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Bíróság elé!
Vasárnap megjelent lapunk 

kiadójánál, Landesmann Miksánál 
két előkelő katonatiszt, s meg
kérdezte tőle, hogy hajlandóé 
megmondani, ki a szerzője a múlt 
szerdai számunkban megjelent 
„Ujhely megrontója44 cirnii vezér
cikknek.

Landesmann azt felelte, hogy 
hajlandó ezt a vizsgálóbíró kér
désére nyomban megmondani 
Még azt kérdezték, hogy a lap 
tartalmáért ő (Landesmann)-é a 
felelős ? Azt telelte, hogy ő. A 
két úri ember erre eltávozott.

Ebből az alkalomból ismétel
ten arra kérjük Meczner főispán 
urat, ha valamelyik cikkünk szer
zőjének a személyére kiváncsi, ne 
küldjön mást a lap kiadójához, 
mint a vizsgálóbírót. Nyomban 
megtudja, hogy ki a szerző, s a 
szerző mindig helyt áll érte, a 
bíróság előtt.

Tessék elhinni, hogy annak 
az úgynevezett lovagias eljárás
nak, párbajozásnak, újságcikkek - 
ben k foglalt tényállítások miatt, 
ma már semmi értelme sincs. Az 
egész civilizált világon sehol se 
csinálják ezt. Ha Franciaország
ban, vagy Angliában előállna 
valaki avval, hogy róla valami 
nem jót állítottak az újságban, 
hát ő most emiatt párbajozni 
akar, az ilyen embert olt valami 
Don Quijote léle alaknak néznék 
8 gyógykezelés álé vennék.

Magyarországon se teszi ezt 
már senki, csak a főispán ur. 
Itt van a saját minisztere, Lukács 
László. Arról is olyanfélét mon 
dott Désy, amit mi a főispán 
úrról. S nem hitta ki párbajra, 
hanem a bíróság elé vitte Miért ? 
Mert ilyen dolgokat csak a bíró
ság előtt lehet tisztázni. Elégté
telt, a szó komoly értelmében 
csak a bíróság adhat a megvá
dolt embereknek, mikor megálla
pítja, hogy a vádak nem igazak.

Ott volt Polónyi Géza. Miért 
nem hitta párbajra Lengyel Zol
tán ? Ott volt most Farát Ármin. 
Miért nem hitta párbajra Fehéry 
Armándot ? Hisz Farát is méltó- 
ságos ur. S íeltudnánk sorolni 
száz esetet, ahol nyilvánosság 
előtt megvádolt miniszterek, íö-

1 ispánok mind a bírósághoz for
dultak elégtételért, Hát csak a 
zempléni főispánnak van olyan 
privilégiuma, hogy az ellene saj- 

| lóban emelt súlyos vádakat egy
szerűen karddal intézheti el?

l essék elhinni, hogy erre nem 
alkalmas a párbaj. Egész másra 
való a/. Hisz a főispán ur na- 
gjon okos ember. Gondolja csak 
meg : ha a világ azt látja, hogy 
a főispán ur, vagy valamelyik 
családtagja párbajban megtudja 
vágni azt, aki őt az újságban 
evvel vagy avval megvádolta, hát 
akkor már elhisszik, hogy ami az 
újságban volt az nem igaz ?

S kérdünk minden épelméjű 
és tisztességes embert, mondja 
meg, ha valakit újságban sul)os 
váddal illetnek, s az megverekszik 
a vádak hangoztatójával, akkor 
már be van bizonyít’ a, hogy a 
vádak valótlanok ? Nem, a vádak 
azon módon tisztátlanok maradnak 
továbbra is.

Ellenben, ha engem megvá
dolnak azt Írják rólam, hogy 
ilyen, vagy olyan ügyeim vannak, 
s én a vádlót u)ómban a bíróság 
elé állítom, követelem, hogy 
bizonyítsa be, amit irt, aztán a 
bíróság kimondja, hogy a vádló 
nem tudta az állításait bizonyí
tani s ezért elitéli őt akkor már 
ebből ország-világ meggyőződik, 
hogy rólam hazugságot írtak, s 
én tisztességes ember vagyok. 
E z  a  k o m o ly  és ig a z i  elégtétel.

Akit megvádolnak s nem mer 
elégtételért a bírósághoz fordulni 
az gázolhat a vérben térdig, 
mégis rajta száradnak a vádak, s 
akármennyi vélt kiont, evvel egy 
embert se tud meggyőzni arról, 
hogy a vádak nem igazak. Ilyen 
vádakat vérrel nem lehet lemosni' 
csak bizon) itással s bírói ítélettel.

Olyan tiszta világos igazságok' 
ezek, mint a kétszerkettő. Akinek 
józanesze van, annak be kell 
ezeket látni. Csudálatos, hogy a 
főispán ur, akinek pedig olyan 
sok és nagy esze van, nem akarj a 
belátni. 1

Kérve kérjük a főispán urat, 
hagyjon már békét azoknak a 
párbajügyeknok, Nem idevaló az, 
Es legyen olyan szives tegye meg,

v ig y e  a  b ír ó s á g  e lé  a  do lgo t. N e  
fé lje n  a  m a g y a r  b ír ó s á g ié i jo is p á n  
u r  !  Akinek igazsága van, akinek 
tiszta a lelkiismerete, annak nincs 

: ott mit félnie! Miért fél oda- 
j menni elégtételért ? Mégis csak 
' furcsa lenne, ha egy magyar fő
ispán nem bízna a magyar bíró
ságokban s nem merne az ügyé
vel eléjük állani! Teg)e meg fő
ispán ur, adja be azt a sajtópert!

: Lássa, a minisztere is megtette 1
Es lássa, Fuza Barnát is két

szer megvádolták a lapokban: 
mind a kétszer azonnal a bíróság 
elé állt. Követelte, hogy a vádlók 
bizonyítsanak, Azok nem tudtak 
bizonyítani, s a bíróság megálla
pította, hogy a vádak valótlanok. 
Ez már elégtétel, ez mindenki 
előtt teljes tisztázása a megtáma
dott tisztességnek, mert ebből 
mindenki láthatja, hogy nem iga
zak a hangoztatott vádak.

Mért nem tesz ön is igy lő- 
ispán ur?

Azt mondja soká tart az el
járás ? Nem áll. Kassán 3 hónap 
alatt elintéződik a sajtóper. Kije
lentjük, hogy se feltolyamodást. 
se kifogást nem fogunk beadni, 
egyenesen lőtárgyalása engedjük 
az ügyet, hogy minél előbb ki
derülhessen a főispán ur igazsága.

Y'agy azt mondja, hogy a 
sajló-per se érne semmit, mert 
ha beadná is, mi tovább folytat
nék a lapban a „rágalmazásokat". 
No hát kötelezuleg kijelentjük 
ismét, hogy a m e ly ik  p e rc b e n  be 
m éltó d a l i k  a d n i  s a jtó p e r t ,  a ttó l  
a p e r c tő l  egész a  s a jtó p e r  b e fe je 
zé s iig  eg y  ró sz  s zo l se  í r u n k  többe 
a fő is p á n  ú r ró l .

Mondja meg akárki, tehetünk-e 
többet, lehetünk-e még énnél is 
előzekenyebbek ?

Könyörögve kérjük, főispán 
ur, adja be azt a saj: ópert. Csak 
bátorság! Lépjen njugodlan, 
emelt lóvei a magyar bíróság 
elé! Hisz önnek tiszta a lelkiis 
merete I

Mig ezt nem teszi, addig leg
nagyobb sajnálatunkra kénytele
nek vagyunk összes vádjainkat, s 
mindazt, amit eddig a főispán 
úrról irtunk, az utolsó szóig fenn
tartani.

Felkérjük lapunk tisztelt előfize
tőit. hogy az április hó végén 
lejárt előfizezési dijat lehetőleg 
potfafordulfával küldjék be

Irta Búza Barna
A főispán lapja inuit számában 

két helyen is foglalkozik a város
háza ügyeivel s avval a botrányos 
esettel, aini Farkas Andor lemon
dása körül történt s azóta bejárta 
az égés* fővárosi sajtót.

A főispáni lapnak ezekre a au- 
ealraazotUknak látszó cikkeire aka
rok egy pár m egjegyzést tenni.

I.
A Z. iuplén cikke szerint mi már 

most előre tiltakozunk az ellen, 
hogy a városházán hivata os vizs
gálat történjék, s hogy a felettes 
hatóság be merje dugni a kezét 
ebbe a darázsfészekbe.

Hat először is a Zemplénnek 
oz^az állítása nem iga/. Tessék meg
mondani, ho', m elyik mondatban 
tiltakoztunk mi a vizsgálat ellen?  
Sóba egy szóval se.

En csak előre jeleztem, hogy  
miután f arkas Andor nem hajolt 
meg a föispáni parancs előtt, most 
nyomban a löispáni vizsgá'at követ
kezik ellene. Mint következett Szé
kely Elek ellen rögtön a zászló- 
levétel után a hivalalvizsgalat s fel
függesztés. Es tényleg  mar tegnap 
meg is kezdte a főispán ur a vizs
gálatot.

Természetes, hogy gondolkozó 
ember előtt feltétlenül gyanúsak az 
i yen vizsgálatok. Mmd .nesetre kü
lönös, hogy a főispán urnák csak 
akkor jut eszébe vizsgalatot tar
tani a városházán, ha a polgár, 
mester levéteti az ünnepi zászlót, 
vagy a főispáu ur felszólítására le
mondani nem hajlandó, ilyenkor 
szokta mindig felfedezni, hogy da
rázsfészek van a városházán. S azt 
hiszem nem tévedek, mikor azt ál
lítom, hogy ha Farkas Andor elfo
gadja a bírósagot s lemond, akkor a 
főispán ur nyomban szükségtelennek  
érezte volna a nagy takarítást s neiu 
ment volna a varoshazára vizsga 
latot tartani.

.S ha még hozzáveszem az es 1- 
lel egyidejűleg Szék»ly Elek pol
gármestersége mellett ép a főispáu 
ur bizalmus emberei által ruegindi* 
tolt mozgalmat, alapos a gyanúm, 
hogy a főispán ur laláu nem is 
lendcsinálás végett njuikál most 
olyan szorgalmasan abba a darázs
fészekbe, hanem a mézet — a pol
gármesterséget — azeretnó kikaparni 
Székely Elek számára.

De akárhogy van, nekem igenis 
mindig az volt, s ma is az az állás
pontom, hogy csak tesséa a város
házán akármikor s akármenny i vizs
gálatot tariani. Egy hétig, egy hó
napig — nekem m iudegy. Eu sze
relem a tiszta helyzeteket s nem 
félek a világosságtól. A saját ügyeim 
ben sem bujkáltam a bírósági bi
zonyítás elől, az elleueru em elt vá
dak tisztázása elől, mint mások.

JARCSti cukrázda
Sátoraljaújhely Fő-utca 10 sz.

Május hó 1-től kezd
ve naponta f r i s s  
f a g y I a 11, j e g e s- 
k á v é  és sütemény 
különlegességek  

kaphatók.
p a p u n k  m a i  a z á i n a  4 u l U u l
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Csak tessék vizsgálatot tartani. 
En becsülöm Farkas Andort s bízom 
benne, hogy semmi súlyos és meg
bélyegző dolog nem fog róla kide
rülni. De ha megtörténnék, amit 
kizártuak tartok, ha mégis úgy 
lenne, hogy én tévedtem, s Farkas 
Andorra bebizonyulna (de bebizo
nyulna) olyasmi, ami őt méltatlan
nak mutatná a polgármesterségre, 
én lennék az első, aki követelném 
az eltávolítását. De lessék akkor a 
város közönségének bizonyítékot mu
tatni. Es tessék a vizsgálatot kiter
jeszteni mindenkire, azokra is, akik 
most kedvencei, bizalmasai a főispán 
urnák.

Hogy mit fog kideríteni, milyen 
tényeket s bizonyítékokat fog pro
dukálni a főispáni vizsgálat, azt én 
előre nem tudhatom. 11a megtudom, 
hozzászólok majd s hozzászólásom
ban mindig csak a közérdek s köz
tisztesség szempontja fog vezetni. 
Ma még nem tudok semmi vissza
élésről. Ha felderít a főispán ur 
visszaéléseket s azoktól meglisztiiju 
a várost, én arról csak elismeréssel 
fogok szólni.

De két dolgot már most, előre 
meg kell jegyeznem.

Az egyik : a főispán ur 1907- 
ben is tartott ilyen „nagytakarítást." 
Akkor nagyon sok s valóban meg
döbbentően súlyos visszaéléseket fe
dezett fel, amiknek alapján elcsapa- 
tásra tartotta ruéltóuak Székely pol
gármestert. Pár év múlva, a körül 
mények változtával már az lett a 
felfogása, hogy mindazok a vissza
élések eléggé meg vaunak büntetve 
500 koronával. Most meg mar az a 
véleménye, hogy azt az embert, akii 
pár évvel ezelőtt még elcsapandó- 
nak tartott, s aki ellen még harmad 
éve is erősen korteskedett, sürgősen 
vissza kell hozni a polgármester
ségbe. Nem különös ez a nagy vái 
tozatosság a főispán ur felfogá
saiban ?

A másik : A főispán ur lapja 
utjáu s bizalmasai utján most azt 
kürtülteti, hogy Farkas Andor olyan 
hibákat s visszaéléseket követett el, 
amik miatt alkalmatlanná, megbíz
hatatlanná s méltatlanná vált a pol
gármesterségre. Hát ha ez a felfo
gása, milyen lelkiismerettel tudta 
akkor az igazságügymiuiszternek 
azt ajánlani, hogy ezt az embert 
magyar bíróvá nevezze ki.

II
Most pár szót a magam dulgá 

ról. A Zemplénben van egy pár sor 
ami gyanusitásfélének látszik Felis
merhető főispáni stilizálás. így szól:

Amilyen sok álnevet használ 
újabban Búza Harna, olyan kevés 
emlékező tehetséggel rendelkezik 
s oly kevéssé ragaszkodik a riport 
irás mezejére tett kirándulásaiban 
a történeti hűséghez. Lehet, hogy 
mozi-üzletének sikerült 4f>00 sor. 
eladása, (mely egyébként méltán 
sorakozik az eddigi előnyös vál
lalkozásaihoz, igy az alkotmány- 
ellenes korszakban csupa hazafiság- 
ból be nem fizetett illetékekhez 
meg a választási borbehozatalhoz) 
lehet, ismételjük, hogy ez a 
szerencsés üzlet zavarta meg az 
ábécé legkülürubüzőbb betűi alatt 
puritáu szerénységgel meghúzódó 
hírlapírót.

Hogy én külümböző jelek alatt 
írok, az azt hiszem, nem szégyen. 
Helyt állok azért bármely bíróság 
előtt minden leirt szavam igazsá
gáért.

Az említett három dologról pe
dig ennyit kell előadnom.

1. A mozi. Harmadéve jutott 
eszembe, hogy miért álljon a mi 
városi színházunk 10 hónapon át 
üresen, lehetne abban egy mozit 
csinálni. Kerestem Pesten vállalkozót 
aki csak úgy ment bele, ha csendes 
társnak állok hozzá. Megteltem. 
Kibéreltük a színházat 3000 koro
náig emelkedő évi bérért. Tava.y 
az első évben nagyon rosszul ment, 
ráfizettünk. Most nür megszokta a 
közönség, jól kezd menni, a tavalyi 
deficit egy része is visszatérőit, de

miután a megy egy ülésen is tapasz
taltam, hogy egyeseknek szúrja az 
orrát, mihelyt vevő akadt rá, a 
pesti vállalkozó részéről is, aki más 
c Jetbe fogván az eladásra fel ha- 
ta'mazott, eladtam. Kaptam érte 
450<> koronát. Ebből 3000 korona a 
berendezés ára fejében megy a pesti 
társnak (igazolhatom nyugtával, 
számlával, tanúval), BKX) koronát 
befizettem a múlt évi bérhátralékba 
a városnak, 350 korona folyó évi 
még ránkeső bér, 150 korona egy 
még kifizetendő filmkövetelés. Lát
hatja főispán ur, hogy nekem a 
vételárból egy fillér se jutott. Azt is 
igazolom könyvekkel, tanukkal, 
hogy az idei bevétel a tavalyi 
deficitet se fedezte egészen. Szóval 
az egész »üzlet bői» egy fillér hasz
nom se maradt. (Bizony főispán ur. 
ennél még a kukuricavétel is jobb 
üzlet volt !) Most már lett volna 
hasznom, de nem akartam, hogy a 
megyegyülésen kiabáljanak rám, h;-t 
eladtam. (Un is lemondhatna a 
villanyelnökségről főispán ur !)

Mit vétettem teiiat ? E'oszor ; 
alapítottam egy intézményt Ujhely- 
ben, amibe addig senki nem mert 
belefogni, s ami a közönségnek 
kedves szórakozása lett. Ez bűn ? 
Másodszor: csináltam a városnak 
színházból, amiből eddig semmi 
jövedelme nem volt évi 3000 kor. 
biztos bevételt, ami n ég emelktd 
hetik, mert a mostani bérlet le 
jártával, ha a vállalat megerősödik 
drágábban adhatja ki. Ez tán a 
büu ?

Magamnak pedig m m szereztem 
vele semmit csuk dolgoztam másfél 
évig, s ráfizettem pár száz koronát. 
Ilyen ez az én előnyős vállalko
zásom.

2. Az alkotmányellenes korszak
ba he nem fizetett illetékek. Ezt 
nem értem. En a nemzeti ellenállás
kor az adómat az ellenállási pénz
tárba sokkal pontosabban befizet
tem, mint most. (Mert most csak a 
végrehajtónak szoktam fizetni.) Ille
ték befizetési kötelezettségről nem 
tudok. Annyira emlékszem egyszer 
mondtam, (vagy irtani), hogy az 
exiex folytán le nem lőtt bélyeg
illetékek összegét, ha kell befizetem 
szintén az ellenállásra. Be is tettem 
ezeket a Megyei Bankba. De nem 
sokara jött a kibontakozás és igy 
az én iiletékpéozemre nem volt 
már szükség, sőt a befizetett adót 
is visszakaptam.

Ez az az előnyős vállalkozás? 
Hol és miben van itt a bűn ?

3. A v álasztási borbehozatal. Miu 
tán a ;mai szégyenletes választási 
törvény szerint a választóknak a 
választás napján való ellátása a 
jelöltre hám1, s miután az én vá
lasztási költségemet nem a sópénz
ből fedezték erre a célra olcsóbb 
bort vetUni Szabolcsból. Az izgal
mak közt tényleg elfelejtettem a 
bornak Ujhelybe való behozatalára 
engedélyt kérni, s ezért megbüntet
tek 2<>0 koronáig. Ez volt előnyős 
vállalkozás? lligye el a főispán ur, 
abból u háromszázezer k< róna só
pénzből sokkal előnyücebb vállalko
zás volt az a választás, mint éu- 
rám !

Igaz, mások is hoztak be idegen 
bort a Hegyaljára s nem büntették 
meg őket. Például ebben a lapban 
mt g volt írva, hogy a főispán ur is 
behozta Patakra a hotykui borát, 
(tetszik tudni, azt, amit Sehünfeld 
megvett !) s nem fizetett 200 kor. 
büntetést. Persze ón csak azóta 
tanultam meg. hogy kihágást bün
tetlenül elkövetni csak a főispánok 
privilégiuma.

Bizony, főispán ur, nekem csak 
ilyen üzleteim vannak. Nekem nem 
épit Patak város ócska viskó helyett 
a saját költségén uj házat s abban- 
maradt birtokeladásért se kapok in
gyen százötvenezer korona kötbért.

Nem tudom, miért említették 
meg ezt a három dolgomat a Zerup 
lénben. Ha azért, mert talán tisz 
tességtelen, meggynlázó dolgoknak 
tartják, kérve kérem, írják ezt meg.

| Es írjanak meg mindent, amit tudnak 
rólam. En nem bujkálok semmiféle 
tettemmel s ügyemmel a nyilvá 
nosság előtt. En nem teszek úgy, 
mint más, hogy ígéri a sajtópert 
hetekig s aztán nem indítja meg. En 
meg fogom indítani, csak adjanak 
rá módot. En nem félek a bíróság
tól, sem a bizonyítástól. Meg fogom 
engedni, sőt magam fogom köve
telni a legteljesebb s legnyilvánosabb 
bizonyítást. Jöjjön, álljon elő akárki, 
aki tud rólam valamit. S mondja ki 
aztán h bíróság, hogy vau-ó valami 
tisztességtelen, valami szégyelni való 
a múltamban.

így kellene tenniük másoknak is.
Nagyon kérem a Zemplént, 

nyilatkozzék.

Szatócs és
építőmester.

Hogyan pártolja a 
vármegye az ipart.
A mezőiaborc—csertészi utón öl 

hidra pályázatot hirdetett a vár
megye. A hídépítésre öten ny ujtot- 
tak be pályázatot, és pedig Harkány 
Jenő eperjesi mérnök, Griiuberger 
Abrakain saujholyi kavicsszállitó, 
Domokos Imre újhelyi építőmester, 
Sitin Dávid miskolci lakos és Schün- 
feld Mór mczüiaborci szatócs.

A pályázat eldöntess aszerint 
történik, hogy melyik pályázó hány 
százalékot engtd a pályázatban ki
irt előirányzati összegből, a pályá
zati fői tételek egyenlő betartása 
melleit.

Mind az üt híd építésére csak 
kettőn pályázták : Domokos és Stcin. 
Domokos a pályázati összegből 5 
százalékot engidelt, luig Sitin csak 
21 százalékot; a Domokos ajánlata 
tehát sokkal elöl)} ősibb.

Barkány Griiuberger és Schün- 
füld csak barom Ind építésére pá
lyázlak. Sehünfeld 2 hidra nézve 
0 százalékot; a harmadikra nézve 
csak. 2*5 százalékot eugtdelt.

A pályázat eredménye pedig 
az lett, hogy a Sehünfe.d ajánlatát 
fogadlak el.

Hasonlítsuk már most össze a 
mezőlaborci szatócs és az újhelyi 
okleveles építőmester ajánlatát. Elő
ször is Domokos mind az ül hidra 
pályázott, míg Sehünfeld csak ba
romra. Másodszor ptdig: tizenötezer 
korona válla.ali összeg mellett a 
Sehünfeld ajánlata mindössze 80 K- 
val volt oicsubb, mint a Domokosé, 
»Uar pedig a küzszutiilási szabályi tu
dóiét értelmében csekély külömbség 
mellett az okleveles építőmester 
előnyben r szesitendu. L'gy h sszük, 
hogy egy tizenötezer koronás válla
lati összegnél nyolcvan korona kü
lönbség elég csekély ahhoz, bog} 
uz építőmester ajánlata győzzön a 
szatócséval szemben, aki különben 
is csak három lúd építésére vállal
kozott.

Végül pedig: Sehünfeld nem 
tett eleget u kózszuilitási szabály
rendelet azon pontjának seiu, amely 
szerint képesített m. gbizottat kelleti 
volna neveznie. Ezt is elmulasztotta 
Sehünfeld, — annál érthetetlenebb 
és indoklalanabb tehát, hogy a 
vármegye mégis az ő ajánlatát fo
gadta el.

Csak természetes, hogy ez az 
eljárás iparosaink körében általános 
visszatetszést és elégületlenséget 
keltett. Az ipar amúgy is pang. 
Iparosainkat már jó hosszú idő óta 
az anyagi összeomlás réiuo fenye
geti. Es ime a vármegye ahelyett,

hogy az iparosokat támogatná, az 
ipart pártolná, — egy szakképzett, 
okleveles építőmesterrel szemben a 
szatócsot részesíti indokolatlan előny 
ben.

A kormány részéről már kaptak 
iparosaink egy szelíd arculütóst, a 
mikor a kormány az államsegélyt 
megtagadta tőlük, holott az előtt 
sokkal kedvezőbb pénzviszonyok 
mellett is részesültek állami támo
gatásban. A kormánv után most a 
varmegye részéről kaptak egy újabb 
ütést. Mert ez a hídépítési ügy neiu 
csak a Domokos Imre személyes 
sérelme. Ez az ügy súlyosan érinti 
összes szakképzett iparosainkat, mert 
látják belőle, hogyan támogatja a 
vármegye az aruugy is pangó, ve
szendőbe menő iparunkat.

| Bajusz József. |

Mű t számunkban röviden már 
hírül adtuk, hogy id. Bajusz József 
hosszas szenvedés után szombaton 
délben meghalt. A 84 éves öreg ur 
halálára már el lehettünk ugyan 
készülve, és mégis vármegyeszerte 

1 megdöbbenést keltett a szomorú hír. 
Bajusz Józsefet nemcsak a családja 
és rokonsága gyászolja. Az ő halá
lát őszinte szívvel meggyászolja 
mindenki, aki csak ismerte az öreg 
ur kedves, rokonszenves egyéniségét.

Es ki ne ismerte volna ? Hiszen 
l jholyhoz annyira hozzátartozott a 
Bajusz József jellegzetes, magyaros 
alakja, hogy szinte el seiu tudjuk 
képzelni, hogy többé ne lássuk az 
ő szép, fehér fürtéit, daliásán ki- 
püdrütt bajuszát, zsinóros magyar 
ruháját és ne halljuk az ő kedves 
anekdotáit, pattogó verseit, ötletes 
felküszüntüit.

Szombaton délelőtt fel akarta 
keresni Bajusz Józsefet az ő hűsé
ges öreg bajtársa és legjobb barátja: 
Malolay Etele. De a haldokló fiai 
lebeszélték erről a szándékáról. Az 
öreg kuruc akkor már utolsó perceit 
élte . . .

Bajusz Józsefet már hosszú idő 
óla az ágyhoz kötötte gyengesége, 
de vasszervezete sokáig ellent tudott 
állar.i az elmúlásnak. Szombaton 
délben, fél egy óra tájban, végre 
elszállt az ősz bajnok lelke a többi 
bajtársak közé, akik vele együtt 
harcoltak a magyar szabadságért.

Életrajza
Bajusz József Sárospatakon szü

letett. Iskoláit Falakon és Lőcsén 
végezte. Tiztnkilenc éves korában 
ő is beállt honvédnek és végig küz
dötte a szabadságharcot. A főhad- 
nagyságig vitte, s azonkívül másod
segéde és egyik legbizalmasabb em
bere vo.t Klapka György tábor
noknak.

A szabadságharc lezajlása után 
ügyvédi vizsgát tett éa Ijhelyben 
telepedett meg, mint ügyvéd. Zetup- 
léuvárrut gye közéletében mindig 
élénk részt vett. Tagja volt a tör
vényhatósági bizottságnak és jegy
zője a zemplénvármegyei honvéd- 
egyesületnek. Háza híres volt a ma
gyaros vendégszeretetről. A vadá
szatnak, különösen uz agarászatnak 
nagy kedvelője volt uz öreg ur.

Bajusz József mindhalálig a füg
getlenségi eszmék törhetetlen har
cosa volt, kemény, nyakas kuruc, 
an ilyenek ma mar — sajnos —- na
gyon kevesen vannak, A magyar-



34 síim (3)
Sierda április 30.

lengyel barátság fenntartásának és 
ápolásának is lelkes híve és buzgó 
propagálója volt. Mint iró és költő 
is jelentős tevékenységet fejtett ki 
bár munkái még kiadatlanok.

Neje, síül. Kovácsy Natália, 
négy kiválóan derék és nagytőkét 
ségii fiút nevelt a számára, akik 
ma már közéletünkben számottevő 
Szerepet visznek.

Bajusz József honvéd-bajtársi 
és legmeghittobb barátja volt Ma- 
tolay Etelének, aki hosszú, szép 
öregsége delén, ma is függetlenségi 
mozgalmaink vezére. Már hosszú 
évek óta az a megállapodás volt 
kettőjük között, hogy a protestáns 
vallásu negyvennyolcas honvédok 
sírja felett mindig a katolikus Ma 
tolay Etele tartott gyászbeszédet, h 
katolikus honvédeket pedig a refor
mátus vallásu Bajusz .József part n- 
tálta el.

Es a hűséges bajtárs, Matolay 
Etele, most is hiveu betartotta ezt 
a megállapodást, és gyengélkedése 
dacára is elment a gyászházhoz, 
hogy elhunyt barátját elbúcsúztam*.

A temetés.
Héttőn délután fél három óra

kor kisérték utolsó útjára Bajusz 
Józsefet. A gyászoló közönség nag\ 
számban lepte el a Kossuth-uteai 
gyászház udvarát, ahol Euyedy 
Andor református lelkész magas 
szárnyalásu beszédben bue.-mztatta 
el a halottat. A lelkész beszéde 
után Matolay Etele állott u koporsó 
mellé, és nemes zengésű, érces 
hangján, megindító szavakban em
lékezett meg elhunyt kedves haj- 
társáról.

Megható volt, amint a halottat 
rehabilitálta az élük azon csuu\a 
rágalmával szemben, hogy Bajusz 
József nem is vett részt a szabad
ságharcban.

Matolay élű tanúja annak, hogy 
Bajusz József végigküzdötte a sza 
badságharcot, sőt többször találko 
zott is vele a táborban.

— Aki ezt kétségbe meri vonni, 
— mondotta az ősz bajnok, — az 
mondja meg a szemembe I

Matolay Etele meleg búcsúsza
vai után a gyászmenet megindult a 
temetőbe. Hosszú kocsi.or követte 
a koszorúkkal megrakott gyászkocsi. 
Kint a temetőben Enyedy Andor 
ref. lelkész imája után Uüdür Sáu- 
dor szerencsi vendéglős egy pár 
raélabus tárogató-nótával búcsúztatta 
el a halottat. Könny gyűlt a sze
mekbe, amikor az enyhe tavaszi 
levegőbe belosirt a tárogató hangja, 
bánatosan zokogva, hogy.

„odalent már nem faj semmi" ..

A vármegye
közgyűlése.

A vármegyei törvényhatósági 
bizottság ma délelőtt rendkívüli 
közgyűlést tartott. Ma már netr. áll 
módunkban behatóan és részletesen 
referálni a közgyűlés minden moz
zanatáról, azért mai számunkban 
csak röviden számolunk be a gyűlés 
lefolyásáról. Fenntartjuk azonban 
abbeli jogunkat, hogy legközelebb 
kritikai megjegyzéseinket is raeg- 
tegyük, különösen a váron ügyekre 
nézve.

A vármegyei alkalmazottak, 
valamint azok özvegyeinek és ár
váinak ellátásáról alkotott szabály
rendeletet elfogadja a közgyűlés.

A jégkárkölcsön ügyében elha
tározta a megyebizottság, hogy újabb

feliratot intéi a füldmivelísiisy i 
miniszterhez, amelyben a visszafi e 
tésre haladékot kér I9 lö. április 
elsejéig.

A város képvisolőtestületénok a 
kereskedelmi iskola építése tárgyá
ban hozott határozatát csak olyan 
föltétellel hagyja jóvá a törvényha
tósági bizottság, ha « miniszter 
eleve biztosítja a 2 0 >.«K>> korona 
államsegélyt és évi I0,0«>0 korona 
hozzáj írulást.

Sátoraljaújhely város ügyviteli 
szabályzatát elfogadta a közgyűlés, 
a város szervezkedési szabályrende
letét ellenben pótlás, illetve módosi- 
tás coljából visszaküldik a városhoz.

A város 1913. évi költségvetési 
előirányzatának elfogadásával kap 
csolatban a törvényhatóság utasítja 
a várost, hogy a jövőben a köit- 
segvetést korábban készítse el nem
különben pontos zárszámadással 
szó galjon. A városnak még az 1911 
évről nincsen zárszámadása, anélkül 
pedig nem lehet világos képet 
nyerni a költségvetési előirányzatra 
nézve.

___rjE L S Q MA G  V Á R Ó I

Négy szerencsétlen fillér 
Kálváriája.

Beállít a minap a szerkesztő
ségbe négy ismeretlen.

Ok : (szomorúan) Fillérek va
gyunk, négy fillér.

En (még szomorúbban) Igen ? 
hallottam hírüket valamikor a bol
dogabb időkben, amikor még né 
hány testvérükkel találkoztam is. 
Mivel lehetek szolgálatukra ?

Ok : Azonnal rátérünk. — Hogy 
blőről kezdjük; Atyánk és anyánk 
egy-egy kra jcár% nagyanyánk pedL- 
a híres garas volt.

En (hirtelen) Apád, anyád id** 
jöjjön !

Ok : (Könyezve) Azok már rég 
kimúltak, csak a legendákban és a 
köznép ajkán élnek még ma is,

En : (szintén könnyezve) Akkor 
hát legalább az unokák jöjjenek ! 
(Extázisbán) Oh bocsássátok hozzám 
a kisdedeket f

Ok : (félelemmel vegyes titok- 
zatossággalj Nincs helyünk ; félünk 
az eltoloncolástól ; (szégyenkezve) 
nem vagyunk még elkönyvelve!

En : (csodálkozva) Nincs he
lyük ? Hogy lejiet az ? Nalara ezer 
helyük volna ! De tessék helyett 
fo lalni, tessék nálam megmelegedni! 
Kedves testvéreik úgy sem telték 
ezt soha.

Ok : Köszönjük, akkor rövidek 
leszünk. Tehát; Érkezett egy cso
mag Szerencsről az „Uribor" szövet
kezettől a városi borpincészet 
címére.

A városi pénztárnál belenyúltak 
a W rtheini fenekébe, s mink-t ki
húzva a postának kiszolgáltattak. Itt 
kezdődik kálváriánk. Az ellenőr iri 
egy jelentést, hogy minket kiadlak. 
A jelentés egy féi hasábot tett ki. 
Ezt a pénztárnokkal is aláíratta, pe
cséttel ellátta, s egy szolgát óriási 
kutatások után meg nem talá va, 
önláhulag vitte fel a közigazgatási 
iktatóba, hol is az iktatónak saját- 
kezűleg átszolgáitatta.JAz iktatót be
iktatja aktánkat, számot ad neki, el
írni xoli, kiadja az irattárosnak sze
relés végett, az borítékot készít 
neki, ráírja a kiosztás időpontját, 
beírja a szakreferens könyvébe, az 
pedig dátummal és aláírással iga
zolja az átvételt s mivel épen ked 
den kapja kézhez a darabot, tanács 
ülés pedig hétfőn szokott lenni. 7 
napig nyilvántartja, hogy a tanács
ülésben elreferálhasson végre ben
nünket és távozásunkról hivatalosan 
is tudomást szerezzen. Az e őadó 
elkészíti az előadói javaslatot, ami 
megint kitesz egy fél hasábot, s a 
tanácsban tüzetesen ismerteti az 
egész ügyünket. A tanács hivatalos 
komolysággal tudomást szerez az 
előadottakról, s hozzájárul kiutalá
sunkhoz. Az előadó ellenjegyt zteti a 
darabot a polgármesterrel, az előa
dói könyvből kivezeti,, leviszá a ki
adóba, ott várja, mikor kerül a sor

átvételre. A kiadó átveszi, ezt alá
írásával igazolja, bejegyzi a dátu
mot, s a leiró hölgy nevét a kiadói 
könyvbe s kiadja leírni. Begépelik 
megfelelő számú példányban aktán
kat, ezt visszaadják a kiadónak, az 
en-deti aktára rávezetik a leírás kel
tét A másolati példányokat ismét 
aláíratják a polgármesterre', pecsét
tel ellátják, kézbesítési ivet készíte
nek, kerítenek hosszas kutatás után 
•‘gy kézbesítőt, ki u má-olutokut u 
szám .'evőhöz viszi, ez leijegy zi, alá
írja. elküldi a pénztárhoz. Az eredeti 
ügyiratra ráírják az expediálás nap
ját, bevezetik az irattáros könyvébe 
a számot, az irattáros az átvételt 
aláírásával Ginen el, beteszi az ak
tát a borítékba s elirattározza.

Meg (fsak elképzelni is kész 
őrület uram ! Most ott tartunk, hogy 
a pénztárnál át fognak könyvelni a 
borpincészet rovatnak kiadási tété 
leihez. Eddig elfogyott érdekünkben 
•ó korona értékű tinta. 9 doboz 
írótol 1, 12 festékszallag, hasznavi - 
lletetleuné tettek 3 Írógépet, s el- 
raboltuk 500 korona értékű időt ; 
hja, mert az idő pénz! S mi még 
most sem találtunk nyugodalmas 
helyre, de reméljük, hogy nem 
sokára el leszünk könyvelve. — s 
akkor nyugodt lélekkel vándorol
hatunk sok-sok millió társunkkal és 
nagyobb arisztokratább rokonainkkal 
külföldre idegen áru cikekkért. — 
lljst, mert Csak párto'nunk kell a 
honi ipart.

Góbé
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Egyházmegyei közgyűlés. A
felsőzempiem ref. egyházmegye f. 
hó 29-én tartotta mog tavaszi köz
gyűlését Sátoraljaújhelyen, Hutka 
József esperes és Dokus László 
egyházmegyei gondnok kottás el
nöklete alatt. Gróf Andrássy Dénes 
emlékét jegyzőkönyvileg örökítették 
meg. Bornáth Béla világi főjegyzővé 
s Szondy József világi aljegyzővé 
választattak! A lelkészegyesület fel
terjesztései az egyházi törvények 
módosítására és a beimisszióra vo 
natkozólag elfogadtattak. Nagyobb 
vitát keltett a nagyráskai hitoktatás 
kérdése. Az egyházmegye úgy hatá
rozott, hogy az ügyet az egyház 
kerületi közgyűlés elé fogja terjese, 
terű s felkeresi, hogy a Konvent 
utján járjon közbe a miniszternél 
egy oly törvény alkotása iránt, 
mely rendezné a felekezeti iskolák 
közt a vallásoktatás kérdését.

— Vizsgalat a városházán. M ecz 
ncr főispán tegnap, kedden délelőtt 
már raygjelont u városházán s meg
kezdte nagyszabású v i >gá atát. Hogy 
vizsgál, azt nagyon helyeseljük. Az 
eredményre kívánod tk vagyunk, s 
tárgyilagosan fogjuk az adatokat 
• Ihira'ni. Egyelőre nem hallgathat 
hatjuk el, hogy ai  egész nem any 
r.yira vizsgálatnak látszik, mint en- 
hervadászatnak. Mért mindig csak 
ilyen különös előzmények után tart 
vizsgálatokat a főispán ur ? Ugv 
látszik szeret vadászni. Egyszer ro 
kára, másszor farkasra. Egyszer a 
farkassal eteti meg a rókát, más- 
szol a rókával a farkast, s .» végén 
kisül, hogy a vadász a legnagyobb 
róka. Jellemző, hogy a vizsgálat 
m'g csak most kezdődik, s „be
avatottak" már tudják, hogy héttőre 
Farkas már fel lesz függesztve, 
s azután jön a kivégzés, Szóval ez 
olyan furcsa per, hogy előbb meg- 
hozza a biró az Ítéletet s csuk az
után tanulmányozza át az iratokat. 
Hát csak vizsgáljon egészs ggtl fő
ispán u r !

— Ref. lelkészek gyűlésé. A
felsőzempléni ref, egyházmegyei lel
készegyesület ápril. 28-án tartotta 
meg Sátoraljaújhelyen tartotta meg 
évi rendes közgyűlését. Péter Mi- 1 
hály gálszéc.-i lelkész, egyesületi 
e níik elnöklete alatt. A közgyűlésen 
20 lelkész volt jelen. A közgyűlés ■ 
előtt istentisztelet volt, amely al
kalommal Horvay Lajos ahurari

lelkész imádkozott. Az egyesület 
főjegyzőjévé választatott Máthé 
Miklós kisazari és aljegyzővé, (llar- 
vay Lajos kisráskai lelkész. Az 
országos ref. lelkészegyesületi gyű
lésre. Péter Mihály elnök küldette 
ki.

— Áthelyezés. A dohánvjüve- 
deki központi igazgatóság Veress 
Sándor dj. tisztet Munkácsról a sá- 
toraljaujhely i dohánygyárhoz he
lyezte át.

— Felolvasás a színházban. Meg
írtuk, hogy a munkácsi gyermekte
lep újhelyi elnöksége a gyermek
védelem érdekében előadást rendez 
a városi színházban. Kelner Győző 
városi tanácsnok felolvasást fog 
tartani a törvénytelen gyermekek 
társadalmi helyzetéről, vetített ké- 
p k kíséretében, bemutatják továb
bá a „Kizziát* Tábori Kornél és 
Székely Vladimár nagysikerű mü
vét. Az előadást szombaton este 8 
órakor tartják meg.

Tüzek Tegnapelőtt, 28-án 
este fél !» órakor kigyuladt Zoltán 
József Jókai-utoai háza. A ház 
fedele egy szempillantás alatt lán
gokban állott s a hatalmas tügosz- 
lop u szomszédos házakat is fényé, 
gette. A tűzoltóságnak mégis sike
rült a veszedelem továbbterjedését 
megakadályozni. A Zoltán-féle ház 
tetözeto teljesen leégett. A tűz 
állítólag gond a anságból keletkezett 
— Tegnap délelőtt fél tizkor Zin- 
ner Bernül Molnár István-utca 25 sz. 
alatti házában támadt tűz, a kályhá
ból kipatant szikra folytán. Hama
rosan eloltották. — Ugyancsak teg
nap délben fél 1 órakor a Sennyey 
utca 0 sz. házban Kelner Sámuel 
rendőralkapitányná! kémény tűz 
volt. A tűzoltóság kivonult, de 
addigra már a tüzet a házbeliek 
eloltottak.

— Hangya ügye. Megírtuk, hogy 
a IUngya-szüvelkezet újhelyi palo
tája építkezési engedély nélkül 
épült fel s bár azóta üzemét is 
megkezdte, az építkezési engedély 
kiadása még mindig késik. Erre 
vonatkozólag Ignáth József a Han
gya újhelyi kirendeltségének főnöke 
most kijelenti, hogy a városi ható
ságokat nem vádolja nehézségek 
támasztásával, mert megállapítást 
nyert, hogy az építési engedély 
elnyerhetóséhez szükséges szabvány
nyilatkozat az építéssel megbízott 
közegek mulasztásából nem került 
kellő időben a hatóságok elé.

— Telefon utján rendelhet ezen
túl mindenki. A sátoraljaújhelyi 
virágüzlet, hogy a közönség ké
nyelmet szolgaija, bevezetette üz
letébe a telefont. Telefouszám 201.

Aki mindennap következetesen 
használja az Odolt, az mai 
ismereteink szerint az elképzel
hető legjobb száj - és fogápolást 
gyakorolja.
Á r»: nagy üveg 2.— le, kis üveg 1.20 k.

Szerkesztésért felelős:
A S Z E R K E S Z T Ő S É  G.

Kiadótulajdonos :
LANDESMANN MIKSA
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SALGÓTARJANI 
Kőszénbánya Részvény társulat

sze'nterme'kei (szobafütésre és ipari czélokra)

NEUMAN JENŐ cégnél
Sátoraljaújhely

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

valamint p orosz briket kapható.
|jl Superíosfát-m űtrágya  Káli só

I N G Y E N  ráfizetés nélkül becserél öreg használt gram o
fonlem ezeket újakra WAGNER „HANGSZERKIRÁLY"
Budapest, Jőzsef-körut 15. __ I
Árjegyzék ingyen. Címre ügyeljen.

PFEIFFER S> NDOR |
Sátoraljaújhely. 3ro9a és telep: yírpáö-utca 19. (Sujiitliáz.

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

yniandó raktár: román és portland cement homlokzat 
kőpor, asztalt szigetelő lemez és kátrány termékekben.

w

I

312̂ 3—1913. vrh. ss.

Árverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött bir. végre
hajtó ezennel közhírré teszi, hogy a 
saujhelyi kir. tyszék 1912. évi V. 
19452. sz. végzése folytán Dr. Bet- 
telheim Jakab ügyvéd által kép
viselt Sátoraljaújhelyi Takarékpénz
tár végrehajtató részére 2920 kor. 
tőkekövetelés s jár. erejéig elren
delt kielégítési végrehajtás faiytán 
folytán alperestől lefoglalt és 1000 
koronára becsült ingóságokra a ki- 
rályhelraeci kir, járásbíróság 1912. 
V. 648 6. sz. végzésével az árverés 
eltendeltetvén, annak a korábbi 
vagy felülfoglaltktók követelése ere
jéig is, amennyiben azok törvényes 
zálogjogot nyertek volna, alperes 
lakásán Kiskövesden leendő meg
tartására határidőül 1913 évi május 
hó 6-lk napján délutáni 4 órája kuü- 
zetik, amikor a biróilag lefoglalt 2 
drb ló, csikó, tehén, 2 drb- borjú, 
sertés s egyéb ingóságok a legtöb
bet Ígérőnek készpénzfizetés mel
lett, szükség esetén becsáron alul is 
el fognak adatni,

Felhivatnak mindazok, kik az 
elárverezendő ingóságok vételárából 
a végrehajtató követelését megelőző 
kielégittetéshea jogot tartanak, hogy 
amennyiben részükre a foglalás ko
rábban eszközöltetett volna és ez a 
végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem 
tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket az 
árverés megkezdéséig alulirt kikül
döttnél írásban vagy pedig szóval 
bejelenteni el ne mulasszák.

A törvényes határidő a hirdet
ménynek a bíróság tábláján történt 
kifüggesztését kávető naptól számit- 
tátik.

Kelt K.-IIelraec, 1913. ápr. 19

312| 1—1913. vrh. szám.
Árverési hirdetmény,

Aluürt kiküldött bir. végrehajtó 
ezennel közhírré teszi, hogy a 
saujhelyi kir. tvsaék. 1913. V. 
19452 sz. végzése folytan Dr. 
Hettelheira Jakab ügyvéd által kép
viselt Sátoraljaújhelyi Takarékpénz
tár végrehajtató részéra 2920 korona 
tőkekövetelés s jár. erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán alpe
restől lefoglalt és 1920 kor. becsült 
ingóságokra a kira l> he.'meczi kir. 
jbiróság 1912 V. G48j5 számú vég
zésével az árverés elrendeltetvén 
annak a korábbi vagy fel ül fog lai ta
tó k követelése erejéig is, amennyi
ben azok törvényes zálogjogot nyer
tek vo na, alperes lakásán Kiskö
vesden leendő megtartására határ
időül 1913 évi május ho 6 napján 
délután 3 órájára kitüzetik, amikor 
a biróilag leioglalt 2 drb. ló, tehén 
borii) u és terményem s egyéb in
góságok a legtöbbet Ígérőnek kész- 
pénzfizetés mellett, szükség esetén 
becsáron a ul is elfognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az 
elárverezendő ingóságok vételárából 
a végrehajtató követelését megelőző 
kielégítéshez jogot tartanak, hogy 
amennyiben i eszükre a foglalás 
korában eszközöltetett vojna és ez 
a végrehajtási jegyzőkönyvből ki 
nem tűnik, elsőbbségi bejelentései
ket áz árverés megkezdéséig alulirt 
kiküldöttnél Írásban vagy pedig 
szóval bejelenteni el ne mulass- 
szák.

A törvényes határidő a hirdet
ménynek a bíróság tábláján történt 
kifüggesztését követő naptól szá- 
rnitatlik.

Kelt Király helmecs 1913. évi 
ápr. hó 19 napján.

1312 2—1913. vrh. sz.
Árverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött bir. végrehajtó 
ezennel közhírré teszi, hogy a sá
toraljaújhelyi kir. tvszék 1912. évi 
V. 19452. végzése folytán Dr. Bet- 
telheiiu Jakab ügyvéd által kép
viselt Sátoraljaújhelyi Takarékpénz
tár végrehajta/ó részére 2920 K tőke
követelés s |ár. erejéig elrendelt ki
elégítési végrehajtás folytán alperes
től lefoglalt és 1320 K-ra becsült in
góságokra a k. helmeei kir. jbiróság
1912. V. 648 5. sz végzésével az ár
verés elrendeltetvén, annak a ko
rából vagy felülfoglaltatók követe
lése erejeg is, amenny iben azok tör 
vónyes zálogjogot nyettek volna a! 
peres* lakásai! Kiskövesden leendő 
megtartására határidőül 1913. má
jus ho 6-lk napjanák d. u. fel 4 órá
ja kitüzetik, amikor a biróilag le
foglalt 2 drb. ló, csikó, tehén és 
sertések s egyébb ingóságok a leg
többet Ígérőnek készpénzfizetés mel
lett, szükség esetén becsáron alul is 
el fognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az 
elárverezendő ingóságok vételárából 
a v ég rehajta tó  követelését megelőző 
kielégittetéshnz jogot tartanak, hogy 
amennyiben részükre a foglalás 
Korábban eszközöltetett volna és ez 
a végrehajtási jegyzőkönyvből ki 
nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket 
az árverés megkezdéséig alulirt 
kiküldöttnél írásban vagy pedig 
szóval bejelenteni ülne mulasszák.

A törvényes határidő a hirdet
ménynek a bíróság tab ájáu történt 
kifüggesztését követő naptól szárnit- 
latik.

Kelt K.-Helmeo 1912 ápr. hó 19.
Udvarhelyi Béla, kir. bir, vhajtó.

Az Andrássy-utcai 40 sz. 
ház szabad Kézből

E L A D Ó .
Értekezni lehet a tulajdono
sokkal. A kert felső, vagyis 
Hecskére nyíló része „Sza
badság-tér 17 sz. a van cisz- 
szeirva.

A  Kákóczi-ut és Meczner 
Gyula-utca sarkán épült 
házamban több modern 
üzlethelyiség kiadó
1913. május 1-re.
Kávéháznak, vendéglő
nek is alkalmasak.

Dr. Rudali Izraél
ügyvéd

S á t o r a l j a ú j h e l y .  K a z i i i c y  u 3 6  sz.

A K A S S AI  I PARMŰVÉSZETI  
KIÁLLÍTÁSON NAGY ARANY 
EKE MM E L KITÜNTET VE.

ARUCSARNOK SZÖVETKEZETE

Mint az Országos Központi 
Mitclszüverkc/ct tagja.

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

Á l l a n d ó  b u t o r k i á l l i t á s l

Apponyi u. 32. sz. házamat 
amilyen előnyös kölcsöu van

e l a d ó .
^Udvarhelyi Béla. kir. bir. vhejló. Udvarhelyi Béla, kir. hír vhajtó. Bővebbet ugyanott.

Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely

r e k e d t s é g ,  h u r u t ,  e l n y á l k á s o d á s  

f o j t ó k ö h ö g é s  é s  L u k h u r u t  e l l e n

millió ember
használja a _______

Kaiser-féle
ni pl Hitt r 2 ni d iá k  üt.

közj. hitelesített orvosi 
és magánbizonyitvány 
kezeskedik a biztQS 
sikerért.

N a g y o n  j ó í z ű  b o m b o n .

I rsoniai á 20 és 40 i. I doboz á 101.
Kaphatók : Widder Gyula gyógy
szertár és Hrabéczy Kálmán dro-
I.gériüiában Sátoraljaújhely.

SÍ

Jó forgalmú üzlet csa
ládi okok miatt eladó, 
bővebben a kiadóhiva

talban tudható meg.

Egy okos fej
minden alkalommal

Dr. OETKER-féle
vaniiin cukrot á 12  fillér
használ a drága vaniliacső 

helyett.

El il Ifjjobb lőszer tiszták ka
kaó is tea, csokoládé is kré
mek. kuglupf. mártások, tej
szín, puööing is torták részire
Finom vagy porcukorral ke
verve mindennemű tészta 
behintésére páratlan és rend
kívül kiadós, igy kuglupf 

fánk, esászárroorzsa stb.
1 csomag á 12 f. pótol 2 — 3 

csövet.
MíMcnnfllt kaptató millió receptlel
Tészták sütéséhez csak a VA
LÓDI Dr Oetker sütőpor 12 

filléres használandó.

V i l l a n y e r ő r e

BERENDEZETT  

k ön yvnyom d ájáb an  

mindenféle nyom
tatványokat készít
L am lm iiii l a  is  l í r a

Sátoraljaújhely .
Telefonszám 10.

A SZEMERE UTCZÁBAN 
(Csörgői utón) több 
háztelek előnyős fi
zetési feltételek mel
lett ELADÓ. Értekez
ni lehet Perlstein Jó
zseffel Rákóczi-u. 76.
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