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Hogy leszünk
az uj választójoggal.

Irta : B ú za  B a rna.

Gyalázatosabb csalás nem lá
tott még a magyar közélet mint 
amilyet Tisza István parancsai 
szerint működő Lukács-kormány 
a választójoggal müveit.

Kormányprogrammban, kirá
lyi trónbeszédben az általános 
választójogot ígérték. Lukács 
László számtalanszor kijelentette, 
hogy az általános, egyenlő, tilkos 
választójognak a hive, S most 
beadnak egy választójogi javas
latot, mely az eddigi botrányosan 
szűk választójogot is megszükiti.

Eddig nagyon változó volt 
az adócenzus, amely után szava
zat járt. Egyik községben 20—30 
korona adó kellett hozzá, másik
ban szavazata volt már annak is, 
aki 60 fillér, vagy 1 korona 
adót fizetett. De átlagban lehet 
mondani, hogy 3—4 korona adó
fizetés után már szavazati jog 
járt. A kormány javaslata szerint 
feltétlen szavazata csak annak 
lesz, aki érettségi vizsgát tett, 
aki hat elemi osztályt végzett az 
szavazó lesz, ha akármennyi adót 
lizet. Aki Írni olvasni tud, annak 
csak akkor lesz szavazata, ha zo 
korona adót fizet. Aki pedig nem 
tud Írni olvasni, annak c» .< 40
korona adó fizetés után lesz sza
vazata.

Az ország népességének a 
zöme ebbe a két utóbbi osztály
ba tartozik, mert akit nem akar
nak felsőbb osztályba küldeni' az 
4 elemi osztályt elvégez ugyan, 
de hatot jóformán egy se, Tehát 
a kormány javaslata tulajdonké 
pen az eddigi 3—4 koronás 
adócenzust felemeli 20—40 ko
ronára, vagyis megszükiti a vá
lasztójogot. Még jobban rnegszü- 
kiti avval, hogy mig eddig már 
20 éves korában szavazó lehe
tett az állampolgár ezt a korha
tárt felemeli 30 évre.

S teszi ezt az a kormány, 
amely általános választójog pro- 
grammjával jött, s teszi a XX. 
században, mikor Oroszországot 
kivéve minden európai államban 
be van már hozva az általános 
választójog.

Olyan politikai becstelenség 
ez, amire még sem volt példa 
Magyarországon. Persze Lukács 
László és a munkapárt nem tö
rődik avval, hogy mi a politikai 
becsület, csak avval, hogy mi ab 
kalmas az ö piszkos utón szer

zett erkölcstelen uralmuk fenn
tartására.

A választói jogot megszükicik. 
De még ez nem elég. Az ő 
szempontjukból a leglőbb az, 
hogy a szavazás nyilvános marad
jon. Lehessen tovább erőszakolni 
a tisztviselőket 5 a kormánytól 
függő elemeket, s lehessen to 
vábbra is pénzzel, pálinkával meg
vásárolni csordaszámra a népet, 
mint ahogy megvásárolták a sze
gény ignécieket, meg a bod/ás- 
ujlakiakat, meg az ország majd 
nem valamennyi lobbi községé 
nek a népét.

A titkos szavazás a becsüle
tes mód, a választók akaratának 
szabad és tiszta megnyilatkozása 
A nyilvános szavazás az erőszak, 
a vesztegetés, az etetés-itatás, a 
a piszok, a becstelenség. Termé
szetes, hogy ez kell a munka 
pártnak. Hiszen ebből született s 
ebből él.

Azt hiszem, a javaslatból tör
vény lesz. Miért ne ? Pavlik fel
állítja a kordont, az ellen
zéket nem bocsátja be, oda
bent meg a munkapárt egyhan
gúlag elfogadja az ő uralmának 
örökössé tételére alkotott törvényt.

Hogy leszünk akkor mi zem
pléniek ? Most még nem lehet 
erre biztosan felelni. Előrelátha
tólag a vidéki kerületekben keve
sebb lesz a szavazó, mint eddig 
volt. Ujhelyben, s talán még I’a 
lakon, Xagymihályban, Szeren
csen talán több, mert pl. az ipar
testületnél bejegyzett iparosok 
mind szavazók lesznek. Különben 
is az alacsony, 3—4 koronás adó 
cenzus eddig csak n földműve
seknél volt, az iparosoknak, ke
reskedőknek, szóval a városi 
elemnek csak 20 korona adó után 
volt zzavazata. Itt tehát nem lesz 
még olyan nagy a visszaesés. 
Szóval városokban valamivel ta 
Ián javulni fog még e mellett a 
rossz javaslat mellett is a helyzet. 
Ami nem azt jelenti, hogy a ja
vaslat ennyiben jó, hanem azt 
hogy eddig az állapot a váro
sokban olyan gyalázatos rossz 
volt hogy azon még ez a jog 
fosztó törvény is csak javíthatott. 
Hogyne, mikor egy bodzásujlaki 
tótnak már 2 korona adó után 
volt szavazata, egy újhelyi ipa- 
tosnak meg csak 20 korona adó 
után 1

De mindebből még semmi 
biztos következtetést nem vonha
tunk. Mert minden a kerületi be
osztástól függ, amit majd egy uj 
„törvénnyel" fógnak Tiszáék meg
csinálni.

Eőkérdés pl. Ujhelyre, hogy 
meghagyják-é mellette Bodzásuj- 
lakot s a többi 33 falut, vagy 
adnak-é magának a városnak, 
amint feltétlenül követeli az igaz
ság, külön képviselő küldési jo
got?

Az igazság az lenne, hogy 
Ujhely okvetlenül külön maga 
válaszon képviselőt, Andrássy 
reformjában igy is volt szervezve. 
Miután ez az igazság, tnrmésze- 
tes, hogy a munkapárt nem igy 
fogja csinálni.

A kerületek beosztásáról a 
kormány persze elsősorban a 
főispánokat hallgatja meg. Hát 
majd bolond lesz Meczner Gyula 
azt javasolni, hogy Ujhely város 
külön kerület legyen! Mikor 
biztosan tudja, hogy akkor ő 
Ujheljben soha, s-mmi szín alatt 
se győzhet. O a kormány jelölt
jét csak ug)- -álaszlhatja meg, 
ha Székely Elek barátjával együtt 
leitatják a falu tótjait, s azokkal 
lenyomják Ujhely intelligens pol
gárságának szavazatát

Így hát attól félhetünk, külö
nösen ismerve Meczner Gyulának 
Ujhely iránt való nagy szeretetét, 
hogy nem csak külön kerület nem 
lesz. Ujhely, nem csak el nem 
veszik tőle a tót faluk pálinkáért 
kapható népét, hanem még vagy 
tiz-husx tót falut is hozzácsapnak 
a gálszécsi járásból.

Csak egy a vigasztaló az, 
hogy nincs olyan választási rend
szer és kerületi beosztás, amely 
mellett még egyszer többséget 
kaphatna ez a kormány. Nem az 
lehetetlen, hogy az ország még 
egyszer a nyakára vegye azt a 
kormányt, amely elyan gyaláza
tosán becsapta, megcsalta, szé
gyenbe hozta, kifosztotta és meg- 
rontotca I

Városi
rendkívüli

közgyűlés.
Az ó esztendő utolsó napjának 

délutánjára közgyűlést hivott ügybe 
a polgármester. És bár csak 2 pontja 
volt » tárgysorozat, ugylátszik elég 
fontosak arra, hogy ne maradjanak 
a régi év restanciái gyanánt.

Az el*ő ■igy a felsőkereskedelmi 
iskola helyiségének ürőkéletű prob
lémája volt. Roppant kedves théina 
ez. Szinte kár lenne teljesen elinté- 
Zeitnek látni, mert hisz akkor viz 

i nélkül állana a városi parlament 
I malma. Ehhez a törekvéshez kont-

rázik a nemes vármegye is, mely 
tudva levő ig  legutóbb az aktát elin
tézetlenül küldte vissza azzal, hogy 
előbb gondos áttekinthető képet 
nyújtson a testület s főleg a finan
ciális kérdések tisztázását s a telek 
pontos megjelölését kívánja. Farkas 
Andor polgármester előterjeszti, 
hogy tényleg eleget tesz ezen 
óhajnak s memorandumban világo
sítja fel a törvényhatóságot a ke
reskedelmi iskola épületének kér
déséről.

A polgármesteri előterjesztést 
élénk vita követte. Legelőször 
Hönsch Deaső szólalt fel 8 bár biza
lommal van a polgármester iránt, 
óhajtja, hogy a memorandum előbb 
a közgyűlés elé kerüljön, mert a 
képviselőtestület sincs tisztában, hogy 
tulajdonképeu milyen stádiumban 
van az ügy, nem ismeri a helyet 
s a tervezett magas építési költség
gel saembeu nem tudja, hogy hol 
lesz a fedezet.

Ugyanilyen szellemben szólal 
fel dr. Lichtenstein Jenő is. A ta
karékosság elvét hirdeti az építke
zésnél. Már az is el Ítélő, hogy a ter
vekre majd 4000 koronát dobott ki 
a város, mely terv a praktikus szem
pontokat teljeseu mellőzi s haszon
talan költségekbe vinné bele a várost.

Majd Kérészy főmérnök szólal 
fel s helyteleníti azt az ingadozást, 
amelyet a testület e kérdésnél tanú
sít. Így látta ezt a hely és a költ
ségek kérdésénél. Szerinte az iskola 
fennmaradása ahhoz van kötve, hogy 
1913. év szeptemberében meg lesz-e 
az uj épület vagy sem. Határozot
tan amellett van, hogy az egész 
Audrássy-utcai front használtassák 
fel az építkezés céljaira. Ugyanezt 
a fe’fogást hangoztatja dr. Nagy 
Arthur is, ki a jelenlegi helyzetit 
tarthatatlannak tartja s az építke
zés keresztülvitelét sürgősnek mi
nősiti. Szerinte 30—40 szobából álló 
helyiségre van szükség.

Dr. Haas Bertalan ragaszkodik 
Hönsch Dezső indítványához. A me
morandumot látni óhajtja és tár
gyaltaim kívánja, hogy az min* kép
viselőtestületi határozat terjesztes
sék he a vármegyéhez.

Dr. Kellner Soma élesen bírálja 
a vezetőséget, hogy fedezetről nem 

I gondoskodott, de 400,000 koronás 
épületet szorgalmaz, holott a ne- 

! gyedéből fel lehet praktikus épüle
tet építeni. Nem áll az, mintha az 
államsegély a pazar kivitelhez van 
kötv9, mert ezt szerény épület mel
lett is megkaphatják. Ismeri a vár
megye felfogását, mely elsősorban 
a fedezet biztosítását kívánja. Az Ő 
felfogása, amelyhez mindvégig ra
gaszkodni fog : a szükségesség kis 
eszközökkel. 1—2 évi átmeneti idő 
válságot nem teremthet, legfeljebb 
— ha uj helyiségekre lesz a jövő 
évben szükség — az igazgatónak 
kell az épületből kiköltözni és már 
zavar nem lesz.

Farkas Andor polgármester ki
jelenti, hogy nincs ellene, miszerint 
Hömch és Dr. Haas képviselőtestü
leti tagok indítványa fogadtassák 
el és igy a memorandumot hajlandó 
előbb a plénutn elé vinni. Nem 
értheti azonban a szenvedélyes 
hangot a kérdés tárgyalásánál, hol
ott államsegélyt és kölcsönt kap a 
város. Felemlíti Szolnok város pél
dáját, hol a kereskedelmi iskola cél-

Lapunk mai asám a 6  oldal
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jairft a vármegye és egyesek mily 
nagy áldozatot hoztak.

Zinner Heorik a szerény épít
kezés mellett foglalt állást. Még az 
esetben is nagynak találja a költ
ségeket, ha az ígért kölcsön és 
államsegély meglesz. A kölcsön 
egymagában még nem nagy vív
mány, a segély — mely 150,000 
korouáról hangzik — még nem 
pozitívum. Erről előbb okmány akar 
látni és az allaiuháztartás költség
vetésében való beillesztését, és 
akkor, ha nem egyedül a város 
nyakára szakadnak a költségek, szí
vesen támogat nagyobbszabásu épii 
letet is. Beszéde kapcsán leszögezi 
azt a tényt, miszerint a város eddig 
célszerű épületet nem épített.

Végül Kincsessy Péter szólalt 
fel, kultúrpolitikai okokkal bizo
nyítja, miszerint a város az iskolá
nál csak szerény keretekben mozog
hat, mert egy intézménnyel nem 
merítheti ki egész erejét. Pontos 
példának hozza fel a sok közül az 
elemi iskola oktatás ügyét, melyhez 
szintén van némi köze és érdeke a 
városnak és ahol sajnosán tapasz
taljuk a centralizáció káros hatasait. 
Eiőbb-utóbb decentralizáiui kell az 
elemi iskolát, hogy igy a külváros
ban lévő tauköteles tanulóknak is 
hajlékot adjanak, ami bizony költ
séggel fog járni és igy nem lehet 
csak a kereskedelmi iskolánál il> 
óriási áldozatot hozni.

Miután a vita ezzel bezárult 
a képviselőtestület egyhangúlag el
fogadta dr. Haas Bertalan és Hünsh 
Dezső indítványát.

A második tárgy tárgyalása 
már nem eredményezett ily magas, 
szellemű vitát., Miután felolvastatott 
a fegyelmi választmány határozata 
Bogyay Béla tanácsos visszahelye
zése ügyében, elsőnek dr. Haas 
Bertalan szólalt fel s a képviselőtes
tület határozatát óhajtja az irány
ban, hogy az megfelebbeztessék-e 
vagy som.

Dr. Lichtensteia Jenő az ügyet 
karikatúrának tartja, mert oly ér
vekkel helyezték vissza Bogyay t, 
amelyekkel bátran el is mozdíthatták 
volna.

Dr. Nagy Arthur, mint ügyész 
véleményt ad abban, hogy a határo
zat feltétlenül megfellebezhető. Es 
bár a polgármester, mint az ügyben 
érdeked külön is felebbezni fog, 
ragaszkodik ahhoz, hogy a képvise
lőtestület is cselekcdje ezt.

Miután még dr. Erényi Manó 
szólt az ügyhöz, a képviselőtestület 
elhatározza, hogy a határozatot meg- 
felebbezi s ha ez eredménnyel nem 
járna, megteszi a lépéseket;  Bogyay 
Béla tanácsos nyugdíjaztatása iránt.

Ezzel a tárgysorozat kimerült 
a polgármester bo dog uj évet kí
vánt a képviselőtestületnek és a 
gyűlést bezárta.

—esz.

lu k á c s  választójoga.
A kinek ezideig volt valami 

kétsége az iránt, hogy mi a kor
mány és többségének igazi célja, — 
az tisztába jöhetett  akkor, mikor 
Lukács László miniszterelnök a vá
lasztójogi javaslatot .beterjesztette. 
Ez a cél semmi más, mint a mun
kapárt életének időtlen-időkig való 
raeghosszabitása. Ha arról lenne szó, 
hogy valaki tudományos akadémiai 
tagságot, tudori okleveleket, valami 
magas méltóságot akarna elnyerni, 
— annak sem kell, annyi minden
féle feltételt igazolnia, mint annak 
a szerencsétlen választójelöltnek, a 
ki Lukács javaslata szerint választó
jogot akarna nyerni.

Az egész törvényjavaslat egy 
nagy zagyvalék, össze vissza ku- 
száltságában még a közjogokban já 
ratos sem igen ismeri ki magát és 
nem tudja megállapítani, ho*y ki

is méltó arra a nagy megtisztelte
tésre. Vagy talán éppen az a cjI, 
hogy ne ismerje ki azon senki ma
gát ? Annyit azonban a laikus is 
megállapít, hogy a javaslat a nép
jogokat nem kiterjeszteni, hanem 
megnyirbálni akarja és igy a nép 
széles rétegeit nem be’eviuni a köz
életbe, és igy a közélet ellenőrzé
sének hatályosságát növelni, hanem 
ellenkezőleg, a népet a politika te
réről egészen kiszorítani törekszik.

A legszembeötlőbb a javaslat
ban, a mi szinte nevetséges lenne, 
ha nem volna szomorú : a 30 éves 
korhatár. Kérjük szépen a kormányt, 
nézzen végig saját táborában és azt 
fogja látni, hogy leghűségesebb ma- 
raelukjai éppen a fiatalokból kerül
nek ki, a kik a választáskor messze 
állottak még a 30. évtől. Szomorú 
jelenség ez nagyon. A választói tör
vényünk alapjait 48-ban rakták le 
és akkor 20 éves korhoz kötötték a 
választójogot. Azóta közel ötven 
éve, hogy életben van az általános 
t-nkötol zettségről szóló törvény és 
ebből a kormány nem azt a követ
keztetést vonja le, hogy a művelt
ség, az érettség haladt, — .hanem 
ellenkezőleg, hogy az emberek gyer
metegebbek, korlátoltabbak lettek, 
kiket a közügyekhez ereszteni nem 
lehet. Hiszen ezzel éppen a 40 éves 
szabadelvű aerát cáfolja meg, a mely 
pedig folyton azt hangoztatta, hogy 
alatta az ország műveltebb, erősebb
lett.

A második kárdinális hibája 
hogy nyíltan a munkásosztály ellen 
irániul, a mikor az egy évi hely- 
benlakást követeli meg a munkások
tól. Eszel egycsapásra tette egész 
foglalkozási ágak™ nézve lehetet
lené, hogy joghoz jusson. A kőmű
vesek, egyéb épitőiuunkások, épület- 
munkások : minők az épület bádo
gosok, asztalosok, épületlakatosok, 
parkettázók stb. — foglal! ozásukná: 
fogva, — mely csak néhány hó 
napra köti őket helyhez egész éle
tükön ki lennének zárva a politikai 
dolgokból. Hogy ezek a munkások 
érettek a választójogra, arról Tisza 
István könnyen meggyőződhetik. 
Menjen el az épitőmur.kasok ottho
nába, melynek hatalmas palotáját a 
munkások összegyűjtött filléreiből 
emelték, lát ott olyan hatalmas, 
dustartaliuu könyvtárat,  a mely be
csületére válnék néhány nag> urnák 
a kik oly hevesen ellenzik a válasz
tójog kiterjesztését. A munkásosz
tály akkor bizonyította be érettsé
gét a politikai jogosultságra, amikor 
kész^volt a szerzendő jogokért vé
rével is áldozatot hozni. Ugyan h t 
ki érettebb a választójogra ? Az az 
adófizető stb. stb. feltételeknek meg
felelő polgár, a ki azt kérdi a jelölt
től, hogy mit adsz a szavazatomért ? 
Avagy az az egyszirü munkás, a 
ki vérét kész á'dozni a n.mzeti, az 
emberi jogokért?

A kereskedő osztály szenvedett 
eddig különösen a Tisza — imádat
ban. No most megkapta érte a ju
talmát. Nem elégszik meg azzal Lu
kács és Tisza, hogy valaki az any- 
nyi inteligenciát és ismeretet fellé- 
telező kereskedői foglalkozásbau 
helyt álljon, ha még a hat elemi 
osztály után kutat. — Képzelhető 
— mily fogalmai lehetnek Tiszának 
a kereskedőkről. Különben valószínű
leg úgy okoskodik, hogy ezek támo
gatták őt mindemkor legjobban, a

kik pedig őt támogatják, — szel
lemileg nem valami nagyon erősek 
lehetnek. — Az ellenzék akkor ma
gasabb fogalmakat táplál a keres
kedőkről, mert ipso fakto, hogy 
valaki kereskedő, szavazati jogban 
akarja részesíteni.

ördögi módon akarják a sza 
vazási rendszert is megalkotni Hogy 
a polgárnak magának kelljen je
lentkeznie szavazti jogáért és n in- 
denféle limlom Írásokkal igazolni, 
ölöslegos dolgokat. Ennek oka az 
hogy minél többen essenek el a 
szűk keretben megalapított  vá'asz- 
tói jogtól, mert közismert tény, 
hogy na unk még szavazni sem 
szívesen mennek az emberek, — 
még kevésbbó kérik, hogy a 
jegyzékbe vétessenek fel. — Leg
jobban bizonyítja a budapesti köz
ségi választói jegyzék, ahol szemé
lyesen kell jelentkezői és a nagy 
pártagitáció d ie t r a  is igen kevesen 
élnek választójogukkal.

De miért is nem mondták ki 
egyszerűen, hogy választójoggal bir, 
aki a munkapártra szavazott, avagy 
kijelenti, hogy arra fog szavazni? 
Es egyszerűbb és biztosabb módja 
a párturalom fenntartá-áuak. — 
Csakhogy a népnek is lesz ezekbe 
az ördögi tervekbe beleszólása.

Nyilatkozat.
Egy felmerült ügy kapcsán 

válási azt terjeszti rólam, hogy 
egy újságcikk megírásával meg
szegtem az adott szavamat. Állí
tása szerint én írásbeli nyilatko
zatot adtam volna arról, hogy 
Gortvay Aladár ur személyével 
soha újságban ioglalkozni nem 
fogok, s mégis a múltkor egy 
cikkben Gottvay ismert rágalma
zás! ügyével foglalkoztam.

Miután többen szóbelileg kér
dést intéztek hozzám e felől, 
szükségesnek tartom itt kijelenteni, 
hogy én soha ilyen tartalmú nyi
latkozatot ki nem adtam, az a 
híresztelés tehát nem igaz, s aki 
azt Deszéli, valótlanságot dilit.

Búza Barna.

Kombinációk a 
megyei aliigyészi 

állás körül.
A vármegyeháza környékén és 

azokban a társaságokban, a hová 
megyei urak járnak, már hetek 
óta az a hir tartja magát, hogy 
legközelebb megüresedik az egyik 
tiszti aliigyészi állás. Ha egy állás 
Magyarországon megüresedik, szinte 
bizonyos, hogy arra egy tucat  ér
demes pályázó akad. Rengeteg túl 
produkció van minden téren, de 
talán egy pályán sem o'yan, mint 
a dip'omás világban.

Ha Zemplénben tényleg meg 
üresedik az alügyészi állá--, egészen 
biztosra lehet venni, hogy tíz 
olyan tehetséges, képzett ügyvéd 
ember is akad, aki mindenképen 
érdemes arra, hogy a választás reá 
essék.

De a tiszti alügyészi állás 
egyelőre még nem üresedett meg. 
Bár egyesek tudni vélik, hogy 
Somogyi Bertalan tiszti aÜigyész 
nyugalomba vonul. Csakhogy erről 
Somogyi még senkinek nem nyi
latkozott a dolog korántsem jutott  
abba a stádiumba, hogy már az 
utóljáról is lehesen beszélni.

Ain azokban a körökben, a 
melyeket egy ilyen személy váltó
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zás érdekel, napok óta folyik a 
szó Somogyi Berta'an utódjáról. 
Ez pedig nincs rendjén.

Távol áll tőlünk az a szándék, 
hogy személyében bárkit is a nyil
vánosság elé hurcoljuk, csak egy
szerűen konstatáljuk azt a tényt, 
hogy egyesek érdekében már meg
kezdték a korteski d ;st az alügyészi 
á'lásórf, mely még üresedésbe seiu 
jött.

így forga'omba k *rü t dr. A d 
riányi Béla ügyvéd neve is, aki 
már erősen korteskedik az alügyészi 
állásra. Sokan elígérik szavazatukat, 
mert azt hiszik, hogy nem is lesz 
más pályázó.

Mi úgy tudjuk, hogy nem ő 
lesz az egyedül  p á y á  ó, hun m 
Füzcsséry Zo tán dr., N gy B • a 
dr., szintén pályáznak a netán meg
üresedő a iigyés/i állásra. S a ki 
ezt a két jeles képzettségű jogászt 
ismeri, bizonyosra veheti, hogy a 
bizottsági tagok tekintélyes csoportja 
fog mellettük állást foglalni.

Nem szívesen foglalkoztunk ez- 
z* I a kérd s-et, mert mint cikkünk 
elején elintet tük : nincs helye a 
kombinációnak egy olyan állás kö
rül, amely még meg sem üresedett. 
De ha már felszínre került a dolog, 
kötelességünk volt rámutatni azokra, 
a kik szintén érdemes aspiránsai le
hetnek az eset eg megüresedő a l
ügyészi ái’á-nak.

Kérjük tehát a bizottsági lúgo
kat, hogy a kérdésnek a szeméiy i 
o daült előre úgy mérlegeljék, hogy 
az állásért több arra való pályázó 
fog versenyezni Szavukat tehát ne 
kössék le már most senki javára, 
han-m várják t>e a hiva a os eljárás 
végét, s ha Somogyi Bertalan tény
leg n \uva 'om ba fog vonulni, s a 
pályázatot csakugyan ki fogják Írni, 
akkor fogla kozzanak majd a dolog
gal, hogy ki szolgált hát rá legin
kább az aiiigyészsógre ?

Addig pedig tartsák függőben 
az ügyet. Mert hátha Somogyi Ber
ta'an meggondolja a dolgot és látva 
azt, hogy rz ő öröké olyan kapós, 
megmar. d állásában. Akkor hiába
való volt az egész kombinálgatás, 
fö’ös energia pazarlás a korteskedés, 
a mint hiábavaló ez az újságcikk is, 
m ly nem kívánt egyéb cé' t szol
gálni, mint leszögezni azt, hogy egy 
olyan állásra, mint az alügyészi szók, 
nagyon sok pályázó fog akadni és 
igazán nehéz lesz közülök a válasz
tás.

*

Különben  ké rdés t  intéztünk 
az ü gyben  m agához Som ogyi  
Bertalan alügyészhez, aki h a tá ro 
zo t tan  kijelentette, hogy  esze 
ágában sincs a nyugdíjazta tását 
kérni. Most ugyan betegeskedik ,  
s ezér t  épen  most  három  havi 
szabadságo t  kért,  de reméli , hogy 
ez ala t t  a szabadság  idő alatt  
helyreáll  az egézsége  s tovább 
fo ly ta tha tja  hivatalát . így  te h á t  
igazán semmi ér telme nincs m ost  
az egész kor teskedésnek,  m er t  
elő, h ivatalban lévő s távozni 
nem is szándékozó e m b e r  á l lásá 
ra e lő re  korieskedni csakugyan 
szokatlan dolog.

közönségéhez.
L'jesztendőkor tizenhatodik év

folyamába lép a .Felsőmagyar
országi Hirlap“, — Amióta csak 
él ez az újság, mindiS becsületes, 
szókimondó orgánuma volt a füg
getlenségi elveknek. Hivalkodás 
nélkül mondhatjuk, büszke önér
zettel hirdetjük, hogy megallnivás 
nélkül, tántorithatatlanul ügyel
tünk rá, hogy soha Jmocsok ne 
érje azt a zászlót, melyet kezünkbe
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vettünk, s a nemzeti politika sok 
mepróbáltatása kúzött szeplőtlen 
tisztaságban magasra tartottuk.

Most az önkény napjait éljük. 
A kormány tüzzel-vassal irtja a 
független és meg nem vásárol
ható sajtót. A hatalmi téboly első 
sorban a pausáléval le nem ke- 
nyerezhető lapokat akarja elné
mítani. Nincs olyan függetlenségi 
orgánum, melynek a mostani szo
morú napokban az üldöztetésből 
ki ne] jutna.

Minket nem térit le a meg
kezdett útról a féktelen terroriz
mus. Továbbra is őrtálló katonái 
leszünk a függetlenségi elveknek 
és bátran nézünk a szemébe an
nak a hatalmi tébolynak, mely 
nemsokára kényszerzubbonyt kap 
a nemzet el nem altatható, ^köz
véleményétől.

Ébred mindenfelé az ország 
soká alvó öntudata. Ez első sor
ban a nemzeti élet lelkiismeretét 
ébresztgető tüggetlenségi sajtónak 
a müve, mely nem szűnik meg 
egy szebb jövendőbe vetett hit
tel felrázni letargiájából a nem

ÉRTESÍTÉS.
Tisztelettel tudatom, 

Sátoraljaújhely és Zem- 
pléuvármegye n. é. kö
zönségét, hogy a

Schön Sándor
úr vezetése alatt álló 
sátoraljaújhelyi
f iók ü z le tem e t
1913. évi január hó 15-én

o e s z ü  n t e t e m
amiért is az ott felhalmo
zott áru raktár teljesen 
ki lesz

Á RUS ITV A.
zetet.

Ezt a hivatást akarjuk betol 
teni. Ez a Felsőmagyarországi 
Hirlap programmja a jövőre. De 
ehhez az kell, hogy olvasóközön
ségünk, a lüggetlenségi ^pártnak 
minden egyes embere álljon a 
zászlónk alá és erősítse ezt az 
orgánumot azzal, hogy a lapra 
előfizet és minél szélesebb körben 
terjeszti, hogy minél többen le
gyünk, a kik csatasorba állunk az 
elvakult és korrupt kormányrend- 
szer ellen.

Az uj év küszöbén kérjük la 
púnk olvasóit és barátait, hogy 
lapunkat továbbra is tüntessék 
ki támogatásukkal.

A • Felsőmagyarországi 1 űrlap« 
előfizetési árai .

Egész évre 
Félévre 
Negyedévre 
Egyes szám ára

10 K.
5 K.
2 K. 50 f 

10 f.

S Z Í N H Á Z .

Csütörtök : „Priraerose.- „Újdon
ság, itt e'őszőr.* Reméljük „itt útdí
jára is.M A darab irodalmi szem
pontokból : teljesen vérszegény. Ten
denciája a kongregátiók ellen van 
beállítva. Sem komikum, sem érde
kes fordulatos jelenet. Semmi semmi. 
Hogy úgy fejezzük ki magunkat : 
fabatkát sem ér. O’csó darab, ame
lyet a direktor ugylatsaik csak azért 
adott be a közönségnek, hogy •új
donsággal* szolgáljon. A díszletek 
kopottak, elnyüttek és az előadás is 
teljesen kritikán aluli volt. Nem 
tudták a szerepeket és teljes fe
gyelmezetlenség az egész vonalon. 
A színészek nevetgélnek a színpa
don. Szóval újabb csalódás, kár volt 
itt előadatni. A közönség egy része 
már a második felvonás után ott
hagyta a színházat boszankodva, 
elégedetlenül.

Végül meg" kell még jegyez
nünk. hogy a közönség közül egy 
néhány „ur“ hangos beszélgetéssel 
és hangos megjegyzéssel kiséri az 
előadást, úgy, hogy a darabot a 
a szomszédok meg sem értik. Hol 
van ilyenkor a színházi felügyelő, 
hogy **gy kis rendet csináljon.

Péntek este Beloznay Margit 
rekedtsége raiett „Tengerész Katu" 
helyett a jó Öreg „János vitái" 
ment.

női divat, fehérnemű és 
szőnyeg áruház

Miskolcz.

H Í R E K .

Szilveszter éjszakáján,

pontban éjfélkor, amikor mind
két óramutató elvégezte a dol
gát és a pillanatnak egy railli- 
omodrészéig megpihen a tizen
kettesen, elo'tják a kávéházban 
a lámpákat, a  kávéház ilyenkor 
csakugyan zsúfolva van, mint 
egy hangversenyterem a kom
münikében, mulatságra, feledke- 
zésre, örömre és a legvégsőkre 
elszánt urak és urhölgyek für
dőnek a fény és zene hullámai
ban és szürcsöiik a szivarfüsttől 
és izzadságtól édes levegőt. 
Minden rendben megy, boldog
ság és jókedv, ragyognak a 
szemek és fényiének a homlo
kok s az elszaladt esztendő 
utolsó óráiban, amint ez illik, 
sikerül minden elszállt sugarat 
a mámoros és önfeledt hangulat 
lencséjén át megtisztáz' a és 
megaranyozva még egyszer 
vi-szatükrözni a lázas szemekbe. 
Éjfélkor tehát kialszik egy pil
lanatra a csillárok és a tükrök 
ünnepi ragyogása, s mire ismét 
felg)u!uak a fények, az ó esz
tendő végső perednek mámora 
egy uj, kezdődő évet lendít 
szép és biztos indulásra, pohár
csengés és ujjongó zene rit
musában.

Miért oltják el Szilveszter éj 
jelén a fényeket a kávéházban? 
Miért nem hagyják az emberek, 
hogy programinszcrü, ne még- 
sen hazug Szilveszter éjük édes 
zenéje észrevétlenül ringassa át 
őket az uj év tovasodró hullá
maira ? Talán azért, mert szük
sége van a színek és fények 
örökegyforma sugárzásába egy 
pillanatnyi sötétség ürességével 
vésni be, hogy most valami el
múlt és valami kezdődik s hogy 
jelent valamit az a végtelen ki- 
osüségü pont, mely minden nap 
minden órájában végtelenszer 
megvan s ugyanannyiszor jelent 
heti évek és idők elmúlását és 
életek és világok halálba roppa
nását ? l ’gy lehet, ha Szilvesz
ter éjfélén megszakítás nélkül

ragyognak a lámpák sugárzásu
kat. eszébe jutna a kávéházi 
örvendezőknek, hogy tulajdon
képpen mindenkinek máskor 
van. ha van, a Szilvesztere furcsa 
és elszálló életében határokat és 
kezdeteket zengő óra s az egye
temesen ünnepelt naptárujév 
csak mondvacsinált és szüksé
ges megállapodásokat fizetések 
és társada.rai kölcsönösségek le
bonyolítását, ha úgy tetszik vál
tó és más nagyon egyszerű és 
sivár ügyeket intéz el borrava
lók és ajándékok s az obiigáit 
buék unott és kevés jelentő
ségű kíséretében.

Kanonoki beiktatás. Oppitz 
Sándor nagvmihályi esperesplebá- 
nost, a kassai székeskáptalan nem 
régen kinevezett tiszteletbeli kano- 
nokját holnap d. e. fél 9 órakor 
fogja beiktatni Belky Károly apát
kanonok ünnepies szertartás ki rété
ben a Dómban.

— Az újhelyi iparkiállitás a na
pokban véget ért. Elhordták a vá 
rosházáról azokat az Ízléses és a 
munkáskezek sikeréről beszélő pro
duktumokat, a melyeken egy város 
viszonosodásának és haladásának jö
vője nyugszik. Gyönyörű meglepe
téssel szolgált ez a kiállítás. Kisipa
rosainkban van ötlet, találékonyság 
és van talentum a finom kivitelhez, 
ízlés dolgában bármelyik szakma! 
felveszi a versenyt a kifini műit Íz
lésű nagyobb városok iparosaival. 
Aminthogy az ipar tökéletesbülésé- 
nek nem is az a titka, hogy egy 
nagy metropolis terjoszti-e védőeg  
szárnyait a zsenge magyar iparra. 
Kicsinyek, és gyér népességnek vol
tak a szepességi városiak és mégis 
vezettek az iparban. A társadalom 
minden rétegét  átjáró gazdasági jó
lét kell az ipar nyerősödóséhez. Hogy 
tudjon az iparos szépet és jót pro
dukálni, ha a fogyasztó szegény és 
iszonyú terhek alatt roskad és a leg
szükségesebb életigényeket sem bír
ja megszerezni? Hogy tudjon az 
iparos do’gozni, ha a pénzt hírből 
sem ismeri, a kölcsön szerzés útja 
teljesen el van zárva, ha lépten- 
nyoraon megakad anyagi erők hiá
nyában. Egy vértelen közgazdasági 
politika mellett — hogy legyen vi
ruló és életerős az ipar ? 11a a ma
gyar közélet csatornáiba nem folyik 
pénz, s nincs a ki felkarolja ennek 
a fontos osztálynak az érdeki it, 
ugyan miből erősödjék meg és hogy 
legyen versenyképes a dédelgetett 
osztrák ipar mellett ? Egész közéle
tünk a gazdasági közösségnek a jár
mát senyvedi. Azért nem boldogul 
itt iparos és kereskedő, mert gyar
mata vagyunk Ausztriának s a mi 
kis tőkénk volna iithou, az mind 
kivándorol Ausztria zsebébe. Akkor 
lesz a magvar iparnak jó dolga, ak
kor fogji.k megbecsülni itthon a dol
gozó iparos társadalmat, ha a gaz 
dasági közönség falai leomlanak, ha 
véget ér ez uz Ausztriának ídózó 
rendszer. De a mig kormányférfiaink 
szive Bécs felé dobog, a mig a magyar 
po itikai élet minden eseménye a 
budapest—bécsi gyorvonaton zaj1 ik 
l« és gazdasági kérdésekkel nálunk 
senki sem foglalkozik, addig csak 
tengődés lesz a magyar iparnak az 
osztályrésze és a hamupipőke sorsat 
fogja sinyleni az értelmes iporososz- 
tály. Az újhelyi iparosok megmutat
ták életre valóságukat, de mulassák 
meg azt is, hogy öntudatosan tud
nak küzdeni munkájuk elismerésé
ért. erős szervezkedéssel készek meg
indítani a Javinát, hogy a magyar 
iparpolitika az iparosság valódi ér
dekeit szolgálja. Mert a mig az el 
nem következik, az ilyen kiállítás 
csak keserű utóizt fog hagyni maga 
után Az ember látja, hogy menny 

tehetség, mennyi szorgalom van itt 
hon, a ki alig boldogul. Pedig virul
hatna, gazdagodhatna, jólétet áraszt
hatna maga körül, ha arra való 
emberek állanának az ország kor
mány rudja mellett s a magyar ipar- 
plitika nem merülne ki egy néhány

szubvencióban, mely a hatalmas ki
járók jövedelmét gyarapítja és egy 
pár gépsegélyben. Mert ezen a por- 
hintésen kívül egyéb igazán nem 
történik egy esztendő folyamán a 
magyar iparért!

— Az Izr. nőegylet szilveszteri 
mulatsága Amikor az izr. nőegylet 
elhatározta, hogy pénztára gyarapí
tására szilveszterkor estély rendez, 
teljes tudatában volt annak, hogy 
a jelenlegi nyomasztó) gazdasági 
viszonyok in-illett, a mulatság anya
gi sikeréhez csak a legminimálisabb 
igényeket támaszthatja, annál ör- 
vendetesebb volt a rendezőségre 
hogy a mulatság várakozáson felül 
fényesen bevált. Nagyban emelte 
az estély fényét Dókus László és 
neje megjelenése, »kik mindvégig a 
legjobb hangulatban vettek részt a 
mulatságban. A háziasszonyi tisztsé
get Haas Adolfnó az egylet  ú jon
nan megválasztott alelnöknője látta 
el teljes körültekintéssel és kedves
séggel. Es hogy ezen estély a j e 
lenlegi viszonyok mellett oly szépen 
sikerült kizárólagosan az ő érdemi*. 
A társaság reggeli 8 óráig volt 
együtt fesztelen jókedvben, a fiatal 
asszonyok és leányok pedig vigan 
járták a táncot — vég kimerülésig. 
Az estély tiszta jövedelme megha
ladja a háromszáz koronát. Je len 
voltak : Dókus Lászlóm'*, Haas Adolf- 
né, dr. Berger Józsefné, dr. Dévai 
Ariuinnó (Gáiszécs), Fuchs Jenődé, 
Bondy Tivadarod, ('zakó Ignáczné, 
Faragóné, Kozma Arminné, Lan- 
desmann Miksáné, Neumann Jenőné, 
Schön Sáudorné, dr. Stern Arminné, 
Sebestyén Jenőné, dr. Burger Ja- 
kabné, dr. Székely Albertné, Waller 
.Vadamé, Schiller Bóláné (Budapest) 
Stark Mátyásné, Davidovics Jenőné 
úrnők és Landesmann Fridus, Szé
kely Szilárdka, Stark Elza, Fuchs 
Bőske, Weisz Giziké (Beregszáz) és 
Nagy Irén (H. Gibárd) urleáuyok.

— Könyvemről. A Felsőmagvar-
országi Hírlap 25-iki szama híven 
mutatta be geogr. fülfogásomat. 
Nemzeti geográfiát akarok kozmo
polita természettudótok helyébe, 
Ezért furcsa, hogy azon körök, fel
ültek a mesterségesen csinált lár
mának, kiknek érdeke Magyarország 
történi ti jellegének megóvása. Pis. 
u M. Figyelő. Legszomorubb a do
logban az, hogy annyira kiveszett a 
geográfia tudás és hozzáértés, hogv 
iiii cs illetékes ember, ki hozzátud
jon szólni könyvemhez komolyan, 
okosan. Csupa avatatlan tollforgato 
kapálózik, kiknek soha nem volt 
dilettáns, ki beleszagolt ugyan a 
googr. egyik másik szakmájába, de 
az egész anyagával sejtelme sincs, 
KU önben köszönet a figyelemért, 
melyben könyvem részesült. Nem le
het az oly fonák, ha anyinak fáj a 
feje tőle. Dr. Czirbusz.

— Pásztorjátékok Csörgőn Gróf 
Széchenyi Gézané bőkezüsege foly
tán a csőigői állami elemi iskola 
növendékei három Ízben adták elő 
karácsonyi pásztorjátékot Visy J ó 
zsef áll. tanító vezetése alatt. Az 
előadások erkölcsileg is, anyagilag 
is, igen sikerültek voltak. A tótajku 
gyermekek szabatos mag) ar előadá
sa, bátor fellépése és szerepeik ki
fogástalan eljátszása az előadásokat 
látogató közönség há áját és elisme
rései nyerte ki. Az anyagi siker 
li.-zta jövedelme a fölállított kará
csonyfák feldíszítésére forditatott.

— Körorvost keresnek. A nagy 
mihályi főszolgabíró pályázatot hir
det a nagyraiháiy vidéki körorvosi 
állasra. Javadalmazása 1G00 kor. 
600 k. lakbér és 992 k. kocsiátalány. 
Pályázati határidő január hó 20-ika#

— A nagykövesdi körjegyzőség
ben rendszeresített 1000 kor. java- 
dauoazásu segédjegyzői állás ürese
dett meg. A választás január 15-én 
lesz Nagy kövesd községházánál. A 
pályázati kérvények Bencsik István 
királyhelmeci főszolgabírójának nyúj
tandók be.

Kiadótulajdonos :

LANDESMANN MIKSA
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Emeli az ö tv á g y a t, elősegíti az e m é szM st, megszünteti 
u gytfngeséget, vé rsze gé n ysé ge t, sápkért és erő
siti az id e ge ke t. E lle n tá lló vá  teszi a testet. Az o r

vo so k tó l mint legkiválóbb sZer e lism erve .

Ára 4 K Gyógyszertárban kapható. Főlerakat: Török József gyógysz., 
Budapest VI. Király-utca 12.

M S 0 C K M a e 9 £

Meghívó.
A sátoraljaújhelyi polgári takarékpénz

tár és hitelegylete r. t.
t c részvényesei tisztelettel meghivatnak

az 1913. évi február hó 2 -á n  öélntán 3 órakor
az intézet saját helyiségében tartandó 

XL-ik évi rendes

K Ö Z G Y Ű L É S R E .
T á rg y a lá s i s o rre n d :

1. A jegyzőkönyv hitelesítésére 2 tag választása.
2. Az igazgatóság évi jelentése.
3 A felügyelő bizottság évi jelentése.

4. Az igazgatóság és felügyelő bizottság részére a fel
mentvény megadása feletti határozat.

5. Az 1912 évi mérleg és osztalék feletti határozat.
6. Az elhalálozás folytán megüresedett egy felügyelő bi

zottsági tag választása 2 évre.
7. Esetleges indítványok
Az igazgatóság és felügyelő bizottsági jelentés, valamint 

az évi zárzsámadás nyolc nappal a közgyűlés előtt az intézet 
helyiségében megtekintés végett kifüggesztetik.
A részvényesek figyelmeztetnek az alapszabályok követ

kező szakaszára
43-ik szakasz. A közgyűlésen részt venni óhajtó részvé

nyesek tartoznak résvényeiket a szelvényekkel együtt legké
sőbb a közgyűlés megkezdése előtt az intézet igazgatóságánál 
letéteményezni.

Kelt Sátoraljaújhely, 1913. január hó 4-én tartott igazga- 
gatósági ülésből.

Az igazgatóság.

nincs jobb a

RÉllí-ltlf pemetefű t!|y | | j | | j |

Vásárlásnál azonban vigyázzanak ós határozottan 
Réthy-felét kérjünk, mivel sok haszontalan után
zata van. Az eredetinek D  A t  h  V - f l á V  
minden darabján rajta van a •>

1 doboz ára 60 fillér. Nagy doboz 1 korona. 
Mindenütt kapható. Csak Réthy félét fogadjanak el

10108 1Ü12 Tkss.

Árverési hirdetményi kivonat.

A saujhelyi kir. tvsaók mint 
tkvi hatóság közhírré teszi, hogy 
Valter József és társa végrehajtató* 
nak Tóth Károly végrehajtást szén 
védő elleni 110 kor. tőkekövetelés 
és jár. iránti végrehajtási ügyében 
a sátoraljaújhelyi kir. törvényszék 
(sátoraljaújhelyi kir. járásbíróság) 
területén levő Sárospatak város 
köaséghutárábau fekvő a l., a sá
rospataki 502. sz. betétben A f  1! 
sorsz. alatt felvett 240)40338. rosz- 
küBÖs erdő jutalékból Tóth Károly I 
B. 2. alatt 2,6 rész jutalékára 200, 
kor. kikiáltási árban, 2., a sárospa
taki 1511 si. betétben l. 1, 2, tor 
7556 2. és 7557 2. hrsz. a att felvett 
szántó és árokból álló jószágtestbői 
ugyauatiuak B. I. alatti 1,2. rész 
jutalékár 1000 korona kikiáltási ár-, 
bán, 3., a sárospataki 3847. sz. b«- 
tétbeo A i I. sor 7472 hrs». alatt I
lelvett szántóból álló jószágtestből 
ugyannak B. 1. alatti l|2 rész juta- 
,ékára 108 kor. kikiáltási árban, 4., 
a sárospataki 4208 sz. b« tétben A fi  
I. sor 1747 hrsz, alatt felvett szán
tóból álló jószágtestbői ugyanannak! 
B. 2, alatti 2(3 rész jutalékára 20 
sor. ezeuuel megállapított kikiáltási! 
arban az utóaján'ati árverést elren
delte, és hogy a fentebb megjelölt 
ingatlanok 1913 február ho 18-ik 
napjan délután 3 orakor Sárospatak 
m zsógbeu u község hazánál megtar
tandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási áron a u! is el- 
adatni fog.

Arvertsni szándékozók tartoz
nak az ingatlan btcsárának 10 szá- 
za ékát, vagyis 20 koronát, 100 kor. 
10 kor, 80 fillért illetve 2 koronát 
készpénzben, vagy az 1881. évi LX 
42- § ábau jelzett árfolyammal szá
mított és 1881 évi november hó 1-én 
3333 sz. a. k. lt m kir igazságügy 
miniszteri rendelet 8 §-aban kije,ült 
óvadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni, avagy az 1881 
évi LX. te. 170 § a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál u Ő eges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

A kir. törvényszék tkvi ható-, 
sága megállapítja miszdrint t I

1M a sárospátaki 502 sz. betel- j 
ben ingatlan 214 kor. 50 JiM a sáro - ; 
pataki 1511 sz. betétben • 37 kor. a! 
sárospataki 3847 sz. betétben ingat- J 
lan 1Ö84 kor., a sárospataki 4208 sz. 
betétben ingatlan 55 kor. utóajánlati 
összegen alól el nem adhatók.

2. hogy azon árverelo a ki a 
kikiá tási aiat meghalad > Ígéretet 
tesz, köteles nyomban a leütés után 
bánatpénzét az álla a Ígért vételár 
10 százaléka g kiegészíteni, mit ha 
e niu'ászt Ígérete figye'men kívül 
marad és a haladéktalanul folyta 
tandó árverésben mint árven lő töb
bé részt nem vehet.

3. a sárospataki 1511. 3847 és 
4208 sz. betétekben az Országos köz
ponti hitelszövetkezet javára zálog 
jog lévén bekebelezve, a nevezett 
pénzintézetet a mennyiben a fenti 
ingatlanokra árverezni óhajt, a kir. 
tvszék a bánatpénz letétele és ki
egészítése alól a v. n. 25 § a alap
ján felmenti.

4 sz. utóajánlat akkor is köte 
lező, ha az ajánlattevő az árverésen 
meg nem jelent.

5. 11a az árverésen «z utóaján
latnál nagyobb Ígéret nem tétetett, 
az ingatlanok az utóajánlattevő ál
tal megvettnek jelentetik ki.

6. az újabb árverés költségét a 
vevő az Ígért vételáron felül köte
les fizetni.

Kelt Saujhelybeu a kir. tvszék 
mint tkvi hatóságánál 1012 decera 
bér hó 31-én.

Makó sk. kir. tvszéki jegyző.

Legújabb szab. svédországi 
NYERSOLAJMOTOROK BEN
ZINMOTOROK, MAGÁNJA- 
RÓK. legkitűnőbb CSÉPLŐK 
is  MALOMBERENDEZÉSEK

.1
lóerőig.

Megbízható olcsó tizem! Újdonság!

Walomilzemre, \ iparvállalatoknak, 
mindennemű gazdasági és cséplésl 

célokra legjobban ajánltatnak.
üzemköltség l ’ a fillér. 

Pénzügyőri ellenőrzés nincsen
Kedvező részletfizetés Teljes jótállás
Használt gőzgépek, motorok becaerél- 

tetnek.
Képes diszárje^yzéket bérmentveküld 
.  jjlmf motortelepe, Buda-

vlfvJ pest VI Lovag ut- 
cza 2 szám.

Köhögés
rekedtség, hurut, elnyálkásodás 
fojtőköhögés és l.ukhurut ellen

rA millió ember
" "C" használja a

kaiser-féle

61
közj. hitelesített orvosi 
és magánbizonyitvány 
kezeskedik a biztos 
sikerért.

Nagyon jőizü bombon.

I esoman á ÍO és 401.1 doboz á 10 f.
Kaphatók : Wldder Gyula gyógy
szertár és Hrabéczy Kálmán dro- 
I. gériáiában Sátoraljaújhely.

Pletenyik Pál
V e le lte  Barancs.

Cementcsővek gyártása és ku- 
ak fúrása, szép és jó csővek 
kidolgozása, tiszta féregmentes 
kutak elkészítése, hidcső váltó 
lépcső, kéményfedő, csatorna 
lefolyóka stb. kapható, szükség 
esetén megrendelhető ami kész
letben nincs. Kutcsőnek mérete 
20, 40, 50, 70, 80 és 100.
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SZEGŐ SÁNDOR 
divatáruházában
S  SÁTORALJAÚJHELY ■
a még visszamaradt úri 
és női d i v a t c i k k e k :

Női felöltők 

Blousok 
Aljak

Sportcikkek 

Gyermekruhák és 

Szőrmeáruk

mélyen, áron alul 

I kaphatók.
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MEGNYÍLT.

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

AHOL MINDENNEMŰ LEGÚJABB 
DIVATU NŐI DIVATCZIKKEK DÚS 
VÁLASZTÉKBAN LEGOLCSÓBB
Árban kapható  iimmmiimmiimiiiiii

SÁTORALJAÚJHELY 
RÁKÓCZI-UTCZA 6.
(KISPIACZ )

( ) l  ! ,A-'! Köhögés, 
rekedtség

és elnyálkásodás ellen 
gyors és biztos hatásúak

EGGER

8 M ipa IflIfISZlillÉi
az étvágyat nem ront-

Megfojt re ae átkozott jak és kitűnő iziit k. Ertrer mvllpasztillái 
kohogé*. csak ham ar m eggyógy íto tt t

D o b o z a  1 c-w  ü  í v .  P r ó b a d o l i o z  5 0  1  ■ 1 1 . 
Kapható gyógy tárak baa Cs drogériákban.

Fő- ás i'Zétküldéai raktár:
Dr. EGGER LEÓ és EGGER I Bpest, VI Révai u 12.
Kapható Síit. raljuujlulv : KtMár tb ula. Kint senj IVler. \V,.UIor Cvulii 
pydgy szeri lírákban, llruliT/\ Kulin n dutgériában. llonioDna: LálüÁ: 
Arnoltl. l ’eto Kinő. Nagynnl.íily : Krunovits M.ksu, Kár/. Henrik. TuJvnv 
Imre, fcárotpatak : Kesu Siínder. Sztropkó: Dukni Tivadar. Tarczal ! 

Toperczer A. g} égy szertárában.

SALGÓTARJÁNI 
Kószénhánya Részvény társulat

széntermékei (szobafiitésre és ipari czékikra)

NEUMAN JENŐ cégnél
Sátoraljaújhely

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

valamint porosz briket kapható.
Superfosfát-m űtrágya Káli só

I
I

J)

(1 STROM TESTVÉREK
ffi h a tó sá gila g  e n g e d é lye ze tt

villamossági felszerelések vállalata
S á to ra lja ú jh e ly , Kossuth L a je s u t-u tca  2 6 .

Tisztelettel értesítjük a n. é. közönséget, hogy 
Sátoraljaújhelyben, Kossuth Lajos-utca 26 sz. a. egy

villamossági berendezési
vállalatot nyitottunk.

E lv á lla lu n k  v ilia m v i'á g itá s i b e re n d e zé se 

ket, v illa m cse n g ö k , h á zi te le fo n o k  és v il

lá m h á rító k  felszerelését és jó k a rb a n  

ta rtá sá t, ú g y  h e ly b e n , m in t v id é k e n

"J
8 3 B C m * e i B S r & £ :

PFE1FFER SÁNDOR j
Sátoraljaújhely. 3 ro ía  és telep: ^ rp áö -u tca  19. (Sü

Elvállal mindennemű épideiek tervezését és fclépi- 
£9 tűsét, építkezések művezetését és leszámolását, tűzbiztos 
áfa tfipsz és vasbeton menyezetek készítését minden néven

nevezendő vasbeton szerkezetek statikai számítását 
és azok kivitelét, cement, grnnáttó terrazó, keramit,

EJ aszbeszt, aszfalt stb. burkolatok készítését. I
’ yillanÖÓ raktár: román és portland cement homlokzat j
^  kőpor, asztalt szigetelő lemez és kátrány termékekben. é

KELETI J.
a legjobb cipőkrém az 

egész világon!
f i z  e ííig i világhirü wiksnek vilriol nélküli gyárfása is.
St. Fernolendt, Wien 111.

cs. és kir. udvari szállító 
__ 8 0 .  ú v i - »  g y á r i  f o n i i A H A w  ■

Nyomatott  Landefiuaun Atilla Cs Társa k ö n ) vrycfBájóban Sátoraljaújhely.

QUMM1 És HALHÓLYAG
ÚJDONSÁGOK!

Orvosilag ajánlva.

Újdonság!

Hygienikus óvsztr 'különlegességek!
Valódifcfrancia és amerikai gyártmány 

eredeti csomagolásban.
Feltétlen megbízhatói 

„Fatime* Ára leként 4—8 kor. 
„Setniramis“ , „ 10—12 kor.

Legfinomabb, legvekonyabb ésjlegmegbizhatóbb. Az ösz- 
szes eddigi gyártmányokat fölülmúlják. Törv. vedve. 

Kizárólag cégemnél kaphatók.
UJ! „AUTÓ VÁGINÁL SPRAY” UJ !
A legmodernebb, legkényelmesebb női óvó különlegesség. 
Ara 15 kor. Szétküldés titoktartás mellett 
Az összes betegápolási cikkek nagy választékban.

Kérje ingyen és bérmentve 3000-nél több ábrával ellá- 
látott tegujabb képes árjegyzékemet.

orvos-sebészeti 
műszer es 

Gummiáruk gyára 
Budapest, IV Koronaherceg-utca 17. Pr. 

Alapittatott 1878. Telefon 13 76
E hirdetésre hivatkozók 10 kororrn felüli!! vásárlásnál 20 ' , cngetíménybenrészésülrek !!
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