviselőtestületének a 
jegyzői érdekekkel szemben ta
núsított nagylelkű viselkedésért 
s telkérték, hogy az internátusra 
vonatkozó határozatot a törvény- 
hatóság által is hagyassák jóvá. 
Utasitották az internátusi bizottsá 
got, hogy a gyűjtést a legna
gyobb buzgósággal folytassa, a 
jövő év január havában tegyen 
jelentést az alap állásáról, hogy 
az internátus mielőbb létesíthető 
legyen. Majd pedig Hubay Kál
mán internátusi pénztárnok javas 
latára

kimondottak hogy az interná
tus építését mindaddig nem kez
dik meg. miy az építéshez szük
séges közel 100.000 korona 
teljesen egybe nem gyűl.
Nem akarunk erős szavakat 

használni, de kénytelenek vagyunk 
megállapítani, hogy a jegyzői 
egyesület komolyságáról, határo
zottságáról ennél a határozatnál 
rosszabb bizonyítványt nem ad
hattak volna ki. Ez a határozat 
nem egyéb, mint eltemetése an 
nak az eszmének, amelynek meg
valósításáért oly nehéz harcokat 
vívtak a jegyzői egyesületben és 
a sajtóban. Ez a határozat olyan, 
mintha egyenesen Ujhely város 
kijátszására készült volna.

Úgy látszik, hogy a jegyzői 
egylet, — mely előbb hallani 
sem akart az internátusnak Új- 
helyben való felállításáról — csak 
azért foglalt állást Ujhely mellett, 
mert látta, hogy az újhelyi ado
mányok — amelyre oly nagyon 
számított — elmaradnak. Most 
aztán, hogy a képviselőtestület 
a legnagyobb fokú áldozatkész
ségéről tett tanúságot, a polgár- 
mester és a helyi sajtó pedig 
élénk mozgalmat indítottak a 
gyűjtés érdekében, egyszerre új
ból elkezdik a huzavonát bizo
nyos rejtett célzattal. Úgy látszik 
csak az újhelyi adományokra vár 
a jegyzői egyesület, hogy aztán 
— mikor együtt lesz a tőke — 
hirtelen elhatározással ismét Pa
tak mellé álljanak.

Hátha igy számit a jegyzői 
egyesület, nagyon rosszul teszi. 
Ujhely város közönsége nem fog 
felülni ennek a kétszínű játéknak, 
sőt a történtek után garanciát 
íog követelni a jegyzői egyesü
lettől, hogy a város nagy áldo
zatával is építendő internátust itf 
fogják létesíteni. Az első hatása 
ennek a legutóbbi határozatnak a 
fentiek lesznek, de következik 
utána több is. Mi például már 
most kijelentjük, hogy csak olyan 
adományokat fogadunk el, ame
lyek kifejezetten az újhelyi inter
nátus javára adatnak és az ily 
címen begyült összeget csak ak
kor adjuk át áz internátus intéző 
bizottságának, ha az Ujhelyben 
építendő internátus telkén meg
történt az első kapavágás.

| Es hisszük, hogy ugyanígy 
j lógnak cselekedni többi laptár
saink és a város polgármestere 
is. Mert ha a város az internátus 
részére csak hivatalos utón 1000 
kor. készpénzt, 1 kát. hold te- 
rületnyi ingyen telket, e terület 
3 , részén a város költségén való 
parkosítást és sokféle más ked
vezményeket szavaz meg, — 
legalább annyit megkövetelhet a 
jegyző uraktól, hogy ne iskolás 
gyermekekhez sem illő komoly
talansággal kezeljék az ügyet és 
hogy a város közönségével szem
ben nyílt kártyával játszanak.

V A G Y

A LAPOK SZENZÁCIÓJA
Ilyenkor kánikulában úgyszól

ván minden élet szünetel. Mindenki 
menekül a rettentő hőség elől hü 
sebb tájakra, hogy a mii d :.napi 
robotban elfáradva, egy kis pihenőt 
tartson. Mind iikíii és mindenen erőt 
vesz ilyenkor a nyári hangulat : a 
végtelen unalom. Nyáron át pang 
az ipar, pang a kereskedelem, sőt a 
bűnügyi krónika is ilyenkor talál a 
a legkevesebb feljegyezni valóra. 
Es mert egyedül Lukács Liszló és 
minderre kapható gárdája vágyik 
ily időben a szereplésié, termesze* 
tes, hogy az újságok is alig-alig 
akadnak \a  ami érdekeibb közölni 
valóra. Megszületnek h.-r az o!y jól 
ösiuert hir api kacsák, amelyek sem
miből készülnek é? szenzációként 
adódnak be a hirre éhes pupiikuni
tiak.

Egy ilyen jól meghízott kacsát 
— mely e napokban jelent meg a 
fővárosi lapokban — mutatunk be 
az alábbiakban szószerint;

Néhány nappal ezelőtt arról ér
tesítették a tőketer* besi csendőr- 
ésget llardicsáról, gr. Andrássy 
Sándor birtokáról, hogy ott egy 
istállóban valami titokzatos szellem 
lakozik, aki miudekire követ dobál, 
aki csakbelép az istállóban. A 
csendőrségen nevettek a jelentésen, 
mert nyilvánvalóan látszott, hogy 
valami tréfáról, vagy ijesztgetés
ről van szó, de gr. Andrássy 
Sándor maga kérte, hogy jöjjenek 
a csendőrök s igy már pénteken 
útnak is indultak.Hárman; Maros 
sy Sándor őrmester, Nagy József 
és Kacs József őrsvezetők mentek 
ki a llordicsa község közelében 
levő Csikós-tanyára s tegnap azt 
a jelentést küldték be TŐkettrc- 
besie, hogy küldjenek segítséget, 
mert ők t hetotlenek a titokzatos 
kődobálóval szemben. Nem tudjak 
megállapítani, hogy kicsoda, pe
dig körülfogták és felkutatták az 
egész istállót s majd hogy őket is 
megsebesítették a kövek.

Amikor a csendőrök megérkez
tek a Csikos-pusztara Radványi Je
nő, gróf Andrássy S iudor tiszttar
tója fogadta őket.

— Azért hívtam önöket, — 
mondotta nekik, — mert itt olyan 
reltélyes dolgok történnek, amely- 
iveket mi magunk nem tudunk 
földeríteni. A tanya közepén áll 
egy istálló, körülvéve gazdasági 
épületekkel. Ebbe az istállóba hét
fő óta kisebb nagyobb megszakí
tásokkal kövek hullanak, de hogy 
ki dobálja, vagy hogy honnét jön 
a kő, azt nem tudjuk. De a cse
lédség annyira meg van rémülve, 
hogy most, a legnagyobb munka 
idején, itt akar hagyni bennünket

Nem akarnak itt maradni, ahol 
szellemek járnak és még kővel 
is dabálóznak.

Elmondta még a tiszttartó, hogy 
még a papoknak is alig alig sike
rül megnyugtatni a cselédeket. A 
papok kijelentették, hogy majd 
bemennek az istállóba s ha csak
ugyan nem ember dobálózik, ha
nem rossz szellem, akkor majd 
misézni fognak, hogy elűzzék azo
kat.

Magától értetődik, hogy a csend
őrök nem hittek a szellem mesé
jében.

— Jöjjön velünk az istállóba — 
fordult a tiszttartóhoz az őrmester.

Az istálló semmiben sem külön 
bözik a rendes istállóktól, de amint 
beléptek, maguk a csendőrök is 
tapasztalták rögtön, hogy ezeknek 
az egyszerű és babonás emberek
nek van okuk a megrémülésre.

A csendőrőrraester ugyanis igy 
kiáltott fel, amint beléptek.

— Most dobáljon a gazember 
ha van bátorsága !

Amire egyszerre ugv megindult 
a kődobálás, hogy a csendőrök is, 
meg a tiszttartó is kiszaladtak az 
istállóból. A es .ndőrörmester erre 
e!kt'rétté a cselédek névsorát, egy 
helyre hi tűk össze valamemnit, 
felolvasták a nevüket s amikor a 
csendőrőrmester meggyőződött ar
ról, hogy valamennyien ott van
nak, elvitték őket jó távol az is
tállótól s vigyáztak rájuk, nehogy 
egy is elmehessen közüiök.

A csendőrök visszamentek az 
istállóhoz; beléptek, de újra el
kezdett hullani a kő. Hogy mer
ről jön, nem látták, csak akkor 
vették észre, amikor rájuk, vagy 
eiébük esett. Nem törődve a do- 
bálással, átkutatták az egész is
tállót, kihánytak belőle mindent, 
arai benne volt, de a szellemnek 
nyoma sem volt. Amire azután 
egész reggelig őrizték az istállót, 
de sem jönni, sem menni nem 
láttak senkit.

A csendőrök persze mindenfelé ] 
kérdezősködtek, van-e valami oka 
a „szellem** nek arra, hogy dobá. 
lódzék, amire az egyik csikós, Ur- 
bán Mihály art mondta :

— Legjobban hull a kő déle
lőtt tiz és tizenkét órakor és dél
után hat órakor, éppen abban az 
időben, amikor a gazda felesége 
bemegy, hogy a teheneket meg
fejje. A cselédek azt mondják az 
egész dolog azért van, mert a 
gazdának nem rég halt meg a 
felesége s ő máris meghásasodott.

Az első feleség szelleme most 
agyon akarja verni a második 
asszonyt.

A csendőrök péntek éta, tehát 
! négy napja keresik a titokzatos 

kődobálót, de még ma sem tudták 
megtalálni s a kő éppen úgy hull 

 ̂ az istállóban, mint azelőtt. Maga 
Andrássy is kimegy minden nap u 
tanyára érdeklődni a „szellem** 
iránt, amely egyáltalán nem ijedt 
meg a három csendőrtő'. A 
csendőrök most segítséget kértek 
s az egész környék kíváncsian 
lesi, tűi lesz ennek az esetnek a 
vége. Mert a megyében sokfelé 
most egyébről sem beszélnek, csu
pán a „kődobáló szellera**-rol.

Ugye milyen szépen van meg
írva ez a riport ? Es van-e a várme
gyében — amelynek közönsége pe
dig „most egyébről sem beszél** — 
valaki, aki tud erről a szenzációról? 
Még a gálszécsi főszolgabíró, de 
még a tőketerebesi csendőrség sem 
tud. llja! de hat a szegény tudó
sítóknak is kell csak valamiből élni 
és ha nincs anyag, hát — füllente
nek !

A z  u j
városi törvény.

A rendőrség fejlesz
tésére is kapunk 
á l l a m s e g é l y t .

A hivatalos lap most csak 
úgy ontja a törvényeket. Legutóbb 
is egy sereg törvény jelent meg, 
amelyek között ott találjuk a vá
rosok fejlesztéséről szóló törvény
cikket is. Ez a törvény megálla
pítja, hogy 1916 ig fokozatosan 
nyolc millió koronát kell á bel
ügyi tárca költségvetésébe fel 
venni, mely összegekből egyszer 
és mindenkorra Ujhely városát 
évi 19 500 korona illeti meg 
tisztviselői fizetéseinek kiegészí
tésére, mig az 1913. évtől kezdve 
1916 ig a rendőrség államosítá
sáig a rendőrség fejlesztésére 
külön évi 19,500 koronáig emel
kedő hozzájárulást kapunk.

A törvény egyúttal rendezi a 
városok egyes háztartási ügyei 
nek elintézését és most már a 
törzsvagjonra vonatkozó határo
zatokat névszerinti szavazással a 
jelenlevők többsége dönti el. Ez
zel megszűnik a legfontosabb ha
tározatok meghozatalához eddig 
érvényben volt megszorítás, hogy 
erre nézve csakis a képviselő 
testület tagok kétharmadrészé
nek jelenlétében hozható hatá
rozat.

Arról is intézkedik a törvény, 
hogy ezentúl a törzsvagyon el
idegenítésére vonatkozó határo
zatok közül csak azokat kell a 
belügyminiszterhez felterjeszteni, 
amelyek az 50.000 korona érté
ket meghaladják, a bérleteknél 
pedig azokat, ahol az évi bér
összeg 3000 koronánál nagyobb.

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

Vegytisztító és gőzmosó
tisztításra elfogad mindennemű báli és alkalmi ruhákat, butorsöveteket.
Gallér és ««'< kristá|y fehérre tisztlttatnak. = . .  : Vasalások 1 órán  belül
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A törvénycikkhez egyúttal mel
lékelve van a városi tiszt
viselők íizctési táblázata, mely a 
minimális fizetéseket állapítja meg, 
de nem köti meg a városok ke
zeit, ha külön érdemeket nagyobb 
fizetéssel kívánnak jutalmazni.

IRODALMI KRÓNIKA.

„Élet és literatura"
A Kassán megjelenő „Kurucz 

földön* ez. folyó irat ezt az uj ciraet 
kapta. Uj számán egyébb változáso 
kát is látunk.

Talán nem lesz érdektelen en 
nek a főváros iró és müvészközőn 
gége körében is kedvező fogadtatás
ra talált irodalmi vállalkozásnak u 
fokról-fokra való megerősödését né
mi figyelemre méltatni.

A cziralapra az a megjegyzés 
került, hogy: Kassa-Budapest. Ez 
tulajdonképen az eredeti programul 
tervszerű továbbfejlesztését jelenti 
A lap egész munkásságát az irodai 
rai és művészeti, deceutralizáció 
jegyébe helyezte ; ami nem a2t je
lenti, hogy a főváros ku’turájának 
egyszerűen hátat fordít. Csakis az 
ott elért kultureredroónyekbe bele
kapcsolódva, szívhat magába egy 
vidéki folyóirat életnedveket az ön
álló továbbfejlődésre. Budapesten 
keresztül kell és lehet erőteljes vi
déki irodalmi központokat teremteni 
Nem újság ez! Nem kell nagyon 
meszire visszameni irodalomtörténe
tünkben addig a korig, ahol Kt\ssa, 
Széphaloinirodalmi központok voltak. 
Es ki tagadná, hogy akkoriban, a 
nyelvújítás korában furongúbb volt 
az irodalmi élet, egyetemesebbek a 
kulturtörekvések, mint manapság

Az uj szám czimkép és fejléczek 
nélkül való.

Hát ennek a puritánságnak ná
lunk divatja, a külföldön hagyomá
nya van. Elsőrangú angol, franczia 
revnek igy jelennek meg keletkézé 
sük első percétől, nmi irodalmi köz
lönyeink pedig hova-tovább szintén 
lemondanak a felesleges onnanenti- 
káról; — amivel nem azt mondom, 
hogy minden könyvornamentika fe
lesleges. hanem hogy irodalmi folyó 
iratnak a közleményekkel össze 
nem függő díszítése céltalan, zavaró 
és raiüt ilyen felesleges. Keresi a lap 
azt a végleges ruhát, amelyik a lég 
jobban áll arcához, fejéhez, szivéhez. 
Eddig az Uj Idők módjára finom 
rajtu ruhábau tetszelgett; most az 
angol Athenaeum puritánsága hűdi- 
totta meg; lesz tán Biedermayer is. 
De az is bizonyos, hogy valami 
egyszerű, erőteljes magyar motivi- 
uranál fog megállapodni, melyről 
mégis lekiabáljon a XX század rek- 
lámizü modernizmusa.

Ezeken a változásokon is át 
kell esnie a lapnak, inért programmja 
az irodalmi művészeti igazságok ku 
tatása az egész vonalon.

Az uj címben Kazinczy kori 
hagyomány szólal meg. Azoknak az 
időknek a hagyománya, amikor az 
Írók, művészek szerették, segítették

egymást nemcsak a bakkaszt álnál 
meg a fészekben, hanem a jszer- 
kesztőségi szobában is. Klikk, zsiiri- 
copf, irigység és nepotizmus helyett 
tekintély, megbecsülés, támogatás, 
szeretet.

Ezeket a hagyományokat viszi 
be a szerkesztőség a kuruc föld 
hagyományai mellé. Nem hangsú
lyozza továbbra a lap címében u 
hazafiság szempontját, mert magyar 
iroda mi lap csak hazafias lehet.

Kétségtelen, hogy egy irodalmi 
lap címének elsősorban ezt u minő
ségét kel! kifejezésre juttatnia. De 
tanulmányi kirándulásokat kell ten
nie a világirodalom mezeire is. A 
másik prograraiupout a magyar mii 
vészét ; nem feledve, hogy a művé
szetek egész lényegükkel mégis 
nemzetközi viiagtu'retekbe nyújtóz
kodnak.

Ha a lap megtudja gyújtani 
szerkesztőségében a Kaziuczy-kori 
lámpát és azzal világit be munka 
programiujaba, emellett pedig egy 
percre sem feledi, hogy kuruc fül 
áll, akkor nem lőhet kétség az iránt, 
hogy érdemes munkát fog végezni.

A m b ró zy  Ágoston.

H Í R E K .

FURCSA VILÁG

járja manapság. A jövedelem 
kevés, netu fedezi a szükségle
tet. Az igények egyre fokozód
nak és a munka ellenértékének 
emelkedése nem tart lépést a 
folyton növekvő drágasággal.

Mindennek felhajtották az árat 
és mindent a fogyasztónak kell 
megfizetnie. Es Csudálatosképen 
az arak frlcsigázásából senkire 
sem hárul haszon.

Mindenfelé sztrájk a munka
bér fölemeléséért, ezzel szemben 
drágul a fogyasztás. Ma már 
nem is tudnak júkedvüek lenni 
az emberek : émelyítő feketeká
vék és keserű sörük mellett fo
lyik a mutatás. — Mindenki ko
rán tér nyugovóra, hogy felejtse 
a bajt és kipihenje a napi fára
dalmakat.

Éjjel a varos csendes, szinte 
kihalt. A mulató jókedvet szám
űzi a mindennapi gondok fekete 
serege. De hát akkor miből él
nek meg a pazar ragyogá u fé
nyes kávé lázak és mulató
helyek ?

Hát élnek ? Tengődnek, nyo
morognak és hazudjak a pom
pát és a f nyt.

Megdrágullak a cipők és a 
suszterek i ni tudnak megélni, 
megdrágultak a ruhák és a sza
biik c.ődbe mennek, sőt meg
drágult maga a mindenható pénz 
is, mely már oly drága, hogy 
egyáltalában nem kapható.

A bankok, a félelmetes, a ret
tegett, a hatalmas bankok pe
dig sz* dik a horribilis kamatot 
s folyton jaj vészekéinek mellette, 
sírva panaszolják, hogy pang az 
üzlet, remegve kürtölik világgá

a péuspiac válságál.
Furcsa világ, érthetetlen vi

lág : Mikor jut már az idők já
rása valami egészségesebb ke
rékvágásba ?

— Kinevezés. \
tér Ka p u  Gyula számvizsgálót a 
sátoraljaújhelyi pénzűtrvigazgatóság 
tu rendelt számvevőségbe* szám
tanácsossá nevezte ki.

— Sárospatak ünnepe. A járás
bíróságra vonatkozó szerződ s alá 
ir;i>a alkalmából Sáiospatakou ban
kettet tartottak, amelyen részt vett 
Sárospatak inteligcns Erii közönsé
gen kívül a környék E. Fornszek 
Béla, Meczner Gyula, Dókus Gyula, 
Szirrnay István levélben m ntvtték 
ki elmaradásukat. Az örömömé pely 
volt pártkülönbség nélkül mindenki 
szamara. A politika teljesen szám 
ü/ve vö t a fehér asztaloktól. Az 
első felköszöntő* Katona Zágmoud 
főbíró mondta a vend gekre, majd 
talpraesett beszédet tartott Pager 
Artúr, éltetve a kerület képviselő
jét dr. Molnár Vikjort, mint akinek 
az örvendetes sikert nagvr szben tu
lajdonítja. Ezután dr. Molnár Vik
tor beszélt a járásbíróság ügyében 
eddig tett s ezután teendő fáradó 
zásairól. Dr. Szabó Sir dór herceg 
Wiudischgraitz Lajost, Meczner Gyu
lát és Dokus Gyulát éltette. Gruska 
Lajos pápai kamarás Fornszek B - 
lat ünnepelte. Dr. Molnár Hugó az 
újhelyi vendégekre, K> részy Sándor 
az egyetértésre, Ambrózy Ágoston a 
sárospataki ügyvédekre, Bsssenyey 
Z Mio a ki pviselőtestületre, Bitiéi 
Menyhért az igazságszolgáltatásra 
ürítette poharát. Érdekes beszéde
ket mondtak még Molnár János, 
VValter József, Bálint János és Czi- 
ráki István.

— Football mérkőzés. A SÁG. 
holnap vasárnap délután a kassai 
jogászok football csapatával barát
ságos labdarugó mérkőzést rendez 
A mérkőzés tiszta jövedelme a pá
lya bekéritési alap gyarapításra fór- 
dittatik s ezért különös figyelmébe 
ajánljuk a mérkőzést a közönségnek. 
Úgy a SaC. mint a kassai jogászok 
csapata jelenleg jóformában van s 
igy élvezetes és izgató küzdelemben 
lesz részünk. A mérkőzés a rendes 
heiyarak mellett délután 4 órakor 
kezdődik.

— Lopás. Schwartz L topo d fel
jelentést telt a rendőrségen, hogy 
Justus-utcai lakásából valaki ellopott 
mintegy 500 korona értékű női ék
szert. A gyanú egyik ott szo'gált 
cselédre irányul és a rendőrség ez 
irányban folytatja a nyomozást.

— Betörés. Az elmúlt éjjel ed 
dig ösmeretlen tettesek felfeszit' tt *k 
a Magdzsár örökösök ungvári 42. sz. 
pincéjét és onnan nagymennyiségű 
bort elloptak. A tetteseket keresi a 
rendőrség.

— Orvosi körökből. Dr. Kl e i n  
Jakab munkásbiztositó pénztári or
vos nyári üdüléséről visszaérkezett 
és rendeléseit megkezdte,

— Zongoratanitás S z r d y n k ó 
Leont in zougoratanitónő szeptember 
1-én uj zongoratanfoi vamot nyit. 
B> iratkozni lehet mind nnap a ta
nítónő lakásán.

— Helybeli ügyvédi irodában egv 
gyakorlattal bíró segéd alkalmazást 
nyerhet. Bővebb felvilágosítást ad 
a kiadóhivatal.

— Ráonilott a bánya Vukaci 
Mile palaskii (galicziai) munkás a 
bodrogszerduhelyi bányában dobo
zott. F. hó 8-án niuukaközben meg
lazult a bánya egyik fala és a lezu
hanó kavicsréteg nia£a alá temette

a szerencsédül! munkást. Vukaczt 
életveszélyes sérülésével az újhelyi 
közkórházba szállították.

Teljes ellátást valamint gondos 
nevelést es oktatást nyerhet két vi
déki tanuló, helybeli jo b izr csa
ládnál. (külön szoba zongorával). 
Czint a kiadóhivatalban

— Gyorsan szabadul kellemetlen 
hurutjától, ha azonnal Sirolint vesz. 
Sirolin „R.)cho“ meggyógyítja a lo- 
bős nyuKhartyakat , Csökkenti a ko- 
petet és o dja a köhügást.

— Tűz. Kistoronyán a Határ 
nevű szőlőben csütörtökön éjjel 
kigyu adt. Barbély Antal gaz
dagodó háza. Takakartuanya, gaz
dasági eszközei, életnemüje bele- 
égett. A kár biztosítás utján meg
terül.

— Ügyvédjelöltek és jogszigorlók
érdeke vizsguiiv gyors leteteie, mert 
a törvényben megállapított átmeneti 
idő muiik. Minden perc felhasina- 
laud >. intézetünk, ugyanezen foko
zott erővel, megszabuas uelkül foly
tatja tanfolyamait, amelyek a szep
tembert szigorlatra-, aíup- és állam
vizsgát a-, a szep.-uov. Ügyvédi vizs
gára készítik eiő a j e l ű  teket, mint 
ez tutír országosan elismert és köz
tudomású : szakértelemmel lelkiisme
retesen, alaposan es gyorsan. — A 
nyárt tanfolyamuk dija lényegeseu 
redukált, és mérsékelt. A kereslet 
megcsappanása folytan az itteni 
megélhetési viszouyok is sokkal 
kedvezőbbek, mint évközben. A 
szigorlati követelmények szeptem
berben nn-g adagosak. De aztán 
már az uj rendszer köszönt be uj 
tanárokkal, uj terjedelmes tanköny
vekkel, az anyag megkétszereződé
sével, megnehezebülésevel és a uivó 
szigoiilasaval. Ha szivén viseli sor
sat, használja fel ezt a rendkívül 
alkalmasan kínálkozó időt. Forduljou 
hozzunk évtizedes uivús és sikeres 
működésünkre alapítóit bizalommal. 
Célszerű otlhoukeszülésre is igen 
alkalmas modul nyújtunk. A jegyze
tek kolcsöndtjM is rendkívül jutá
nyos a szünidőben. Egy-két előadás 
díjmentes meghaligaiasa utau meg 
gy uzödest szerezhet arról, hogy az 
elmaradhatatlan sikernek miuden 
biztosítékát csekély ellenértékért 
nyújtunk. Felvilágosítást díjmente
sen adunk. Az ügyvédi vizsgára 
vonatkozó külön kiadványunkat dij- 
és portómentesen kü.djük. Dr. Dobó 
Jogi- ts ügyvédi szanatóriuma Ko
lozsvár Boiyai-utcza 3 sz.

Fehér papirosra
feketével nyomtatva.

latjain a valódi 
„FRANCK" kávépótlék 
gyárje
gyét.
Kérjük, 
vigyáz
zon
m e r t  
utánza
tok is vannak forga

lomban.
G y á r  K a s s á n .

Szerkesztő : Lánczi Aladár.

Kiadntióatdono* :
L A N D E SM A N N  MIKSA

Nincs többé nedves lakás, „BIBER“ teszi szárazzá.
Mert a „B1EBER“ absolut vízhatlan szigetelő, lehetővé teszi mindennemű nedves és vizállásos

helyiségek szárazzá tételét
„BlEBER“-rel bármely kőműves végezhet szakszerű szigelelést. „BIEBER" megoldja a betoné vasbeton vizhatlanitás kérdését is 
Prospektust, használati utasítást és minden egyéb felvilágosítást készéggel ad : „A Biber-müv„kegyedelárusitója

HERCZ KÁLMÁN ÉS FIA vaskereskedó Sátoraljaújhely*
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Császárfürdő.
Budapesten. Nyári és téli'gyógyhely 
a magyar Irgalmasorend .tulajdona 
Elsőrangú kenes hevvizü gyógyfürdő
modern berendezésű gőzfürdő, Ké
nyelmes iszapfürdők, iszapburogata- 
sok. uszodák, külön hölgyek és urak 
rszéére. Török-, kő- és marványfürdök ; 
holeg. szénsavas- és villamosvizfürdok 
A fürdők kitűnő eredménnyel hasz
náltatnak főleg csuzos bántalmaknai 
és idegba]tk e t a .  ívé kúra a légső-
szervek nurutos eseteiben s altesti 
pangásoknál. 200 kényelmes lakó
szoba. Szolid kezelés, jutányos árak. 
Gyógy- és zenedij nincs. Prospektust 
ingyen és bérraentve küld az igaz
gatóság.

5413jl912 tk. szám.
Árverési hirdetményi kivonat.

A sátoraljaújhelyi kir. törvényszék 
telekkönyvi hatósága közhírré teszi, 
hogy Szabó Mihály végrehajtatnak 
Pakura Mihály végrehajtást szenve
dő elleni 200 kor. tőkekövetelés és 
jár iránti végrehajtási ügyében a 
sátoraljaújhelyi kir. törvényszék te
rületén fekvő Garany község hatá
rában fekvő garanyi 364 sz. betét
ben A 1-4 sor 218, 229, 221 1 hrsz. 
alatt felvett ház, udvar, töltés és út
ból álló Bakura Mihály (nős Prinezi 
Erasébette!) nevén állott s jelenleg 
Sziksaa András s neje Bakura Zsu
zsanna nevén álló ingatlanra 170 ko 
rónában. 2) a ugyanazon betétben A 
II. 1—17 sor 509, 682, 683, 684,
2374, 2474, 2590, 2713, 2957, 2825, 
3062, 4678, 4755, 4914, 4915, hrss. 
alatt felvett szántó, legelő, szántó, 
szántó, szántó, szántó, szántó, szántó 
szántó, szánté, szántó, rét, rét, legt- 
ö, rétből és a közös legelő 36j4896 
és 36J4896 rész erdőből álló súgván 
azon nevén állott s jelenlenleg 
ugyancsak Sziksza Andrass neje Ba
kura Zsuzsanna nevén álló ingat
lanra 792 koronában ezennel meg
állapított kikiáltási árban az árverést 
elrendelte és hogy a fentebb meg
jelölt ingatlan az 1912. évi szeptem
ber hó 14. napjának d. u. 3 urakor 
Garany községházánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan kecsáranak 10 százalékát 
vagyis 17 K. illetve 79 K 20 fül. kész
pénzben vagy az 1881. LX. t.-cz. 
42. §-ában jelzett árfolyammal szá
mított és az 1881. évi november hó 
1-éll 3333 szám alatt kelt m. kir. 
igazsagügymiuiszteri rendelet 8. § a 
kijelölt óvadékképes értékpapírban 
a Kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. LX. t.-c. 179. §-a értelmé
ben a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított sza
bályszerű elismervényt átszolgáltatni.

A kir. törvényszék telekkönyvi 
hatósága megállapítja miszerint ;

1, a fenti ingatlan a kikiáltási 
ár 2;3-ad részénél alacsonyabb 
vételárban le nem üthető.

2, hogy azon árverelő, a ki a 
kikiáltási árat meghaladó Ígéretet 
tesz, köteles nyomban a leütés után 
bánatpénzét az általa Ígért ^vételár 
10 százalékáig kiegészíteni, mit ha 
elmulaszt, Ígérete figyelmen kívül

marad s a haladéktalanul folytatandó 
árverésben mint árverelő többé részt 
nem vehet.

3. Minthogy pedig ezen ingat 
lanekra Bakura Mihály és neje Pa 

• rici Erzsébet javára holtigtartó ha
szonélvezeti jog van bekebelezve 
amennyiben az ingatlanok ezen szol
galmi jogot megelőzően követelések 
fedezésére ezennel 500 koronában 
megálladitott Összegen felül adatnak 
el az ingat'anok a szolgelmi jog ter
hével kerülnek árverés alá.

Amennyiben azonban ezen 500 
korona el nem éretnék, az ingatlanok 
a nyomban megtartandó árverésen 
a szolgálmi jog nélkül árverezendok 
el.

Kelt Sátoraljaújhelyben, a kir. 
törvényszék mint tkvi hatóságnál 
1912. julius 1-én.

Makó, sk.
kir. 6. ra. k. f. törvényszéki jegyző

6202/912 tk. szám.
Árverési hirdetményi kivonat.
A sátoraljaujkelyi kir. törvény

szék mint tkvi. hatóság közhírré te
szi, hogy Dr. Isópy Tihamér végre- 
hajtatónak Szegi Albert és társai 
végrehajtást szenvedő elleni 1000 
korona tőkekövetelés és jár. iránti 
végrehajtási ügyeben a saujhelyi kir. 

I törvényszék (saujhelyi kir. j. rásbi 
róság) területén levő Ladraócz köz 
ség határában fek\ő a ladmóczi 58 
sz. betétben A. 1. 1—23 sor 449,
192. 585. 774 2, 775 2. 966, 971, 973, 
977. 1<>69 1251. 1252, 1533, 1534,
1535, 189<>, 1891, 2051. 2052, 2053, 
2054, 2062 4. 2065,91 hrszám alatt 
felvett Szegi Aliiért, kiskorú Világi 
Gyula, Kóza és Lajos nevén állójó- 
szágtestr-- 1904 koronában ezenn I 
megállapított kikiáltási árban az ár
verést elrendelte, és hogv a fentebb 
megjelölt ingatlan az 1912 évi szep
tember ho 26 (huszonhat) napján d. 
u. 3 orakor Ladmócz községben a 
községházánál megtartandó nyilvá
nos árverésen a megállapított kiki
áltási áron alul is eladatni lóg.

Árverezni szándékozók tartoz
nak az ingatlan becsárának 10 szá 
zalékát vagyis 190 korona 40 fillért 
készpénzben, vagy az 1881 évi no
vember LX. te. 42 § ában jelzett ár 
folyammal számított és az 1881 no
vember hó 1 én 3333 sz. alatt kelt 
ra. kir. igazságügyminiszteri rende- 
8 §-ábati kijelölt óvadékképes érték 
papírban a kiküldött kezéhez leten
ni. avagy az 1881 évi LX. te. 170 
§-a értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál előleges elhelyezéséről ki
állított szabályszerű elismervényt át
szolgáltatni.

A kir. törvényszék tkvi hatósá
ga megállapítja miszerint:

1. A fenti ingatlan a kikiáltási 
ár 2j3 részénél alacsonyabb véteiár-

i bán le nem üthető.
2. hogy azon árverelő a ki a ki

kiáltási árat meghaladó Ígéretet tesz, 
köteles nyomban a leütés után bá
natpénzét az általa igárt vételár 10 
§-ig kiegészíteni, mit ha elmulaszt

j  igérere figyelmen kívül marad és a 
haladéktalanul folytatandó árverés 

i ben mint árverelő többé részt nem 
*Tehet
I 3, Az utóajánlat akkor is 16 e 
ező, ha az utóajánlattevő az árveré- 

* sen meg nem jelenik.
4. Ha az árverésen az utóaján

latnál nagyobb Ígéret nem tétetett

az ingatlan az útónjaidat tevő álta 
megvett nem jelentetik ki.

5. Az újabb árverés költségét 
vevő az Ígért vételáron felül köte-1 
les viselni.

, Kelt Sátoraljaújhelyben a kir. 
i törvényszék mint tkvi hatóságnál 
‘ 1912 augusztus 3-án.

Makó sk.
kir. tvszéki jegyző.

243911912 tk. szám.
Árverési hirdetményi kivonat.
A nagyraihálj i kir. jbirosag mint 

tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Di- 
éner Náthán tőketerebesi lakó* vég
rehajtatnak Laugs Ármin pazdicsi 
lakos végrehajtást szenvedő elleni 
3200 korona tőkekövetelés és jár. 
iránti végrehajtási ügyében a nagy- 

I mihályi kir. járásbíróság területén 
levő a pazdicsi 391 sz. tjkvben 

| (t>667) hrsz. a. felvett korcsma 121, 
j ház, udvar és kertből 6600 négyzet 
öl) B. 1. alatt Laugs Ármin vght. 
szenvedő nevén álló illetőségre te j 
liát az egész jószágtestre az árverést 
2129 kor. ezennel megállapított ki
kiáltási árban elrendelte, és hogy a 
fentebb megjelölt ingatlan az 1912 
évi szeptember ho 6-an d. e. 9 .Óra
kor Pazdics község birájanak házá
nál megtartandó nyilvános árveré
sen eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoz
nak az ingatlan becsárának 10 szá
zalékát vagyis 212 kor. 90 fülért 
készpénzben, vagy az 1881 LX. te. 
42 § ában jelzett árfolyammal szá
mított és az 1883 évi november hó 
1-én 3333 sz. a. Kelt igazságügy mi
niszteri rendelet 8 §-ában kijelölt 
ovadékképes értékpapírban a kikíil 
dött kezéhez letenni, avagy az 1881 
LX, te* 170 § a értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál előleges elhe
lyezéséről kiállított szabályszerű el
ismervényt átszolgáltatni vevő köte
les a áánatpénzt a Vn. 25 § ának 
értelmében és ereiében a hív. k-ban 
jelzett jogkövetkezmények terhe a. 
ny ómban kiegészíteni.

Az ingatlanok kikiáltási ára 2,3- 
nál alacsonyabb áron eladatni nem 
fognak.

Nagymihály 1912 julius 23.
Garbinczky sk. jbiró.

1749/1912.
Árverési hirdetmény.

A saujhelyi kir. jbiróság 912 V 
784j4. sz. végzése folvtán Hlavatsek 
és Irbáry hátr. 500 K. követelésé
nek és ezekjáiulékainak behajtása 
végett 1912 évi szeptember 5-én d. 
e, 9 és fél órakor Saujhely köz
ségben Wekerle-tér6 szám alatt a 
vhajtást szenvedő üzletében elárve
rezem azon 3500 kor. becsült ingó
kat, melyeket a saujhdyi kir. [tör
vényszéki (>011912. V. sz. vhajtást 
rendelő végzése alapján a saujhelyi 
kir. járásbirósági 912. V. 784/3 sz. 
vhajtási jegyzőkönyvben 1 tételek 
alatt lefeglaltarn s melyek 912. V. 
639 2 számú alapfoglalási jegyző
könyvben vannak összeírva u. ra. : 
üzleti berendezést, szőnyegeket stb.

Saujhely 1912 aug. hó 12-én.
Rosner Imre kir. bir. vhajtó.

Legújabb szab. svédországi 
NYERSOLAJMOTOROK BEN
ZINMOTOROK, M *GÁNJÁ- 
RÓK legkitűnőbb CSÉPLŐK 
és MALOMBERENDEZÉSEK.

.1 l i l i ig  le g jo b b  iiz f in g é p p 2- ;
lóerőig.

Megbízható olc*ó Özem! Újdonság!

MalomOzemre, iparvállalatoknak, 
mindennemű gazdasági és csépié*! 

célokra legjobban ajánltatnak.
Üzemköltség 112 fillér. 

Pénzügyőri ellenőrzés nincsen

Kedvező részletfizetés. Teljes jótállás

Használt gőzgépek, motorok becserél
tetnek.

Képes diszájjegyzéket bérmentveküld 
. ...... jiiinY motortelepe, Buda-

"IMhi pest. VI. Lovag-ut- 
cza 2 szám.

OLAJFESTÉSZETHEZ
szükséges kellékek :

u. m olajfestéke, ecsetek, festő- 
vászon, mastixfirniss, damasztflr- 
niss, recifterpetin, lenolaj. paletta.

nagy választékban kapható:

Landesmann M iksa
könyv-, papír-, író- éi rajzizcrk*r«sk«d<s#b*it 

Sátoraljaújhelyben.

S i r o l i n  " R o c h e  b>ztos
g y ó g y h a t á s t  nyújt  l t a f a r r h u s o k n a l
hörghurutnál,astnmdnál, in fluenza után. 
Sirolin'Roche" kezdődő tüdőbetegséget 
csirájában elfojt. Kellemes ize és a z  étvá
gyra való kedvező befolyása megkönnyítik 
a Sirolirt"Roche"-al való hosszabb kúrákat!

A légzési szervek
m e g h ű l é s e i t  legbisiosabbona 
Sirolin " R o d b e * -  e l  k e » « K k .  S í é r t  
nélkülízketeftwi* eeen abemei’b és
bevált szer minden háztartásim.

S z í v e s k e d j é k  a  g y ó g y t a r a k b a n  
határozottan Sirolin"Rochc- 1 k é r n i



f>4. szám. (5.) Szombat augusztus 17.F E L S Ő  M.AG Y A R O R S Z  ÁGI  H Í R L A P

ilj. S c l i w a r c z  S á m u e lFő-ut 18. a volt „Nagy 
Tőzsde" helyiségében

ajánlja újonnan berendezett selyem-, szalag-, csipke- és disz- üzletébe most érkezett

nyári újdonságait: blusokat, ruha és sima selymeket, markisét 
és MuseSinvoálokat minden színben, és mindennemű ruha

díszeket, úri divat cikkeket. :—:
Nagy választékot tart ezeken kívül kész gyermekruh ákban ésharisnyákban is. 

Vidéki megrendeléseket pontosan eszközöl, mintákat kívánatra küld.

Szives támogatást kér tisztelettel: ifj. SCHWARTZ SÁMUEL.

SflLVRTOR
GUI SARKAK

VILÁG CZIKK
U T O L É R H E T E T L E N  

TA R TÓ  S S Á G Ü I

| ? \ )  WINDENÜTT 
KAPHATÓ.

ulvarka-hO**l|l

f i . f i

í
Árverési hirdetmény.

A sárospataki reí. főiskola a bodrogkereszturi és 
Szegi határban fekvő, mintegy 31 kát holdnyi (szántó
föld, rét és legelő) ingatlanát 1912 évi okt. 1 - tői kez
dődő 6 , esetleg több évre bérbeadja a folyó hő 25-én 
délután 2 Órakor a »PokIos> nevű szőlő borházában 
tartandó árverésen. Bánatpénz 100 korona.

Sárospatak 1912 aug. 15.

A sárospataki reí főiskola
gazdasági választmánya.

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

Ke'szit és vállal mindenféle e szakmába vágó munkát, javitáso- 

kat elfogad. — Knlnnlenességck^oslorok, izasztó stb. raktár.
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PFEiFFER SÁNDOR építőmester.
S á to ra l ja ú jh e ly .  3 ro ö a  é s  te le p :  y írp á S - u tc a  19.

Elvállal mindennemű épületek tervezését és felépí
tését, építkezések művezetését és leszámolását, tűzbiztos 
gipsz és vasbeton menyezetek készítését minden néven 
nevezendő vasbeton szerkezetek statikai számítását 
és azok kivitelét, cement, grnnáttó terrazó, keramit, 
aszbeszt, aszfalt :tb. burkolatok készítését.

állandó raktár: román és porüand cement homlokzat 
kőpor, asztalt szigetelő lemez és kátrány termékekben.

Hirdetmény. 8
A sárospataki ref. főiskola tápintézetének szüksége 

van naponkint szeptember 4 tői junius végéig — a szün
időket kivéve — 100— 130 liter teljes tejre, a mely 
nek 3 százaléka zsírtartalma legyen.

Vállalkozók ajánlataikat f. hó 23-ig küldjék be a

„főiskola gazdasági választmánya" címre.
Sárospatak 1912 aug. 15.

kazinczy-utca 30 számú
lebontandó ház épületanyaga

8 ELADÓ. 8

jutányos áron vétetnek 
1 fel a kiadóhivatalban.

A néhai Becske Bálint 
Némahegy alatti háza 
szabad kézből eladó.

Értekezni lehet vejével 
T. Emödy László kir. 
törvszéki biró úrral ka- 
zinczy-utcza 55 sz., a t á -  

voliétében fiával Becske 
Zoltánnal.
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F E L S Ő  M A G Y A R O R S Z Á G I  H Í R L A P Szombat augusztus 17.64. (6)

„MÜTRÁQYÁT ÉRTÉKESÍTŐ SZÖVETKEZET" 

Zemplén-, Bereg- és Szabolcs megyei képviselője: 

n  emnan Jenő Sátoraljaújhely.
Távbeszélő: 17 szám.

Ajánlja a gazdaságoknak az őszi idényre superphosphat 

40Vos káli trágyasó, kainit. chilisaletrom és csontliszt- 

superphosphat trágya fajokat.

Kívánatra részletes felvilágosítás és használati utasítás.

Szállítás egész kocsirakományban és kisebbb mennyi
ségben is teijesittetik.

Barna. Dezső és Társa
női ruhakelme, vászon, szövet selyem, női és férfi 

kész fehórnemüek raktára

Sátoralj a uj li c 1 y
Pénzügyi palota.

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

M
enyasszonyi kelengyék !



64 síim (7) Szombat augusztus 17.F E L S O M A G Y A R O R S Z Á G I  K I R L A?

Rozsnyón Teljes ellátásra
2 főgimnáziummal, felsőbb le
ányiskolával biró kies püspöki 

városban, teljes ellátásra elfo
gad 2—3 jó házból való fiút 
vagy leányt, egy németül be
szélő gyermektelen nős állami 
h ivatalnok, mérsékelt dijért.

iskolás
gyermekeket elfogad 

ÖZV. W E S S E L 1 N É  

Sátoraljaújhely, Andrássy-u. 4

M EG N Y ÍLT.
M Ü L L E R É S T R S A

NŐI D IVA T ÁRU HÁZA

AHOL MINDENNÉ MŰ LEGÚJABB
niVATl' NŐI DIVAT CZIKKEK DÚS
VÁLASZTÉKBAN LEGOLCSÓBB
ÁRBAN KAPHATÓ.

SÁTORALJAÚJHELY 
RÁKÓCZI-UTCZA 6. 
(KISPIACZ)

Törvényesen 
bejegyzett védjegy. rüfii no  o  o

és pénzét nem akarja hiábavaló dol
gokra kidobni, az saját érdekében 
cselekszik, ha legalább egyszer-két- 

szer kipróbálja a világhírű

Oroszlán
Menthol

Sósborszeszt
a háziszerek királyát.

1.40 és 2 20 K  eredeti üvegekben.

L 1:1 KO VMS MIKSA 
. S á le ra lja u jh c ly . :m.

Óvakodjunk értéktt 
len utánzatoktól!

Kapható 44 fill.

Főelárusitás:
fűszer és rövidén 

nagy kt rt skedt's* bei
< suz. ki s / \ » 'n y .  m in i !  . so ig ^ a tá s ,  nyilalás,  oldulszurtís,  kcrenztcsontfá* 
j :ís. derckolda l-  v r g j  li»iijá>. izom-. «» í i i hán talmak . kur- ó h Iái g y e n g e 
ség,  merev v é g ta g o k  és ujjak,  gö rcsök .  tcvúhlm  hű ié i ,  moguízás.  vagy 
v a g y  lég l iuzambó i szárm azó  bajt .k a zon nal  e n y h ü ln e k  az Oroszlán Men
tből Sósbor.  zesz h a s z n á l a ta  által .  11a a fajó t e s t i é s z  r. dörzsölést  nem 
tiiri. úg y  borogat ás t  alka lm azunk.  Fo gfá jás ,  fejfájás, fejszaggatás,  h a j 
hullás,  idegesség , l -ágyadtság .  k im erü lt ség  á lt a lános  g y e n g e sé g  esete iben  

k inccse l  ér  tel  a valódi Oroszlán Mentből Sósborszesz.  
T o ro k fá j á s .  reked tség ,  gég o h u iu t .  influenza,  n á th a  ha föllép,  úgy emlé
k ezzék  az Orosz lá n  Mentb ő l  Fó sborszeszre.  mely a  legkitünöbliL és l eg 
e lt e r je d te b b  háziszer.  l-'zer és ezer más e se t e k b e n  is k i tű n ő  sikerrel  lesz 

az Orosz lán  Mentbő l Sósborszesz használva.
Minden egye s  üv eg h ez  hö haszn á la ti  u tas í tá s  t a n  mellékelve.  Sok ezer 
b á la i ra t  tan ú sk o d ik  róla,  l.og} az Oroszlán Mentho l Sósborszesz az em

beri ség  jó tevője .

Vágvölgyi „Zenit46 Asbestpaiagyár Részvénytársaság.

„Z E N I T  A S B E S T P A L A
a jelenkor legkitűnőbb fedőanyaga, olcsó és elpusztíthatatlan tetőzet.

I1ITAI • Tűzben nem robban. — Föltétlenül tűzálló. — Legnagyobb szilárdság minden külső erő ellen. — Nem törik, nem Jl'jJl reped. — Kiválóan ruganyos. — A legnagyobb viharnak e's minden időjárásnak ellenáll. — Igen csekély súly és igy
könnyen szállítható. — Teljesen vízhatlan. — Vizet, havat, port nem ereszt a padlásra

A fentiekért jótállást vállalunk. Mindenféle épületek kész fedédésért elváilajuk.

Bővebb felvilágosítást nyújt:

fa k e r e sk e d ő  
Síit óra Íja ujliely.

Zenit Asbestpala Zcmplénvármegye kizárólagos elárusítója

Wallei

a legjobb cipőkrém az 
egész világon! 

f i z  eddigi világhírű wiksnek vitriol nélküli gyártása is.
St. Fernoleiidt, Wien III.

cs. és kir. udvari szállító _  __
........  . . .  H ( ) .  6 v c h  í í . v Z i r t  f e n n á l l á s .  ■ ■■ ■

S
S
VT

s a l g ó t a r j a n i
y \  kós énbánva Részvénytársulat

széntermékei (szobafütesre és ipari czélokra)

NEUMAN JENŐ cégnél
Sátoraljaújhely

rendelhetők meg. Ugyanott legjobb minc cgü apró és 
durva szemű kétszer mosott kovács szón és koksz 

valamint porosz briket kapható.
Superfosfát-m űtrágya Káli 6

K e r e s s ü k  m in d e n b e n  a le g jo b b a t Nagy elővigyázat ajánlatos az egészséges ivóvíz 
megválasztásánál; igyunk s kérjünk tehát mindenütt

S z á n t ó i  s a v a n y u v i z e t
mely gazdag termó'Zctcs 'Zénsavtartalmánál fogva rendkívül Keiicn-cs, ;:z egészségre kasztos, ehffrcrgu asztali viz. Erősen hugyhajtó hatású, 
elősegíti az emésztést megakdályozza a gyomorégést. A » Szántói savi nyiniz ; Borrt k : ti szír. Beteg r.ek gyógyszer, tgézségesnek : óvszer 

Főraktár ■ Tóth Lajos fűszer, csemege bor cs ásványvizek kereskedésében Sátoraljaújhely, a volt Nagy Ferencz üzlethelyiségében.
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RAKOVSZKY SÁNDOR,
tisztit és fest

F E S T

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

K A K O V S Z I i Y  S Á M D O R
kelm e és ruha festő  é s  vegytisztító  Sátoraljaú jhely . B ercsényi

utca 5. szám . (C sirke piac). Saját ház.

Őszi trágyázás!|
ó v a k o d ju n k  
a hamis itá -  
l o k tó l  !

Valód «

Óvakodjunk
u hamisítá
soktól ! 
védjegyű

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

műtrágya!

Kalmár Vilmos
a Thomasphospuat Fabriken Berlin,

vezérképviselője 
Bndapest, VI. Andrassy-ut 49.

Különösen a jelenlegi rendkívül olcsó 
árakra figyelmeztetjük a vásárlókat

A legmodernebb berendezésű különleges gyárunk

40 év óta van az élén
a sajtoló gyáraknak és szak
körükben a

legjobb nevet élvezi.
Kérje a 356. számú külön
leges árjegyzéket, mely bor 
és gyümölcssajtolókról, tel
jes sajtoló készülékekről, viz- 
hajtásos sajtolókrol, gyümölcs 
és szőlőmalmokról, szőlőzu- 
zókról, hántológépekről stb. 

stb. szól.

Jübb m int 700 érem és első dij stb .

PH. MAYFARTH & Co.
WIDN, ll„ Táborstrasse 71.

1500 munkás és tisztviselő. Képviselők kerestetnek

MEGHÍVÓ.

Kő eladás.
Faragott (zokli), 

lábazati és járdára 
veres kövek több száz 
négyszögm éter eladó.

Bővebbet a kiadó- 
hivatalban

EL1TE

a legszebb óriási virág kü 
lönféle szinviitozatban,
száza 30 korona.

Valamint földieper palánt le 
hér és piros ananász száza 
4 korona. Pálmák és külön
féle szobanővények is kapható
MOSKOVSZKY DEZSŐ

mükertésznél
Sátoraljaújhely, Lónyay u. 10.

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

lettel meghívja = =

SZEGŐ SÁNDOR.

Vétel nem kötelező !

Nyomatott Landesniann Miksa És Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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