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A munkapárt
szennyese.

Irta B ú za  B arna.

Désy Zoltán bejelentette a 
budapesti büntető törvényszék 
előtt, hogy miért nevezte ő Lu
kács László miniszterelnököt Eu
rópa legnagyobb panamistájának. 
Adatokat jelentett be, amiknek 
olvastára megborzad minden tisz
tességes ember. S ezekből az 
adatokból már most megállapít
hatja mindenki, hogy Désy Zol
tánnak teljesen igaza volt, mikor 
azt a megbélyegző kilejezést hasz
nálta. Mert hogy a felsorolt ada
tok mind az utolsó szóig igazak, 
avval teljesen tisztában lehet az, 
aki Désy Zoltánt ismeri s iameri 
a magyar közéletet

Valóban nincs ma Európában 
kormányzó állásban lévő ember, 
akinek a múltjához több piszok 
tapadna, mint a Lukács László 
éhoz. S a magyar történelemnek 
sincs egyetlen alakja sem, aki 
olyan szennyes utakon emelke
dett volna az ország korín ányzá- 
sára, mint Lukács László.

No, de a munkapárt is méltó 
ehhez az ő vezéréhez. Soha még 
politikai párt piszkosabb eszkö
zöket nem hasz.nált a többség 
megszerzéséhez, és soha még 
többség a kormányon nyomorul- 
tabbul s gyalázatosabban nem 
viselkedett, mint a munkapárt 
Mindenben megalázkodott a bécsi 
akarat előtt, sok silány hencegés 
után szégyenletesen behódolt a 
készfizetés, a rezulóció kérdésé
ben, s három évi kormányzása 
alatt egyebet se csinált, mint 
vakon s a legotrombább erőszak
kal végrehajtotta a bécsi paran
csokat s egymásután rakta az 
országra a sok százmilliós gyü- 
mölcsözetlen terheket. Voltak már 
á magyar parlamentben azelőtt is 
piszkos eredetű, szolgalelkii több
ségek. De piszkosabb származású 
s nyomorultabbá szolgalelkü egy 
se volt még, mint a munka
párt,

Désy leleplezése rávilágít a 
munkapárt eredetének undorító 
piszkosságára. Hiszen hogy mi- 
lyen gyalázatosak voltak azok a 
választások, hogy milyen szemér
metlenül vesztegettek, etettek, 
itattak ott az erre felfogadott 
gazemberek, azt mi láttuk és 
tudjuk a fegjobban. De azt igen 
kevesen tudták biztosan, hogy 
honnan szerezte a munkapárt azt

|a rengeteg pénzt. Csak az uj-| valahogy csak be kellett 
| helyi választás kerek háromszáz-|a banknak azt a három

szednie
— ..... azt a három milliót,

tZtr koronába került, s az egész amit a választásra adott. 1 Iát be— 
országban közepes számítás sze-! szedi az ország népétől, amely a 
rint jO —40 millió koronát költött sót vásárolja. 
a kormány választásokra. j Kérek mindenkit, akt a falusi

™'^ől ? j néppel érintkezik, magyarázzák
Most már elképzelhetjük. Itt, meg nekik, hogy mért lett a só 

van ’gy adat a sok közül: A:drágább. Magyarázzák meg, hogy 
sóbányák Magyarországon mind ja só árában most fizetik vissza 
az állam tulajdonai. Sót termelni!azt a pálinkát, amit a választás- 
csak az államnak szabad. Azelőttikor a gazemberei megitattak vz-- 
a termelt sót maga az állam adta j lük. Vájjon lesz-é kedvük aztán 
el. Vagy 14 esztendővel ezelőtt | jövőre megint eladni magukat 
Lukács László pénzügyminiszter-j pálinkáiért a kormánynak? 
sége alatt az összes termelt sónak az így szolgáltatta ki ez a kor 
t /adását rábízta kormány a M a- ntány az ország vagyonát, az or- 
g:a> bank riszvcny/ársaságra, úgy, s/.ág sót vásárló népét egy bank 
hogy senki más nem árulhat az ■ nyerészkedésének, csak azért, 
országban sót, csak ez a bank, s hogy 3 milliót kapjon a választók 
minden kicsinyben elárusító ettől megvesztegetésére. Követhet-é el 
a banktól kénytelen venni. 1 kormány ennél nagyobb becste-

A szerződésben több olyan | lenséget ? S lehet-é ezek után 
előnyt adott a kormány a bank- j becsületes ember tagja annak a 
nak, amely évenkint sok millió j pártnak, amely ilyen becstelen 
hasznot szerzett neki. Például I módon szerezte a mandátumait?
többi közt a bank a sót h ite lb e_______ ______
veszi át az államtól, s az árát j 
csak egy év rntilva tartozik ka-\ 
mát nélkül megfizetni. A bank 
pedig azonnal követeli a sóvevő- 
tői a fizetést, tehát megnyer 1
évi kamatot. Az évi hitelezett hagyd ol magadat, fia elhagyott 
sómennyiség ára 20 millió koro- geográfia tudományod! E sorok

Bizalomért házalnak.
Oiálifa'u és Nagyba*est) ! Bátor

ság, nyájas o vasú, bátorság ! Ne

na, teliát csak ez a kamatnyereség 
kitesz egy milliót évenkint. S 
még sok más ilyen előnye van 
a banknak.

A koalíciós kormány látva, 
hogy mennyi hasznot húz 
a szerződésből a bank az ország 
s a közönség rovására, felmon
dotta a szerződést 1910 végére 
(akkor já< t le.)

De közben jött a munkapárti 
kormány, s azt mondta a bank
nak : én meghosszabitom tiz évre 
a szerződéseket, ha adsz nekem 
a választásokra 3 millió koronát. 
A bank belement az üzletbe, ki 
fizette a 3 milliót, s a szerződé
sét tényleg meghosszabitották.

Képzelhetik mennyi 
haszna lehet annak a 
ebből a szerződésből, ha kész 
a n.egkötéséért 3 milliót fizetni. 
Mert bizonyos, hogy három mil
liót csak akkor fizet egy bank 
ilyen üzletért, ha biztos benne, 
hogy ü milliót, 10 milliót fog 
nyerni rajta.

lm, ilyen gazságokat müveit, 
igy bánt az ország vagyonával a

írója szívesen kisegít a szégyenből 
és megmondja neked, hogy hol van 
O áhfaiu és hol van Nagybiccse. ü  
tudja, mert tíz percei eseiőtt kereste 
meg őket a Helységnévtárban Hidd 
el neki, hogy nehezebb munka vo.t, 

i i  - j lm int  péid.mt egy trónbeszédet el- 
I mondani. A trónbesz* d k öt év óta 

^ ‘mindig egyformák, ellenben Oiah- 
falu öt év alatt négyszer változtatta 
meg a nevét. Először vö t szirup a 
O.alifalu. Azután lett beőie Kápoi- 
nas—O.uhfalu. Mivel azonban a pót
adó igy sem lett kevesebb, tn-gkur- 
lult Kápolnásfalura s ez idő szerint 
megint OKhfalu néven bujdostk a 
végrehajtó elül. 1 yen g>ors válto
zásokon csak a magyar politikusok 
szok'ak átment i.

Ez a jeles O.áhfaiu tehát Krassó- 
Szörény vármegye marosi járasában 
fekszik és lakik benne liaiomszuz- 

jog ta lan  í Itat vanegy házban ezeröt>zá* oláh. 
banknak 1 Ellenben Nagybiccse Trencsénmegye 

biccsei járásában fekszik, négyszáz- 
tizenkilenc ház tartózkodik benne 
és abban háromezer tót. Eddig már 
volnánk, a kövelketkező kérdés az, 
hogy mit csinálnak ilyenkor, tói de
rek an, az oláhfalvi olahok és a nagy’• 
biccsei tótok. Ne tessék találgatni, 
mert úgy se tetszik kitalálni. Meg 
akkor se ta’álja ki nyájas olvasó, 
ha etnográfiával, vagy szociológiával 

Érdemes atyánk,Ky ...6 , ---------  „ , keresi a kenyerét. _ ,
i .  i_ _ «»• tnhh- fia, oláh kecskepásztorok es a tótmunkapárti  kormány, hogy több- u > a l % ,|enk«(ijé t c i -

sége t  szerezhessen.  „áljuk annak, amit gondolni tetszik,
Persze, mi történt, mikor aj akármit tetszik gondolni. A bojtár 

szerződést megkötötték ? Rögtön uram és a drótos uram iidvüzlik a 
felment az ára a sónak. Utóvégre I kormányt, reszketnek a hon iiJveéH

és táviiatilac szálitják fel a képvi- 
selőjüket, hogy a haza érdekóbeu 
egy hajszállal se menjen túl azon 
liberalizmuson, a mivel Lukács László 
a választói jogot méri.

Megható dolog ez igazán és az 
ember szinte szeretné megírni Scolus 
Viatornak (aján'ott levélben persae, 
hogy el ne tagadhassa): eztfaggyuzd 
meg, mester, aki úgy telekürtüiöd.a 
világot a hungarian atrocitásokkal 1 
Ehhez mit szólsz már, hogy az el
nyomott nemzetiségek féltik a ma
gyar nemzeti szupremáciát és sokal
ják a szabadságot ! Ezt a nvu'at 
fogd meg, aki megszülte a Nubia 
párducát ! írd meg hamar a Times- 
be, hogy Magyarországon kiütött a 
forradalom, cséphndaróba kaptak az 
olahok, a tótok, a rácok, hogy meg- 

dj< k a Nemzeti Kaszinó mágná
sait i

Ami sok minden történt a poli
tikában az utolsó hetekben, együtt
véve se mutatja úgy a kormány 
kétségbeesett helyzetet, mint a nai
vitásnak ez a szuperlativusza. n  
iipgy trükkükbőt mar kift gyott, most 
jön az a bizonyos szalma»zál. Oiáh- 
f.-lu Nagybiccse, Nagyapacsfalu, 
Papmezőkimpány, Macskaarokpuszta, 
Pa osvörösraart, le egész a palahá- 
halasi cigány telt pig (37 ház, 89 la
kos, utó só posta Nagy kapós.) Ezek 
nem a Barnát meukoi már, ezek a 
vizbe fu'ó sza maszálai. Ez nem ne* 
hés trükk, <z a legegyügyübb faj
tája a csalásnak, i raeiy oiyan küny- 
nyü, hogy nem is büntetendő cse
lekmény már. Nyomatott, vagy li
tografált blankettákat ezrével szórni 
szét a piac >n, vagy hordatni a Dak- 
terral házról-bázra igazán nem ne- 
lnz. Es igazi választókat se nehéz 
találni, akik a'áiratjak a nevük 't  az 
ilyen levőinek. Hisz csak névaláírás
ról van szó, amely még fizetési kö* 
fedezettséget se involvál. Dehogy, 
inkább fizetnek érte.

Ezért az Ínséges naivitásért iga
zan nem lehut haragudni. Csak szé- 
gyenii magát miatta az ember, párt- 
különbseg nélkül. Ha ko dús levél 
kell a kormánynak, jó. Állíttassa ki 
magának Miskolcon, vagy Pozsony
ban, vagy Kassán, l iy tn  helyeken 
mindig akadnak irgalmas .szivü rnn- 
b rek, akik jó szóért is megteszik 
az ilyen szívességet. D j elmenni 
oláhok és tótok közé és bizalmat 
venni pálinkán és medvecukrou, — 
pfuj, ez igazán gusztustalan dolog.

A májusi menetrend.
— Értekezlet Ujhelyben. —

Az államvasutnál most van fo
lyamatban a májusi menetrend ö»t- 
sz« állítása. Ebből a célból a mű t 
héten Ujhelyben is értekezlet volt, 
amely különösen a tthervonatok 
menetrendjével foglalkozott, de a 
személyvonatokra is hozott fontos 
határozatokat.

Különösen érdekes és örvende
tes a mi számunkra, hogy a buda- 
pest —újhelyi vonalon két uj sze-

Serfőzde sörkülönlegessége a
csem ege U z -
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mély szállító vonat les* beállítva. Az 
egyik gyorsvonat lesz, Uj helyből 
iádul éjjel 1 órakor, Budapestre ér
kezik reggel 7 órakor, A másik 
gyorsított személyvonat, Budapest
ről indul d. u. 5 ólakor, Ujhelybe 
érkezik éjjel 12 órakor. Főképen az 
utóbbi vonat fog sokat érni, mert 
eddig 2 órakor kellett Budapestről 
elindulni, hogy még aznap hazaér 
k ezzék az ember most meg 
elég lesz 5-kor, úgy, hogy akinek 
nem sok a végezniv alója, az egy 
nap alatt megjárhatja Pestet, eliii 
dúl innen reggel fél 8 -kor, odaér 1 

órakor, ott 5 óráig elintézheti az 
ügyeit s éjjel 1 2  órakor itthon van.

Persze még ez nem végleges 
megállapítás, úgy, hogy jó lenne, 
ha a város külön is kérné ezeknek 
a vonatoknak a beállításit s va ami 
protekciót is mozgósítana, hogy el 
ne ejtsék a tervet. S egyúttal kér* 
hetné még egy csekély kiegészítését 
is a menetrendnek. Reg óhajtjuk 
már ugyanis, hogy este 1 1  óra táj 
bán is menjen egy vonat Ujhelyből 
legalább Szerencsig. Különösen arra 
volna ez jó, hogy színházba bejö
hessenek a hegyaljai városokból, de 
máskép is hasznos és előnyös lenne. 
Az éjjeli gyorsvonat nem pótoija 
ezt, először, mert gyorsvonat, tehát 
drága, másodszor, mert nagy on ké
sőn, 1 órakor iog indulni. Hanem 
indul épen 11 órakor Ujhelyből egy 
gyorstehervonat Szerencs felé, azt 
kellene Összekapcsolni személyszál
lítással. Ez nagyon kevésbe kerülne, 
s teljesen megfelelne. Eddig az v ö t  
ez ellen a kifogas, hogy este 9-kor 
már bezárták a személypénztárt s a 
várótermeket, s e miatt az egy kis 
vonat miatt nem fizette volna ki 
magát 11-ig nyitvatartani. De ha 
most az éjjeli gyors vonat miatt 
úgyis nyitva kell tartani 1 óráig, 
akkor már épen előny, ha közben 
még egy személyvonatot indíthat
nak.

Jó  lesz tehát, ha minél előbb 
beadja a varos ezért a kérvényt.

A közvélemény.
Különösen kapós jószág a mai 

időben és leghevesebben és legsű
rűbben a kormányparti berkekben 
keresik. Ha nem is tudják, de le
galább hirdetik, hogy mar állandóan 
tanyát ütött, vagy jobban mondva, 
sohase is távozott onnan. Ez aztán 
magyarul azt is jelenti, hogy az 
egész magyar közvélemény a legna
gyobb lelkesedéssel egyesül és kizá
rólag a munkapártot emelte magasra, 
szédítő magasra. A többinek, az el- 
elcnzéki partoknak, nincsen egyéb 
dolguk, mint felfelé görbíteni a nya
kukat és megérezni képtelen mivol
tukat  a magasan jaró, fenn szárnyaló 
munkapárti, kordonos, külünszobás 
társaság mellett s megmaradni a 
csupasz földön, árváu ődüngvu egye
dül.

Valóban csodálatos önbizalom ; 
csak az a baj, hogy az újra össze
ülő, kordonos társulat kiilsö és belső 
képe egyaránt más tüneteket  mutat 
mint ahogy azt azok * bizonyos és

ismeretes pennák festik a fölötte tü
relmes ujságpapirosra. Igenis, a tisz
telt társulat terhelt, még nem is 
ólt és tengődésében is túlélte magát. 
Munkáról beszél és arra sem képes, 
hogy a semmittevést úgy csoporto
sítsa, hogy lázas tevékenységnek 
lássék. Hiába teszi ki a törvényes
ség cégérét csárdájára, mindenki 
rákiáltja, hogy gonoszán hamis tör
vénytelenséget árul. Hogy az ilyen 
tarsa ag mindenre képes vállalkozni, 
az már bizonyos, de hogy a nem
zet létét mélyen érintő választójogi 
reformot is ő akarja raegcsináln1. az 
mar csakugyan megdöbbentő. Már 
meg is választották a választójogi 
bizottságot. — Tehát .-iiány szerszá
mokkal olyan nemzeti épületet akar
nak összeütni, ami csak életerős, a 
nemzet bizalmára méltó kőművesek 
munkája lehet. Miféle komédia az, 
hogy negyven emberre akarj? kenni 
a gyűlöletet azért a torzjavaslatért, 
ami egynéhány rögeszmés kobak
ban főtt ?

Éppen itt van a bökkenő ! De 
szerintük minden jól van, mert, mint 
említettem, hinni akarnák, hogy ne
kik minden mehet, mert az ország 
közvéleménye szárny. r.i emelte őket 
és visszaviszik roindannyiokat, mint 
varjú a fiat, mikor repülni tanítja.

Hiszen bizonyos, hogy a 
törvényjavaslat még nem tüivény 
s a rossz javaslat is a targyalasoK 
folyamán a közvélemény teljes ér
deklődése mellett megjavítható. De 
mit várhat a nemzet egy kordonos 
társaság külön bizottságától ? Ami 
pedig a közvéleményt illeti, amely 
szerintük mellette van, az könnyű 
dolog szerbe-számba v mi, ki van 
ellenük. Hiszen még azzai az egy- 
gyügyü furfanggal s f -ü tok, hogy 
mesterséges ellenzéket teremtsenek 
maguknak. Az ellenzéket nem is 
éra itve, a kormán} pártból Kivátak 
sem hajlandók a maguk tisztességé
vel fedezni az ő gyászos törvény- 
gyártásokat. Ez történik a kordonon 
t»elül, de mi forrong a lázasan fel
izgatott társadalomban ? A keserűség 
pohara már szintültig megtelt, s ők 
maguk sem tudják már, hogy szű
rön} okon ülni nem lehet.

Közvéleményt nem lehet úgy 
csinálni, mint rossz törvényjavasla
tokat. Megrendelt levélirogatás, az 
bizony m m közvélemény. Meghíz
lak párt elnökök és más eféle éra 
berek levelezgetése a kormánynyal 
az nem közvélemény. Elhisszük, 
hogy ezek szájának jó az uj válasz- 
tójogi lürvénvjavaslat, de épp- n ez 
a bük kenő. Éppen az a rossz az 
országnak, az neki jó. Azzal min 
denki tisztában van, hogy gyártód
nak az ilyen kordonizü határozatok 
és h-ijszagu levelek, csak arra m m 
jók, hogy közvéleménynek kiáltsák 
ki.

A közvéleményt azok a g} ülé- 
lések képviselik, amelyek nem kor
donos, szuronyos és bebocsátott 
lézengők szűk társaságában értekez
nek, hanem ezrek meg ezrek szabad 
társaságában nyilatkoznak a mostani 
rendszerről. A közvélemény, teszem 
fel az is, amit az Újságírók Egye
sülete tett, aki a sajtó ellen elköve
tett merényletek után megállapította 
tiltakozásban azt a körülményt is, 
hogy az alkotmány helyreál.itása 
óta egyetlen egy kormány se gázolt 
úgy belé küzszabadságunkba, amint 
azt a mostani szuronyos társu'at 
meg merészelte tenni.

Azzal, hogy magukat ámítják, 
még nem lehet egy egész országot 
elámitaui.

Miniszteri rendelet 
az özvegyi nyugdíjról
A pénzügyminiszter rendeletet 

bocsájtott ki az uj nyugdíjtörvény 
tárgyában. Ez a rendelet úgy in
tézkedik, hogy az 1(J12. év január 
elsejétől számított magasabb nyug
dijat hivatalból kell kiutalványozni 
az érdekelteknek. Ez egyaránt vo
natkozik az 1912. óv folyamán nyug
díjazott  alkalmazottakra, valamint 
az 1912-ik évben elhunyt alkalma 
zottak özvegyeinek és árváinak el 
látásai a. Különösen az utóbbi intéz
kedés nagyon fontos, mert az özve
gyek és árvák ellátásánál igen j e 
lentékeny többletet biztosit az uj 
nyugdíjtörvény, tehát a visszame
nőleg kiu ta lása  kerülő különbözet 
minden egyes esetben tekintélyes 
összeget képvisel. Növeli ez össze
get az az intézkedés is, hogy az 
aktív szolgalatban elhunyt alka'ma- 
zottak özvegyei és árvái az első há
rom hónapra az elhunyt teljes fize
tését kapják meg. Fontos körülmény 
az is, hogy az özvegyi ny ugdij nem 
lehet kevesebb, mint annak a nyug 
díjnak a fele, amit az elhunyt férj 
már kiérdemelt. Ha tt hát a férj ki 
érdemelt nyugdijának a fele többet 
tesz ki, mint az általános szabályok 
szerint megállapítható özvegyi nyug
díj, akkor az özvegy ezt a magasabb 
összeget kapja özvegyi nyugdíj ei- 
raen. Ezek az intézkedések igen üd
vösek és azt eredményezik, hogy 
például az 1912. év elején elhunyt 
VIl. fizetési osztá'yu aktív tisztvi
selő özvegye, mintegy 1500—2000 
koronát fog most egyszerre kézhez 
kapni, sőt ha az illető elhunyt tiszt
viselő már az első fokozatban volt 
és gyermekek is maradtak utána, 
még többet is kitehet ez az összeg. 
Azoknak a tisztviselői özvegyeknek, 
akiknek még férjük ni. g az 1912. 
évi január  hő elseje előtt halt meg. 
busz százalékos ny ugdijjavitás jár, 
mert reájuk csak ennyiben terjed ki 
az uj nyugdíj törvény. Ez özvegyek 
részére nem hivatalból, hanem egyen- 
kint benyújtott kérvényük alapján 
fogják a magasabb illetményeket ki
utalványozni. E kérvények beadásá
nak határideje a folyó év december 
31-ike. Aki cdiig  nem folyamodott, 
az már csak a kérvény benyújtását 
követő hó elsejétől kezdve kaphatja 
meg a busz százalékos javítást. He
lyesebb lett volna, ha ezeknek az 
özvegyeknek a dolgát is hivatalból 
igazítottak volna el, mert igy eset
leg némelyek vesztenek majd, mert 
tájékozatlanságból vagy inkább tu
datlanságból későn fogják ben} uj- 
taui a kérvényüket. Igaz ugyan, 
hogy a régebben elhunyt a kalma- 
zottak száma természetszerűleg arány
talanul nagyobb, mint a tavaly el
hunytaké s igy ha a busz százalékos 
javítást is hivatalból csintinák, az 
egyszerre igen sok dolgot adna az 
illető utalványozó hatóságoknak, de

viszont az is áll, hogy a nyugdíjas 
özvegyekről bármikor pontos kimu
tatás készíthető s igy ennek az igaz
ságosabb megoldásnak semmi „ko
moly akadálya sem volna. Kétes 
esetekben mindenkor a miniszter 
döntése irányadó. Még csak annyit 
említünk meg, hogy az uj nyugdíj 
törvény intézkedései egyáltalán nem 
terjednek ki az 1912. évi január el
seje előtt nyugdíjazott  s tnég most 
is élő alkalmazottakra.

H Í R E K .

A Vojnich dij és egyebek
Az Akadémia dijjakat oszt ki.
S előbb lepöki, kik közt kioszti,

S mint Simon zsidóéknál, minden esztendőbe: 
Néhány magyar irőt beletesz a földbe.

Beletesz a földbe, beletesz a sárba ; 
Mindennek kétezer korona az ára.

Kétezer korona, nem is nagyon drága :
A földnek nagyon felment az ára.

II.
Az akadémia könyveket is ad ki.
Miket jól megrág s csak azután ad ki.

Ami puha s nyúlós, mint a vatta,
Az Akadémia rendre kiadta,

Apubiikumnak ám van eszi,
Se meg nem veszi, se be nem veszi.

Gondolja magába az ebadta :
Vegye be az, aki kiadta!

Binőt Menyhért

— Chudovszkyné temetése. Dr.
Chudovszky Móricznó tragikus ha
lála általános mély részvétet keltett 
az egész vármegyében. A 3 t  éves 
fiatal uriasszony igazán az anyai 
szerzetének lett áldozata. K*'*t kis 
gyermeke esett egymásután influen
zába azokat ápolta a legnagyobb 
odaadással, A gyermekek életét 
sikerült is megmenteni, de nagy ára 
lett a mentésnek : az édes anyja 
élete. Gyermekeitől rá ragadt az 
influenza, ez átment tiidőgyuladásba 
s hiába volt a legszeretöbb ápolás 
és gyógy k» zelés, a súlyos betegség 
elpusztította a gyönge szervezetű 
uriuő éleiét. Temetése hétfőn d. u. 
2 órakor volt. Bessenyey István 
apátplébános végezte teljes segéd
lettel Ezen a temetésen is láthattuk 
milyen általános hála és szeretet 
környezi Chudovszky Móricót, s 
milyen mély részvéttel van iránta 
súlyos szerencsétlenségében minden
ki. Ott volt a város egész közönsé
ge és megiiletődve kísérte utolsó 
útjára a nemes lelkű, önfeláldozó 
úri nőt.

— Kitüntetés. Dr. Kun Zoltánt, 
a sárospataki főiskola nagyhírű or
vosát a magy. kir. belügyminiszter 
elnöklete alatt működő Veneráns 
betegségek elleni Országos Védő- 
Egyesület választmányi tagjának 
választotta.

— Kinevezés A dohányjövedéki 
igazgatóság Héricz Géza kassai la
kost Sátoraljaújhelyre dohányjöve
déki gyakornokká nevezte ki.

— Áthelyezés. Prihoda Kálmán 
sárospataki utbiztos áthelyeztetett 
a szinnai járásba. Helyére Kerekes 
Pál királyhelmeci utbiztos nevezte
tett ki.

Meghűléstől származó bajok.
Ar átmeneti hónapokban — tavasszal ás ikszel 

— kizebb-nagyobb szenvedéseknek vun kitéve az em
beriség- l'-ppon azért ezekben az időszakokban, ami
kor bizonyos mértékben a betegség a levegőben \un. 
ajánlatos u kettőzött óvatosság. Nagy gondot kell 
fordítani az öltözködésre, másrészt vigyáznunk kell, 
még pedig fokozott figyelemmel légzőszerveink égé-/, 
ségi állapotára : inért a nyálkahártyák azok, amelyek 
• teélnek szükséges levegővel e lő tö r  érintkeznek <- 
amelyek ellenállóképességgel keil hogy bírjanak. Aki 
légzőszervei rendes ápolásival szervezetének biztos 
védelmet szerzett, az a tüdőbhjok felől nyugodtan 
lábat.

Azok közül a szerek közül, melyeknek hivatá
suk a légzőszervek ápohfsu. első helyen áll az orvo
sok által már évek óta ajánlott Siroíin „Hoche", mert 
ez tnég tUdőbajóknál is igen kiváló hatású. A Sirolin 
..Kőibe megkönnyíti a köpetkiválást, megszünteti a 
köhögési ingert, ej szukái i/./adást, lázi és a légző- 
szerveket ellenállóvá teszi. A Sirolin ,,Koeho‘ -t éppen 
ezen tulajdonságai teszik alkalmassá az ugynovozclt 
tava.-/i e> ő>zi kúrákra. A gyógyszer használatát ki
tűnő ize lob tán gyermekek is kedvelik. A Sirolin 

b'o.he" ét \ ágy gerjesztő, emésztést elősegítő, köz
vetve teliát erősítő hutása és növeli a testsúlyt és a 
közérzetben is lényeges javulást szerez.

Látjuk, hogy a Sirolin ,,Koche" egészséget te
remt és azt megvédi, tehát ez u kellemes izü háziszer 
nélkülözhetetlen u meghűlésből származó bújok ellen.

Köhögésnél, rekedtségnél, hurutnál már re  első 
korty után enyhítő oldó hatásától megkönnyebbülést 
érez u beteg. A Sirolin-kura az ember egész szerve
zetére valóságos jótétemény:

Kérdezze meg talán orvosát és az szívesen fogja 
ajánlani a légzőszervek betegsége ellen.

A Sirolin ..Uouhe" minden gyógy tárban kapható. 
Mindenütt határozottan Sirolin ,.Ko<he'-l kérjünk és 
huinisitolt utánzatokat utasítsunk vissza. Maradjunk 
meg a Si.olin ,,Koebe" mellett és tartsunk házi gyógy
áruinkban belőle kéznél mindig egy üveggel
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— Táncmulatság Az izr. leány- 
egyesület március 1 -én táncraulatsá- 
got rendez. A gondos rendezés előre 
is biztosítja a mu'atság sikerét, a 
mely iránt már most is nagyfokú 
érdeklődés mutatkozik

Q —  A szinnai kanyarójárvány. A
szinnai kanyarójárvány veszedelme
sen terjed. Az iskolákat az alispán 
rendelete folytán bezárták. A hiva
talos kimutatás 90—1U0 megbetege
désről számol be, ami azonban a 
valóságban 300-nál is több lehet, 
mert a paraszt nép a betegséget 
titokban tartja, s a hivatalos appa
rátus számtalan esetről tud imást 
sem szerezhet. Az iskolák voltak a 
járványnak legveszedelmesebb ter
jesztői, s a bezárás már későn tör 
tént. amikor a tanítók már kanyaró 
foltokkal tarkított gyermekeket küld 
tek haza az iskolából. Két tanítónő 
is most sínyli a betegség utóküvet- 
kezraéuyeit.

— A postatolvajok az ügyészsó
gén. Taskó Ferencet és Szabó .Jó
zsefet a budapesti kir. ügyészség 
vasárnap reggel átkisértette az 
itteni kir. ügyészséghez. A posta
tolvajok feleségei és a többi bűn
társak szabadlábon hagyattak. Az 
ügy a kir. törvényszéknél rövid sen 
főtárgyalás elé kerül.

— Gyanús idegen A rendőrség 
letartóztatta és 2 0  napi elzárásra 
ítélte Hecht Baruch facér szabóse
gédet, aki gyakori utazgatásával 
és gyanús viselkedésével vonta ma
gára a rendőrség figyelni t. Mint
hogy Hecht az ország területérői 
ki van tiltva, megbüntetése tiltott 
visszatérés címén történt.

— Chantecler Saujhelyben. Ros-
tand híres kakasa tudvalevőleg 
arról nevezetes, hogy az ö kukoré
kolására mindig feljött a nap. E gy
szer aztán elfelejtett kukorékolni és 
a nap, — csodálatoskópen — ennek 
dacára mégis fölkelt. Mi, szegény 
újhelyiek, nem a hajnal, hanem az 
esti alkonyodás időpontjára nézve 
vagyunk a Chantecler szeszélyes 
kukoréko ’ásánik kiszolgútatva. A 
villamos áramot szolgáltató részvény
társaság ugyanis alkony atkor köte
les az utcák v i lá g í tá s t  megkezdeni. 
Ez az időpont pedig beáll akkor, 
amikor a társaság külön e célra 
szerződtetett kakasa az alkony kez
detét jelzi. Es ez az érdéin is kakas 
is azt hiszi, mint Rostand Chanttc- 
lerja, hogy amíg ő nem kukorékol, 
addig nem szál hat le a nap, vagyis 
hogy nem akkor kell neki világítani, 
amikor az esti sötétség elkezdődik 
hanem akkor tartozik az este meg
kezdődni, mikor neki kedve támad 
hozzáfogni a világításhoz. S ha 
néha elfelejti kötelességét, kényte
lenek vagyunk megadással tudomá
sul venni, hogy még tilápos nappal 
van, csak a mi szemünkre borult 
sötétség. — Egyébként a társaság 
most az a propoziciót tette, hogy a 
város állapítson meg hivatalos köz 
világítási naptárt, akkor szívesen 
nyugijba küldi a pontatlan Chan- 
teclert.

— A síkos járdák. Nagyon ke
véssé figyel a rendőrség a járdákra 
pedig igy télen sokszor életveszély 
származhatik az állapotukból. Nap
pal felolvad a hó, éjjel megfagy, s 
reggelre csupa jég  az utca, korcso
lyázni lehetne rajta. Ilyenkor a leg
szigorúbban kellene intézkedni, hogy 
mar koráu reggel be legyen hintve 
minden járda hamuval vagy fűrész- 
porral. Sőt rendeletek s bírságok 
helyett  legokosabb lenne, ha maga 
a város vagy a rendőrség végez 
telné el ezt a behiutést. Így lega 
lább végig be lenne hintve min
denütt, s az egész alig kerü'ne egy 
pár koronába. Ennyit megér az ut
cán járó közönség biztonsága. Kü
lönösei! gondosan kell behinteni a 
betonjárdákat, mert azok ilyenkor a 
legveszedelmesebbek.

— A rendőrség havi jelentése.
A személy és vagyonbiztonság az 
elmúlt hónapban általában véve ki
elégítő volt. Lopás vétsége 23, lo

pás büntette 1 0 , egyéb bűntett 
vagy vétség 1 0  esetben fordult elő. 
illetőleg ennyiszer foganatosíttatott 
nyomozás. Baleset bejelentés 14 tör
tént, nagyobbára jelentéktelen sé
rülésekről. Mint nagyobb bűnesetet! 
megemlítjük, hogy 8 -án este isme
retlen tettes özv. Szentgyürgyi Vil- 
mosnénak a városon kívül az úgy
nevezett Rókaszigeten lévő lakásá
ból betörés utján körülbelül 950 kor. 
értékű ékszert és pénzt ellopott. A 
tett elkövetésével gyanúsított Rn 
mankó Gyula gálszécsi származású 
notórius betörőt a rendőrség letar
tóztatta s n kir. ügyészségnek á t
adta. azonban a lopott tárgyak ed 
dig elő nem kerültek. — Sátoralja
újhelyben 1911 augusztus havaban 
történt 39 ezer koronát tartalmazó 
postazsák lopásának tettesei Taskó 
Ferenc* póstaszo'ga és Szabó József 
volt ruáv. műhelyi munkás szemé
lyében kézrekerültek. A lopott pénz
ből Taskó birtokosai 11800 kor. 
Szabó birtokában 7000 kor. készpénz 
s ez utóbbinál még körülbelül 8000 
kor. értékű ingatlan találtatott. Tűz 
3 esetben fordut elő. Kiutasittatott 
illetve eltoioncoltatott 38, a közbiz
tonságra veszélyes idegen illetőségű 
egyén. Amerikából visszatért 1 egyén 
Az egyesületek működése ellen ki
fogás fel nem merült, izr. zug isko
lák fel m m  fel nem fedeztettek, köz- 
h ktdévi akadályok elő nem fordul
tak.

— A sátoraljaújhelyi korcsolyázó
egylet Sátoraljaújhelyben az egyleti 
pavilionban 1913. évi február hó ö-én 
délután 2  órakor közgyűlést tart. 
Ezen a közgyűlésen a f. évi február 
hó 2 -áu egybehiva volt közgyü.és 
targy.sorozata felett a jelenlévők 
számára való tekintet nőikül érvé
nyesen határoznak. Kelt Sátoraljaúj
hely, 1913. évi február 3 án.

— Solymosi stajyiono kiállítás 
megnyitása. Lapunk szombati szamá
ban mar hírt adtunk arról az egye
nest művészi szenzáció szí inba me
nő eseményről, hogy egy Csók l i t 
ván, Dudits Andor, Pálya Czelesztin, 
Bosmay István stb. nagy magyar 
festőművész eredeti alkotásait ma
gúban foglaló képk iáilitás lesz 
Sátoraljaújhelyben. A kia litasany aga 
mar megérkezett és péntek d. e. 10  
órakor nyílik meg a városháza 
nagytermében.

— Megbüntetett kivándorlást köz
vetítő. Kotvuk Miklós kivándorlás 
közvetítőt, a kinek özeiméiről iuár 
a múlt szamunkba megemlékeztünk, 
a kapitány 15 napi elzárásra és 
1 2 0  korona pénzbüntetésre ilé.te. 
Juhász Mari és Bajza Erzsi kiskorú 
kivándorlók pénzbüntetésre lettek 
elítélve.

— Megfagyott ember. Czima J á 
nos méhesfalvi lakos, az erdőben 
dolgozot’, tár.-ai részére ment egy 
;iter pú inkat szerezni s amint meg
bízásának eleget tett, útközben el
fogyasztotta az egészet. Egy dara 
l)ig tántorudva ment célja fe.é, 
aztán üsszeeset és elaludt. Mis na
pon reggel a Sztany inecz nevű er- 
dőrószben ráakadtak megfagyott 
holttestére.

_ Tüzesei Tyroltr Lipót kárára
a takcsányi erdőben kirakott 10 0U 
köbméter tűzifa meggyűlt é, to je- 
SMii elégel. A megindított nyomozás 
megállapította, hogy az ottani ipar
vágánynál dolgozó munkások egy 
vas sin hevítéséhez rakott tüzet 
este il nem oltották és attól gyűlt 
meg a tűzifa.

— Dr. Kárpáthy László, akinek 
muhkori szereplése a Molnár Gy ű á- 
uó jótékonycélu hangversenyén vá
rosunk zeneértő közönségének osz
tatlan tetszésével találkozott, ez 
utón adja tudiu1, hogy h* gedüokta- 
tást a délutáni órákban eiváilal. — 
Lévélcim : Andrássy-utca 40.

— Kezdődik a mozi Szombaton 
újra megnyílik a városi színház, de 
nem a megszokott ócska, kopott 
díszleteket fogjuk látni benne. A 
mozi csudas technikája fogja elénk 
varázsolni a világ legszebb tájait, s

fog bemutatni tökéletes előadúsu 
pompás darabokat. Itt nem zavar a 
súgó vastag hangja, nem kell félni, 
hogy a színész beleőrUl a szerepébe. 
Úgy ruegy minden, mint a karika 
csapás. Szombaton bemutatóra re
mek Pathé-képek lesznek. Egy ha- 
ta ’ruas detuktivdráma : X iik  \VinUr 
feltámadás®. Három kacagtató bo 
londság. köztük a jeles Palinak 
újabb dolgai, azután egy kép a 
balkánt háborúból (a lüle-burgaszi 
csatából) s egy színes felvétel a 
Madagaszkár szigetéről. Vasárnap 
délután és este teljesen uj műsor.
A jövő vasárnap fobr. 16-án mutat
ják b e  gróf Monte-Christot, Dutna- 
világhirü regényét. Jegyeket s bér
l e t e i  már most lehet venni Gojdics 
nővéreknél.

— Kellemetlen vasúti kaland
Több előkelő nyíregyházái úri em 
bér utazott szerdán délután a nyí
regyháza—szerencsi vonalon. Tokaj 
körül lehettek, amikor egy tagba
szakadt, lerongyolódott kihsejii em 
bér lépett be a kupéba, aki siket 
némának tetette magát és artiku át- 
lan hangon könyöradományokat kért. 
A ka'suz felszólította a kéregetőt. 
hogy hagyja el a másodosztályú 
fülkét, mert csak harmadosztályra 
szóló jegye van, mire a hatalmas 
termetű koldus megragadta a ka
lauzt és a kupé folyosójára von
szolta, hogy kilökje az abakon. A 
kalauz kétsébeesett segélykiáltására 
az utazók közül mintegy öten ráve
tették magukat az erőszakoskod i 
és veszedelmes emberre, aki azon
ban valamenny iüket legyűrte. A 
legkritikusabb pillanatban valakinek 
eszébe jutott a féjzfék, ait  meghúz
ta, mire az atléta termetű ismeretlen 
eugrott a robogó vonatról és a 
közeli nádasokban eltűnt. A csend- 
őrség nyomozza a veszedelmes 
kéregetőt.

— Halálos b leset A sz»rt*rc«i 
cukorgyárban január 31-én Kizner 
József munkás az oltott mészhez 
szo'gáló kavaró készülék felügye
letével volt megbízva, de rendes 
munkahe'yét önhatalmú.ag elhagyta 
és egy társával pajkosan hajszolod- 
tak — a mint azt a s rült maga is 
elmesélte, — a kavaró készülék 
fóiütt levő közlőmü kezeléséhez 
szolgáló futúhidra mászott fel, a 
melynek használata kizárólag csakis 
a gépész és szíjgyártónak van meg 
engedve. Ez a ka omnial a közlőmü 
mely működé, ben volt úgy megsér 
tette, hogy a sérülés halálát okozta.

— A gyufaado. A pénzügymi
nisztériumban mar elkészültek az 
uj gyufaadó tervezetével és azt mar 
legközelebb nyilvánosságra fogják 
hozni. A törvényt, amely egyébiránt 
teljesen azonos az osztrák törvény- 
tervezettel, minden valószínűség 
szerint ez évi ju'ius hó elsején 
életbefogjak léptetni, de nincs ki 
zárva, hogy a minisztérium bele
megy a halasztásba, mely esetben a 
törvény hatálya 1914. janu-r elsej 
tői fogva áilapittatik meg.

— Veszett kutyák garazdalkodasa 
Tudósítónk írja : Veszett kutya ga
rázdálkodott gróf Karoyi Lászió 
vilyi pusztai uradalmában. A sertés 
nyájban több sertést összemart s e 
miatt a sertés állomány nagy részét 
agyonlőtték. Füzérradványbán és a 
szomszédos zempléni községekből a 
kutyákat mind kipuszlitottak.

— A lőfegyver adója A pénz 
ügy miniszter most kiadott körrende
leté szerint csak az a kizárólag 
céllővésre használt fegyver adómen
tes, amely már a szerkezeténél al
kalmat, an a vadászatra. A fegyver 
rendszere vagy mintája egeszen 
közömbös. Az a lőfegyver, atn-ly a 
vadászatra alkahuis akár milyen 
rendszerű vagy mintájú, fegyver 
adó a'á esik a Rayurd, Tescít ing, 
Nauserlein, Windchester és a Flau
bert fegyver is. Miheztartás végett 
kijelenti a miniszter, a hét millimé
ter és ennél nagyobb kaliberű Flau
bert fegyverek vadászatra al
kalmasak. Vont cső és köpenyes 
golyó hassuálata mellett a kisebb

kaliberű fegyverek is alkalmasak 
vadászatra. 1 1 a azonban a vadászat
ra alkalmas fegyvert kizárólag cél
lövészetre használják a ruegadozás 
mellőzendő. A ily fegyverek azon
ban az adómentességet igazoló 
községi bizonyítvány végett beje- 
lentendok. A bejelentés elmulasztása 
esetén a fegyveradót vadászatra 
alkalma- minden lőfegyver után 
kivetik. A bejelentés elmulasztása 
azonfelül jövedéki kihágás.

— „Görög Kath. Népiskola^ cím
mel egy tartalmasnak ígérkező havi 
folyóirat indult meg a f. óv elején 
Ungváron Melles Gyula tanítónő- 
képző intézeti igazgató szerkesztésé
ben. Az uj folyóirat a múlt évben 
megalakult műnk ácsegyházmegyei
k,-tanítónői egyesület hivatalos köz
lönye s a hivatalos közleményeken 
«'s az egyesület belső ügyeinek 
rueg vitásán kívül az elméleti és 
gyakorlati pedagógiára, s a szociális 
kérdésekre is kiterjeszkeóik. A 
szünidei hónapok kivételével havon- 
kint két Ívnyi terjedelemben meg- 
jelenő folyóirat előfizetési dija évi 
4 korona.

— Tánctanitás. Révész tánctanár 
a m. t. szülők és érdeklődők szives 
tudomására hozza, hogy a főgimná
zium felsőkereskedelmi él  polgári 
iskola igazgatósága kegyes voh a 
tanuló ifjúságnak megengedni, hogy 
egy tánctanfolyamon részt vehes
senek. A tanítás február hó 3-án a 
sátoraljaújhelyi áll. polgári leány
iskola tornatermében d. u. 5-től 7-ig 
kezdődik meg. beillőiteknek egy 
külön táncteremben este 8 -tól 1 0  ig 
lesz a kurzus megtartva. A tananyag 
felöleli az összes divatos szükséges 
táncokat és nélkülözhetetlen illem 
szabályokat, helyes megtartását. Be
iratkozni lehet Lővy Adolf, Lan- 
desmann Miksa és Szabó Pál urak 
könyvkereskedésében.

— Az Időjósok a következő he- 
ek és napokra, esőt és hideg időt 

jósolnak. Ezzel feltétlenül az embe
riség, a meghűlésnek van kitéve. 
Azért célszerű mindjárt a kezdetnek 
kezdetén, a Róthy-féle pemetefű 
cukorkákat használni, melynek do
boza csekély 60 füléibe kerül. Azon
ban ügyeljünk, hogy minden dobo
zon a készítő neve, Réthy Béla, 
gyógyszerész rajta legyen, mert csak 
akkor valódi.

—- Missette. Marcal Prévostnak 
uj munkája je ent meg Kidó Antal 
kitűnő vailalata, a Magyar Könyvtár 
kiadásában : Missitte cziinü érdekes 
elmésséggtíl, megfigyeléssel és Írás
beli eleganciával tele novella, me
lyet Császár Ernő fordított magyar
ra. Marcel Prévost ma a legelegán
sabb francia írók egyike, a mai 
nagyvilági nő típusát ő tudja a 
legnagyobb hatással megeleveníteni 
s különösen fiatal lány alakjaival 
teremtett pompás és népszerű ala
kokat. Missette-hen is egy fiatal 
leány mondja el a luaga történetét 
régi nevelőnüjehez intézett levél 
alakjában. A fűzet Lainpel L. (Wo- 
diauer F. es fiai) cég kiadásabau 
jelent meg- ára 30 fillér.

— Édes Otthon. A Magyar 
Köny vtár, Kadó Antal kitűnő válla
latának legújabb sorozata közli 
Bernstein Henry Édes Otthon című 
ismert és nagy hatású darabját 
Ábrányi Emil finom művészettel 
végzett fordításában. A darab egyi
ke Bernstein legnagyobb hatású 
drámáinak, m dy  mint olvasmány is 
remikivö érdekes. A füzetet Lampel 
R. (Wodianer F. és fiai) ezég adta 
ki ara ; *>0 fillér.

S ze rke sztő i U n n r t t k .
U. R. Olaszliszka. Köszönjük a/ értesí

tést, azonban legnagyobb sajnálatunkra, 
mert a közlemény nincs névaláírással ellát
va. nem közölhetjük. — A jövőben szíves
kedjék mindig b. aláírásával jelezni.

Érdeklődő Melyben. Lapunk legutóbbi 
számában megjelent „Korteskedik az alis
pán ?“ című N. J. jelzésű cikket nem Dr. 
k. Nagy József irta.

Kiadótulajdonos :
LANUESMANN MIKSA
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SZEGŐ SÁNDOR
divatáruházában
■  SÁTORALJAÚJHELY ■
a még visszamaradt úri 
és női d i v a t c i k k e k :
Női felöltők 
Blousok 
Alfák

mél yen áron

Sportcikkek 
Gyermekruhák és 
Szőrmeáruk

alul kaphatók
A nagymihályi dohány 
nagyárudábanfiatal asz- 
szony vagy leány azon
nal alkalmazást kaphat.
Tót nyelvvel birók előnyben 

részesülnek.

Eladó
á llv á n y fa , g ö m b fa , 

és p a llö  d e szk a . Ji)
Értekezni lehet a sátoralja- Ft 
újhelyi borközraktár építke
zés vezetőségénél, Kossuth 
Ferencz-utca 9 szám alatt

r )

!
]usztus-utcza 
7 sz. ház eladó.
S  A KAS S AI  I PARMŰVÉSZETI  .  
á  KIÁLLÍTÁSON nagy  ara ny  f  
f  É RE MME L  KITÜNTEm: j

A KASSAI BlTWikMITii IPARUSOk
f  Ar u c sa r n o k  s z ö v e t k e z e t e  /

t  Mint az Országos Központi f  

r  Hitelszöverkczet tagja. :i f

J K A S S A ,  F Ő - U T C Z A  $ 
|  10. SZÁM I EMELET t

rekedtség és hurut ellen nincs 
jobb a t i  b k  *.

RÉTHY-léle
Vásárlásuknál azonlun vigyázzunk 
ós liutáruzuttan KÉlTHA -tóiét kér
jünk, mivel suk lius/.ontalun utánzata 
vun. Az eredetinek minden egyes 

darabján rajta van a Rethy név.

1 doboz ára 60 f. Jfagy doboz 1 kor.
11. Mindenütt kapható.

Kossuth Ferencz-utcai 16 számú 
házam (közvetlenül az állami bor- 
p tice mellett.)

m á j  i m  1-t eV k i a d ó .
Van benne 4 lakószoba 1 fürdő

szoba, verer.da. kert és a szükséges 
mellékhelyiségek. Bővebb felvilágo
sítást n) ujt  SCI1WEIÜEU Kossuth 
Lajos-utca 24 szám alatt,

Özv. Roőz Adolfné
Miskolc liosenberg palota.

r—  " a
3 esetleg 2 szó- |
bás lakás 1913.
évi május 1-től

kiadó.
S ze m e re -u tcza  12. u .
-------B e h y n a -h á z . — —

Vw-------------------------------------------- y
Állandó butorkiállitásl .

Nyomatott Landesttiann Miksa és Társa

MODERN! IZLESES!

A FINOM!

L E V É L P A P Í R O K
B

e g y s ze rű  ős e legá n s d o b o zo k b a n , 
sokféle  ss in á rn ya ía tb a n , le g k ü lö n 
b ö ző b b  a la k o k b a n  és m in d e n fé le  
á rb a n  k a p h a tó k  dús v á la s zté k b a n

LANDESMANN MIKSA és Tsa
könyv és papirkereskedésében

S Á T O R A L J A Ú J H E L Y ,  RÁKÓCZY-UTCZA 1. SZÁM.

Teleionszám: 10 Telefonszám : 10.

n s D a D e t & s i

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

Koszit és vállal mindenféle e szakmába vágó munkát, javításo

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

konyvnyonufííjában Sátoraljaújhely.
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