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Osztrák politika.
(d.) Mikor a szerb és muszka 

veszedelem okozta ijedség né- 
hiny pillanatra felnyitotta az 
osztrák német szemeit, hogy lássa 
a kettős monarchia, de különösen 
az orsztrák császárság kétségbe
ejtő helyzetét, amelybe szláv né
peinek mozgolódásai, mint a dél 
szláv és az orosz hatalmi erők 
zavaró befolyásai sodorták, — 
feljajdulva a monarchiát létalap
jában megtámadó, széthúzó erők 
bomlasztó és egyre erősbülő mun
kájának láttára, — csodikcso 
dája, a magyarra gendolt, hogy 
vele keresse a megértést a közös 
nagy veszedelem elhárítására, a 
mely a szláv népelemek, termé
szetes koncentrációja idézett tel 
úgy németre, mint magyarr a. 
Bölcs gondolat lett vol ta, ha rö
vid élet után ki nem szenvedett 
volna. Azóta ugyanis „hallgat 
minden elem menny s löld határi 
közt." A vihar felhők mintha már 
vonulnának el a kettős monarchia 
egéről, s úgy gondolja ennélfogva 
az osztrák, hogy már megint 
nincs szükség a magyar segedel
mére. S az a halovány reményünk 
is teljesen oszladozóban, hogy a 
monarchia mindenható kormányzó 
urai eb ől a krízisből tanulva 
eszeveszett politikájukat abban 
hagyják és a magyarság erőki
fejtésének, megizmosodásának út
jába nem állanak.

Bármily keveset jelentsen is 
a magyar a világpolitikában, akár 
mennyire halványodjék is el álla
miságunk Európa nemzetei sze
mében, bármennyire is úrrá lett 
felettünk gyalázatos és erkölcste
len kormányrendszerünk miatt az

osztrák centrális hatalom s gaz
daságilag bármily kizsákmányolt 
gyarmata vagyunk is Ausztriának: 
annyi kétségtelen, hogy mint ál
lamalkotó és fentartó fajnak, 
egyedül a magyarságnak van itt 
hivatása a jövőben, a mikor be
következik az a bomlás, a mely 
majd nemcsak Magyarországot 
választja el az osztrák birodalom
tól, hanem ezt is felbontja alkotó 
elemeire. A ki számot vet az 
események logikájával és a fej
lődés törvényeit nyomozza, szinte 
lehetetlennek tartja, hogy a mo. 
narchia konstrukcióját egy na
gyobb európii kongllagráció, az 
a rettegett általános európai, vagy 
mondjuk világháború az össze
roppanás veszedelmébe ne so
dorja.

Csodálatos egy államalaku'ás 
ez az Ausztria; valamennyi nép
ség, a mely alkotja, kikivánkozík 
belőle , csak a császári ház és a 
vele egyesült hatalom őrzi az 
egységét. S et adja meg még 
valamennyire német jeliigét, — 
mert különösen régen a szláv 
benne az url Ezzel az állammal 
kovácsolta össze végzetünk a tör
vény erejével, de mint egyenlő 
lelet, Magyarországot, a melyet 
a magyarság tartott fenn egy 
ezredév zivataraiban. Ausztria 
láncain vergődünk és sorvadunk, 
mert kitartottai, a mi nemzeti 
kormányaink s azok pártjai, kö- 
telességszeriien liferálják egymás 
után közszabadságainkat, jogain
kat, alkotmányos életünk legutolsó 
biztosítékait és erősségeit is az 
eredendő vaksággal és magyar- 
gyűlölettel megvert centrális kor
mányzatnak. Pedig hát mit nyer 
egy bomladozó Ausztria-Magyar-

ország gyengítésével, életerejé
nek elsorvasztásával ? Mit azzal 
az elkeseredéssel, a mely a nem
zet minden rétegét áthatotta már ? 
Mit a császár és király fegyveres 
erejének az alkotmány teljes le
rombolására való kirendelésével 
és felhasználásával ? Mit a nép
akarat kigúnyolásával és semmi- 
bevételével, a mikor az termé
szetadta jogán érvényesülni akar?

A nemzet urai Bécsben, akik 
nek csak rongyos árnyékai a 
Tiszák és egyéb politikai nyomo
rékok. mint a milyen Lukács, 
egy képtelen és egyre jobban 
halványuló ideálért, egy dunai 
osztrák birodalomért, a Central- 
monarchiáért, vagy egy foedera- 
tiv államalakulatért, melybe 
csonkán-bénán belenyomoritatnék 
a magyar nemzet is,tervszerűen 
és következetesen, nyilván szede
getik el tőlünk nemcsak önálló 
létünk még megmaradt attribú
tumait, — abban a balga hiede- 
delemben, hogy a puskák s a 
szuronyok ereje legyőzhetetlen, 
— pedig ezeket is leveri a 
nemzet lelke, mely mint szunnya
dó oroszlán csak a körmeit mu
togatja még.

Vájjon észre térnek-e még 
jokor jó bécsi urak, hogy kiad
ják Magyarország*, uralkodó la
kájaiknak útleveleiket és hogy 
belássák, hogy az elégedetlenség 
és elkeseredés szitása itt egyen 
lő a monarchia hatalmi erejének 
elgyengülésével, a dinasztikus 
hűség megrendülésével, a forra
dalmi érzések esztelen költögeté- 
sével.

Vájjon észre térnek- * még 
és belátják-e, hogy a monarchia 
ingoványos és süppedő talajában

egyedül Magyarország az a terü
let, amely szilárd alapot nyújthat 
a dinasztia jövőjének , amely egy
séges és osithatatlan, mert a 
magyarság fejlődését aka dályozó 
minden kedvezőtlen körülmény 
dacára is számbelileg legtilább 
gyarapodik s szinte észrevét
lenül foglalja viszza elve
szetnek hitt poziczióit; amely a 
monarchia hatalmi állásának 
egyetlen biztos bázisa leheti?

Eljön-e az idő, amikor go
nosz elfogultságokon és érthetet
len gyűlölködő érzésükön győz 
az a józan belátás, hogy ezt az 
országot ezt az nemzetet a saját 
érdekükben kell erősíteni ma
gyarrá, gazdaggá és szabaddá 
tenni ?

Képes lenne-e az osztrák po
litika ilyen önmegtagadásra ?

Talán minden magyar a kér
désre a fejét rázza.

Sok a bíróság dolga.
Perel mindenki.

Szomorú újév.
Nem tudjuk, hogy az emberek 

lettek e anyagiasabbak, vagy pedig 
a rossz pénzviszouyok tették-e fé
lénkebbé az embereket, de tény az, 
hogy a vármegye területén levő 
bíróságok előtt annyi a sommás per, 
hogy ilyenre még a legöregebb bí
rák sem emlékeznek. Es tény az is, 
hogy a bíróságok a hatalmas per- 
haliuazt nem tudják feldolgozni.

Érdekes és egyúttal szomorú 
látvány az, hogy tárgyalási napo
kon mily nagy embertbraeg tolong 
a járásbiró ajtaja eiőlt, akik rész-

irta: Kelemenné Zafliureczky Berta.

Karácsony estéje van. Zug, bong 
a templom harangja, melynek gyön
ge hangját tu 'harsogja a förgeteg 
és csak mint nyöszörgés hangzik a 
sötétben.

Mert az erdő alatti kis faluban 
borzalmas idő van. Igazi végítélet. 
Tombol a vihar, Csapkodja a kapu
kat, hogy megrendül bele az égés* 
ház. Zörgeti az ablakokat. Sir, visít, 
jajgat  a kéményekben. A havat vad 
haraggal kavarja fel és dobja a 
templomba sietők szeme közé.

Az állatok félve, reszketve búj
nak össze a pajtában. Csak az em
berek igyekeznek feledtetni egymás
sal a borzasztó időt.

A bogárhátu kis házakból vi
dám gyertyafény világit ki az útra.

A templomhoz közel áll egy 
barátságos külsijü épület, melynek 
ablakán pirosas fény lobog.

Itt lakik — a pár hónappal 
ezelőtt elhalt Kerekes Károly kán- 
tortanitó özvegye — két kia leányá
val. A tanító e'ső feleségétől maradt 
kis fia, csak megtűrt alak a háznál.

A szoba közepén, aranyos pa- 
pirlánccal, dióval, almával és szent-

I jinoskenyérrel díszített kar.’c*on\fa 
állt. A csinos, bál kissé termetes 

; özvegy, a gyertyák felgyujtásával 
bajlódott.

A régi boglyakemencében hatal- . 
| más tiiz égett, mely úgy pattogott 
és ropogott, hogy felraelegitette 
volna még a félig megfagyott em
bert is.

— így n i ; készen vagyok — 
monda a kisegítő vénasszonynak 
Kerekezné. — Azonnal belehet hívni 
a gyermekeket.

— A jegyző ur még nem jőve 
el, — felelte az összetöpörödött 
anyóka.

— Küldjön utána Jutka-né. Nála 
nélkül nem ülhetünk asztalhoz.

Az alattomos arcú öreg befelé 
mosolyog.

— 0 , lelkem ténsasszony, lel
kem ténsasszony ! raijjen derék, ügyes 
ember az a jegy ző ur ! . .  . Tennap 
es óján móJis gúnyába ruetie bé a 
városba, mint egy go ró f ! . . . S raij- 
jen igen-igen szereti a ténsasszony- 
kát, hogy azt még kimondani se le
het . . . S he egy jó állapotban van I 
— súgja tovább.

Az özvegy a tükör elé áll és 
elégedett rnosolylyal csinositgatja 
magát.

— Csakugyan szeret engem a
jegyző, Jutka-né ?_________ _______

— Persze, hogy szereti I Iszen 
ha szeme vagyon, hát muszáj, hogy 
szeresse . . . Hogy szómat ne felejt
sem, hát biz éppeg a minapában 
megszólít az utcán . .Hej Jutka-né, 
asszony kénék a házhoz 1“ — mond
ja ő. Tudok én egy ügyibevaló, 
módos fejérnépet, — mondám én. 
„Elmérek én egyet, akiért a szüvora 
reped raeg“, — mondja őkerae. „De 
baj van Jutka-né, nagy baj van." 
S erro akkorát sóhajtott, hogy m ijd 
leverő a lábamról . . . Boffintse ki 
az ur izibe, hol szorítja a csizma ? 
— mondok neki. Erre elmeséli a 
lelkem, hogy a ténsasszony kát el C6 
venné feleségül, akár ebbe a minu- 
tumbs, de hát sok az a három cse
léd (gyerek.) Még kettőcske meg
járná, de . .  .

A* özvegy komoran ránozolja 
össze a szemöldökét.

Jutka-né tovább beszél :
— Mól es nem pusztítja el a 

Mindenható úristen az* a Károlykát|? 
. . . Issen mán a lélek es csak hálni 
jár beié.

Kerekesné sötéten felel :
— Hozzá van annak nőve a 

lelke a gallérjához.
Aa Öreg asszony melléje som

polyog és könyökével oldalba löki;
— Ténsasszonykám, egyet mon

dok s kettő less belőle . . . Hízza rám
Lapunk mai aiAma 6 óidul

a Károykát  ; én valami rosszba be- 
l/gübülöm. S a ténsasszony dobja 
ki az ajtón. OdakUnn majd megveszi 
az Isten hidege I

Az asszony arcán erős tépetőzés 
látszik :

— De majd megtudják Jutka-né, 
megtudják !

— Hát asszondjuk, hogy csak 
tréfa vót. Szemkiszurásból keressük, 
keresgéljük, de semmiletteképpen 
meg nem ta n á l ju k . . .

A vén asszony kajánul vigyo
rog.

— Pálinkás jó estét kívánok I 
— vegyül bele a társalgásba egy 
boriad hang.

Az özvegy kitörő örömmel megy 
a vendég elé.

— Adjon Isten, jegyző uram I 
már azt hittem, el sem jön.

— Pardon, grácia fejemnek, de 
a tiszteletes beinvitált egy kis bor
kóstolóra és alig akart elhocsájtani.

Cuppanós csókot nyomot az ös 
vegy húsos kacsóira :

— Hogy van az isteni Vénusz?
Ez a kérdés, ez a csók, meg

pecsételte az árva fiú sorsát.
— Ténsasszony, hozhatora-e, a 

vacsorát? — kérdezte Jutka-nó.
— Igen, igen ; de vigyázzon A 

malacpörkültre, nehogy odaégjen I
— A—á—á malacpörkölt I Isteni
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ben perlendö felek( résiben szakér- szabású 
tok vagy tauuk. Mennyi munkaidő 
fecsérlődik el, mennyi könny, meny
nyi szomorúság lesz eredménye egy 
egy ítéletnek.

De ennél még szomorúbb az a 
körülmény, kogy egyes szegény 
emberek, akik verejtékts munkával 
adósságra egy kis házat vettek, az 
uj évre béresnek állottak be s há
zukat be sem zárva, ki sem adva, 
eltávoztak onnan.

— Majd el licitálja a hitelező,
de legalább addig keresünk — 
mondja a családapa és munkába 
áll.

Iparosok, vállalkozók, kisebb 
kereskedők nagy részű szintén baj 
bán van. Erélyesen küzdenek az 
anyagi bajokkal. De, hogy e küz
delemben ki marad felül a kis eg
zisztencia-e, vagy pedig a pénz ? 
— Tudni nem lehet, de aki a pénz 
hatalmát üsmeri, inkább hiszi, hogy 
a kis egzisztenciák tömeges bukása 
lesz a végső eredmény.

A mostani kormány semmit sem 
tesz. Ennek elég a maga baja, 
nem gondol mással, de szereti az 
általa okozott következményt, a kül
politikai viszonyokra, a háborúra 
kenni.

A mostani kormánynak állandó

siker elérésére, és mé
gis jól eső öröm nyújtja a meg
elégedést azok számára, a kik ezen 
kiállítás rendezésében buzgólkodtak.
Egyi észt azért, mert hazánkban az 
ipart fejlesztő munka annyira fon
tos, hogy annak kulturálisát min 
den időben, tehát jó és rossz időben 
egyaránt decidálni kel1. De jól eső sód oszt. 
megelégedést és öröm t nyújt az a dijjazássah 
körülmény is, hogy az ipari m unka1 dijjakual ünnepélyes átadása
kiállítások, melynek intenciója célja hogy buzdításul szolgáljon az ipar- 
nem csak kizárólag az iparfejlesztés testület hivatalos helyiségeben a 
és értékesítés, hanem a nagyközönség testület választmánya és az ezen 
ide vonatkozó Ízlésének culmiuálá alkalomra meghívott vendégek előtt 
sát magasabb kidoraboritásat is szol*' fog eszközöltetni folyó hó 19-éu

— a bíráló bizottságot szakcsoport
ban osztva — elnöklete alatt a bi 
rálát megejtetett. A kiállított ipari 
munkák ki lettek tüntetve 15 drb. 
ezüst ér«iu és I. oszt. dicsérő okle
véllel, további 20 drb. első és niAso 
dik oszt dicsérő oklevél és bronz 
érem, valamint sz í mos e'ső és m i 

dicsérő oklevél pénzbe i

Anyagi támogatást gyújtott  
Zeplén vármegye törvényhatósága 

: 100 kor. a kassai keresk, és ipar- 
v. ssiőparipája volt a koalíciós-kor- urnára 30 kor. Kincsesay Péter 30
raÍDV M áriása .  Csodáljuk, hoay • !* ? ' :  Wallis Gyuliné Smél-
, , . , j tosaga nagys. Ambrózy Nándor ur
koaliciós-korraany es a munkapárti- j utjaJ  25 kor< A helybeli kereskedel- 
kormány állati*, gazdasági elet ősz- mj társulat Grünbaura Simon ur 
szehasoulitásáuak feldolgozásával utján 4C kor. Schmiedt Lajos reu- 
még nem próbálkozott meg szakértő d<írfőkapitáuy iparhatósági biztos ur

gálja, — ninosen egészen magára d. e. 11 órakor, 
hagyatva, mert ezen nem éppenj A kiállítást rendező ipartestület 
kedvező idő és körülmények között I nevében ezen részletesen tájékozta- 
— bár szűk keretekbeu mozgó ki ! tó közleménnyel kötelezettséget vé- 
állitásunk is jó indu’atu támogatás | lünk teljesíteni a nagyközönséggel 
mellett magas érdeklődéssel vétetett szemben megköszönve szives érdek
körül,* I lődését és kérve további támogatá-

A megnyitás ünnepélyes forrná-;8at*
b.n Zemplén vármegye alispánja Dó- Csernyicky Kálmán. Hericz Sándor, 
kus Gyula Öméltósága diszelnöklete jegyző. elnök,
mellett történt, ott volt Farkas An | 
dór Sátoraljaújhely város polgárin‘s- 
tere, Schraied Lajos rendőrfőkapi
tány iparhatósági bizto-, Eiszeniu *1111
O.-zkár kir. tanácsos pénzügyigaz-1 jövő hó közepén  lesz, megtar tva ,  
gató. Grünbaura Simon a kérésit. í ‘ . ,, • ,, ... „ , „ • j , ■ * • s miután alapszabályaink szerinttárs. elnöke a kereskedelmi es ipar* J
kamara képviseletében is és raégt*a8**£l díjjal há tra lékban  lévő 
sokan váró unk társadalmának szá- tagnak a közgyűlésen szavazati  
mot tevő tekintélyas tagjai. joga  nincs — tagság i  dij jaikat

kiegyenlíteni sz íveskedjenek.

Értesítjük a tes tü let  t. tagjait , 
miszerint a tisztújító közgyűlés a

tudós.
Érdekesek lennének ez adatok 

igy, egymással sz. rabeáliitva. Mert 
raig a koalíció alatt — ha mást nem 
is, gazdasági fellendülést éreztük, 
addig most csak azt tudjuk :

Hogy pusztul minden I

A sátoraljaújhelyi 
iparos tanonc és segéd 

munka kiállítás.
Ezen ipari munka kiállítás ke- 

letkeaése és rendezése pénzügyi, 
közgazdasági és politikai téren egy
aránt oly vészt jelző körülmények
kel kapcsolatos időben lett rendezve

10 kor., ara ly nagybecsű anyagi 
támogatásért hálás köszönetét nyil
vánítja a sátoraljaújhelyi ált ipar
testület.

A kiállítás mérete következőké- 
p n a lak ú t  ki;  ló  ipiri csoportban 
62 ipari munka kiálitó volt, 38 
kial itó különböző szak irányú 
majdnem 100 rajz 
részt.

Elfogták
P artig  Á rp ádo t.

A z  ú jh e ly i re n d 
őrség s zé g ye n e .

Nagyvárad január 10.

sátoraljaújhelyi általános ipartes- j 
jlet vezetősége által, mely idő és ; 

körülmény bizony kevés reménnyel,
kecsegtetett e téren valami nagyobb |

Érdekes szenzációt pattantott  
ki a napokban egy kolozsvári lap 
társunk. Kiderült ugyanis, hogy K o
lozsvárott elfogtak egy többszörösen9«<*rv iiuuj u, | ,

mintával vett I büntetett  betörőt, aki a mu t év ok- 
j lóherében a sátoraljaújhelyi rendőr- 

Megvétetett Witid Jakab kárpi-1 ségi fogdából szökött meg. A jeles 
tos és butorraktáros il tal  8 'V'1. firmát Partig  Árpádnak I,Ívják, 50 

vari két munkás a ta l  k e s u - ; ,  , . . . . . .  0.> ,
tét  nagyon szép 3 darab len.or éveí ,uar borutbeiul 20 óvet tűi-, 
1Ö0 koronáért, — Héricz S á n d o r j a i t ,  fogházban, börtönben és fegy-j 
által a Drivrczky műhelyében ke- házban különböző, rendszerint na-l 
»zü t 2 pár cipő 40 koronáért stb. gyobb bűncselekményekért, 
mintegy 250—500 korona vételár, * - . *éretett  el ! "  kolozsvári származású, orsza

Dókus Gyula alispán u rő m é  tó- ^ os *)tít5rő 1912. október hó 12-én 
sága, mint a bíráló bizottság elnöke töltötte ki legutolsó büntetését, két
--------------- 1 és félévi börtönt, a sátoraljaujhtlyi

Ekkor Parligot a fogház- 
agyobb alapokra fektetne, ból .it>z:i itották az ottani reildőr-

l általános ipartes- i *) Bizonyos iparos osztály saját ér- f noU , K qn 
által, mely idő és \ elekében Üdvös dulgot tenne, ha olyan ; 
v kevés reménnyel kiállításokat nagyobb alapokra fektetne, ból ..t>z:i it

—szerk s* gro, h >cy onnan kónyszerutlevél-

: lel illetőségi helyére. Ko’ozsvárra 
hozzák. A hajlott korában is vesze
delmes gonosztevő még október hó 
12 én a sátoraljaújhelyi rendőrség 
fogházából megszökött.

Ekkor elrendelték Partig  orszá
gos körözését, moly közel 3 hónapon 
keresztül eredménytelen maradt. Az 
ország rendőrhatóságai közül a be- 

j törővei szemben a kolozsvári főka
pitányság volt a legéberebb, mert 
nagyon valószínűnek látszott, hogy 
bolyongásában végül is visszatér Ko
lozsvárra.

Úgy is volt. Most Szilveszter 
éjszakáján arról értesült a koo isvári  
rendőrség, hogy Pariig  Árpád végre 
megérkezett Koolozsvárra. Újév haj
nalán kezdték meg detektiveik a 
hajszát a betörő kézrekeritésére, a 
mi több napi fáradságos munka 
utáu f. hó 7-ón hajnalban végre si
került. Rejtekhelyén, a közvágóhíd- 
téri apró lebujok egyikében, a de
tektívek rajtaütöttek és Partig Ár
pádot elfogták.

8 án délelőtt dr. M a r i n k a 
Lajos bűnügyi rendőrkapitány m ír 
hozzá is kezdett az elfogott betörő 
kihallgatásához. Egyelőre csak any- 
nyit vallott Partig, hogy a szökése 
óta Tokaj vidékén bujdosott.

A legérdekesebb azonban az 
egész dologban, hogy az újhelyi 
rendőrség gondosan titkulta az es* - 
tét. A rendőri sajtókönyvben — ahol 
egyébként sincs semmi — nyoma 
sem volt az esetnek, sőt a rendőr- 
tiszlvise ő urak sem szóllak a sajtó
nak a szökésről semmit. Hallgatott 
az egész rendőrség, nehogy ujb >1 
napvilágra kerüljön egyik szégyene. 
A póstarabió elszalasztása elég rést 
ütött ezen a minden nyomozó érzék 
híján levő testületen. Mikor Pleskót 
patkánynak nézték, az sem igen nö
velte a hírnevüket. Miért szaporít
sák h á t a  nyilvánosság előtt ők ma
guk azoknak az eseteknek a számát, 
amelyek lehetetlenségükről tanuskod 
nak ? Elég, ha erről ők maguk van
nak meggyőződve.

De hát  semmi sem maradhat 
örökké titokban. Es különösen nem 
maradhat ti tokban az, amit az ú j 
helyi rendőrség kezel titokként. Ez 
az eset is napfényre került. Es óii 
a nyilvánosság elé viszem az újhe
lyi rendőrség nagyobb — dicsőségére,

eledel! — örvendezett a jegyző.
Kerekeimé [ezalatt csöngótett. 

Két jóképű kis leány mint forgószél 
rohan 'be az ajtón. Körű ugrálták, 
kürültáncolták a fát és azonnal hoz
záfogtak a fosztogatáshoz. Az osz
tozkodás nem történt meg hajbaka- 
pás nélkül. Csak egyben értenek 
egyet : a Károlyka semmit se kap
jon 1

Rongy os, piszkos ruhában, a fal 
mellett áll a kis árva. Nagy szemei 
sóváran nézik a fán levő különböző 
drágaságokat, amiből neki semmi, 
de semmi sem jut.

— Aló mars, ki a konyhába! 
— fürraed rá a mostoha. — Segíts 
Ju tka-uének ; ott van a te helyed. 
Hozzátok be a vacsorát.

A gyerek még egy tekintetet 
vet a karácsonyfára és lassan kimegy 
az ajtón.

— Asztalhoz kisleányok 1 gyor
san, gyorsan, — inti a vadócokat a 
leendő apa.

Kezében egy tál ízletes malac- 
pörkölttel, ujból bejön az árva fiú.

A jegyző felköti as7talkendőjét. 
Egyik kezében kést, a másikban vil
lát tartva, várja az ízes falatokat.

Szeme előre csillog a rá váró élve
zettől.

Károlyka a tállal feléje közele
dik Ju tka  asszony meglöki a gy r 
raeket. Ez elveszti az egyensúlyt, s 
a tálat — tartalmával együtt — a 
jegyző ölébe ejti.

Ez sziszegve, káromkodva ugrik 
fel a helyéről.

Kerekesnó mint egy furia rohan 
az ajtóhoz ; előveszi a jegyző olmos 
botját és végig húz vele a vézna 
gyermeken.

— Kitakarodj a házamból, mert 
mindjárt agyonütlek, te kutya 1 — 
ordítja dühösen.

A gyerek essze nélkül rántja 
fel az ajtót.

A szél pár pillanat alatt meg
tölti hóval a szobát. Nagyot lob* 
banva kialszik a lámpa is.

Az árva szaladni kezd.
— Karulyka 1 Káruly ka, megáll

jon nó, hiszen megveszi az Isten hi
dege I — kiállt utána a jószivii pesz- 
tonka.

— A keresitmáraihoz megy 
ugy-e ?

— Oda, — szepegi a gyermek.
A pesztouka beszalad, kihozza

a f i kabátja', sapkáját. Egy pár 
méh g fánkot is nyom a kezébe.

— Osztég egyenesen menjen az 
u'o i, in• rt ha az erdőbe téved, sző
röstül ! őröstül megiszik a farkasok.

Az árva keresztanyja az erdő 
alatt ukoít.

K iroiyka megindult. A szél sze
méi’*' \;*. ta a havat. Félig megva
kulva bukdácsolt a nagy hófúváso
kon keresztül.

Kis szive tule volt keserűség
gel. Visszagondolt az alig múltra. 
Most egy évű neki is hozott kará
csony fát a J.*> uska. Beteg édes anyja 
átsza iemii t arccal dédelgette uz ö 
egy* liánéi.

Az uj év elvitte édes anyját  
oda, ahom an nincs visszatérés, Apja 
féKv múlva a.vzonyt hozott a ház
hoz. Ez kezdetben nagyon jó volt 
hozzá. Kis leányaival hancuztak 
egész nap. Csupa üröm [még ragon- 
don i  isi Ekkor egy tiidőlob meg
ölte az erős szervezetű embert. E 
perctől kezdve csupa pokol lett a 
szegény gyermek élete. Minden nap 
kijutott a verésből és a szidalom
ból.

Károlyka szoraoru gondolataiba 
merülve, eltéveszti az utat és az er
dőbe tér.

— Ó, hogy fázom 1 — kesereg 
a kis árva.

A csípős szól előre hátra rázza 
a levelelloü fák ágait. Ezek úgy 
s íhajtoznak, nyögnek, mintha egy 
hús szellem panaszának adnának 
kifejezést.

A gyerek egyre nehezebben 
vánszorog. Ereje lankadni kezd. Úgy 
szerelne belefekUoui a puha, fehér 
hóba. Szemére ólomsulylyal nehe- 
ztdtk az álom.

As * rdő mélyéből egyszerre 
hosszú, vontatott  üvöltés hallatszik. 
Az első üvöltést követi a második.

Rémséges jeladása az erdő fu- 
nevadjainak 1

A szegény gyermek ereiben 
megfagy a vér. Szaladna, de nem 
bir. Nincs erő a lábában.

Két farkas rohan neki egyenes 
vonalban. Bozontos farkaik repülnek 
a levegőtlen. Szemeik vörös tűzben 
égnek. Fogaikat örömteljesen csat
togtat ják a préda láttára.

Folyt. köv.
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Árverési hirdetményi kivonat.

A saujhelyi kir. tvszék mint 
tkvi hatóság közhírré teszi, hogy 
a Zemplén n eg y e i  kereskedőim, 
ipar, termény és hitelbank saujhelyi 
bejegyzett cég végrehajtatónak Gutt- 
mann Lajos Alsókörtvélyesi lakos 
végrehajtást szenvedő elleni 1200 
kor. tőkekövetelés és jár. iránti vég
rehajtási ügyében a sátoraljaújhelyi 
kir. tvszék (saujhelyi kir. jbiréság) 
területén levő a Bodrogszerdiheiyi 
községhatárában fekvő a bodrog- 
szerdahelyi 48 sz. betétben A i
1. 2. sor 367 és 369 brsz. alatt fel
vett Guttmann Lajos nevén álló jé 
szágtestnek foldhaszonéivi zeiére és 
felüíópitmóny érő 2600 koronában 
ezennel megállapított kikiáltási ár 
bán az árverést elrendelte, és hogy 
a fentebb megjelölt ingatlanok 1913 
február hó 3-ik bárom napjan délután 
3 órakor Bodrogszerdaheiy község 
ben a község búzánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron a u l  is eladatni fog.

Árverezni szándékozók taitoz- 
nak az ingatlan becsárának 10 szá
za ékét, vagyis 260 koronát, kész
pénzben, vagy az 1881. évi LX 
42' § ában jelzett árfolyammal szá
mítóit és 1881 évi november hó 1-én 
3333. sz. a. kelt m. kir. igazságügy 
miniszteri rendelet 8 f á b a n  kijelöl' 
óvadékképos értékpapírban a k ikó 
dolt kezéhez letenni, avagy az 1881 
évi LX. te. 170 § a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál u ő egos 
elhelyezéséről kiáliiíott szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

A kir. törvényszék tkvi ható
sága megallapitja miszdrintt

1. A fenti ingatlan a kikiáltási 
ár 2j3 részénél alacsonyabb vételár
ban le nem üthető.

2. hogy azon árverelő a ki a 
kikiáltási arat meghaladó ígéretet 
tesz, köteles nyomban a leütés után 
bánatpénzét az általa ígért vételár 
10 százalékáig kiegészíteni, mit ha 
elmulaszt ígérete figyelmen kívül 
marad és a haladéktalanul folyta 
taudó árverésben mint árverelő töb
bé részt nem vehet.

Kelt Saujlulyben a kir. tvsz-'k 
mint tkvi hatóságánál 1912 novem 
bér hó 14 én.

Makó sk. kir. tvszéki jegyző.

2794912. vh.

Árverési hirdetmény.

A saujhelyi kir. jbiróság 912. V. 
1089|6 számú végzése folytán Már
kus Dávid Féld 969 kor. 8 fii. kö
vetelésének és járulékainak behajtá
sa végett 1 913. január 13-and. e 10 
és háromnegy ed Órakor Saujhely ben 
Rákóczy-utoa 12 szám a. a vhajtúst 
szenvedő üzleti ben elárverezem azon 
2961 koronára becsült ingókat, mo
lyukét a saujhelyi kir. törvényszék 
912 V. 1325 l sz. vhajtíi 't rendelő 
végzése alapján a saujhelyi kir. jhi 
résági 912. V. 1325 2 számú vhajtási 
jkönyvben 1 — 15 t. a. lefoglaltam 
u. m . : paraszt téli kabátokat, férli 
öltönyüket stb.

Saujhely 1912. dec. 27.

Roiner Imre kir bir. vh.

790 1 1912 vég. étám*

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 

1881 évi LX. te. 102 fertelmében 
ezennel közhírré teszi, hogy a sauj
helyi kir. tvszék 1912 15611 számú 
végzése következtében Dr. Acker- 
raann Fülöp ügyvéd által képviselt 
Griezrnan József javára 1940 kor. 
s jár erejéig 1912 évi okt hó 8 úti 
foganatosított kielégítési végrehajtás 
utján le foglalt és 2240 kor, becsült 
következő ingóságok, u. m. 70 raé- 
termázsr búza, 2 drb. ló és egy sze 
kór nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kirhohneczi 
kir. jb'róság 1912 ik évi V 637,1 
számú végzése folytán 940 kor tő

kekövetelés ennek 1912 évi október 
hó 18 napját ól járó 8 százalékos ka 
matai lj3 százalék váltódij és eddig 
összesen 92 kor. 35 fill.-ben bírói ag 
már megállapított kö tségek erejéig 
Kistárkányhan leendő megtartására 
1913 évi január he 1 6 ik napjan dél 
után 3 ónja határidőül kitüzeiik és 
ahhoz a venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy hz érintett ingóságok az 1881 
•vi LX te. 107 és 108 f a i  érte’raó 
h- n készpénzfizetés mellett, a lég 
többet Ígérőnek, szükség eseten becs- 
áron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő 
ingóságokat mások is le és felülfog- 
aítaiták és azokra kielégítési jogot 

nyertek vo’na, ezt u árverés az 1881 
évi LX te. 120 § érte méaeu ezek 
javára is elrendeltetik.

Kelt Király helmccz 1913 évi 
j a 'u  ír hó 2 napján.

Udvarhelyi Béla
kir. bir. vhajtó.

2788 1912.

Árverési hirdetmény.
A saujhelyi kir. jbiróság 912 V 

1841 2 sz. végzése folytán Neu
mann L* npold Nachfolger 100 kor. 
követelésének és jár. valamint az 
ezennel csatlekozott Jacobb Morber- 
ger 625 kor. 56 fül. követelésének 
behajtasd végett 1913 évi január 
hó 15 én d e. 9 es f i órakor Sa- 
ujhelyben Rákóczy-utca 1 s/. alatt 
a vhajtást szenvedő üzletében elár
verezem azon 12882 kor. 18 fülére 
becsült ingókat, melyeket a saujhe
lyi kir. tvszék 20794/12 és a saujhe
lyi k r. jbiróság 1912 V. 1748|2 
sz. vhajtást rendelő végzése alap
ján a saujhelyi kir. jbiróság 1912 V. 
18412 és 912 V. 1748 2 sz. végre
hajtási jkvben 1 és 1—78 tételek 
a. le és felülfoglaltam s melyek a 
912. V. 1748/1 sz. alapfoglalási jkv
ben 1—78 tetelek a. vannak össze
írva u. m . : üzleti berendezést, női 
ruhaszöveteket, stb.

Saujhely, 1912. dec. hó 22-én.
Rosner Imre, bir. vhajtó

8989—1912. tk. szám.

Árverési hirdetménvi kivonat.
A saujhelyi kir. törvényszék te 

lukkönyvi ható>ága közhírré teszi, 
hogy a Központi takarékpénztár sa 
újhelyi bejegyzett cég végrehajtató
nak Voleskó János és Ignath Mi- 
hálynó Voleskó Mária szürnyegi la
kos végrehajtást szenvedők ( leni  
1400 korona tőkekövetelés és jár. 
iráuti végrehajtási ügyében a sátor
aljaújhelyi kir. törvényszék területén 
levő Szürnyeg község határában 
fekvő a szürnyegi 290 sz. betéti* n 
A II 1 — 14 sor 120 301, 397, 527, 
557, 713, 1543, 16<K>, 1733. 1734
1795, 1939 hrsz. ulatt fe vett Vo- 
leskó János és Ignáth Mihály né Vo
leskó Mária nevén álló ház, szántó, 
szánt '*, szántó, szállté, szánt , szántó, 
szánté, szántó. szántó, szántó és 
szántóból álló ingatlanokra és 
131 500 329 és 1420|500 329 rész 
közös legelő i letőségre 1961 koro
nában ezennel megállapított ki iá - 
tási álban az átverést e rei d te és 
hogy a fentebb megje ölt ingatlan 
az 1913 évi február h » 10-én d u 
3 órakor Szürnyeg község háza mii 
megtartandó nyilvános árverésen « 
megállapi'ott kikiáltási áron a ul is 
eladatni fog.

Árverezni szándékozok tartoznak 
az ingatlan becsárának 10 százalékát 
vagyis 196 koro iá 10 fillért kész
pénzben vagy az 1881. LX. te. 42 
f á b a n  jelzett árfolyammá1 számított 
es az 1881. évi nov. 1-én 3333 szám 
alatt kelt m. kir. igazságiigyruinisz- 
teri rendelet 8 f á b a n  kijelölt óva
dékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
te. 170 f a  értelmében a bánatpénz 
nek a bíróságnál előleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt átszolgáltatui.

Szombat január 11.

A kir. törvényszék telekkönyvi 
hatósága megállapítja miszerint:

1. a fenti ingatlan a kikiáltási ár 
2 3 felénél részénél alacsnnyabh vé
telárban lo nem üthető.

2. hogy azon árvulő a ki a k ik iái 
tási árat meghaladó Ígér  tet tesz, 
köteles nyomban a leütés után bá
natpénzét az általa Ígért vételár 10 
százalékáig kiegészíteni, mit ha élt 
mii ászt Ígérete figyelmen kívül ma
rad s a haladéktalanul folytatandó 
árverésben mint árverelő többé rész- 
neiu vehet.

Kelt Saujh lyben z kir törvény 
szék mint tkvi'hatóságnál 1912 nov. 
hó 22-én.

Makó sk. kir. tvszéki jegyző.

125-912.

Árverési hirdetmény
Alulírott kiküldött bírói vhajtó 

ezennel közhírré teszi, hogy a sauj
helyi kir. tvszéknek 1912. évi 17979 
sz. végzégés folytán dr. Goldberger 
Iguácz ügyvéd által képv. Schaffer 
és Sztraka cég vé^rehaj 'ató részére 
vhajtást szenvedett ellen 565 kor. 
tőkekövetelés s jár. én jéig elrendelt 
biztosítási végrehajtás foly tán alpe
restől lefoglalt és 1994 kor. becsült 
ingóságokra a gálszécsi kir. jbiróság
1912. V. 210,1 számú végzésével p.z 
árverés e rendeltetvén, an.iak a ko 
rabbi vagy felülfogia’tók követelése 
erejéig i-., amennyiben azok t-irvé 
ny. s zálogjogot nyertek volna, al 
peres lakásán raagyarizsépen leendő 
megtartí?ára határidőül 1913 évi 
január 22-en d. u. 3 órára kitiizetik, 
amikor a bírói ag lefoglalt lovak, 
csiir, takarmány stb. s egyéb ingó
ságok a legtöbbet Ígérőnek, kész- 
péez fizetés mellett szükség esetén 
b< csáron a ul is elfognak adatni.

Ezen árverés egyidejűleg dr. Dé
vai Ármin iigyv. áltál képv. Bando- 
lya József és tsa javára 150 korona 
Szabó Györgvnó jav. 42 K 54 f. 34 
K 54 f. 55 K 54 f. 32 K 36 K 54 f. 
Bandolya János és tsa jav. 190 K 
10 f. dr. Tóth A’ajos iigyv. ált képv. 
Kovács Antal jav. 520 K, dr. Schrei- 
ber Nándor és Rozei.baum Jenő jav. 
970 K dr. liozenbaum Jenő ügyv. 
ált. képv. Takács Mihály jav. 900 
K tőkekövetelések és összes járulé
kaik erejéig is elrendeltetik.

Felhivatnak mindazok, kik az el
árverezi ndo ingóságok vételárában 
vhtató követelésit megelőző kielé
gítéshez jogot tartanak, hogy ameny- 
nyiben részükre a foglalás korában 
eszközöltetett volna és ez n vhaj- 
tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
elsőbbségi bejelentéseiket az árverés 
megkezdéséig a u i r t  kiküldöttnél

Írásban vagy pedig szóval bejelen
teni el ne mulasszák.

A törvényes határidő a hirdet
ménynek a bíróság tábláján történt
kifüggesztését követő naptól scá- 
milUttik.

Güszécs, 1913. január  7.

Lakatot litván
kir. bir. vhtató.

FkM! Mé« most i m  | , m M  MÍ
Jaoobi antinlottia
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rekedtség, hurut, elnyálkásodás 
fojtóköhögés és i ukhurut ellen

millió ember
használja a 1

Kaiser-féle

m H I k ti r a ni f 11 á l> a I.
közj. hitelesített orvosi 
és magánbizonyitvány 
kezeskedik a biztos

Nagyon jóízű bombon.

I fsoniagá ?0 és 101.1 doboz BŐ I.
Kaphatók: Widder Gyula gyógy
szertár és Hrabéczy Kálmán dro-
I. gériáiában Sátoraljaújhely.

Hirdetések felvétetnek 
lapunk kiadóhivatalában

Köhögés rekedtség és hurut ellen
nincs jobb a

pemetetii niUrkiil
Vásárlásnál azonban vigyázzanak és határozottan 
Rethy felét kérjünk, mivel sok haszontalan után
zata van. Az eredetinek p  z z L V-f l£ v  
minden darabján rajta van a i \  v  i  n

1 doboz ára 60 fillér. Nagy doboz 1 korona. 
Mindenütt kapható. Csak Réthy félét fogadjanak el.
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S Z Í N H Á Z .

Sarkady Gusztáv jutalomjáteka.
A „Hajdúk hadnagyát" adták 

szerdán este Sarkady jutalorujáté- 
kául, kicsiny, de lelkes közönség 
előtt, amely vastapsokkal UnoepaSte 
Sarkadyt Szép Iczig szerepében. A 
jó komikus ezúttal is nagyon ügye
sen játszott és alakítása egyike a 
legjobbaknak. Szép ajándékot is ka 
pót a közönségtől, amely kelleme
sen fog visszagondolni ez estére, 
Had vány i Dezső gyönyörű énekkel 
segítette elő a sikert. Igazán szíve
sen hallgatták gyönyörű hangját.

A „Piktorok." Vígjáték 3 fel
vonásban. A darab meséje, hogy 
egy piktor öngyilkosságot határozva 
el nyomora miattés mert nem tűdből 
dogulni. A szándékból nem lesz s< tú
rni és a búcsúzó levelekből, amelye
ket hazairt, mindenki azt hiszi, hogy 
tényleg öngyilkos lett. Ezt megerő
síteni látszik az. hogy egy hozzá 
hasonló embert halva ta'áltak. He
lyette el is temetők és a piktor vé
gig nézi a saját temetését és azt is, 
hogy a felesége a gyász első órái 
bán mindjárt megcsalja. Szóval bo
londság az egész, de akik ott voltak 
jót mulattak. Kár, hogy csak keve
sen voltak. Bakó, Saáry Margit, 
Göraüry, Aranyossynó és Fekete 
Rózsi igyekvósüknek ezúttal is ta- 
nujelét adták.

Pénteken este a „Tengerész 
Kató" ment nagyon jó előadásban.

Tisztelettel tudatom, 
Sátoraljaújhely és Zem- 
plénvármegye n. é. kö
zönségét, hogy a

Schön Sándor
úr vezetése alatt álló
sátorai jauihelyi
f ió k ü z le tem e t
1913. évi január hó 15-én

o e s z ü n t e t e m
amiértisaz ott felhalmo
zott áru raktár teljesen 
ki (esz

á r u s í t v a .
női divat, fehérnemű és 

szőnyeg áruház

Miskolcz.

H Í R E K .

— A kassai ügyvédi kamara köz- 
hirre teszi, hogy néhai Csuka Ödön 
volt sátoraljaújhelyi ügyvéd irodá
ja részére Kiss Ernő dr. ügyvédet 
gondnokká rendelte ki.

— A Szabid Lyceumban holnap 
megkezdődik az előadások második 
sorozata. Ez alkalommal dr. (Jhu- 
dovszky* Móric, korházi igazgató-fő
orvos tart előadást a gyermek ápo
lásról és a gyermekvédelemről ve
tített képekkel. A családi élet igazi 
örömét a gyermek teszi. A szülők
nek kötelességük a gyermekeiknek 
a száma, ha már zsenge korában 
helyes megfelelő ápolásban rész *- 
sülne. A liolnapi előadás folya
mán épen azokat az elveket, eijárá-
r.isi módokat fogjuk hallani az elő
adótól, amelyeknek ismerete nagy
ban megkönyiti a gyermekeknek 
helyes, észszerű neveléséi, különö
sen annak csecsemő korában. Saját 
érdekében cselekszik tehát az, aki
nek szüksége van, vagy lehet ezekre 
az orvosi t a n á c s r a ,  ha a holnapi 
előadásra eljön. 0  csór, kellemesen 
jut  el ezen ismeretek birtokába egy 
kiváló szakembertől. Az előadás he 
lye a főgiran. fizikai terme ; idője
d. u 5 óra.

— Uj konkurrens Az uj görög 
katholikus magyar püspökség szék
helyéért megint síkra szállott egy 
egy város : Szatmárvár negye szék
helye: Nagykároly. A nagykárolyi 
városi tanács s utána a képviselő 
testület ugyanis elhatározta, hogy 
az uj görög katholikus püspökség
nek Nagykárolyban való felállítása 
érdekében fe'ir a kormány hoz s fel
iratában a legmesszebb menő anya
gi hozzájárulást ajánlja föl.

— Az adóösszeiró bizottságok 
működésének felfüggesztése. A pénz
ügyminiszter valamennyi pénzügy 
igazgatósághoz rendeletet kü dött, 
amelyben a tőkekaiuat- és járad-'k- 
adó alá tartozó jövedelmekről szóló 
vallomások bekivánására vonatkozó 
e őbbi rendeletét további intézkedé- 
súg fe.függeszti. Ezzel egyidejűleg 
a pénzügyminiszter a jöved lemadó- 
ról szóló 1909. évi X. t.-c. 32. § bán 
említett adóü sztiró bizottságok mű
ködésének megkezdését további ren
delkezésig szintén függőben tartani 
rendelte.

— Fizetésképtelenség. BluraGóza 
helybeli bútorkereskedő fizetéskép
telenséget jelentett. Fizetési zavarait 
a nyomasztó p ’nz\iszonyokkal hoz
za összefüggésbe.

— Sikkasztás Mosóéi Miklós 
volt r.idi és zemplén agárdi jegyzőt 
Írnokot több rendbeli sikkasztásáén 
f. hó 9-én a törvényszék 10 hónapi 
börtönre itóite,

—- A sátoraljaújhelyi szervezett
munkások 1913 év i janu  r h 19-ik 
napján, a „Munkás-Otthon" dis/t. r- 
mében (íSzéchenyi-tér 22., volt ipar
testületi székház) világpostáva1, ko - 
fetti- és szerpentin csatával egybe
kötött zártkörű táncmu'ats got ren
deznek. Belép*idij : sz -mé y jrgy  1 
kor. 40 fitt., Ciaiádjegy (3 személyre) 
3 kor.

— Betörés Fo'vó hó 8-án este 
özv Szentgyörgyi Viliuosné, hodai 
szöllői lakásába ismer* fen  t.-ttes az 
ablak betörése után bt h i tolt  s a 
következő tárgyakat lopta el : 1 ré
gi arany kék-fehéi köves karkötőt 
30 kor. értékben. 1 női aranyórát, 
hosszú lánccal, az órán 3 levelű ló
here a közepén brillians van. 300 
kor. értékben. 1 női opálkövess ap
ró brilliansokkal ékített gyűrű. 70

I kor. értékben. 2 drb. női aranygyü- 
! rüt borsó nagyságú brillians szern- 
I mel. 200 kor. értékben. 1 drb. női 
I arany gyűrűt két kis gyémánt szem
űn 1 középen egy nagyobb gyémánt 
kiesve 60 kor. értékben, 3 drb. arany 
lánc karkötőt. 150 kor. értékben és 
80 kor. készpénzt. Az összes ezüst 
é*s ruhanemüeket érintetlenül hagyta, 
A betöréses lopással Románké Gyu
la itteni fogházból szabadult több
szörösen büntetett  ismert betörő 
gyanúsítható. A rendőrség a tettes 
kózrektritése iránt a legszelesebb 
körű intézkedéseket megtette.

— A sátoraljaújhelyi [református 
iparos ifjúsági olvasó egylet holnap, 
vasárnap délután t  órakor az egy 
ház tanácstermében felolvasó estélyt 
tart, melyre a nagyközönséget, tet
szésszeri beléptidíj mellett tisztelet
tel meghívja. Az estély műsora a 
következő: 1. XXIII. zsoltár, énekli 
a vegyeskar, 2 Felolvasás a „Tár
sadalomról", tartja Enyedy Andor 
s. lelkész, 3. „Az Ur Ítél", irta Vá- 
rady Antal, szavalja Sztupján Jenő. 
4. „A monológ", előadja Foltin Ma
riska. 5. „Tót táncmester" monológ, 
élőid a Egry József, 6. LXXXIV. 
zsoltár 5-ik verse énekli a vegyes- 
kar.

— Eltűnt pénztárca Kosztenbaum 
Cipót töketerebesi kereskedő segéd 
folyó hó Ü-én a helybeli nagy állo
más ruhatárában podgyászának ki
vágása közben a ruhatár aszta'án 
felejtette 130 koronát tartalmú pénz
tárcáját, mely onnan ismereti n m >- 
dón elveszett A rendőri nyomozás 
folyik.

— Elyázolás. Mogyorossy János 
szül'őskei birtokos fogata f. hó 10-én 
elgázolta Andró József 7 év**s isko 
lás gyermeket a Rikóczy utóin. A 
gyermeket súlyos sebeivel szülei la
kására vitték és a gondatlan kocsis 
ellen a rendőrség az eljárást meg
indította.

— Köszö letnyilvánitások. A „Mal-
bisch Arurnin" gyermekfelruházó 
egyesület céljaira Waliis Gyű áué 
grófné Öméltósága 15 koronát volt 
szives adományozni. Fogadja e ne
mes szivü cselekedetért úgy a raél- 
tóságos asszony, valamint dr. Amb- 
rózy Ágoston ur, aki e nemes adó 
mányi közvetítette. leghálásabb 
köszünetüuket. — Egyben köszöne
tét nyilvánítunk Deut-ch Sámuel 
urnák, aki Szerén leánya esküvője 
alkalmával egyesületünknek sür 
günyraegváltást kérő blankettáit a 
meghívókhoz mellékülni s igy egye
sületünk Ügyét támogatni szíveske
dett, továbbá a helybeli orth. izr. 
tanítóinak és tanulóinak, akik az 
egyesület cé ja i ia  76 kor. összeget 
gyűjtöttek. Sátoraljaújhely 1913 jan. 
5-án B u ménfőid Jenődé egyl, pénz
táros. Schveiger Ignáczné egyesü e* 
ti e nők. — A sátoraljaújhelyi izr. 
nőegylnt 1912 dec. 31 iki niu'atsá- 
gán felülfizeltek : Dr. Pro zwin.m >r 
G zi  töketerebesi cukorgyár képvi
seletéi) n 50 kor. Ozv. dr. Rosonthal 
Sándor né 25 kcr. Haas Ad > f 2<> 
kor. Roth Józsefné, Klein Ignáczné, 
(Upor.) Widd r Gyula, Bo gár Lász
ló 10—10 kor. Dr Nagy Arthur 8 
kor. Zinner Henrikné ó kor. Dr. 
Szép' J  Arnold. dr. Dévai Ármin, 
Land sina-m Miksa, Neumann Jenő, 
Bondy Tivadar, Guttman Mór, I 
D ó us László, dr.® Polgár Ernő, | 
Wa ler Aladár. Fuchs Jenő, K é i  t 
Jenő, Griltiberger Abr. Markovicsi 
Miksádé, Schvarcz Henrik (Vi raánv,) 
Fuchs Mérné, dr. Er 'nyi Manóiie 
Maridéi Rudolfné. dr. Liohtenstein 
Jenőné. B umenfeld Adolfnó 5 -5  
kor. Grósz Hermanné. B'urnpnfeldj 
Jenőné, Klein Pál, 4—4 kcr. Weiu- 
herger Józsefné, Dilraan Nándor. 
(Tőketerebes), dr. Gáspár Sándor,!

dr. Sohvarcs Ernő, Schön Sándorné, 
dr. Bt-rger József, Grund Oszkár, 
HildaI i Samu, dr. Gombos Gáspár, 
dr. Burger Jakab Ko'ozs mérnök. 
Czakó Ignácz, Widder Géza, 3 —3 
dr. Stern Ármin, dr, D.r idovics 
Jenő, Lengyel Dezső, dr. Kasztriner 
Árpád. Windt Izidor, Széli László, 
Thoraan Vilmosné 2— 2 kor. Stark 
Mátyásné, Grünberger Bertalan,
1—1 kor. Fogadják a nemes szivü 
adakozók az egylet hálás köszöne
tét. Sátoraljaújhely 1913. janu ír 
10-én Kozma Ármin, egy1, titkár 
Haas Adó fné, egyl. alelnöknő. — 
A „Benoth Zion Izr. Nőegylet, 
G iick  Samuné úrnőnek azért a 
kegyességért, hogy az egyesület 
oAljáira 20 kor. volt szives kü deni 
ezen az utón is hálás köszönetét 
nyilvánítja. Sátoraljaujh- ly 1913, 
jan. 10 ifj. Deutsch Samu-Iné egys. 
pénztáros. Lipsitz Adó fné egyes, 
elnök.

— Állat az emberben. Berczelly 
Sándor sztropkói lakos, határrendőr
ségi segédtiszt szerelmi viszonyt 
folytatott hosszabb idő óta Zvo- 
lenszky Lajosné 13 éves Irén 1 á- 
nyával. A dolog sokáig nem marad
hatott  titokban és bűnvádi eljárást 
tettek a csábitó ell n erőszakos sze
relem ért; Pár nappal ezelőtt tár
gyába ez ügyet a törvényszék és 
m rt mindenféle bizonyítványokkal 
sikerült neki kimutatni azt, hogy a 
gyermekleány, amikor az anyai örö
müket észrevette magán, már 14 
éves elmúlt, e» alapon felmentették, 
de az ügyész felobbezett és hisz- 
szűk, hogy az Ítéletet megfogják 
változtatni már csak azért is, hogy 
végre hurokra kerüljön egy pár 
ilyen lelketlen gazember.

— Dr. Székely Albert ügyvédi 
irodájába Sátoralj ujholvben gyakor
lattal bíró ügyvédjelölt febiuár  1 én 
felv tet ik.

— Álmatlanság Semmi sem 
teszi annyira tönkre az egézséget 
mint álmatlan éjszakák. Egy szer
nek sincs oly nagy sikere mint dr. 
Ray Nernovolnak. Lacsilapitja az 
idegeket és üdítő álmot hoz, mely 
mindenkoron minden betegnek jó- 
tétemény. Tisztelendő Panseii .János 
plébános (Kropp) a t írja; Dr. Ray 
Nervolja. mint a v Lz r nagyszerűen 
bevált. Lengyel iskolaigazgató (Li- 
ptóujvár) azt Í r j a : «Dr Ray Ner- 
volja nagyszerű* ii hatott  és legme
legebben ajánlhatom.* Dr. Ray 
Nervoljának ára palackotikint 5 IC. 
Kapható a gyógyszertárakbau. Fő- 
lórikat: Török József gyógyszertára 
Budapest, VI Király atca 19.

— Gyógyithatók-e a tüdöbajok ?
Ezen fontos kérdéssel foglalkozik 
egy népszerű füzet melyet a Finsen 
gyógyintézet főorvosa Dr rued. II. 
Guttraann szi*rkesztett. Egész uj 
módszert és utat találunk itt  ilyen 
betegségek gyógyításához. Hogy 
minden beteg, aki torok, gége és 
ttidőbajban szenved ezen füzethez 
juthasson, teljesen ingyen és porto- 
mentesen kü'djük ezt minden ilyen 
betegnek. Akinek erre szüksége van 

| írjon egy levelező lapot pontos cím
mel Puhlmann & Co. Berlin 957 

I Mügg'üstr. 25 A könyvet minden 
ronde'ő azonnal teljesen ingyen 
megkapja.

Felkérjük lapunk tisztelt előfize
tőit, hogy december hó végén 
lejárt előfizetési dijat lehetőleg 
postafordultával küldjék be, nehogy 
a lap további szétküldésében aka
dály legyen.

Kiadótulajdonos : 

L A N D E S M A N N  MIKSA

„Joöpí“ leüélpapjr, 50 leüélpapir és 50 boríték
1 KORONA

Landesmann Miksa és T'irsa könyv- és papirkereskedésében.
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Gyógyitható-e a tüdöbaj 7
Ez a rendkívüli fotos kérdés mindenkit foglalkoztat, a kit asztma, tüdő- és égető tuberkulózis, tüdőcsucshurt tüdővész. makacs köhögés, elnyálkásodás vagy

állandó rekedtség gyötör s eddig nőm talált orvoslás Minden ilvenMe beteg kúp tőlünk teljesen ingven egy képekkel Outtmann. dr. or\ostdl a Fmsen-gydgyintóret fő
orvosától u következő tárgyról: Gyógyítható a tüdőbaj? Azonkívül egy próbaosomagot kitünödietótikus teánkból.Ezorok magasztalják, akik eddig használták. U\akorlott 
orvosok ezt a teát mint kitűnő dietétikumot tuberkolózis (tüdővész) asztma, krónikus gege- es gegetőhurut ellen rendelték és magasztalták. A tea nem titkos szer. 
Lieber-felc növényekből készül, amelyeket császári rendelőire szabad forgalomba bocsátottak. Ara olyan olcsó, hogy a legszegényebbek is használhatják. Hogy minden 
betegnek minden rizikó nélkül alkalmat adjunk a tea kipróbálására s hogy a betegsége felől mindenkit fölvilágosíthassunk, elhatároztuk, hogy minden betegnek meg 
küldtük a Gvógyitható-e a tüdőbaj ? cimü német füzetet egy próbacsomag teával teljesen ingyen g* bormentesen. Tessék levelezőlapot írni Puhlman & Co. címre 
Berlin. 957. Müggelstrasse 25

Meghívó.
A sátoraljaújhelyi polgári takarékpénz

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

az 1913. évi február hó 2 -án  délután 3 órakor
az intézet saját helyiségében tartandó 

XL-ik évi rendes

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

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 kiiüggesztelik.
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.

3 7 0 8 /kj.

Hirdetmény.
Ezennel közhírré teszem, hogy Krausz Lázár sá

rospataki lakos megkeresésére Reiner József és fia 
gyöngyösi cég késedelmes vevő veszélyére a zebegnyői 
Dienes Lajos sárospataki királyhegyi szőlőjében lévő 
borházban elhelyezett 17 hordóban lévő 122 99 100 
hektoliter ezidei bor közbenjöttömmel Sárospatakon a 
jelzett borházban f. évi Janu ár 13 n a p já n  d é l
u tá n  fél 3  á ra k o r nyilvános árverésen egy tömeg
ben 6200 korona kikiáltási ár mellett, a kikiáltási 
áron alul is, készpénz fizetés ellenében a legtöbbet Ígé
rőnek el fog adatni.

Sátoraljaújhely 1913 január 9-e'n.

Dr. Kovaliczky Elek
klr. közjegyző

á / W W W W ' - ' M W ' -
Pletenyik Pál

V e le jte  Barancs.

Cementcsővek gyártása és ku- 
ak fúrása, szép és jó csővek 
kidolgozása, tiszta féregmentes 
kutak elkészítése, hidcső válló 
lépcső, kéményfedő, csatorna 
lefolyóka stb. kapható, szükség 
esetén megrendelhető ami kész
letben nincs. Kutcsőnek mérete 

120, 40, 50, 70, 80 és 100.

í Tci
naponta frissen,
hg. W ind isch grá tz Lajos  
sárospataki
u ra d a lm á b ó l k izá ró la g

Klein Gézánál,
(g r .  S o m o g yi llo n a -u tc a ) 
k a p h a tó .

M indenféle  ha szná lt

állványfa és épii. 
ieftfaeiadő. Borkoz-
ra k tá r és H a n g ya  ra k tá r  
építési m ü v e ze tő s é g é - 
nél.

S á to ra lja ú jh e ly  Kos
suth Fe re ncz-utca  9  sz.

Házeladás.
Sátoraljaújhelyben Jőzsef-utca 

11 és 13 szám alatt levő 
VVellner József tulajdonát képezett 

k é t h á z  rendkívül előnyös 
feltételek mellett eladó, 

gyanott több 1 és 2 szobás 
lakás bérbe a dó . 

Értekezni lehet: 
LANDESMANN MIKSÁNÁL.

LEVÉL-
PAPIROS
DOBOZOKBAN A LEG

DIVATOSABB ÉS LEG- 

IZLÉSESEBB SZÍNBEN 
===== KAPHATÓK =====

Lindesiiann Miksa és Társa
könyv- és papirkereskedésében 

fllflQ Sátoraljaújhely. | | | |

783 111012 végrh. sz.

Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 
1881 évi LX. te. 102 § értelmében 
ezennel közhírré teszi, hogy a sauj 
helyi kir. tvszéknek 1912 évi 183901 
V' számú végzése következtében Dr.

1 Klein Károly ügyvéd által képviselt 
Kosénblura Salamon ja.'ára 130 kor. 
s jár ereiéig 1912 évi november hó 
13 án foganatosított kielégítési vég
rehajtás utján le foglalt és 800 kot, 
becsült következő ingóságok u. ro. 
2 drb. ló nyilvános árverésen el
adatnak.

Mely árverésnek a királyhelrae- 
I czi ki járás»Íróság 1912 ik évi V 
618 l számú végzése folytán 130 
tőkekövetelés ennek 1910 évi okt. 
hó 10 napjától járó 6 százalékos ka
matai és eddig összesen 135 kor 50 
fillérben biróilag már megállapított 
költségek erejéig Kistárkányban le
endő megtartására 1913 óví január 
hó 14-ik napján d. e. 10 órája ha
tár időül kitüzetik éi  ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegy
zéssel hivatnak meg. hogy az érin
tett ingóságok az 1881 évi LX to. 
107 és 108. §-ai értelmében kszzpénz- 
fizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, 
séükség esetén becsáron alul is el 
fognak adbtni.

Amennyiben az elárverezendő 
ingóságokat mások is le és felülfog
laltatták és azokra kielégítési jogot 
nyertek volna, ezen árvetés az 1881 
évi LX. te, 120 § ártelmében ezek 
javára Is elreodeitettik,

Kelt királyhelmcc 1912 évi jao. 
hó 2 napján.

Udvarhelyi Bála
kir. bir. vhajtó.

akácz. g led icsia

Beszterczei szilva, 
kajszin-baraczk.

ojtott gyümölcsfát, vadonciot, 
akácz ásgl<dicftiát100i0G0 szimr* 

képes küldani

{m ru *£rúxföfaiiÁvínja
*<eufá . '
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MEGNYÍLT.
M Ü L L E R  ÉS T Á R S A

NŐI DIVAT ÁRUHÁZA

AHOL MINDENNEMŰ LEGÚJABB 
DIVATU NŐI DIVAT CZIKKEK DÚS 
VÁLASZTÉKBAN le g o lcsó bb
Árban k apha tó . IIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

SÁTORALJAÚJHELY 
RÁKÓCZi-UTCZA 6.
(KISPIACZ.)

t " ) ! ! !  J A J ! Köhögés,
rekedtség

és elnyálkásodás ellen 
gyors és biztos hatásúak

EGGER

e l j e i v :

Megfojt ez az átkozott 
köhögés.

az étvágyat nem ront
ják és kitűnő Ízűek. Egger m elliiasztillái 

csakham ar m eggyógyíto tt
D o b o z a  1 ó s  2  í v  P r i b n d o l j o z  5 0  U H .

Kapható gyógytárakhao ős drogériákban.

Fő- ős szőtkíildősi raktár :
Dr. EGGER LEÓ és EGGER I Bpest, VI Révai-u 12.
Kapható Suti raljauihely: Kádár (ivuln. Kincsossy I’éter. TVidder (iyula 
RJógvsEertárakban. flrnbéczy Kálmán drogériában. Hunionná: Fábián 
Arnold. l ’etö Ernő. Kagj miliály : Kroiiovits Miksa, Rácz Henrik. Tolvay 
Imre, Sárospatak : Kát-a Sándor. Sztropkd: Dukai Tivadar. Tarezal I 

Toperczer A. gyógyszertárában.

X SALGÓTARJANI ,
Kőszénhánya Részvénytársulat :

széntermékei (szobafütésre és ipari cze'kikra)

NEUMAN JENŐ cégnél \
Sátoraljaújhely '

rendelhetők meg. Ugyanott legjobb mind- égü apró és 
durva szemű kétszer mosott kovács szén és koksz 

valamint p o ro sz  briket kapható.
S u p erfosfát-m útrágya Káli só

TESTVÉREKSTROM
h a tó sá gila g  e n g e d é ly e ze tt

villamossági felszerelések vállalata
S á to ra lja ú jh e ly , K o ssuth L a jo s u t-u tc a  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 illa m v liá g itá s i b e re n d e zé se 

k e t, v iila 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 lyb e n , m in t v id é k e n  is.

1 PFE1FFER SÁNDOR X .* ”, §
P  Sátoraljaújhely. 3roda és telep: yírpád-utca 19. ((iajálház. É
U — - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1
UI Elvállal mindennemű épületek tervezését és felépi- ^
@ tését, építkezések művezetését és leszámolását, tűzbiztos 
(B gipsz és vasbeton menyezetek készítését minden néven 
M nevezendő vasbeton szerkezetek statikai szám ítását 
(§j és azok kivitelét, cement, granáttó tcrrazó, keramit,
M8 aszbeszt, aszfalt stb. burkolatok készítését.
í : JJllanÖÓ r a k tá r :  román és portland cement homlokzat 

kőpor, asztalt szigetelő lemez és kátrány termékekben.

a legjobb cipőkrém az 
egész világon! 

f i z  eddigi világhírű viksnek vilriol nélküli gyártása is.
St. Fernolendt, Wien III.

cs. és klr. udvari szállító
— — —  N O ,  é > v o »  g y á r i  r , - , ,  „  «  t j m ,  _ _ _ _ _

Nyematstt LanáMinann MiTtsa és TSrsa

T i  "

J
Cs és kir. Szabad. Keleti-féle

s é rv k ö íő k
pneumatikus gummi pelottávnl 

a legtökéletesebbek
hölgyek es urak ré
szére minden altesti 

betegség és lógó has ellen.
(ín in mi görcsér harisnyák.

ii'jniuii és Diükezeket
amputáltak részére.

járó és témgé- 
pékét.

és támasztó FŰZÓKF.T.
ferdén nőttek 

Ül részére valam. 
tartozó ősz- 

(IMIU/a szes ezikkeket 
a technika legmodernebb elvei szerint, a legjutányo- 

sabb gyári árak mellett.
cs és k. szabad, sérv
kötők és testegyene- 

sitő gépek gyára. 
BUDAPEST, IV., Koronaherceg utca 17. vid. 
ggnpxfe Legújabb háromezernél több ábrával ellátott 

képes árjegyzék INGYEN és BÉRMENTVE.
Alapítva 1878. Telefon 13-76.

KELETI J.
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cőnyvnyomdáíaban Sátoraljaújhely.
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