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Befellegzett
most már csakugyan a munka
párti szomorú dicsőségnek. T eg
napelőtt a nyírbátori választás 
eredménye nagyon is világosan 
dokumentálta, hogy a nemzetnek 
sehogyan sincs már ínyére a 
korrupció uralma. Megundorodott 
már attól a rengeteg szennytől, 
gyalázattól, amely ennek a párt 
nak dicstelen életéhez fűződik.

Tegnap pedig a pártatlan, 
független magyar bíróság eleve
nen eltemette Lukács László , 
amikor Désy Zoltánt felmentette 
a rágalmazás vádja alól. Most 
már hivatalosan, hitelesen, biroi- 
lag beigazolást nyert mindaz a 
sütet bún, amely Lukácsnak és 
kormán)ának lelkét terheli.

Lukács most már erkölcsi ha
lott. Az volt különben már eddig 
is, mert his/.en már régóta tisz
tában voltunk vek . L)e most hi
vatalosan is megkapta a halotti 
bizonyítványt, l.vvel a bizonyít 
vánnyal nem járulhat sem a 
nemzet, sem a király elé. A ha
lottat sürgősen el kell temetni, 
mert —  illata van es megfertőzi 
a levegőt.

Es az ő halála a munkapárt 
halálát is jelenti. Most jönni tog, 
mert jönni kell a nagyszerű halál. 
Szétzűllik a munkapárt, elpusztul 
a korrupció uralma, hogy helyet 
adjon egy uj, tiszta, becsületes 
kormányrendszernek.

Amig ott fenn, a fővárosban, 
megkondul a halálharang és vrg 
sőt vonaglik a panamakormány, 
addig itt lenn Ujhelyben „városi 
párt** néven újból szervezkedik a 
munkapárt, a Meczner és a Szé
kely Elek pártja.

A Székely Elek városboldo- 
gitó támogatása hozta őket össze 
Es úgy beszélnek, munkájának 
mintha örök idókie be akar
nának rendezkedni. Talán 
van köztük egy-ket jóhiszemű 
ember is. De hát nem veszik 
észre, hogy rossz helyen keres
kednek 5

Odafenn leütötték a munka 
párt lejét. Es itt még rángatód- 
zik a farka. De ez már a halál 
rángatódzása. Odafenn temetésre 
készülnek. Itt meg banketteznek, 
tervezgetnek, buzdítják egymást, 
Ujhely nagy megrontója, Meczner 
Gyula és Székely Elek, a tiszta- 
kezű purilikátor. Sőt még „vá
rosi pártot*4 is szerveznek.

Hiszen az igaz, hogy ez nem 
valami nagy baj, mert nemso
kára úgyis legurulnak korhadt 
piedesztáljaikról, ha jön egy be
csületes kormány, amelylyel néni 
lehet csak úgy kukoricáim. De

addig is. minek ez az i/.léstelen 
játék 5

Es mit vár tőlük a „párt", — 
a szegény, halvaszületett városi 
párt ?

Tiszta közélet, egészséges 
fejlődés lesz még Ujhely városá
ban. De a városi pártnak, a 
munkapárt idétlen gyermekének, a 
Meczner és Székely pártjának, 
higyjék el, már a születése fcelőtt 

is — befellegzett.

A nagy szellemek 
találkozása.

Tegnap még szerubeküpték egy 
mást, ma már lucsókoljak a pi-zkot. 
Tegnap m g undorodtak egymást'*!, 
ma már forr . szireleiubui kéjcleg- 
nek, mámorban u-znak. Tegnap az 
egyik a má'Lrói, sut a harmadikról 
süt a in isik az egyikről, ős a har
madik az egyikről és ma.-dkr. i azt 
állitottH, hogy közönséges Zídvány, 
ma mar hi unu-uokat zengen k egy 
iuá>ról, :ua mar ragyognak egymás 
nak, mint a fényes nap. Lteuetu, 
uram, milyen liliomé látvány ! Aki 
nők csak egy csöpp Ízlése vau, aki
n e k  a gyomra nem vesz be olyan 
erkölcsi di.s/.nó>agokal, az vagy ei- 
fordu', vagy olt „rókazÍK44 a látvány 
szinterén. Milyen zü ütt mar a tár
sadalom, mennyire sülytdt az izles, 
hogy a n>'p, a polgárok tétlen 
nézik.

Egészen pesti mintára ruigy 
tuúr itt is minden, ebben a .-zegeny‘ 
szerencsétlen városban. Lukács ezt 
már rég megtette, rég keresztülvitte 
fent az ország szivében, Budapestet). 
Maga köre gyűjtötte mindazokat, 
akik méltóak hozzá, akikről gondo - 
ta és tudti, hogy konc után, akar 
mértfő.dekre, arkou-bokron át i> 
kutyagolnak. Itt kicsit e‘k* svo lalá - 
tak egymásra ezek a/, urak. Ugy- 
látszik, hogy a vidéki erkölcsük 
megrontása csak húrom évi pakiizás 
után sikerült. Most amig csak titok
ban voltak kaphatók ezek a karak
terek, most amíg lefátyolozva jártak 
keltek, hogy reájuk ne ismerjenek, 
most mar, mint a züllött lányok az 
utcasarkon Kinálgatják szerelmüket. 
Mostanáig még pirultak, most mar 
szembe kacagjak az embert, sze
mérmetlenek, kihívnak! fiira a 
ruhájuk, selyem a szoknyájuk és 
még hatalmuk is van! . . . De 
meddig? . . .

Hogy hízelegnek egymásnak 
hogy dicsérik egymás eszét! Milyen 
fényes, nagy tehetségek, hogy így 
egymásra leltek. Lgylátszik, ha a 
nagy szellemeknek könnyű is a ta
lálkozás, a nagy karaktereknek tálán 
mégis kicsit nehezebb. Evekig kel
lett egymásután bolyongniuk, amig 
egyesültek. Es mennyi kerülőn, 

L a p u n k  m a i

milyen titkos utakon, lesve, lopva... 
Mennyi kupecz, mennyi alkudozás 
és mennyi közvetítés után, (’-akhogy 
egyszer már együtt vagyunk! Es 
miért? Ahogy Vázsonyi mondta, 
„apró kis smucigságokért4* méltó 
ságos mosolyokért, vállveregetésért 
és Ígéretekért, amelyeket, ha apró 
pénzre felváltják, bizony igen keve
set érhet. Ez teljesen rájuk vall, 
erkölcsükre, rí ndszerükre.

Az erkölcseink már oda sülyed- 
tek, hogy ott tartunk, ahol Sodo
rnál)». Dehát ne es>ünk kétségbe, 
d‘*r- Mg ni r a hajnal, igy nem ma
radhat ez tovább. Az első fénysu
gár a Désy ügyből eredve már vi
lágit, már ragy og és nemsokára vi
lágosság lesz tan setét Sátoraljában 
is!

polgármester.
Épületes és feltűnően nagy rá 

területiségre valló dolgok 1 őrt énnek 
a városházán. Mind n jó lélek di- 
os,Tje az Unt, Ujlialyiiek főispáni 
méltósággal feíékedutl megmvntőjét 
s va amennyi nemesen gondolkodó 
segítőtársat.

Ez már csakugyan r ndc-hiú s, 
amit ez az uj nugytehetségü — fáj
dalom, ideiglenes minőségű — po- 
deszta mivel.

Többek kőd. Gondol merészet 
és nagyot s vesd el magad: meg- 
változtatja a hivatalos órákat. Erre 
ugyan a képviselőtestületnek van 
joga, de ilyen rendkiviiii ember, mint 
ő. amikor szükségét latja: fütyülhet 
a képviselőtestületre. Tessék a sza
bályrendeletet jól elolvasni, kedves 
podeszta-heiyettea 1.1.

E h ne plakatitozui a világba azzal 
a koldulásra vonatkozó hird tiuény • 
nyel is. Tessék csak azt a rendőr- 
kapitányhoz áltennil Hadd plakati- 
rozza ő. Naivság azt hinni, hogy 
mindjárt clhisszük u rend bevonu
lását a városházára, hu jó hangzású 
nevét nyomtatásban latjuk színes 
plakátokon. Ne tessék blumirozni 
magút; a köztisztviselői álláshoz ép 
úgy szükséges a szakértelmű, mint 
a parcellázó-hoz. Sőt több, mert ha 
az utóbbit nem érti valaki, legfel
jebb magúnak lehet belőle kára.

Ha ljuk, hogy az előbdók rufe 
rád.ut nyakra-főre húzogatja keresz
tül s üdvös reformokat léptet életbe, 
többek közt a bizonyítvány kiállítá
sokra s a petroleumbeszerzéa- 
re vonatkozóan. No hát két tanács
tag referádáját olvasatlanul húz
hatja keresztül a kék piajbászával. 
A többit azonban hagyhatja. A bi
zonyítvány okkal pedig ne tessék fe- 
lületesktdni, mert még valaki megint 
alszámvevő akar lenni s kriminális 

- öle.
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Éh a petróleumot ezentúl bor
ii ínkint fogják, vásárolni s nem az 
esetenkint szükséges mennyiségben? 
No. Csak ne tessék Lövingerre bíz
ni, mert az reggel korán szokott 
felkelni s esetleg — mint színház- 
felügyelő korában a fával tette — 
megnézi, hogy mi van a petróleum
mal, aminek a következtében a pet
róleum részletekben való felrobba
nása következhetik be.

Ezek csak szemelvények a rend 
uralmának U.ió által leendő feljegy
zéseibe1. Most még ueiu tehetünk 
egyebet, minthogy elismeréssel emel
jük meg kalapunkat a képviselőtes
tület mindazon tagjai előtt, a kik 
Székely Eleket besegítették a pol- 
gármesteri székbe, hogy rendet csi
náljon. Főként pedig a főispán úr 
iránt vagy link hálának, hogy uuiuar 
elvezette varosunk közönségét a i

A  le gújabb  v á -  
rosboldogitás.

Hát ig-Mi Odafenn a központban 
a végsőket szuszogja a haldokló 
munkapárt. Idclenn pedig örvendez
ne^ szónokolnak, banketteznek a 
rnungó hazafiak. Mintha nciu is érez
nék a halál lehelletét.

Vagy talán éppen azért van 
szükségük az egymás bátorítására, 
uz egymás rehabiiitására, az egymás 
dicsőítésére, hogy ne érezzék annyira 
a haldoklás fajdalmait. A uralom- 
házban jói esik még egy pohár bor, 
még egy ki> hősieakedő póz, egy kis 
bátor \ ír tuskodás, ha még úgy rezz- 
ketiiek is a térdek és vacognak a 
fogak.

, . . Ujhelyben vasárnap dél 
után megalakult a „városi part.“ — 
vagy, ahogy a Székely Elek bán- 
kettjénck szónokai tévedésből mon
dották „városi munkapárt.1“ Nem is 
annyira tévedés volt, csak nyelv- 
botlás. Mert a szónok urak jól té
vedtek. Egészen nyilvánvaló dolog, 
hogy « z bizony egy kis munkapárti 
erölküd s, hiába hangsúlyozzák, hogy 
hogy a politikái kizárják a „városi 
párt“ működése köréből, programiu* 
juk a vnios boldogitása.

llónsch Dezső lett a párt elnöke, 
az alelnöke pedig Keicliard Salamon. 
Egyébként pedig a Szé-kely embe
reiből és a Székely támogatására ala
kiét az egész párt, s így rögtön 
tisztában lehetünk a párt intenciói
val. Köszönjük az olyan „városból- 
dogitast", amely a Székely Elek 
túlságosan ismert nevével áll kap
csolatban. _____
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Addig fog élni e* * városi párt 
amig a munkapárt még bírja von- 
nolui az életét. E* pedig már csak
ugyan nem nagy idő kérdése.

Igazán nem vehetjük zokon, ha 
a fuldokló munkapárt apró kis hű
béresei megakarjak édesiteni a hát
ralevő életüket. Miért ne játszanak 
ilyen ártatlan társasjátékot, mint a 
városi párt megalakítása ? Es miért 
ne válasszanak pünkösdi királyt a 
Székely Elek személyében ? Miért 
ne bankettezzeuek, miért no ugrán
dozzanak ?

l ’gyse sokáig tart ez az ártat- 
lau kis játszadozás. Hadd tombolják 
ki magukat, hadd ürüljenek az éle
tüknek, amig lehet. Mert bizony 
mondom tinéktek, fognak meg ezek 
a játékos kis fiuk kukuricán, vagy 
borsón térdepelni.

44 szám. (3)__

A város
parlamentjéből.

Viharos közgylllés.
Tegnap délután rendkívüli 

közgyűlés volt a városházán. A 
képviselőtestületi tagok szokatla
nul nagy számban jelentek meg 
a közgyűlésen,

Ez a szokatlan érdeklődés 
azonban nemcsak a tárgysorozat
ba felvett nagy fontosságú ügyek
nek szólt. Hanem tegnap volt az 
újonnan behelyettesített polgár- 
mesternek, Székely Eleknek az 
első debut-je. Így hát nem is 
történhetett meg kisebb-nagyobb 
viharok nélkül a közgyűlés.

Mindjárt az első tárgy : a 
Farkas Andor ieliüggesztésének 
ugye felkorbácsolta a szenvedé
lyeket. Búza Barna nyiltan célzott 
a Székely Elek súlyos fegyelmi 
vétségeire, amelyekért mindössze 
500 korona pénzbüntetés kapott, 
amig Farkas csak csekély jelen 
tőségü mulasztásokat követett el.

Szóba került a Székely Elek 
ominózus fa-elszámolási Ugye is, 
amely szintén élénk vihart váltott 
ki.

Székely Elek angol flegmával 
hallgatta a Búza Barna súlyos 
szavait.

— Mit izgatja ez a dolog az 
urakat, ha engem nem izgat, — 
mondotta a hűségesen lázongó 
párthiveinek.

Akárcsak a Lukács László 
híres flegmája. De hát maja erre 
az ügyre is világosságot dérit a 
bíróság.

Az is szép kis epizód volt, 
amikor kiderült, hogy egy tör
vényhatósági határozat hamis ki
adványban került a képviselőtes
tület elé.

A közgyűlés lefolyásáról az 
alábbi tudósításunk számol be.

A város kápviselüteslülolét teg
nap dálután ti órára rendkívüli köz
gyűlésre hívta egybe Székely Elek 
behelyettesített polgármester. A kép
viselőtestület tagjai nagy száminál 
jelentek meg a közgyűlésen, ame
lyet Székely Elek rövid beszed ki- 
léretébeu nyitott meg.

Pregrammot— úgymond — nem 
akar adni, mert mint helyettes pol
gármester csak idoig-óráig ül a pol
gármesteri székben. Óhajtja, hugy az 
áldatlan állapotok mielőbb véget ér 
jenek és a városi rend hely reálljon.

A közgyűlés tárgysorozatának 
első pontja:* Zemplén vármegye fő
ispánjának véghatározata barka.- 
Andor polgármester és tisztviselő
társai elleni fegyelmi eljárás elren 
dőlése tárgyában és az aiszámvevői 
áltás helyettesítés utján való betöl
tése.

A hosszú fegyelmi határozatot 
egész terjedelmében feloIva>sa Már
ton Elek h. főjegyző. Azokat a vad 
pontokat, amelyeket ez a terjedel
mes fegyelmi határozat tarta máz. 
annak idején kellé részletességgel 
ismertettük olvasóinkkal.

A képviselőtestület számos tagja 
fölöslegesnek tartja a hosszú irat 
felolvasát, s Székely Elek azt indít
ványozza, hogy szakítsák is azt-félbei 
minthogy a képviselőtestület úgyis 
csak tudomásul veheti a főispánt 
Ihat írozatot, de érdemben nem fog- 
alkozhatik Vele.

Kincs s>y Péter eré.ycsen tilta
kozik ez ellen a felfogás ellen, 
és követeli a fegyelmi határozatnak 
egész tvrj- delmében leendő felolvas- 
tatását.

Folytatják tehát a határozat 
felolvasását, amelynek egyes pasz- 
aiusai élénk közbeszólasokra adnak 
alkalmat-

— Nem igaz ! Főispáni előadás! 
Valótlanság ! — hangzik közbe egy- 
egy tüzes megjegyzés.

Az óriási terjedelmű iratot fel
váltva olvassák a váiosi tisztviselők 
s Kelner Győző tanácsosnak éppen 
az a kellemes szerep jut, hogy a 
saját maga ellen irányuló vádak fel
olvasásával gyönyörködteti a kép
viselőtestületet.

A tárgyhoz Búza Barna szólal 
fel elsőnek s indítványozza, hogy a 
képviselőtestület a fegyelmi határo
zatnak Farkas Andort felfüggesztő 
része ellen lelebbezéssel éljen. Mert 
ha tavaly láttunk egy olyan fegyelmi 
ítéletet, amely az okiruthaiuisitás 
határain mozgó f- gyelmi vétségei 
mindössze 500 k  pénzbüntetéssel 
ujtott, akkor most csakugyan ért

hetetlen, hogy a Farkas Andor 
sokkal kevésbbé súlyos, csekély jel
legű vétségei miatt mindjárt a fel
függesztés alku maztassek. Hiszen 
előfordult mar náiunk, hogy egye
nesen sikkasztással vádolt tisztviselő 
nyugodtan ült a helyén, holmi ma
gasabb érdekekből.

Némethy Bertalan a Búza in
dítványával szemben javasolja, hogy 
a közgyűlés vegye tudoma&u a fő
ispán határozatai.

Az mditvány szavazas alu bo
csáttatván, a képviselőtestület szó
többséggel tudomásul veszi a főispán 
fegyelmi határozatát.

Az nlszámvevoi állás betöltése 
tárgyában Székely Eiek azt javasol
ja, hogy ezt az állást egyelőre ne 
töltsék be helyettesítés utján, hanem 
bízzák meg őt, hogy a saj.il belátá
sa szeriut, valamely dijnokol bízzon 
meg az al&zumve\üi teendők ellá
tásával.

Kincsessy Péter, lleriez Sándor 
és Szőllőssy Art húr hozzászólása 
után a közgyűlés elfogadja a Székely 
Elek indítványát.

A tárgysorozat következő pont
ja ; A főispán értesítése az lbU4 évi 
erdei fakihasznalal elszámolása ügyé
ben Búza Barua följelentése foiytán 
tartott vizsgálat eredmény érői.

Ezt a főispáni értesítést egyik

legutóbb számunkban szóról-szóra 
közöltük.

Búza Barna indítványozza, hogy 
a képviselőtestület egyelőre* ne ve- 
gye egyszerűen tudomásul a főispán 
értesítését, minthogy Székely Elek 
ugyanebben az ügyben sajtópert 
indított Búza Barna ellen, s a bíró
ságnál majd kiderül az igazság. 
Azokat az iratokat, amelyekre a fő
ispán értesítése hivatkozik, a városi 
irattárban nem tudta megtalálni. 
Búza Barna. Különben is teljes 
joggal kételkedhetünk a főispán 
'rtesit ősének szavahihetőségében 
mert Búzának már több Ízben volt 
alkalma tapasztalni, hogy a főispáni 
átiratok léuyegileg valótlanságot 
tartalmaznak.

Atuikor Búza az ügy történeti 
elbeszéléséhez logott, kitört a vihar 
a közgyűlési teremben. A Székely
huszárok szörnyű aniiuuzitással tá
madták Búza Barnát, aki azonban 
nem hagyta magát zavartatni elő
adásában.

Némethy Bertalan felszólalása 
után Hornján Elek a következő in
dítványt terjeszti elő.

„A közgyűlés felhívja a polgár 
mestert, hogy a kérdéses íakihasz- 
ná at részletes elszámolását okma- 
máuyoiva, a pénzügyi bizottság 
véleményével együtt a képviselőtes
tület elé terjesszo4*.

Dr. Lichtenstein Jenő szerint a 
kérdéses fa szabályszerűen el lett 
számolva. Neki trröl közvetlen meg
győződése van.

Keichard Salamon indítványára 
a közgyűlés tudomásul veszi a lóis
pán leiratát. ( .j,*.

A kereskedelmi iskola ügyének 
tárg) alásáuál Domjau Elek mind
en, kelőit kou.-tatalta, hogy a tör
vényhatósági bizottság ez ügyben 
hozott hatarozatanak a képviselő- 
testület számúra megküldött kiad
ványa nem egyezik meg a törvény
hatósági bizottság tényleges liatatu- 
zatavai. Akar tévedésből, akár más 
okból történt a dolog, de a kiadott 
határozat nem fi dl a hozott hatá
rozatot. Dómján ott vo.t azon a 
törvényhatósági közgyűlésen es állí
tását más tanukkal is igazomi tudja 
lleriez Sándor, Halász Jozzet, Búza 
Barna hasonló értelemben nyilat
koznak.

Magyarán mondva : ez a kiad
vány hamis, s a föispáuuak hala
déktalanul vizsgálatot kellene mdi- 
tani ebben az ügyben. Dómján 
egyébként azt iuditvaii)ózza, hogy 
a közgyűlés felebbezze meg a ha
tározatot.

Székely Elek megnyugtatja a 
képviselőtestületet, hogy a törvény
hatóság a legnagyobb jóindulattal 
viseltetik a kereskedelmi iskola 
ügye iraut, s a felebbezóssel csak 
rontanánk a dolgon.

Hosszas és beható vita után a 
közgyűlés úgy határozott, hogy 
kereskedelmi iskola a tornacsarnok 
helyén fog fellépülni, a Csizy-telek 
bevonásával. L’j terveket és uj 
költségvetést fognak készíteni, hogy 
az építkezés lehetőleg olcsó legyen, 
és pedig az állatuépiteszeü hivatal 
előzetes megkérdezése és véleménye 
alapján.

A dolog péuzügyi részével is 
behatóan foglalkozott a közgyűlés 
erre azonban jelen tudósításunkban 
nem terjeszkedüuk ki, minthogy 
legközelebb hosszabb cikket szen

telünk a kereskedelmi iskola ügyé. 
nek.

A város szervezési szabályren- 
reudeletének módosítása tárgyábau 
hozott törvényhatósági határozatra 
vonatkozólag a képviselőtestület 
elvben elhatározta a felebbezést, 
érdemben azonban csak legközelebbi 
közgyűlésén fogja tárgyalni az 
ügyet.

Székely
bankettje.

M e gk e zd ő dö tt  
a „ m u n k a ."

Székely Elek, helyette.-itett pol
gármester, minekutána három napig 
kizárólag audiencia-adással volt el- 
foglaiva, vasárnap végre megkezdte 
az annyit hirdetett „munkát.H

Hat bizony nagy munka lehe
tett a színházi vendéglőbe összehozni 
vagy száz „tisztelői", akik őszintén, 
vagy tán nem is egészeu őszintén 
óiznak abban, hogy a Székely Elek 
tiszta keze fogja megmenteni ezt 
a szerencsétlen várost.

Olt trónoltak kelten az asztal
tőn : Meczuer Gyű a főispáu, l jhely 
megrontója és Székely Elek, a nagy 
punfikátor.

Persze, hogy az első pohurko- 
szonlőt Meozner Gy ulára mondotta 
Székely Elek, a másodikat pedig 
Meczner Gyua  mondotta Székely 
Elekre. Azután 11 un.seb Dezső beszelt 
az újonnan megalakult városi part
ról. Keichard Salamon a polgárság 
nevében üdvözölte Székelyt, Kelu:r 
Győző pedig, amint illik, a tiszt
viselői kar uevebell folytatta a taip- 
uy alast e8 arra kérte az Istent, hogy 
„hazunk dicsőségére sokáig ellesse 
Székely Eleket.-

Éne azulau hazunk dicsőségére 
szóiasia e m e l k e d e t t  Székely Eiek, 
d e  u h u  Keimr Győzőnek vá laszú i t ,

(a Kelner Győző es a tisztikar 
dicsőségén], - hanem Keichard 
Salamonhoz beszeli, haugsuiyózván, 
Hogy ne a reiidszervallozasuak, de 
de a városi munkapárt megalakulá
sának oiv elüljünk.

Igen ieiekemelö volt a Meczuer 
Gyuia es a Neiuclhy Bertalan köl
csönös tcikuszoulöje. A régi ellenfe
leket most Összehozta a „városi 
pailM. E.ubb a lonpau dicsérté 
agy ou NeiueUiyt, azuiau Nemeihy 
jtíieUltlle ki, hogy neki Meczner a 
példány kepe.

\  egui Kivin Karoly egy keleti 
mesevei örvendeztette meg a tár
sasagot, amely bol azt ukuria kisülni, 
hogy Széké.y Elek ujii.ly vaiosauak 
orvosa, — s erre az összes egybe
gyűltek mar 11 óra lujbati szulosz- 
lollaa, hogy tisztességesebb mulat 
s U g o t  k e l l e s s e n e k  l U U g t l k U a k .

SZÉLJEGYZETEK.
— A Székely bankettről

No, hiszen az ege&z Székely- 
butikéit heiu oiy au vnugraszuiu ese
mény. Ki ülsz az egesz Szekeiy-eia 
koiuo.y saghbaii i

De az olt elhangzott jeleulekle 
leu beszedek közben lóriéul egy egy 
kis nyeivbollus, egy-egy kis gon- 
duiut-íicaloudrts, amelyek tálán ér
demesebbek a túljegyzésre, mint 
^  aga a nagykepú ünnepség. Mert
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gokssor egy-egy Öakénytelen nyelv- I 
bicsaklás jobban bevilágít a lelkek 
mélyébe, mint a legszebben kieir- 
kalmazott ünnepi frázisok.

„Városi munkapart **
Hünsch Dezső, az újonnan meg* 

alakult városi párt dicséretet zeng
vén, a var »Bt \ ál ' . u
városi munkapártot emlegetet. I ’gyau , 
ebbe a hibába a többi szónokok is ! 
beleestek.
j j Hm . . .^Ennek a „politikai har
cokon kívül álló** városi pártnak 
mégis csak lehet valami köze a — 
munkapárthoz.

Reichard sajnálkozik.
Kuichard Salamon, Székely lilé

két dicsőítő beszédében egyebek I 
közt azt mondta, hogy ő e ak 
sajnálkozik azon, hogy Székely a 
helyettes polgármesterséget eivu- 
lalta.

Persze, hogy nem ezt akarta 
mondani. Ki is javította. Azt akarta! 
mondani, hogy ő bámulja a Székely 
energiáját, hogy ilyen üreg korban 
is vállalkozik erre a nagy munkára.

De mindegy. Már kiböklieiitett* . 
hogy sajnálkozik.

Bizony, azon mindnyájan csuk 
sajnálkozhatunk, hogy Székely Ku k 
megint elcsúfítja közéletünket.

Ur. vagy nem ur
Ez meg Kelner Győzővel tor* 

tóut. A talpnyalás világbajnoka ja
vában tümjénezett Székely Eleknek 
akit beszédében helyettes polgár
mesterből egyszerűen polgármes
terré léptetett elő. (Mint ahogy 
aajut magával is szokta volt csele
kedni, boldogult helyettes-polgár- 
iuesterscge időjén.)

Azonban, — eh szerencsétlen
ség ! — a „polgármester" szó után 
edelejtette odatenni az „ur“ szócs
kát. Egyszerűen polgármesternek 
merte uevtzui Székely Eleket, *ui 
nélkül.

Nosza felzuduit erre a Székely - 
huszarok tömege.

— l'r, ur, ur 1 — kiáltozták a
megszeppent Győzőke felé, aki sie
tett is jóvátenui a hibáját, és hun 
bánó hangon lebegte ;

— Székely Elek polgármester 
.ur"!

Jaj, jaj, akinek az úri voltat 
már így kell kierőszakolni...

Némethy szégyeli magát

Nómethy sehogy sem akart dik* 
ciózui addig, amig a főispán tuöbb 
nyilvánosan meg nem dicséite őt. 
Ekkor pedig igy kezdte a mondó- 
kájá l:

— A megszégy euülésig dicsérő 
főiepáni szavak stb . . . lehat ízé- 
gyenkezett a főispáni dicséret miatt. 
Igazán szép tőle. Mert bisony netu 
valami nagy dicsőség az, ha valakit 
Meczuer Gyula megdicsér . . .

A császárzsemlye.
Még az egyik pincér is akarat

lanul szellemesktdeli. Császárzsömlét 
hordott szét a közönség kozott, e az 
egyik vendég felkiáltott:

— Nini, császárzsemle!
— Jaj, ne tessék ilyet mondani 

— felelte a pincér — mert ez a be 
széd kii álysértés !

Szegény piucér nem is sejtette, 
hogy ez a kijelentése menynyiru 
aktuális a Székely Elük bankettjén. 
Jó, hogy Székely Elek nem hal
lotta.

Gyors tempóban. J tá t já k , hogy az öngyilkosságot re - 

l' |  • i* | r. l volvorrel követték ol. Mire azonban,Mem Karoly egyebek k ö . t ^ I  rend3| RÍU, budipesti Putrnir ioUa«-

A fertőzésnek elejét veendő, Gut- 
niau dr. a bz'oset után azonnal fel

lentette, hogy ő és a többi 
„gyors tempóban fognak menni 
Székely Elek után."

Ez igen k< llemes jóslat. Bár 
csak menne Székely Elek minél 
gyorsabb tempóban — a város élé
ről a jól megérdemelt nyugalomba. 
Csuk minél gyorsabb tempóban.

Egyébként a Klein Károly jós
lata alighanem be fog válni.'Mert — 
úgy lát-zik — a munkapárt most 
már csakugyan gyors tempóban — 
menni fog, hogy helyet adjon egy 
becsül *tes kormányrendszernek.

A szerelem 
halottal.

“ K özös e lha tá rozással."
Gyermekek voltak még mind a 

kelten. A fiú 19, a leány 15 észtén 
dő>. Ma reggel találták m-g őket « 
rétéi1, az országút mellett. Már nem 
volt elet egyikükben sím. Alaposan 
végzett fiatal életükkel a revoiver- 
golyó.

A fiút l'thér Dezsőnek hívták. 
Kedv s, szimpatikus, fiatal ember 
volt. Ezelőtt szertári gyakornok volt 
az allamva. utaknál, uiúhb írnok a 
Dr. Gombos Gáspár ügyvédi iioda- 
daj.ibau.

A leány Tóth Annus IV. oszt. 
po'gáii iskolai tauu ó, Tóth István 
ny. szerv ucsi gazdatiszt leány a. Naiv 
lelkű, ideális gomlo.koza.-u kis leány, 
akinek még nagyon sok várnivaluju 
lelt volna az élettó .

Már régen szerették egmast. A 
fiú gyakran edalogatott l'óthekhoz 
Szoiuolorba, ahonnan a kis ituuy 
miudennup vonaton járt be l juely be, 
az iskolába. Tollúk szívesen latiak 
a sziiupátikus fiatal fim, de a Ken i 
Dezső edesatyja nem jő szemmel 
nézte a lia viselkedését.

Kebel D -zsőuek nemsokára be 
kellett volna rukkolnia a katouasag 
no/, Ez még jobban elktsurilelle u 
szerelmes fiút, s megérlelődött ben
ne a sólet terv, hogy öngyilkos lesz. 
Szegény kis Tóth Annus pedig el
határozta, hogy akkor u is együtt 
ital meg a szerelmesével.

Tegnap, az iskolai órák végez
tével Tóth Annus mm utazóit haza 
Szomotorba. Emléktárgyakat oszto
gatott szel az isktlalursüüi kozott 
és búcsúzott lő.ük. A tarsai trefara 
vettek a dolgot, mert iitiu hitték, 
hogy a kis leány e.határozása ilyen 
végzetesen koiuo y .

Fehér Dezső is többszőr mon
dogatta barátainak, hogy öngyilkos 
lesz. Persze az ö szavat seiu veitek 
komolyan.

Tegnap estefele együtt a* tait 
a szerelmes pár az újhelyi főutcán. 
Aki igy együtt lattá őket, nem gon
dolta volna, hogy ez u k* t viruló. 
Italul élet mar ei vau jegyezve u 
haladul.

Esto aztán kimentek a temető 
vei szemben levő „Púira* vendég
lőbe, ahol egykét pohár sort ittak. 
Innen pedig élboly ongtak a rétekre, 
llogy merre jártuk, mit csináltuk, 
azt csak ők tudjak, meg a jő Isten, 
aki a szerelmes sziveknek mindig 
megbocsát

Ma v irradóra már halva találták 
őket, az országul köztiében, nem 
messze a Pótfatól. A 'ölt sebek mu

revolvert valaki már ellopta a 
helyszínéről.

A rendőrség ré-aéről Seluuidt 
főkapitány és Steril ható-ági orvos 
mentek ki a dráma színhelyért*. A 
A szerelmesek több levo'et hagytak 
hátra. Fehér Dezső levélben aira 
Kéri a rendőrséget, hogy a boncolást 
mellőzzék és közös sírba temess’k 
őket, Tudatja továbbá, hogy közös 
e határozással mentek a halálba.

A fiú azonkívül az édesanyja 
számára hagyott egy levelet, a leány 
pedig a szüleihez, T uh Alajost:*'- 
polgári iskolai tanárnőhöz és *gy 

I barátnőjéhez intézett egy egy levelet, 
amelyeket a rendőrség a c mzettek- 
uek kézbesített.

A rendőr g a vizsga ati irato
kat áttette az ügyészséghez. Mint 
értesülünk, a bonco ást m -lő/ ii fog 
ják. Ami a közös sirt illeti, ez már 

zó ói; dolga. Talán nem fognak 
elzárkózni attól, hogy a kéj szer tő 
ziv egymás mellett pihenjen.

i i í k ü K .
Eljegyzés. Konyv-V Sándor 

uagt-surosi tó.dbirtoko- eljegyezte 
Kroó Aranka*, Kroó (i.u.a tekin
télyes **s köztiszteletben nlló újhelyi 
nagykereskedő leányát, apunk ki 
tűnő munkatársának, Kroó Józs* f 
bankfőkönyvelőnek hugat.

Szabó Jakab ünneplése. Meg
írtuk, hogy Szabó Jakao igazgató 
ai>iló nyugalomba l e p .  s • u ; k . |  i i . i- 

bé>l voil tanítványai méltó ünnep- 
lesben fogjak részesíteni a Hváló 
taiiferfiut. Ebből az a kanomból most 
az izraelita liKáözseg iskolaszéke a 

ovelkezö im ghivót bocsájlolta szét.
„A sátoraljaújhelyi izraelita 

hitközség iskolaszéke Szabó Jakab 
iguzgató'tanitó ur tiszte elére abból 
az alkalomból, hogy itt eltöltött 
29 <-vi, összesen 33 évi t a uh ói 
működés után nyugalomba lep, 
nehéz «s fontos pályáján eleit 
sikereinek, hazalias • s va ashii 
buzgalommal szerzett érd..•mi inek 
eUsim-réseűi, kurö.tve haia-an lel
kesülő volt tanitváuyaiva- és 
mindazon testületekkel, melyek 
kebelében a távozó tai.itó ur ern- 
berbarali es kuiturszolgálatot tel
jesített f. évi JUtlIUS lló 15-éll d. 
e. 10 és fél órakor hitközségünk 
tanácstermében iskolaszéki disz- 
gy ülést tart. Felkeljük azokat a 
testűiét két, melyek az ünnepedet 
S diszgyü és* u.üdvözölni kívánják, 
e szives szánd iKuaat és megbízott 
sz .mókusát az ünnepség sorrend
jének megaliapilása érdekéből dr. 
Reichard falamon isno:asz. elnök 
urnái junius hó -Óig bejelenteni 
méltóztassauuk, Ukoiáik tai.iió 
testületé es liüvend k* i a távozó 
igazgató tiszteletere a városi sziu 
házban rendeznek színi előadással 
egybekötött ünuepéiyt, meiy egy
úttal évzáró ünnep is lesz. K z- 
detü d, u. 4 órakor. Este 8 óra 
kor iskolánk földszinti termoibi n 
társas vacsora ieeud. T utók ára : 
Szeiuélyjegy 4 korona, c-aladjegy 
személyenként 3 korona. Vacsora- 
jegyek dr. Beltcilieiiu Jakab iigyk dr. Belteiheiiu •lakai 
ved és Kozma Ármin tanító lírák
nál kaphatok, ií szívevük szív 
kedjenek junius hó 1<> lg jelent
kezni."

— Megfertőzött orvos. Megírtuk, 
hogy Nugymihalybau Dr. Pogány 
Geró orvos vétkes hanyagsága miatt 
egy veszett kutya által megharupott 
kis fiuu kitört a veszettség s mt* 
is hall a nagymihaly i kozkorhazban.
A gyermeket Horuyay Béla dr. »auj- 
heiyi törvényszéki orvos és Gutinaun 
Eipót dr. uagymitialyi kororvos fel
boncoltak, miközben Guttuaun dr. 
a bouckéssel megsértett^ a kezét.

be, ahol beoltották, s mint most ér
tesülünk, állapota teljesen jóra for
dult és pár nap múlva haza is uta
zik Nagvtnihaly ha.

Tan toyyules volt a múlt hó 
2S*án Cirokabelán. amelyet a ssinnai 
tanít ói járáskör rendezett. A gyűlés 
föl várnán Grund Károly szinnai 
plébános 50 koronát adott á- u kör
nek palyadijul „A vallas az erkölcsi 
nevelés szolgálatában" rituü érteke- 

kidolgozásáért. A gyűlést köt- 
ebéd követte, utana pedig a fiatal
ság táncra kerekedett.

— A foyimn Kazincy Önképzőköré
f. hó 7 én (szombaton) d. u. fél ö 
írakor tartja záróünnepélyét a kö- 
vetkező műsor szerint. 1. Weber: 
Euryanlhe, eiuadja a (zenekar). 2. 
Boc-ubesz* d mondja ; Dépy László 
\ III. o. t. az önképzőkör elnöke. 3. 
Veith: A szarvasbogár és a rózsa, 
előadja (az énekkar). 4. Az együgyü 
paraszt Szeutjobi Szabó Lászlótól, 
szavalja Ferer.ezy 1. o. t. 5 Magyar 

laiok, előadja a zenekar- 0. Vá
radé Kun Petőfi a Hortobágyon 
(melodráma), szavalj* Buday István 
Vili o. t. zongorán kíséri Tóth L. 
hegedűn Rtdulovics A., cimbalmoa 
lsépy L. \ 111. o. t. 7 Bihari keser- 
gője (vonós-négyes), előadjak . Ki* 

k 1., liidulovics A. Sztanykov&z- 
Ky 1 Vili. és iiozemuüller /. VTl.
. t. 8. Kégi magyar világ dadüzér, 

e őadja az énnek kar. 9. Garay : Az 
obsitos (részlet) szavalja Kuzciuszky 
Vili. o. t. 10. Eperjessy B. Bucsu- 
dil és Bihari koronaciós magyarja, 
zongorán előadja Simonovits S., he
gedüli kiséri Kuuuk 1. Vili. o. t. 
Fabányi : A tót taucinester monoiog 
e.oadja lsépy L. Vili. o. t. 12. Je- 

ntés az önképzőkör működéséről, 
tartja Hadulovics A. főjegyző Vili.
o. t. Uffenbach nyitány az Orfeusz- 
t*,; , eióadja a zenekar. 14. Szentir- 
mai induló, előadja az éuoekkar. A 
t. közönségei ez utón is meghívja 
az eluökség.

A SAC. mulatiaya. A „Sator-
aljaujhelyi Athielikal Club" uj teu-  
nis pály ák és sport-telep lé te s ít ése  
céljaira 1913. évi junius hó 7-én,
>zuiubatou a a t e r a  ju U jh e lybeu,.a Va- 
daszkürt kerthely lségebeti zá r tk ö rű  
nyári táncmulatságot rendez. Be- 
lepti-dij : szeiuélyjegy 2 K, csa lad-  
jegy L K. Feaiilizctesek k ö szö n e t te l  
fogad'.útnak. Kezdete este 9 ó rak o r .  
Kedvezőtlen idő esetén zárt helyi
ségről gondoskodva van. Aki téve- 
-1 “ahol meghívót nem k a p o t t  s e r re  
ig  nyt tart,  forduljon eziránt Dr. 
Mizsak József egyleti t i tk á rh o z .

— Öngyilkos körjegyző Gyar
matin H \a méhestaivai körjegyző 
vadászfegyverevel véget vetett ele
iének. Múlt héllöu lm atal vizsgalat
nak kellett ott bekövetkezni, s ha
bár a bizottság fogadására előké
születeket telt mit igazol a postán 
rendelt sokfele zöldség újdonság, 
mégis egy óraval megelőzte a bizott
ság érkezeset es golyot röpített a 
haiuiitekaba, mely annyira szétiou- 
.•solta a fejet, hogy agy velője tel
jesen szetfreccsein a szobában. A 
kellemes megjelenésű és kedvelt 
embert habár csak rövid négy évig 
vezette onalloan hivatalát, könnyel
mű életmódja megfosztotta Uepe 
bizalmától es azzal elesett a sok 
magauiuuukaialokkal járó jövede
lemtől. Úri passzióit fizetése neiu 
fedezhette, közpénzekhez nyúlt. 
Azon tudatban tehat, hogy a vizs
galat kideríti buuüs manipulációit 
a halaiban keresett menedéket. Az 
elsikkasztott összeg nagysuga meg 
nincs mcgahapilva, de a vizsgalat 
kezdette maris 3000 koronán felüli 
hiányt mutat fel.

Ür
Szerkesztő:

K Á R P Á T H Y  L Á S Z L Ó .
Szerkesztésért teieios:

S Z E R K E S Z T Ő S É  0.

Ni«ulutuia|douo»

L A N D E S M A N N  MIKSA
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JOHAN MARIA FARINA Gegenüber dem Rudolfspiatz
csakis ez a valódi

kölnivíz, kölniviz-pouder és kölnivíz-szappan.
Kapható drogériákban, gyógyszertárakban és illatszertárakban

N E T E S S É K  E L F O G A D N I
Kölnivíz-szappant. küinivizet poudirt, ha nincsen rajta az. eredeti »*s elvedül valódi, de sokszor után 
zott JOHAN MARIA FARINA Gegenüber dem Rudolfspiatz Akkor nem kell elfogadni helytelen . után- 

t kölnivizet kölnivíz poudert és kölnivíz szappant, ha az itt j- /.* tt eredeti készítmény neiu \ ona kap
ható az On lakhelyén, tűért a világhírű cég magyaror-zagi képviselete;

HOLCZER EM IL ZOLTÁN, Budapest, V III kér .  Szigetvári u. 16 szám
egyszerű levelezőlapra azonnal válaszol és közli hol szerezhető h ■ az eredeti minőség.

ELADÓ
a Kossuth Lajos utcában jó forgalmú helyen levő eme
letes ház elköltözés miatt előnyös feltételek mellett. 
Továbbá

KIADÓ
ugyanott két üzlethelyiség, egy raktár, esetleg egy két 
szobás és három szobás lakás. Értekezhetni lehet minden
nap d. e. 9—10 óráig dr. Csizy Béla ügyvédi irodájában

I N G Y E N  ráfizetés nélkül becserél üreg használt gram o- 
fonlemezeket újakra WAGNER ..HANGSZERKIRÁLY” 
Budapest, Józsuf-kürut Iá. ' ——
Árjegyzék ingyen. Címre ügyeljen.

PafeQCf Olln-PEARSON
lányáétól előtHttríTT

m in d e n ü tt e ltn m e rv * .

JünlnfMkitti mi

i  jelenkor legmegbízhatóbb f e rtő tle n ítő je .
Sî nnltott anyacok bn«zniUtafcrt0Üenlt#«nél h«taiy< 

t á l á n .
K é r d e z z ü k  a z  o r v o s t !

■r Rcudfirfar te té r té r z s o r v n i
a CREOLIN-PEAESOJT fel81 ify nyilatkozik

„Ei tg  m m rc lg z i tU s á g i  termék'1
■ V *  Mindenütt kapható' "V G  

ódrakodjank é r t é k t e l e n  u t á n z a t o k t ó l  éakérjük 
kifejezetten

PACOLIN-
PEARSON-t [j c so k is  ilyen ól - 

mozott dobozokban.

Ciak Pearson-féle készítményt használjunk- 
PACOLIN MEDOL CREOLIN

I kg  K ISO (rüh eljeni ezer) 100 g r 60 f. t kg K 2 40 
Mindenütt kitüntetve!

Utóbbi kitüntatéaek Arany érem  és tiszteletd íj Turia- 
ban. D rezdtbaa. Brüasel. Rio de Janelroban.

Raktár ; Hrabéczy Kálmán drogéria
Sátoraljaújhely.

Jég
h á zh o z  szállítva  n aponta  
k ap ha tó

K LEIN  G ÉZ A
kereskedőnél. Telelőn 64

1 1 es fel orakor Saujhelyben Kaziu- 
czy-utca 78 sz. alatt a végrehajtást 
szenvedő lakásán elárverezem azon 
992 koronára becsült ingókat, rne- 

I Iveket a saujhelyi kir. járásbíróság 
'912. Sp II. 1276119 sz. végrehajtást 
rendelő végzése alapján a saujhelyi 

j kir. járásbirósági 1913 V. 501 1 sz. 
i végrehajtási jegyzőkönyvben 1 —18. 
tételek alatt lefoglaltam u. m. : bú
torokat, stb.

Saujhely 1913 máj. hó 30-án.
Rosner Imre

kir. l'ir. \ hajtó.

V.

1012913. vh.
Árverési hirdetmény.

A saujhelyi kir. jbiróság 913 
2184 >< számú végzése folytán a Ke 
reskedök iparosok és gazdák hitel 
szövetkezete 218 kor. 93 fill. küvt 
telesének és ezek járulekainak be 
hajtása v.-gett 1913 évi junius 6 an 
d. e 11 * orakor Sa toraljuujhelvbeu

ladó
SátcraljaujHfciy Eeg- 

fo rsa im a sa b b  u k á -  
jábari a

Ráköczy
utcáiban

a 4U és 3 5 -ik  szám ú  
k é tH á z é se g y  5 0  60  
ho rd ó ra  va ló

ungvári pince.
B őve bbet 

a k ia dóhivatalba n.

| ICIüjina vh.
Árverési hirdetmény.

A saujhelyi kir. jbiróság 910 
\ .  1924 2. szaiuu végzése lolytan 
u KeresKtdők, iparosok és gazdák 
hitelszövetkezet 90 K követelésének 
és járulékainak behajtása vegeit 
1913 évi junius ho 7-en d e. 10 

, orakor Saujiielyben Árpad-utca (i. 
szám alatt a végrehajtást szenvedő 

| iakasán elárverezem azon 892 koro
nára htCsll t ii gokat, melyeket a 

j saujhelyi kir. törvényszék 10868 
'910 V. sz.iimi vhajtást rendelő vég 
| Z"-e alapjai! a saujhelyi kir. jhirósari 
; 910 \ .  1924 2 sz.iimi vé^rt hajtusi 
jjkvheu letelek alatt le és lel ic fog
házam s melytk a 909. Y. 2211 2 
szaiuu alapfoglaiusi jkvckb n 1 — ]y 

* K alatt vaunak összeírva u. iu. :
I bútorokat, stb.

Saujhely, 1913 máj. hó 21 . u.
Rosner Imre. 

kir. hír. vbajtól.

Jókai-utca 41 sz. alatt a végrehajtást 
szenvedő lakásán és üzletében elár

verezem azon 060 koronára becsült 
ingókat, melyeket a saujhelvi kir. 
jbiróság 911. Sp. Hl. 295 1 sz. vég
rehajtást rendelő végzése alapián a

sági 912 V. 2184 2 
\hajtási jegyzőkönyvben 1 —12. 

telelek alatt lefoglaltam u. m : bú
torokat, stb.

Saujhely 1913. május 20.
Rosner Imre kír. bir. vh.

VlLLANYHRORE
BERENDEZETT 
könyvnyomdájában  
mindenféle nyom
tatványokat koszit
LiiiitlfMiiaiiii lliliMi rs

Sátoraljaújhely.
Telefonsram 10.

X

20 db 300 korona
névértékű _I

A KAS S AI  I PARMŰVÉSZETI  
KIÁLLÍTÁSON NAOY ARANY 
É REMMEL KITÜNTET VE

kASSAI b l l l i l ík M I l l )  ll 'M M lk
4 
4 
( 
4 
4 
4 
4

Eladó
jYiezögazöasági gank részvény.

Bővebb felvilágosítást nyú jt :

EISERTH ISTVÁN,
iljabb Miklós Béla gondnoka.

K iadó  üzlethe lyisé g.
a volt Schőn és Barna Uzlethelyi-

Kit
SALGÓTARJÁNI 

kőszénháriya Részvény társulat
széntermc:kei (szobaíütésre cs ipari czclokra)

NEUMAN JENŐ cégnél
S á to ra lja ú jh e ly

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

valamint porosz  b r ik e t kapható. 
S up erfos fá t-m ú 'trág ya  K á li só

1

Arlc sa rno k  szö v e tk ez ete

Mint az Országot Központi 
Hitehzöterkczct tájjá : t

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

ségek a i’utőfi-utcai 
Polgár Lászlónál

rész. Bővebbet

( Állandó butorkiállitás! ^

934 1913. vh
Árverési hirdetmény.

A saujhelyi kir. jbiróság 913 V. 
ŰG31 sz. végzése folytan Mezőgaz
dasági bank 3000 korona követelé
si nek é> járulékainak behajtása vé
geit 1913. évi junius ho 16-an d e.

|  PFEIFFER SÁNDOR építőmester.

4  Sátoraljaújhely, jroüa és telep: /irpácl-uka 19. Mailniz.
ü

Elvállal mindennemű épületek tervezését és felépi-

8 lését, építkezések művezetését és leszámolását, tűzbiztos 
gipsz és vasbeton menyezetek készítését minden néven

8 nevezendő vasbeton szerkezetek statikai számítását 
és azok kiv ite lét, cement, granáttóterrazó, keramit, 

fit aszbeszt, aszfalt stb. burkolatok készítését, 
no JlllzndÓ raktár: román és portland cement homlokzat

fit kőpor, asztalt szigetelő lemez és kátrány termékekben.

S » ; , iN y m a im  la t  c ím  síin Ahkta t» l á t t a  könyvi yu t  ui|;.táii bátoraljaujhely.
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