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Azt kellett volna cimül Írnom, 
hogy Ébresztő vagy Riadó. De 
azt hiszem, szinte nevetséges do
log lenne ebben a félhalott vá 
rosban ébresztésre gondolni s 
ébredésről álmodozni.

Mégis legalább szólni kell a 
dolgokról. Hátha megmozdulunk 
valahára. Hátha mégis észbe ka
punk s belátjuk, hogy itt már 
komolyan tenni kell, ha nem 
akarjuk, hogy városunk egészen 
elsorvadjon, elpusztuljon.

Nem emlegetem az országos 
politikát, az országos nyomorusá- 
gokat. Azokat mi is nyögjük, de 
segíteni mi nem tudunk rajta Ha 
a kormány nem segít, ha az or
szágos viszonyok nem változnak, 
mi hiába jajgatunk és haragszunk. 
Egyelőre magának Ujhelynck nem 
is sok szava van a politikában, 
mert az újhelyi kerület politikai 
sorsit az Ujhelyhez csatolt 34 
falu bölcs tótjai döntik el. Hát 
hagyjuk ezt, s várjuk, hogy lesz
nek talán valamikor becsületesebb 
viszonyok is.

De itt van a magunk dolga, 
a város helyi érdekei. Ez már 
miránk tartozik, ezeken csak mi 
segíthetünk, s nekünk önmagunk 
iránt való kötelességünk segíteni.

Akármerre nézzünk a felvi
déken, egyetlenegy város sincs, 
amely az utóbbi években annyira 
visszamaradt volna, mint Ujhely. 
Mindenik város fejlődik, előreha
lad, — Ujhelynek pedig napról- 
napra csökken a forgalma.

Pataknak nagy ünnepe volt a 
múlt hetekben. Bankettet rendez 
tek a megszerzett járásbíróság 
örömére.

Isten látja lelkemet nem irigy
lem a patakiak örömét. Sőt azt 
mondom : joguk van hozzá. Akik 
annyi éven át olyan kitartással, 
olyan áldozatkészséggel, olyan 
buzgalommal dolgoztak azért az 
egy célért, azok megérdemlik, 
hogy a törekvésük célt érjen. 
Bár mi tudnánk egy-egy célért 
ilyen hatalmas akciót kifejteni!

Nem irigylem a patakiakat, 
bár kétségtelen, hogy Ujhely vá 
rosára emelkedik most Patak. 
Megérdemli Patak az előnyt,

I mert csudálatos erőfeszítéssel dől.
| gozott élte s megérdemli Ujhely 
a veszteséget, mert indolenciájá
val, tétlenségével ő maga okozta 
En tudom, hogy mindent elkö
vettem a veszteség elhárítására. 
Megmondtam 1906 bán, hogy 
amig én Ujhely képviselője leszek 
addig nem lesz Patakon járás- 
bíróság. Nemjdicsekedni akarok 
vele, de tényleg szóba se jött 
addig.

Most már megvan. Államtit
kár képviselőnk nem tudta a vá
rost ettől a nagy károsodástól 
megvédeni. Számunkra immár 
nincs egyéb hátra, mint belenyu
godni, Küzdöttünk Patak ellen 
évekig. Legyőzött. Most nem te
hetünk egyebet, mint hogy lojá
lisán szerencsét kívánjunk Patak
nak a győzelemhez, s felejtsük el 
mind a két részről a keserűsé
get, amely a harcok folyamán a 
lelkekben felgyülemlett.

Hanem a pataki bankett po
hárcsengése mégis áthallatszik 
ide, s kell, hogy mnnkára éb
ressze Uj helyt is.

Mindig azt mondták a vár- 
megyeházán : ne irigyeljük mi, ha 
Patak is kap valamit, ha Patak 
is fejlődik, hanem igyekezzünk 
fejlődni mi is. Jó. De azonközben 
Patak kapott a vármegyétől Kú
rádról köves utat, szolgabiróságot 
s annak révén járásbíróságot, a 
vármegye jóvoltából vezették 
Patakra a bogrogközi vasutat — 
Ujhely pedig nem kapott semmit, 
épen semmit.

Hát nem irigyeljük azt, amit 
Patak kapott. De valahára már 
mi is kaphatnánk valamit. Pata
kon már építik a járásbíróságot. 
Nálunk az uj vármegyeháza épí
tését már hat éve elhatározták, s 
ma sincs még nyoma se. Patakra 
már rég ki van építve Karádról 
az ut. A karád—újhelyi ut kiépí
tése még ma is csak álom.

No hát ebben kell most már 
nekünk is megmozdulni. Eddig 
kértünk, most már követelünk. 
Most már nekünk is adjon a vár
megye. Az uj vármegyeháza épí
tésének a jövő évben el kell kez

dődnie. A karád—újhelyi útnak, 
a bereckii bodroghidnak jövőre el 
kell készülni.

Úgy kell ezt követelnünk, sür
getnünk, mint ahogy Patak ki
tudta sürgetni a járásbíróságot. 
Most már Ujhelynek ezeket el 
kell érnie. Fel kell mennünk tö
megesen a m egy egy ülésre, s ki
mondatni, hogy minden egyebet 
megelőzve, minden más munka 

I félbehagyásával először most ezt 
az utat s ezt a hidat épiti ki a 
vármegye. Fel kell menni a kor
mányhoz, s kierőszakolni ennek 
is, a megyeháza építésének is a 
jóváhagyását.

Ne irigyeljük Patakot, ne ha
ragudjunk Patakra, de tanuljunk 
Pataktól 1

Ok nélkül
sarczolnak

a bankok.
Valósággal a pusztítás idejűt 

éljük. Egyre súlyosabban nehezed
nek ránk a megélhetési viszonyok 

'és mindennek tetejébe pangásnak 
t indult országszerte az ipar és a ke- 
ireskedelem. A pénzpiac nyomasztó 
| súlya átokként nehezedik az ország
ra, úgy hogy ma már a legreálisabb 
alapou mozgó ipari és kereskedelmi 
vállalatok is csak a legnagyobb 
erőfeszítéssel képesek tovább raü 
kcdni. A kisiparról és kiskereskede
lemről, — melynek nagy része 
eddig csak a hitel folytán volt ké
pes magát úgy ahogy fenntartani — 
nem is beszélünk. Nap nap melletti 
egész tömegét olvashatjuk a fize- 
t ‘ski'p e'enségekne', melyek mind a 
hitelmegvonásokra vezethetők visz- 
sza.

Ujhelyben még nem vadultak 
el teljesen az állapotok, de útban 
vagyunk itt is a teljes összeomlás 
felé. Itt még nem értünk el a teljes 
hitelmegvonásokig, de uj hitelt már 
alig kap valaki és a régi kölcsönö
ket is csak oly feltétel alatt hosz- 
szahitják meg, ha a rossz üzletme
net folytán amúgy is végsőkig meg
viselt kereskedő, vagy iparos leg
alább 10 százalékot törleszt a tőké
ből minden esetben.

Fűdig — bármenyire hihetet
lenül hangozzék is — nincs ok 
ezekre a rettenetes kegyetlenkedé

sekre. A pénzintézetek nincsenek 
rászorulva arra, hogy az utolsó 
csepp erejét is kisajtolják azoknak, 
akik kedvezőbb időkben hiteit vet
tek igénybe. Es ezt nem is mi 
mondjunk, hanem az Osztrák-Ma
gyar Bank szatmári fiókjának a 
főnöke, aki bizonyára hivatott az 
ez irányban való átmutatásra. A 
fővárosi lapokban ugyanis néhány 
nappal ezelőtt a következő hir látott 
napvilágot ;

Az Osztrák-Magyar Bank szat
mári fiókja az összes helyi pénz
intézetek vezetőinek részvételével 
a minap biza’mas értekezletet 
tartott. Az értekezleten U n g e r 
István, az Osztrák-Magyar Bank 
szatmári fiókjának vezetője felhív
ta a pénzintézetek igazgatóit, 
hogy a kölcsönök visszafizetésének 
követelésénél igyekezzenek a fe 
lekkel szemben a legnagyobb 
méltányosságot tanúsítani, mert 
a pénzpiac mai helyzete nem kö
veteli a törlesztések erős forsz! 
rozását. Rámutatott a bank főnök 
arra is, hogy a pénzpiac viszonyai 
ma nem o.yan nagyon nehezek, 
amint azt feltüntetiK és épen azért 
nem méltányos, hogy sok helyen 
kamatlábfelemeléssel találkozunk.

Es Szatmáron való&ziuüleg fo 
ganatja is lesz ennek a humánus 
felhívásnak. Nálunk azonban továbbra 
is folyik a sarcolás, még pedig olyan 
mértékben, hogy az uzsoratörvény 
bizonyára elpirul szégyenében a bí
róság könyvespolcain. Mert hal az 
újhelyi bankfiók főnöke uem tartja 
érdemesnek, hogy hasonló figyel
meztetéssel hassou egyes, a közön
ség bőrére pályázó intézetekre. No 
meg — ezt el kell ösraernünk — 
nem is igen lenne nálunk foganatja 
az ilyes felszólításnak a pénzintéze
tek egy részénél.

Arra azonban mindenesetre jó 
volna a bankfiók főnökének figyel
meztető szava, hogy a közönség il
letékes helyről szerezzen tájékozó
dást a helyzetről és a bankok ve
zetői elől elhalásszak azt a kitűnő 
kifogást, amelyre hivatkozva állan
dóan sarcolják a feleket a m'*rleg 
kedvezőbbé tétele érdekében. Mert 
az egész csúf játék a haszon növe
lésére megy, amely már eddig is 
minden pónintézetnól jóval nagyobb, 
mint az előző években volt.

No de erről majd a mérlegek 
(ismertetésénél szó’útik bővebben.

A t. gazdaközönség figyelmébe!
„A Sárospataki Hitelbank r. t. term ény és áruraktára" vesz a mindenkori legmagasabb napi áron minden gabonanemüt és 

egyéb terményt. (Búzát, rozsot, árpát, zabot, tengerit stb.)
Raktározásra alkalmas árut — kívánságra — saját raktáraiban elhelyez, arra kölcsöneloleget ad.
Mindenesetre saját ér.paében cselekszik minden gazda, ha eladásra kerülő terményét a sárospataki hitelbank r. t. termény

éi áruraktárinak is megajánlja^
T eltfonI 6 s z á m . ______________ _____________________________  _________ Telefont 6 szám
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600 koronára 
Ítélték

másodfokon a kir. tő - 
vényszéken közbizton
ság elleni k ihágáséit

Spitz alszámvevöt
Valószinüleg emlékeznek még 

olvasóink arra, a hamisítási ügy
re, melyet annak idején lapunk 
hozott nyilvánosságra. Az ügy 
maga anyiban állott, hogy dr. 
Kellner Győző árvaszéki ülnök, 
mint a polgármester helyettese 
egy hamis adatot tartalmazó mű
ködési bizonyítványt állított ki 
Spitz Izsó jelenlegi városi szám
vevőnek, hogy az a küszöbön álló 
számvevő választásig az állás el- 
nyeretéséhez szükséges álamszám- 
viteltani vizsgát letehesse.

Mikor hirt adtunk erről a 
hamisításról, a polgármester szi
gorú vizsgálatot rendelt el, mely
nek alapján aztán az alispán le- 
gyelmi eljárást indított úgy dr. 
Kellner Győző árv. ülnök, mint 
Spitz Izsó alszámvevő ellen. De 
egyben — dr, Tóth Alajos lei- 
jelentésére — a kir. ügyészség 
büntető utón is eljárást indított 
az ügyben szereplők ellen.

A bünügy hosszú ideig húzó
dott. Az ügyészség az előnyomo- 
zat befejezése után nyomban el
ejtette a vádat dr. Kellner Győ
ző ellen, de Spitz Izsó ellen vá
dat emelt közokirathamisitás 
büntette miatt. A kir. törvény
szék vádtanácsa azonban meg
állapította, hogy csak közbizton
ság elleni kihágásról van szó és 
azért áttette az ügyet a kir. 
járásbírósághoz. Balassa józsef 
büntető járásbiró viszont súlyo
sabb deliktumot látott az ügyben 
és visszaküldte az iratokat a 
törvényszékhez, ahonnan újból 
áttették azokat a járásbírósághoz.

Ilyen előzmények után került 
junius hóban tárgyalásra az ügy, 
A tárgyalás során tanúként kall 
gatták ki dr. Kellner Győző árv. 
ülnököt és Sztankó Zoltán városi 
Írnokot, akiknek vallomása alap
ján aztán

Balassa járásbiró bűnösnek 
mondotta ki Spitz Izsót köz
biztonság elleni kihágásban 
és ezért öt 3 heti elzárásra 
Ítélte.
Az Ítélet ellen akkor a vád

lott védője ; dr. Iiettelheim Jakab 
felebbezést adott be, a kir. tör
vényszéken azonban időközben 
megkezdődött a nyári szünet és 
nem lehetett a telebbezési tár

gyalást megtartani. F. hó 29-ére 
tűzték ki a felebbezési tárgyalást, 
melyen

a kir. törvényszék ugyancsak 
bűnösnek mondotta ki Spitz 
Izsót közbiztonság elleni kl- 
kihágásban de a bűntetté t 
leszálitotta és csak 600 kor. 
pénzbüntetésre ítélte — most 
már jogerősen — a vádlott 
alszámvevöt.
A büntető utón való felelős

ségre vonás tehát elég szeren
csésen végződött az ügyben sze
replőkre. Dr. Kollner Győző szá 
razon úszta meg a dolgát, mig 
Spitz Izsó 600 korona pénzbírság 
árán menekült. Azonban hátra 
van még a fegyelmi utón való 
megtorlás mely a bíróság ítélete 
alapján nem igér valami kedvező 
eredményt Spitz Izsóra. De való
szinüleg nem szabadul a fegyelmi 
utón való elitéltetés alól dr. Kell
ner Győző sem, mert — bár jó
hiszeműségét a bíróság elismerte 
— elvitázhatatlan, hogy a Spitz 
Izsó működési bizonyítványának 
kiállításánál nem járt el kellő 
gondossággal és körültekintéssel.

a  J E G Y Z Ő K  
MX IN TE R N Á TU S Á R Ó L . 

V á la sz M ankovics 
e g y l e t i  a l e l n ö k  
t á m a d ó  cikkére.
Nőni szívesen bár, de a körül

mények kényszerítő hatása alatt 
ismét kénytelenek vagyunk foglal
kozni a jegyzői internátus újból 
botrányba fuladt ügyével. Mintha a 
jegyzői egylet elnökeinek az lenne 
a hivatása, hogy annak a szép esz
mének a megvalósítását, amely u 
jegyzők gyermekeinek kívánt mi 
előbb rendes otthont biztósitani, 
minél távolabbi időre halásszák, 
mintha csupán azért ültetnének 
egyes urakat az egyesület elnöki 
székébe, hogy az internátusért lel
kesülőknek kedvét szegjék, oly nagy 
buzgalommal láttak az ügy eipos* 
ványitásához, botrányba fuliasztásá 
hoz előbb Szoták volt elnök, most 
ujabbau pedig Mankovits ügyvezető 
alelnök.

Szoták volt elnök két balkezes 
munkáját ösiuerik olvasóink. Most 
megösmerhették Mankovics alelnök 
hasonló működését is a legutóbb 
Oálszécsen tartott gyűlésből és la
punk legutóbbi számában megje
lent nyilatkozatból folyóan. Manko
vics alelnök ugyanis zokon vette 
hogy a Gálszécsi gyűlés kétértelmű, 
az internátus építését bizonytalan 
időre elhalasztó határozatát a helyi 
srjtó erélyes hangon bírálta és dü 
hős hangú, valótlan állításokat tar

talmasé nyilatkozatban támadt neki 
lapunk hasábjain az újhelyi lapok
nak.

Hár Mankovics alelnök ur nyi
latkozata nem üti meg azt az iro
dalmi mértéket som, amelyet minden 
szerkesztőség a lap nívója érdeké
ben mint minimumot követel mega 
cikkek beküldőitől, az >.iudiatur el 
pars« elvénél fogva mégis leközöl
tük nehezen érthető stiiusgyakorla 
tát. Most pedig engedtessék meg 
nekünk, hogy a nyilatkozatra meg
tegyük észrevételeinket.

A cikk goromba, durva hang
jára semmi megjegyezni valónk 
nincs. Mindenki úgy beszél és ir, 
amint tud. Es bár a közmondás azt 
tartja, hogy akinek isten hivatalt 
ád, tehetséget is ad hozzá, mégsem 
kívánjuk az alelnök utói, hogy írni 
is tudjou. Csupán a cikkben foglalt 
vádakra fogunk ezúttal rátérni.

Mindenekelőtt valótlannak kell 
mondanunk a cikk azon állítását, 
hogy mi az egyesületet Sátoraljaúj
hely kijátszásával és Patakhoz való 
csatlakozással vádoltuk meg. Ilyet 
sohasem irtunk. Mi csupán azt mon
dottuk, hogy a határozat alkalmas 
annak a látszatnak a felkeltésére, 
hogy Ujheiyt ki akarja játszani és 
egy hirtelen fordulattal Patakhoz 
akar csatlakozni az egyesület. Es 
ebből az állításunkból ma sem en
gedünk egy fikarcnyit sem, mert a 
jegyzői egylet még mai napig sem 
adta elfogadható magyarázatát a 
gálszécsi határo?atnak.

Maukovics alelnök ur ugyan 
próbál valamelyes magyarázatot ad
ni a következőkben:

11a egy város, mint erkölcsi 
testület részéről tgy bizonyos in
gatlan átadásáról van szí), az még 
akkor sem azé, akinek az felajánlta- 
tott — ha az ajáulatot tevő vá
ros képviselőtestülete az átadást 
határozatiig ki is mondta — 
mindaddig, mig az törvény ható
ságilag jóvá nem hagyatik ; le
het-® tehát építeni azon területre 
addig, — hiszen tapasztalat sok
szor igazolja, hogy áruit egy kép
viselőtestület határoz, azt a tör
vényhatóság megsemmisíti, azt hi
szem tehát amellett a csekély kö
rülmény mellett, hogy még építe
nünk nincs miből, az a körülmény 
is tekintetbe vehető, hogy nincs 
mire.

Az internátusi bizottság, ismerve 
megbízatásából folyó, erkölcsi és 
vagyoni felelősséggel járó köte
lességeit s tudva a rendelkezésére 
álló összeg csekély voltát, a jövő 
homály burkolta körülményeivel
nem számolhat, sem eszményi 
pénzösszegekkel, s igy vakmerő 
en egy előre még uem is lálliaté 
költségeket igéin lendő épület lé

tesitésébe, ha magával következe
tesen akar maradni, bele nem 
mehet és szélhámos módjára köl
csönöket minden előzetes meg. 
gondolás és a következményekkel 
való nem törődés nélkül fel nem 
vehet 8 igy az építkezésbe bele 
ezért sem foghat.

Hát — bocsánatot kérünk — e* 
lehet ismét ketelés, de nem lehet 
komoly, elfogadható magyarázat. 
Mert — ugyebár — arról soha stiu 
volt szó, hogy az internátus építésé
hez m*g ez éven hozzá fognak. Az 
építés megkezdésének határidejét a 
jövő év tavasszánál előbbre senki 
sem gondolta. De egyébként is a vá
ros telket és egyéb kedvezményeket 
felajánló határozatát — ha arra szük
ség lenne — már a szeptemberi 
vármegyei közgyűlés tárgyalhatta 
volna. Azonban a jegyzői egylet el- 
nőkének illenék tudni azt is hogy a 
város telket felajánló határozatához 
nem is kell törvényhatósági jóváha
gyás. Hiszen ép az internátus ügyé- 
beu mondta ki a miniszter a város 
feiebbezése folytán, hogy kidvez- 
raényeket és területet felajánló ha
tározathoz a törvényhatóság hozzá
járulása nem szükséges.

A pénzügyi szempontból tett 
kifogás seiu állja meg a kritikát, 
mert amikor tuár 50000 kor. bizto
sított tőkéje van az egyesületnek 
az építkezésre, nem ront semmit az 
építkezés realitásán, ha a gyűjtés 
teljes befejezéséig a másik öOOHj 
koronát kölcsönből fedezik. De 
egyébként is, honnan tudja olyan 
biztosan a Gálszécien gyülésezett 
17 ur, hogy a jövő év tavaszáig 
uem gyűl tg) be az építkezéshez 
szükséges teljes Összeg ?

Bármennyire haragszik is hát 
uz elnök ur, mégis csak olybá tűnik 
a dolog hogy a gálszécsi határozat
nak valami lyes titkolt célja volt, 
vagy ptdig az egyesü.et vezetősége 
nem kezeli kellő megfontoltsággal, 
előrelátással az ügyet. Mindkét 
esetben — és ez elvitázhatatlan, — 
súlyos hibát követtük el, mely meg
érdemli a legélesebb kritikát.

Végül még egy kijelentésére 
kívánunk válaszolni uz e nők urnák. 
Nem igaz, hogy minket senki sem 
szólított fel a gyűjtésre. Felszólított 
erre minket Ujhely város polgár- 
mestere, de felszólított minket maga 
az elnök ur is a városházán tartott 
interuátusi bizottsági ülésen. Es 
mert mi az egész jegytőiakar és Uj- 
hely városérdekét tartottuk szem 
előtt, amikor adomány ok elfogadására 
vállalkoztunk, ezután sem fogjuk 
visszautasítani a kifejezetten az Uj- 
helyben feláliitandó internátus javá
ra hozzánk érkező adományokat. Azt 
azonban újólag kijelentjük, — bár
mennyire is döhüng érte az elnök

S i r o l i n  R o d l C  biztos
gyógyhatást nyújt k a t a r r l l U S o k n á l  
hörghurutnál.astlim anál,in flu e n z a  után 
S iro lm 'R o ch c  kezdődő tüdőbetegséget 
c s ir á já b a n  e lfo jt. Kellemes ize és az étvá. 
gyra való kedvező befolyása megkönnyítik 
a Sirolin "Roche'-al való hosszabb kúrákat1

A légzési szervek
meghűléseit l e g b iz to sa b b a n a  
S iro l in  "Roche’_ al keze l ik .  E z é r t  
nélkülözhete tlen  e z e n  e l ism e rt  é s  
bevált sz e r  minden h á z ta r t á s b a n .

S z ívesked jék  a g y ó g y tó r a k b a n  
h a táro zo ttan  S iro lin  ' Rocké - 1 kérni
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ur — Hogy az esetleg begyülő 
adományokat — polgármesterünk 
intencióihoz képest — csak akkor 
adjuk át, ha már semmi kétség 
in m férhet ahhoz, hogy az internál- 
tus Ujhel)ben fog állni.

Bíróság elé
viszi az ellene emelt 
vádakat a szerencsi 
járás főszolgabirája:

Gortvay Aladár.
Érdekes tárgyalása lesz a jő 

vő héten az újhelyi törvényszék 
nek. Görgei Gyula cs. és kir. 
kamarás kerül a vádlottak pad
jára, amiért Gortvay szerencsi fő
szolgabíró hivatalbeli működéséről 
súlyos kritikát mondott egy l'eleb- 
bezésben. A tárgyalásnak érdé 
kességet azonban nem a benne 
szereplő személyek adnak, hanem 
az a keret, amelyben a tárgyalás 
le lóg folyni. Görgey Gyula ugyan
is bizonyítani kivánja, hogy mindazt 
amit Gortvay működéséről irt, 
igaz és e célból a tanuk egész 
légióját vonultatja lel.

Az ügy előzményei egyébként 
a következők.

Görgey Gyula tályai nagy- 
birtokos abból az alkalomból, 
hogy Gortvay Aladár szerencsi 
lőszolgabiró a bécsi Bosclián bor- 
nagykereskedő cég pincemesterét, 
Lendvay Samut a pozsonyi határ 
rendőrség megkeresésére letar
tóztatta s csak akkor engedte 
szabadon, mikor Görgey Gyula 
1000 kor. biztosítékot tett le ér 
te, panaszt emelt Gortvay Aladár 
lőszolgabiró ellen a vármegye 
alispánja előtt.

Beadvány ában részletesen fel
sorolva sérelmeit, általánosságban 
azt mondta Gortvay Aladár ló- 
szolgabiróról, hogy a feleket tűr
hetetlenül zaklatja és túlkapásai 
törvénybe ütköznek.

A királyi ügyészség, — ahová 
az ügy Gortvay feljelentése foly
tán került — vádat emelt Gür 
gey Gyula ellen hatóság eiőtti 
rágalmazásért. A törvényszék 
vádtanácsa vád alá helyezte Gör- 
geyt, ellenben védőjének előter
jesztésére 6 esetre vonatkozó
lag megengedte a bizonyítást.

A hat eset közül a legérde 
kesebb két eset a Gál Mózes 
reverzálisára és a dr. Blasberger 
mádi körorvos terrorizálására vo
natkozó esetek, amelyekkel annak 
idején a helyi sajtó is erősen 
foglalkozott.

Az ügyben a törvényszék a 
lőtárgyalást szeptember hó 4 éré 
tűzte ki, s a tárgyalásra a sze
rencsi járás több tekintélyes em
bere van tanúként beidézve.

Alkalmuk lesz hát végre a 
bíróságnak is beleszólni a sze
rencsi járás közigazgatási dolgai 
ba és Ítéletet mondani a fölült, 
hogy minden kritikát megállóan 
teljesiti-e hivatalbeli kötelességeit 
Gortvay Aladár f

HALÁLRA
SEBZETT EGY 8 ÉVES FIÚ 
GYERMEKET AZ ÚJHELYI 
A L L O M AS KÖZELÉBEN

A .  V O N T A T
A vabUt, a magyar uhumnak u  

a száguldó guillotinja ismét ember 
á’dozatot követelt. Egy 8 éve* fia
tal iskolásgyerraek esett áldozatául 
a vusszörnyetegnek — a magyar 
állam gondatlanságából. Mert bár
hogy is tagadják, igaz az, hogy 
egyedül a magyar áilamot terheli a 
bűn ezért a halálesetért, amiért elinti 
lasztja a legkisebb gondosságot is 
az emberélet megvédésére.

n  va.-uti sorompók előtt semmi 
figyelmeztető tábla nincs. Es mert 
gyakran megesik, hogy egyik-másik 
őr feledékenysége folytán félórákig 
is zárva maradnak a sorompók, a 
gyalog közlekedő publikum mar egé
szen hozzászokott ahhoz, hogy ha 
nem lat maga előtt vonatot kérész
iül bújik a sorompó alatt és foly
tatja utjai. Úgy történt most is. A 
kis llroiukó János, aki apjának te
henét legeltette a pályaudvartól 
délre eső 193 sz. őrház melletti réten, 
unalmában elkalandozott a vasúti 
töltés túlsó oldalára. Egyszer csak 
meglátja, hogy tehenei a tilosban 
Kalandoznak. Hirtelen át akar sza
ladni a gineken, do ép az orra előtt 
bccsájtjuk le a sorompót és hirtelen 
e fut előtte u jobboldali sínpáron a 
441-es vonat. Ahogy a vonat elha
ladt, a gyerek keresztül bujt sorom 
pó alatt es nem nézve sem jobbra, 
sem ba ra ut egyenesen a tehenei föle 
tarlóit. Do amit a baloldali sínpárrá 
ért, ép akkor szaladt el az örház 
előtt a budaptst felől érliező 450 es 
gyorstehervonat, amelynek a moz
donyon levő bivajtcrelője főjén ta 
iaila a gyerekei és nekivágta a 
baloldali sorompónak.

Az esetet rögtön jelentették az 
ailomásföuükségnek és a rendőrség
nek. Rövid idő múlva mar kint vol
tak a helyszínen a rendőrség részé
ről J u r c s o Ágoston tb. alkapi- 
tány és dr. iá t e r n Ármin városi 
uiüiVüs, az államvasutak részéről dr. 
K o b o z  tíernát pályaorvos, de már 
csak a beadott halait tudták konsta
tálni és azt, hogy senkit sem terhel 

az esetből folyócin a felelősség.
Senkit, — csak a magyar állam- 

vasulal, amelynek vezetősége min
denfele szórja a pénzt, csak a kö
zömig biztonsága érdekében nem 
hajlandó egy fillért sem áldozui 
meg a felemelt tarifából sem. Pedig 
milyen kevésbe kerülne minden 
olyan va&uli sorompónál, ahol vo- 
uatok kereszteződnek egy-egy tábla, 
amelyen figyelmeztetnék a publiku
mot a kereszteződésekre. Dehát 
másfelé kellenek azok a milliók, 
amelyek viteldij fejében vándorol
nak u közönség zsebéből az állam
kasszába, a közönség életbiztonsá
gának gondozására nem telik.___

Pleskó megőrült?
Elvitték Budapestre a 
katonai megfigyelőbe.

A kassai helyőrségi fogház
nak egyik magános cellájában — 
amint már megírtuk — lakik 
Pleskó, a híres betörő, vagy mmt 
ó maga kiabálja : a betörő ki
rály. Mert niég mindig kiabál, 
de csak nappal. Délelőtt is, dél
után is elkurjantja magát egy- 
szer-kétszer s azután elcsendese
dik. Éjjel már nem zavarja sem 
a fogház, sem a szomszédos ut
cák lakóinak nyugalmát.

Többször megírtuk már, hogy 
Pleskó erősen színleli az őrültsé
get. Ezért nem is tartották meg 
a múlt héten a főtárgyalást, 
hanem, a bíróság a megfi
gyelő orvosok véleménye alapján 
elküldte Budapestre a katonai 
megfigyelőbe. Ott azután majd 
megállapítják, hogy csakugyan 
órült-e, avagy csak > szimuláns* 
s a vizsgálat eredményéhez ké
pest döntenek sorsa lölütt. Ha 
elméje megzavarodott, tébolydába 
viszik, ha azonban kiderül, hogy 
épelméjű, akkor visszaviszik Kas
sára s minden valószínűség sze
rint októberben ki is mondják 
fölötte az ítéletet.

Tegnap ordított Pleskó utol
jára Kassán. Ez már hattyúdala 
volt, mert a hadbíróság úgy ha
tározott, hogy már a mai nap 
folyamán elszállittatja Budapestre 
s igy a helyőrségi fogház meg
szabadul legkellemetlenebb, lég 
nyugtalanabb lakójától. Kassa 
vuios közönsége végtelenül hálás 
a hadbíróságnak ez intézkedéséért. 
Különösen a fogházzal szomszédos 
utcák lakói boldogok, hogy Ples 
kó elszállításával nyugalmukat 
biztosították. Elég sokat szenved
tek Pleskó miatt, legfőbb ideje 
tehát már, hogy a „betörőkirály" 
legyen bár őrült, vagy szimuláns, 
elkerüljön távolabbi vidékre.

IRODALMI KRÓNIKA.

A napsugár.

Ez alá a fogalom alá egy kis 
szépirod lírai szabadsággal a festé- 
szót egy nagy napsütéses fejezetét 
foglalhatjuk. Kezdődik pedig ez a 
fejezet Courbet-va1, Leibllal, Szinyey- 
vei és tart raa is.

Ki ne tudná, hogy kik voltak 
ezek az emberek?

Képrorabolók. Rombolták az aka
démikus sablonok szerint készült 
képeket és csináltak helyettük üde, 
napos, pleinair dolgokat. A rab, 
megtört, fakó színek kiszabadulása 
a szobából. A friss levegőnek tele 
tüdővel való beszivása. Nagy, bátor 
mozdulatok a szabadban, liáeszmé- 
lés a legfelsőbb témára.- a napsü
tésre.

Mikor a sablonok recsegnek a 
művészet történetben, akkor kezd 
derengni a táj. Mikor a sablonok

összetörnek, akkor süt ki a nap. A 
nappal kisüt a szabadság is. Fel- 
lélekzik a müvészönérzet. Lepattog 
az alkotó tehetségről ac iskolai sza 
bályok rabbilincse. Kiélik a Pegazus 
szájából a vas aabia.

A nap világa mellett nyilvánva
lóvá lesz a színnek, fénynek, formá
nak, vonalnak a tárgytól való ki. 
lönralósága. A tárgy másodlagossá 
lesz és színnel, fénnyel formával, 
vonallal, mint elsődleges absolut fes
tészeti elemekkel kezd operálni az 
ecset. Lassankint a zsánerből tanul
mány lesz. Már nem az érdekli az 
embereket, hogy az arc szép, hanem 
hogy a jellege festői. Egy alakon 
nem az érdekel már, hogy szalon
képesen van felöltözve, hanem, hogy 
benne van a helyzetnek megfelelő 
mozgás. A csendéletben sem az köt 
le, hogy élethü rajta a barack, ha
nem érdekel anyagszeriisége vagy 
színharmóniája az egymáshoz állí
tott tárgyaknak. Érdekel a hús lágy
sága, puha formái. A fényhatások. 
A fények és színek össze hangoló- 
dásn, a tónus. Meg érdekel a vona
lak lendülete, az ecsethuzások szé
lessége, ereje, merészsége. Szóval 
nem a téma érdekel, hanem a szín, 
a fény, a vonal, a forma.

Ez az időpont a programm-fes- 
tés, a téma-festés alkonya és a mű
vészi problémák virradata.

A fejlődésnek hasonló, de ép
pen fordított menetével találkozunk 
a zenében is. Nem a librettó esik ki 
a programm muzsikus kezéből, ha
nem a sonátak, meg étüdök absolut 
hangjai közé belefütyül a rigó, be
leénekel a csalogány. Mikor Beetho
ven megírta azt a madárdalos szira 
fóniát, akkor virradt meg a pro- 
gramrazenének. De azért itt is áll 
a7, e fordított fejlődési tünet dacára, 
hogy az absolut művészeti elemek
kel való operálás tökéletesebb, mint 
a tárgyak, események, témák pro- 
grammszerü megzenésítése, lefes- 
tése. Egy szonáta zeneibb, tökéle
tesebb, abszolútabb műfaj, mint egy 
opera. Egy pleinair hangulat fettöibb 
forma, mint egy történeti vagy egy 
zsánerkép.

A napsugár öntudatot égetett a 
lélekbe.

A napsugár megtermékenyítette
a művészeteket.

Ambrtfzy Ágoston.

H Í R E K .

—  A Kazinczy kör szezonnyitása.
Mint már jeleztük, szeptember 2-áu, 
hétfőn este 0 órakor nyitja meg a 
Zemplén vármegyei Kazinczi Kör a 
vármegyeház nagytermében ezidei 
szezonját. A szezonnyitó előadáson 
két csodagyerek : Iióth Feri és Sim- 
kovics Ilonka fognak fellépni, akik
nek művészi képességeit már a 
világsajtó is elösraerte. Az érdekes 
estélyre jegyek elővételben Kádár 
Gyula gyógyszerésznél kaphatók.

— A mozi vezetésében változás 
állott be, amennyiben a művészi 
igazgatást egy budapesti filrakü!- 
csönző vállatat vette át. Ezután 
minden nap lesz előadás az eddigi
eknél sokkalta érdekesebb műsorral. 
A mai napon is már bemutatásra

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

Vegytisztitó és gőzmosó
tisztításra elfogad mindennemű báli és alkalmi ruhákat, butorsöveteket.
Gallér és ké lö t  kristály fehérre tisztittatnak. V a s a lá s o k  1  ó r á n  b e l ü l i
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kerül a „Tarantella" c. 3 felvonásom 
müvészdráma, mely eddig a berlini 
iuozgósiiuházaknak Tolt állandó 
alágerdarabja ós Magyarországon itt 
látható először. A műsor minden 
második nap változik és minden 
műsorváltozás meghozza a maga 
külön zenzációját.

— Változások a „Nap-nal Egy
kassai lapban olvassuk. Tudvalevő, 
hogy a Nap budapesti estilap né
hány hét előtt csődbe került. A la
pot akkor a esődbiróságtól bérbe
vette Hacsak Géza, a lap volt fele
lős szerkesztője. Ma a lapnál érde
kes változás történt, llacsakra, a 
Magyar Vasutas Takarékpénztár rá
ígért és kétszerannyi bérösszegért a 
takarékpénztár vette bérbe. A Nap-ot, 
amelytől ezekután Hacsak kivált s 
most a lapnak Braun Sándor a fő- 
és felelős szerkesztője, mert a taka
rékpénztár őt alkalmazta. Mint ér
dekességet, azt is megemlítjük, hogy 
a vasutas takarékpénztárnál a kor
mánynak néhány hónap óta egy
millió korona betétje van.

— Számozott helyek a vonatokon.
A kereskedelmi minisztériumban ér 
dekes tervvel foglalkoznak. Külföldi 
mintára, számozott helyeket akarnak 
a vonatok utasainak biztosítani. A 
vasúti kocsik üléseit számokká 
látják el s minden utas a pénztárnál 
számozott helyet kap, melyet más 
nem foglalhat el. — Ez az üdvös 
reform bizonyára veget vetne sok 
keserves mizériának s megszüntetné 
azt a képtelenséget, a mi a magyar 
vasutakon mindennapos, hogy a 
túlzsúfolt vonatokban az utasok a 
folyósón kénytelenek szorongani.

— Eljegyzés. Friedlauder Miksa 
tiszalőki kereskedő eljegyezte Deutsdi 
Sámuel Szeréna leányát Sátoralja
újhelyben.

— Beiratások. A keresk. tanonc
iskolába a beiratások szeptember 
2—8 ig a tijou izr. iskola tanácster
mében történnék, d. u. 5 és 7 óra 
közöli időben. Felkt retnek a tanú 
fók főnökei, hogy a beiratást a jel
zett időben eszközöljék, az addig be 
nem irt tanulok, mint isk. mulasztók 
az iparhatóságnál fel lesznek je
lentve. — Az 1912— 13-iki iskolai 
beiratások a hely beli auth. orth izr. 
hitközség elemi fiúiskolájába kizáró
lag szeptember hó 8, 4. és ő. nap 
jam lesznek. A tanítás 8 án kezdő
dik. A beiratas a hitközség irodájá
ban d. e. 7 —12-ig, d. u. 2—4 ig 
eszközöltetik. Uj tanulók születésük 
helyét és idejét hivatalos irattal 
tartozuak igazolni. — A felsőkeres- 
kciielmi iskola alsó osztály ába szep
tember hó 2 áu d. e. 8—11, továbbá 
3 au és 4-én d. e. 11 —12-ig lehet 
beiratkozni, illetőleg tandijat fizetni. 
— A középső osztályba beiratkozot
tak szeptember 3-án d. e. 8—11 ig 
jelentkezhetnek, amikor a tandíj 
1. részlete lefizetendő, — A női ke
reskedelmi tanfolyamra beiratkozott 
uüveudékek tandíjfizetési id»*j« szep
tember 4-óu d. e. 8—11-ig lesz meg
tartva. A fiúiskolában az I. fél
évi tandíj 100 K. a uői tanfolyamon 
75 K. Beiratási dij az előbbiben 20 
K. az utöbbibau 10 K. A jelentke
zésre el kell hozni az iskolai és a 
a születési bizonyítványt. A vidéki 
szülők gyermekei csakis olyan he
lyeken nyerhetnek ellátást, atuelyek 
az igazgatónál eleve be vannak je
lentve s akiktől várhatni, hogy az 
iskola nevelő működését minden te
kintetben támogatni fogjak. Evégett 
felhívja az igazgató mindazokat, akik 
fiú, illetőleg leány növendékeknek 
szállást óhajtanak adui, hogy az 
igazgató irodájában szeptember l*én 
d. e. 9—11 ig jelentkezni szívesked
jenek.

—  Agyonfázolt gyermek. Huszej 
István kispetöfalvai fuvaros Cseiuer- 
nyén át haladt teherrel megrakott 
szekerével. A Tapolyhidról lejövet 
nem fékezte lovait és a sebesen gu
ruló nehéz szel ér keresztül gázolt 
egy az utón tartózkodott másféléves 
gyermeken, aki ott nyomban ki- 
szenvedett.

-— Raomlott a bánya. Lévay 
Lász'ó napszámos hodrogszerdahely i 
bányában dolgozott. A minap ép 
azon fáradozott, hogy a bánya 
egyik falat megtáma.-sza, áruikor 
egyszerre csak rászakadt az egé.-z 
homokfal. Súlyos sebével most az 
Újhelyi közkórházban ápolják.

— Súlyosan megsérült munkás.
Simon Jáuos napszámos a sárospa
taki vaz-utálloiuason fakirakással fog
lalkozott. E hó 28 án egy teherko
csin felraktározott fát összetartó lán
cot igyekezett leoldani, de oly sze 
rencsétlenül, hogy a hirtelen meg
oldódott lánc sulyosau megsebezte.
Beszállították az ujheyi kórházba.

—  Elgázolt gyermek. Folyó hó .
20-án Kaliuanovits Lajos tokaji j  sóyel, meguehazebulesével és a mvo

— Helybeli ügyvédi irodában egy 
gyakorlattal biró segéd alkalmazást 
nyerhet. Bővebb felvilágosítást ad 
a kiadóhivatal.

_  Ügyvédjelöltek es jogszigorlók 
érdeke vizsgáik gyors letetele, mert 
a törvényben megállapított átmeneti 
idő múlik. Miudeu perc felhaszná
landó. Intézetünk ugyanezért foko
zott erővel, megszakítás nélkül foly
tatja tanfolyamait, amelyek a szep
temberi szigorlatra-, alap- ós állam
vizsgára-, a szep.-nov. ügyvédi vizs 
gára készítik elő a jelő'leket, mint 
ez mar országosan elismert és köz
tudomású : szakértelemmel lelkiisme
retesen, alaposan és gyorsan. — A 
nyári tanfolyamok dija lényegesen 
redukált, ós mérsékelt. A kereslet 
megcsappanása folytán az itteni 
megélhetési viszonyok is sokkal 
kedvezőbbok, mint évközben. A 
szigorlati követelmény ek szeptem
berben még átlagosak. De aztán 
már az uj rendszer köszönt be uj 
tanárokkal, uj terjedelmes tanköny
vekkel, az anyag megkétszereződő

fiakkeres kocsisa két vendéget vitt 
ki az Ordögbányába. Uija Kistoka- 
jon vitt át s oly sebesen hajtott, 
hogy elütötte Antalóczr János 1U 
éves kis fiát. Az elgázolt gyeiiuek 

hal tálal vívódik, s megmaradásá- 
nincs remény.

Betörés Tokajban Folyó hó 
24-éu szombaton ismeretlen tettesek 
betörtek az izr. hitközség templo
mába. A betörők á ku csal dolgoztak 
s bizonyosan nagyobb gyakorlatuk 
lellet e téren, mert oly ügyesen 
végezték dolgukat, hogy sem az 
ajtón, sem a gyüjtőládán nem talál
tak semmi nyomát a betörésnek. 
Csak ak'vor vették észre amikor a 
gyüjtőládából a pénzt kiakarták ven
ni. Körülbelül 140 koronát tehet ki 
az elrabolt pénz.

— Zongoratanitás. S z r d y n k ó  
Leontin zongoratanitónő szeptember 
1-én uj zongoratanfolyamot nyit. 
Beiratkozni lehet mindennap a ta
nítónő lakásán. Rikóczy-u. 10.

— Élet a Félix-fürdőben ! Az el
ső sárguló falevél másutt a fürdő- 
szezon halálát jelenti, s amint az 
őszi szél végig szánt a strandok 
eszpelandok bokrai közt, megszűnik 
a zajos vidám élet a mi Félix für
dőnkben, amelynek hírét évről-évre 
messzebb tájakra viszik szét, s mely 
imár a külfó'd érdeklődését is ma
gára vonta. A nyári szezon végén 
uj évad kezdődik, a mezei munkák 
végeztevei Bihar, Hajdú és Békés, 
sőt a távolabbi vármegyék birto
kosai akik az ősz kellemes idősza
kára halasztották üdülésüket öröm
mel keresik f«l a csodálatos erejű 
forrásokat a Félix fürdőben, mely 
ilyenkor a szokottnál is nagyobb 
kényelmet nyithat, s nagyobb figye
lemmel fogadhatja vendégeit, t o 
ljak előzetes megrendelés nélkül is 
rendelkezésre á'lanak. Mint értesü
lünk szeptember hó 1-íől kezdve a 
szobaárakat is 30 százalékkal mér
sékelik, s az allamvasutak igazga
tóságánál lépések történtek arra 
nézve, hogy a vonatok közlekedé
sének rendjét október hó 1-éig vál
tozatlanul, november hó 1-éig pedig 
korlátozva tartják fenn a közönség 
kényelmére. Egri Ba'og Gábor nép
szerűvé vált kitűnő cigányzenekara 
a fürdő élénk látogatottságának ma
gyarázata, hogy a meleg gyógyító 
forrásokat a tropikus nyári hőségek 
elmúltával sokan kellemesebbnek és 
hatásossbbnak tartják.

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

szigorításával. Ha szivén vise l sor
sát, használja fut ezt a rendkívül 
alkalmasan kínálkozó időt. Forduljon 
hozzánk évtizedes nívós és sikeres 
működésünkre alapított bizalommal. 
Gélszerű otthonkészülésre is igen 
alkalmas módot nyújtunk. A jegyze
tek kölcsöndija is rendkívül jutá
nyos a szünidőben. Egy-két előadás 
díjmentes meghullgatasa után m< g

győzödést szerezhet arról, hogy a* 
elmaradhatatlan sikernek minden 
biztosítékát csekély ellenértékén 
nyújtunk. Felvilágosítást díjmente
sen adunk. Az ügyvédi vizsgára 
vonatkozó külön kiadványunkat dij- 
és portóraentesen küldjük. L)r. Dobó 
Jogi- és Ügyvédi szemináriuma Ko
lozsvár Bolyai-utcza 3 sz.

Szerkesztő: Lánczi Aladár.

Kiadótulaidonos :
LANDESM ANN MIKSA

N YILT-TÉR

Császárfürdő.
Budapesten. Nyári és teli. gyógyhely- 
a magyar Irgalmasarend tulajdona 
Elsőrangú kénee hévvlzií gyógyfürdő
modern berendezésű gőzfürdő, ké
nyelmes Iszapfürdők Iszapburogata 
•ok. uszodák, külön hölgyek ós uruk 
rszéére. Török-, ko- ós márványfúrdök , 
hólóg szénsavas- ós villamosvlzfllrdok 
A fürdők kitűnő eredménnyel hasz
náltatnak főleg csuzos bantalmakna 
ós Idegbajok edeu. Ivó kúra a légző
szervek hurutus eseteiben s allesti 
pangásoknál. 200 kényelmes lakó
szoba. Szolid kezelés, jutányos arak. 
Gyógy- és zenedij nincs, l'rospektust 
ingyen és bérmentve küld az Igaz
gatóság.

Azon

A LÁTSZAT ÁMÍT

&
csomagok és ládikák- 

melyek kívülről a legjobban 

ismert E Z 3

m

valódi „FRANCK“-hoz
hasonlítanak ugyan, de a „kávédaráló“ 
gyárjegyet rányomtatva nem viselik, nem a 
„valódi F R A N C K 1 minőséget, nem 

a legjobb kávépótlékot tartalmazzák. 
Tehát óvatosság a, bevásárlásnál I

Gyár KASSÁN.

PFEIFFER SÁNDOR Ü2ÜÍ.
Sáto ra ljaú jhely . 3 ro ía  és  te lep : y írp áö -u tca  I I .  i

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, granáttó terrazé), keramit, 
aszbeszt, aszfalt stb. burkolatok készítését.

ytllandó r a k t á r : román és portland cement homlokzat 
kőpor, asztalt szigetelő lemez és kátrány termékekben.

Nincs többé nedves lakas, „BIBER“ teszi szárazzá.
Mert a „BIEBER“ absolut vízhatlan szigetelő, lehetővé teszi mindennemű nedves és vízállásom

helyiségek szárazzá tételét
„BIEBER“-rel bármely kőműves végezhet szakszerű szigelelést. „BIEBER“ megoldja a betone vasbeton vizhatlanitás kérdése't Is 
Prosprektust, használati utasítást és minden egyéb felvilágosítást készéggel ad : „A Biber-müv„kegyedelárusitója

HERCZ KÁLMÁN ÉS FIA vaskereskedó Sátoraljaújhely.
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ili. S c h w a r c z  S í nne 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 Muselinvoálokat minden színben, és mindennemű ruha 

~  díszeket, úri divat cikkeket. —
Nagy választékot ta rt ezeken kívül kész gyermekruh ákban ésharisnyákban is. 

Vidéki megrendeléseket pontosan eszközöl, m intákat kívánatra küld.

Szives támogatást ke'r tisztelettel: ifj. SCHWARTZ SÁMUEL.

SRLVRTOR
EÜMMI SARKAK

VILÁG C Z IK K
UTOLÉRHETETLEN

TARTÓSSÁGIG

MINDENÜTT
KAPHATÓ.

HcVnl V 3i m ost sem legyezted 
r.ieg magadnak, hogy csak

Jacobi antinícotin
uivarfci-tiO velyt s í i , oki

M egyei Á lta lános Bank |
re'szve'nytársaság 5*

H Z  S Á T O R A  L J A U J H E L Y .  =

F.lfogad betétet kam atozás végett l j  
Bevált külföldi pénzeket (dollárokat)

Leszámítol váltó- és Jelzálog-kölcsönöket. f i
Filjo Miiül Iá Iliiéit ét óvadékot nyújt kedrezó lilléltllel. jf

Eszközöl 10-től 50 évig te r jedő  f/)
t ö r l e s z t é s e s  k ö l c s ö n t
Vásárol megbízásra e'rtékpapirokat és sorsjsgyeket és 
előlegezi az értéket havi törlesztésre. — Elvállal min

den a bankszakba vágó megbízást.
A Megyei Általános Bank Részvénytár

saság Igazgatósága

Legújabb sxab. svédországi 
NYERSOLAJMOTOROK BEN 
ZINMOTOROK, M^ÁNJÁ- 
RÓK legkitűnőbb CSÉPLŐK 
és MALOMBERENDEZÉSEK

.1 viliit legjobb iizcuigcpp  ̂ 3QQ
lóerőig.

Megbízható olcsó fliem! Újdonság!

WalomOzemre, iparvállalatoknak* 
mindennemű gazdasági és cséplési 

célokra legjobban ajánltatnak 
üzemköltség I1* fillér. 

Pénzügyőri ellenórzés nincsen
Kedvező részletfizetés Teljes jótállás
Használt gőzgépek, motorok bccaerél- 

tetnek.
Képes dlszárjej£yzéket bérmcntveküld

LAMILER Öllll)'pe0,tvilepLov®gul:
cza 2 szám.

A főtőzsdébe
50 korona fizetéssel 500 kor 
övadékkal elárusitónő keres
tetik.

Szép jövedelmet
érhetnek el azon egyének 
kik egy elsőrendű bankdis- 
ponens vezetése alatt az ér
tékpapírpiacon a közeljövő
ben várható konjukturában 
részt óhajtanak venni. Ebben 
már kisebb tőkével rendel
kezők is participálhatnak; cse
kély nyereségrészesedésem 
mellett szívesen szolgálok fel
világosítással. Megkeresések 
„B ankdisponens1 jeliige 
alatt Eckstein hirdetési 
irodájába Budapest VU. 
Erzsébetkörut SÍ szám alá 

kéretnek.

Teljes ellátásra
iskolás

gyerm ekeket elfogad 
ÖZV W E S S E L I N É  

Sátoraljaújhely, Andrássy-u 4.

Jó karban lévő ké
nyelmes [fedeles nagy 
hintó jutányos áron el
adó özv Constantin Ot- 
tónéval Tolcsván

191(), 1912 tk. szám.

Árverési hirdetményi kivonat.

A varannói kir járásbíróság mint 
tkvi halóság közhírré teszi, hogy 
llalomány János kocsis végrehajta- 
t inak llalomány Kocsis Mihály vég* 
rehajtást szenvedő elleni 19ö0 kor. 
tőkekövetelés és járulékai iránt vég
rehajtási ügyében a sátoraljaújhelyi 
kir. törvényszék (a varannói kit. já
rásbíróság területén levő koicsmező 
községházában fekvő I a kocsimezői 
173 tjkvben foglalt A 2 sor 3401b
1 hrsz, szántó a dvakablovo (Jaran- 

.cova viseny Scsepny ik dűlőben levő
2 hó d 600 négyzet öl UrüleUi in
gatlanból a 13 5 alatti Holomány Mi
hály nevén álló l > részre 240 kor. 
11 u kulcsraezői 152 sz. tjkvben fog
lalt A i 1 sorsz 320 hrsz. szántó a 
pri dolyiku za pervan) ont dűlőben 
levő ingatlanból a 13 4 alatti Ilaio- 
mány Mihály nevén álló *4 részre 
310 kor. Ili a kolosmezői 731 >z.
tjkvben foglalt a 1 sors 71 hrsz. ház 
udvar és kert 907 négyzet öl terüle

t ű  ingatlanból a 13 4 7 a llalomány
Mihály nevén átló 14 18 ad részre az 
ár/erest 400 kor. ezennel megálla- 

| pitott kikiáltási arban elrendelte és 
hogy a fentebb megjelölt ingatlanok 
az 1912. okt. hó 8-ik napján d. u 3 
orajakur Kolcstuezói községi biró há
gaiul megtartandó nyilvános erve 
résen a raegállapitott kikiáltási áron 
a ul az 1903 évi XLl te. 2t> §asze 

j rint c>ak úgy fog eladatni, ha az 
ingatlan kikiá.tási áranak kétharma- 

| Ja mint vételár igértetik ellen eset- 
j ben az árverés fwlfüggeszttetik,

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlanok kikiáltási árának 10 
százalékát vagyis I. 24 koronát II. 
31 koronát III. 46 koronát — fillért 
készpénzben avagy az 1881 LX te. 
42 §-ában jelzett árfolyammal szá
mított és az 1881 évi november hó 
1-éu 3333 sz. a kelt igazságügyiui- 
niszteri rendelet 8 §-aban kijelölt 
óvudékképes értékpapírokban a ki
küldött kezéhez letenni avagy az 
1881 LX te. 170 § a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál időleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Varannón a kir. járásbíróság 
mint tkvi hatóságnál 1912 évi ju'i- 
us hó 14 én.

Köröakényi sk. kir. jbiró.

A néhai Becske Bálint 
Némahegy ala tti háza 
szabad kézből eladó.

Értekezni lehet vejével 
T. Emödy László kir. 
törvszéki biró u rra lK a- 
zinczy-utcza 55 sz., a tá 
vollétében fiával Becske 
Zoltánnal.

i
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RAKOVSZKY SAlUDOSt,
tisztit és fest báli és alkalmi díszes női ruhákat selyem csipke blouzokát, pongyolákat, ruha-aljakat, kosztüm- 

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

RAIvO\ SZ IÍY  S Á M X JR
kelme e's ruha festő és vegytisztító Sátoraljaújhely. Bercsényi- 

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

F E S T

Ószi trágyázás!
óvakodjunk 
a hamiaitá- 
fcoktól!

T h
Sto^WHa

Óvakodjunk 
a ImmiHitá- 
aoktól ! 
védjegyű

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

mülrágya!

r

Kalmár Vilmos
a Thomasphospuat Fabriken Berlin,

vezérképviselője 
Budapest, VI. Andrássy-ut 49.

Különösen a jelenlegi rendkívül olcsó 
árakra figyelmeztetjük a vásárlókat

BURGONYASZEDÖGÉP
Welt-Roder

1912 M O DELL.
Minden burgonya termelő
nek nélkülözhetetlen. Solid, 
egyszerű szerkezet, el

pusztíthatatlan készítés. 
Minden talajra, mélységre 
ís  kiszedésre igazítható. 
Könnyű, húzható könnyű 

munka és gyors, sok elismerés szerint.
Kérje ingyen a „W elt'-Roder árjegyzéket 474 a-

PH. MAYFARTH & CO.
mezőgazdasági és ipari gépgyárból.

Wien II., Taborstrasse Nr. 71.
700 első dijj, aranyérmek stb. — 1500 munkás és hivatalnok 

Viszont elárusítók és képviselők kerestetnek.

' V

Kő eladás.
F a ra g o tt (zok li), 

la b a /a t i  és já r d á ra  
veres k ö v e k  több száz 
n ég yszö g m éter eladó.

B ő v e b b e t a k ia d ó -  
h iv a ta lb a n

E L IT E

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

Valamint földieper palánt le 
hér és piros ananász Száza 
4 korona. Pálmák és külön
féle szobanővények is kapható 
M O SK O V SZK Y  D EZSŐ

mii kertésznél
Sátoraljaújhely, l.ónyay u. 10

MEGHÍVÓ.

Újonnan berendezett áru
házának megtekintésére 
a n. é. közönséget ti zte- 

lettel meghívja =

SZEGŐ SÁNDOR.

Vétel nem kőtelező !
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LANDESMANN SÁMUEL
szíjgyártó és nyerges átoral jaujhely, Rákóczy-utca 6 szám

Részit és vállal mindenfele e szakmába vágó munkát, javitáso- 

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

MEGNYÍLT.

M Ü L L E R  É S  T Á R S A
NŐI DIVAT ÁRUHÁZA

AHOL MINDENNEMŰ LEGÚJABB 
DIVATU NŐI DIVAT CZIKKEK DÚS 
VÁLASZTÉKBAN LEGOLCSÓBB 
ÁRBAN KAPHATÓ • in iiiim im iii

SÁTORALJAÚJHELY 
RÁKÓCZI-UTCZA 6. 
(K1SPIACZ)

Törvényeién 
bej egy tett védjegy. illil u

Óvakodjunk ártákte 
len utánzatoktól 1

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. 

Kapható 44 fill. 1.40 és 2 20 K eredeti üvegekben.
I'ó'elárusitás : LEFKOVITS MIKSA

n íg y k é r« k é d íiíb ro , Sátoraljaújhely .
Csuz. kösz vény, reun.a, ««aggatés, nyilaid*, oldalszurfb, koronr.tcsontfií* 
jiís derékoldaf- vagy liáljtís. izom*. «■» ínLanlalmak, kar- és lút gyenge
ség. merev végtngek és ujjuk, görcsük, továbbá hűién, meg.ázás. vagy 
vagy lcghuzamból t/árimtin'  Lajt k azonnul e nyhülnek az Oroszlán Men
tből Sósbor.zesz luuzmílatu által. 11a a fájd losltész u dörzsölést nem 
tiiri. úgy borogatást alkalmazunk. I ogfájás. fejfájás, fojszaggatás, haj- 
bullás, idegesség bágyadtság. kimerültség általános gy engeség eseteiben 

kinccsel ér fel a valódi Oroszlán Mentből Sósborszosz. 
Torokfájás, rekedtség, gégchuiut.  influenza, nátlm ba fellép, úgy emlé
kezzék az Oroszlán Miniből Sóst orszeszre. mely n legkitűnőbb!. és leg
elterjedtebb Lá'/iszi r. Ezt r és ezer más esetekben is kitűnő sikerrel lesz 

az Oiobzlán Mentből SósborBzesz busználva.
Minden egyes üvegbe/, bö használati utasítás \itn mellékelve. Sok ezer 
bálairat tanúskodik róla. hogy az Oroszlán Mentből Sósborszosz az em

beriség jótevőjo.

Vágvölgyi „Zenit44 Asbestpalagyár Részvénytársaság.

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

,  Tűzben nem robban. — Föltétlenül tűzálló. — Legnagyobb szilárdság minden külső erő ellen. — Nem törik, nem 
reped. — Kiválóan ruganyos. — A legnagyobb viharnak és minden időjárásnak ellenáll. — Igen csekély súly és Így 

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

A fentiekért jótállást vállalunk. Mindenféle épületek kész fedédésért elvállajuk.

Bővebb felvilágosítást nyújt:

fa kereskedő 
Sátoraljaújhely.

Zenit Asbestpala Zemplénvármegye kizárólagos elárusítója

IV alléi* Mér

a legjobb cipőkrém az 
egész világon!

fiz  eddigi v ilíg h irü  w iksnck v itrio l nélküli g y á rtá sa  is .

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

■■ i ■ 8 0 , r v e w  g y  á r i  í c n n . á l l á H .  ■ -

jí 4 *  SALüÓTARJANI
S \  kősénhánya Részvénytársulat

széntermékei (szobafütésre és ipari czélokra)

NEUMAN JENÓ cégnél
■r Sátoraljaújhely
Ab rendelhetők meg. Ugyanott legjobb minC-cgü apró és 
V durva szemű kétszer mosott kovács szén és koksz 
f i  valamint p o rosz  b rik e t kapható.
\  S uperfo sfá t-m ű trágya Káli ó j

Joori“ leüélpapir, 50 leüélpapir és 50 boríték
Landesmann Miksa és Társa könyv- és papirkereskedésében.

/
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TANEONTTEK
az összes sátoraljaújhelyi tanintézetek részére csakis

a legújabb kiadásban, 
író- és rajzeszközök

a legnagyobb választékban jutányos áron kaphatók

Landesmann Miksa Tsa
k ö n y v - p a p ír- író - és ra jzszerkereskedésében

Sátoraljaújhely, Rákóczi-utcza 1. szám.
Iskolai nyom tatványok nagy raktára.

„MŰTRÁGYÁT ÉRTÉKESÍTŐ SZÖVETKEZET" 

Zemplén-, Bereg- és Szabolcs megyei képviselője: 

AT e 11111 a ll Jenő Sátoraljaújhely.
Távbeszélő: 17 szám.

Ájánlja a gazdaságoknak az őszi idényre superphosphat, 
TIT o-os káli trágyasó, kainit, chilisaletrom és csontliszt- 

superphosphat trágya fajokat.

Kívánatra részletes felvilágosítás és használati utasítás.

Szállítás egész kocsirakományban és kisebbb mennyi
ségben is teijesittetik.

Nyomatod Landesmann Miksa ás Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely. "
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