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Zemplénmegye
j e g y z ő i .
Irta : B ú za  B arna.

Olvasom, hogy Zemplénvár- 
megye jegyzői Meczner Gyula 
villanygyári elnök ur vezetésével 
tisztelegtek a miniszterelnöknél és 
a belügyminiszternél s az inter 
nitusukra segélyt kértek. Olvasom, 
hogy a miniszterelnök is, a bel
ügyminiszter is nagyon szívesen 
fogadta őket, a belügyminiszter 
megígérte, hogy hozzájárul az in- 
ternátus költségeihez s a jegyzői 
nyugdijszabályrendeletet is jóvá- 
hagyja, ez aztán egészen boldoggá 
tette a jegyzőket s a szónokuk 
bejelentette, hogy Zemplénvár- 
megye jegyzői ezt a kormányt 
mindig és mindenben lelkesedés
sel fogják támogatni. Azután va
csoráztak a jegyzők a Pannóniá
ban, ott kegyesen megjelent köz
tük Meezner Gyula főispán, akit 
határtalan lelkesedéssel fogadtak, 
lelköszöntötték, a főispán pedig 
elérzékenyülve kitárta atyai keb
lét s keblére ölelte a jegyzőket, 
Így ölelkeztek egymással nagy 
szerelemben s most már ásó-kapa 
se választja el őket egymástól.

Olvasom, hogy huszonhalan 
Valinak a küldöttség tagok, akik 
a kormányt s a főispánt a zemp- 
lénvármegyei jegyzők támogatási 
ról biztosították.

Olvasom ezeket a hangos hír
adásokat s eltűnődöm az emberi 
dolgok vdltozandóságán. Istenem, j 
hát csakugyan ilyen az élet és 
ilyenek mind az emberek f

Visszagondolva egy nagyon 
szép és nagyon sikerült társas-

vacsorára, amelyen Zemplénvár- 
megye jegyzői Dókus Gyula al
ispánt ünnepelték. Milyen lelkes 
hangulat volt! Milyen büszkén, 
bátran hirdették a jegyzők, hogy 
ők a hatalom erőszaka ellen is 
megállnak elvük és meggyőződé
sük mellett! Akkori elnökük, egy 
erős, hajthatatlan, igaz magyar 
ember, milyen önérzetesen mon
dotta, hogy a jegyzők tisztvise
lők, de nem szolgák, nem páriák, 
s a hatóság csak a munkaere
jükkel rendelkezik, de a lelkűkkel 
nem. S a férliönérzetnek, a kar
társi összetartásnak ilyen erős 
megnyilatkozását látva milyen jól
eső örömmel szólottáin én arról, 
hogy egy jegyző magában gyenge 
a hatalommal szemben, de ha 
száz jegyző kezet tog s összetart, 
ezen a becsületes összetartáson 
megtörik a hatalomnak minden 
erőszakossága.

Meczner Gyula főispán ur ak 
kor elmaradásával tisztelte meg 
azt a vacsorát. Azért volt olyan 
kedves, barátságos, lelkes a han
gulat.

Most már Meczner Gyulával 
vacsoráznak együtt a zempléni 
jegyzők. Hallom, azért, mert Dó
kus Gyula nem tudott semmit se 
kicsinálni nek;k, Meczner Gjula 
pedig, alighogy összebarátkoztak, 
egyszeribe megcsinálta a nyug- 
dijszabályzat módosítását, sőt már 
igeretet is szerzett az internátusra 
való államsegélyről. 1 lát ott hagy
ták Dókus Gyulát, s most Mecz
ner G)ulával ölelkeztek össze, s 
az ő tiszteletére vacsoráitakl Így 
változik a világ.

Ó^bizony én könnyen elhiszem, 
hogy jobb volt az étkezés a Pan
nóniában, mint az az egyszerű

|vacsora, amit Dókus Gyu’a tisz 
teleiére fogyasztottak el a jegy
zők. Jobb is, izletesebb is, ,drá- 

1 gább is. De annyi csalódás után 
jse tudok szabadulni attól a meg
győződésemtől, hogy mégis akadt 
egy két jegyző, akinek az újhelyi 
egyszerű vacsora jobban esett, 
mint a fényes pesti bankett.

Vájjon csakugyan az összes 
Zeniplénvármegyei jegyzők nevé
ben beszélt-é az a hussonhat kül
döttségi tag ? Vájjon csakugyan 
az összes zeniplénvármegyei jegy
zők mind egy szálig támogatni 
fogják e most már mindenben a 
kormányt, s vájjon azok a derék 
és bátor magyar jegyzők, akik 
még az áprilisi megyegyülésen 
Andrássyval szavaztak, most már 
valamennyien bizalmat lógnak sza
vazni a kormánynak, csak azért, 
mert a kormány megígért a jegy
zői internátusra pár ezer koronát ?

En jó Istenem, hát ez most 
már csak igy megy nálunk? llát 
elég, hogy húszezer vagy ha - 
mincczer koronát adjon egy kor
mány a jegyzők internátusára, s 
akkor megtörténhetik, hogy a 
jegyzők, intelligens müveit, be
csületes — magyar emberek 
mind odaállnak — előbbi meggyő
ződésüket félretéve — bizalmat 
szavazni annak a kormánynak ? 
Akkor már nem panama a pana
ma, nem piizok a piszok, s kö
vethet el a kormány akármilyen 
gazságokat, aljas visszaélésekkel 
meglophatja, megkárosíthatja az 
országot, csak adjon pénzt az in- 
ternátusra, a jeg)zők nyomban 
mind egy szálig bizalmat szavaz
nak neki ?

Mért vetem én meg akkor azt 1

a szegény parasztgazdát, aki öt 
pengőért eladja a szavazatát?

Mi sorsa lehet annak n nem
zetnek, amelyüeu ez az erkölcs 
a legalsó rétegtől a legmagasab
bik befészkelődik ?

Nem, ezer ok volt már arra, 
hogy megrendüljön az emberekbe 
vetett bizalmam, de én mégse 
hiszem, hogy az a huszonhat em
ber valóban Zemplénvármegye 
összes jegyzőinek nevében beszélt, 
nem hiszen^ hogy azért a kis Ígé
retért most már valamennyi jegy
ző bi. álmát fog szavazni a kor
mánynak, a panamisták, a sóvité
zek pártját fogja támogatni s el
lene lordul Andrássy becsületes, 
hazafias önzetlen törekvésének s 
indítványának. En bízom benne, 
hogy vannak, s nem kevesen van
nak a zempléni jegyzők közt szi 
lárd jellemű, erős meggyőződésű, 
öntudatos férfiak, akiknek az el
vük s a szavazatuk nem vásári 
portéka, hogy internátusi segé
lyekért „en gros“, nagyban elad
hassa a jegyző-egylet vezetősége. 
Hiszem, hogy ezek az igazi lér- 
fiak egyszer kimondott szavuk 
mellett meg fognak állni a jövő 

j megyegyülésen is.
Hogy lesznek ilyenek, abban 

bizonyos vngyok. I logy hányán 
lesznek, az majd elválik !

Melyik sajtóper ? A „Sá-
toraljaujhel) “ azt kérdi tőlem, 
hogy miért szünl ettem be a 
„Zempléni Napló" ellen indított 
sajtóperemet. Nag)on lekötelezne 
a „Sátoraljaújhely**, ha megírná, 
hogy melyik és miféle sajtóper 
volt az, mert én igazán nem em
lékszem, hogy valaha valamilyen 
sajtóp rt beszüntettem volna. Mi

Rip van Winkle.
I r ta  P a k o lt  József.

H.idák János, a segédhivata'i 
aligazgató népszerű ember volt a 
minisztériumban. Ennek a népszerű
ségnek az oka az öreg Hűdák saját- 
szerű egyéniségébau rejlett. Mert az 
aligazgató igen kedves, vajszivü, alá
zatos kis emberke volt, aki előre 
köszönt még az alantasainak is és a 
hivatalszolgát is megurazta. Azt le
hetne mondani, hogy Hildák bácsi
nak — igy keli neveznem, mert min
denki igv nevezte — épen az volt 
az egyénisége, hogy nem volt sem
mi egyénisége. Ha valamikor talán 
lehetett volna is nála erről beszélni, 
az olyan messzi időre esett, hogy 
arra bizonyosan még ő maga se em
lékezett. Mindenesetre ez az idő bol
dog házasságának három évtizedes 
korszakán kivül eshetett.

E gyengéd és kíméletes kői til
tásból is bizonyára raéltóztatnak 
■ejteni, hogy lludák bácsi papucshős 
Volt a legideálisubb értelemben.

De ne feszegessünk családi tit
kokat. A léuyeges különben is az, 
hogy Hudák bácsi nagyon népzzerÜ

ember volt. A minisztériumban is, a 
társaséletben is. De legfökép a mi
nisztériumban. Itt határozottan sze 
rették. A kollégái, follebbvalói, alan
tasai egyaránt. Mar húsz esztendeje 
dolgozott a segédhivatalban. Foga 
lóin lett. Az egész minisztérium Hu
dák bácsinak szólította. Ezt nem le
het elégszer ismételni. Még a mi
niszter is.

A miniszterek tudvalévőén na
gyon sűrűn változnak a minisztéri
umokban. Jönnek és mennek az uj 
kormány okkal. Ha uj miniszter jött 
s a személyzet hemutatkozott, öt x- 
oellenciájának feltétlenül megakadt 
a szeme a lludák bácsi kicsi, igény
telen, kopott, semmi alakján, cs 
megkérdezte az államtitkártól:

— Ki az a furcsa bácsi^
Bácsi! Önkény telenül is igy

mondta, és az államtitkár azt fe
lelte :

— lludák bácsi, a segédhivatali 
aligazgató !

A legközelebbi alkalommal aztán, 
mikor a miniszternek do ga akadt a 
segédhivatal aligazgatójával, őtxeel- 
leuciája igy szólította a tiszteletre
méltó aligaigatót s

E a p u u U  m i x

— lludák bácsi!
Mar ez olyan természetes volt.

* Húsz esztendeje dolgozott Hu 
dák bácsi a segédhivatalban s ez a 
busz év ránézve minden nevezete
sebb mozzanat nélkül folyt le. A 
huszonegyedik esztendőben aztán kü
lönös esemény történt. Ezt az ese
ményt lehetne nagy szerencsének is 
nevezni, és ha Hudák bácsi értene 
kártyához, hát bizonyosan valami vo 
natkozást is találhatna a huszonegyes 
szám és e szerencse közt. Mert az 
történt, hogy . . .

De bocsánat, ezt a nagy ese
ményt m m  lehet csak igy. röviden 
előadni. Ott kezdődött a dolog, hogy 
a miniszter őexcellenciája Karlsbadba 
ment hálom heti kúrára. A minisz
ter ugyauis gyomorbajos volt s Karls- 
bad már beletartozott a nyári kor
mányzati prograiumjába.

Egy hete már, hogy őexcellen
ciája lelkiismeretes pontossággal élt 
a kúrájának, amikor a lapok megír
ták, hogy Karisbadba érkezett egy 
osztrák miniszter is, aki pedig igen 
nevezetes férfiú volt. Az osztrák ke
gyelmes urat szintén gyomorbaj kí
nozta. ami arra a tényre enged kö- 
M / A i n a  4  o l d a l .

vetkeztetni, hogy a politika nagyou 
elrontja az emberek gyomrát.

Az osztrák miniszter véletlenül 
.szakmabeli kollegája volt a magyar 
miniszternek s ebből ktfolyölag a 
két kegyelmes urnák az a szerencsés 
ötlete támadt, hogy ők kölcsönösen 
megtárgyaljak a tárcájuk körébe eső 
közös ügyeket.

Ez az ötlet azt eredményezte, 
hogy a magyar miniszter távirati 
utón fordu t a minisztériumához, bi
zonyos foutos akták sürgős elkuide- 
tóaét kérvén. A miniszter rendelke
zése úgy szólt, hogy az aktákat  a 
titkár hozza el. A titkár azonban 
szabadságon volt. Egyáltalán a fel 
minisztérium szaaadsagon volt.

Az elnöki osztály vezetője egy 
kis zavarba jutott. Az aktux igeu 
diskrét természetűek voltak, akárkire 
nem bizhatta őket. Habozott, törte 
a fejét. Annyi ideje nem volt, hogy 
a titkárt visszarendelje szabadsága
iéi. Töprengve gondolt végig a tiszt
viselők során. Egyszerre csak meg
nyomta a villamos csengőt és bizony
talanul mondta a szolgának;

Folyt. köv.____________
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helyt megtudom, hogy mikor, 
melyik esztendőben és mi miatt 
inditott sa jtóper volt az, azonnal 
utána nézek s itt nyilvánosan lo
gok a kérdésre felelni, mert 
ismétlem — én semmiféle dol
gomnak a bizonyításitól és nyil
vános tisztázásától nem zárkózom 
el úgy, mint Meczner Gyula.

Búza Barna

Gecsei ur,
m int h. polgárm ester.

A  főispán kedvence.
A f. hó 17-iki városi közgyűlés 

nagy úrrá tette Meczner főispán leg
bizalmasabb benső emberét s barát
ját, Gecsei Jenő városi zdójegyzöt, 
vagy nem is tudjuk már, milyen 
magas cimiuel tituláljuk ezt az t r- 
derues urat.

Kimondták, hogy adótanácsos- 
jegyző lesz a ciiue s besorozták a 
Vili. fizetési osztály első fokozatába. 
A városi főmérnököt ugyanaz a köz
gyűlés a IX. osztályba akarta soroz
ni és csak azért vette be a Vili. 
osatályba, mert a törvény igy ren
deli. S igy most Gecsei urnák, aki 
érettségi vizsgát se tett, ép annyi 
fiaetése van, mint az okleveles mér
nöknek, vagy mint egy törvényszéki 
birónak, avval a külürubséggel, hogy 
egy törvényszéki biró 12 — 15 évi 
szolgálat után jut ilyen fizetéshez, 
Gecsei ur pedig alig 8 éve van a va 
rosuál s mar ide emelkedett.

Hegy ezt elérhesse, .ügyes játé
kot űztek a címével. Őt ugyanis 
eredetileg adójegyzőnek választottak 
meg. De az adójegyző, mint aljegyző 
(mert főjegyző csak egy lehel) a 
törvény szerint a IX. osztályba tar- I 
tűzik. A tanácsos a Vili. osztályba. | 
Tehát elnevezték Gecseit adót. n j  
csosnak. Igen, de a tanácsos viszont 
a törvény szerint minden 6 évben uj 
választás alá kerül, míg a jegyzőt 
élethossziglan választják. Hogy uliát 
Gecsei ur állása tauácsossaga elle
nére is élethosszig an sző jön, me, ■ 
tartja a jegyzői címet is. Mind a két 
titulusból kiveszi a javát : a jegyzői
ből az élethosszigra szóló választást, 
a tanácsosiból a Vili. fizetési osz
tályt.

S még nagyobb dicsőség is vár 
rá. Mert azt is kimondta csütörtökön 
a képviselőtestület, hogy a polgár- 
mestert akadályoztatása eseten uera 
— mint eddig — az árvaszéki ül 
nük, hanem a legidősebb tanácstag 
helyettisiti. Gicsti ur, mint adó- 
tánácsos, tagja a városi tanácsnak. 
Hát ha most már a polgármester 
akadályozva lesz, miután Schmidt 
rendőrkapitány, Szepesi főorvos és 
Hogyay tanácsos szabad-ágon van
nak, mint legidősebb tanácstag, Ge
csei Jenő lesz a helyettes polgár
mester s ő fog a város képviselőtes
tületében elnökölni.

Nagy érdemei vannak ezekre a 
kitüntetésekre. A városi adóügy 
ositályában, amelyet ó vezet, van a 
legtöbb hátralék. Igazán megdöb
bentő nagy összegű hátralékok vau
nak. Akaduak munkapárti főerabert-k, 
akiknek évek óta 6—8 ezer korona 
községi pótadóhátralékuk van. 8 
egyébként is tízezrekre rúgnak a 
hátralékok. Fel is függesztette miatta 
a főispán -  Karkas Andor polgár- 
mestert. Gecseinek, a kedvencnek, 
aki elsősorban felelős az adóbehaj
tásért. a hajaszála se görbült meg.

Ki hát ez a Gecsei, akibe olyan 
szerelmes a főispán s aki o y au tüut- 
raényesen emelkedett Ujheiyben ?

Megmondjuk röviden ez a Ge- 
otei Jenő egy elcaapott segédjegyző. 
Ht-regiuegyében, Mezővári községben 
volt segédjegy zo s '20 rendbeli súlyos 
visszaélés és mulasztás miatt 1005. 
évben hivatalvesztésre Ítélte Bereg- 
megye alispánja, megállapítván róla, 
hogy a segédjegyzőségre alkalmat
lan és méltatlan.

No, ép ilyen emberek kellenek 
Székely Eleknek. Hiszen Gáthy Gé
zát is ő fogadta fel a városhoz. Fel
fogadta hat Gecseit is. Meczner fő
ispán is rövidesen összubará'kozott 
vele. Ahogy Gáthy t megszerette, 
megszerette Gecseit is. Persze Gecsey 
is nagyszerűen tud választások s 
megy egy ülések előtt korteskedni.

Es "az 1905-ben elcsapott segéd
jegyző ma Ujheiyben városi adót a 
nacsos, az adóügyoszta y vezetője, 
esetleg helyettes polgármester s azon
felül gazdag ember, mert vármegyei 
viri ista. Varmegyei viri ista lett l j- 
helyben 8 év alatt az elcsapott be
regi segédjegyzőből. Mondja még 
valaki, hogy nem jól fizeti ez a va
ros az embereit.

Igaz, itt se a legjobban viseli 
maga;, iuirt pl. lüll-ücu a pénz
ügy igazgatóság megkereste a polgár
mestert, hogy szatuos pontokban 
felsőre.t megállapított hivatali mu
lasztani miatt indítson ellene fe
gyelmi eljárást. De .iát ki meré
szelne fegyelmit indítani Meczuer 
Gyula kedvence ellen ?

Íme, ilyen ízlése vau Meczner 
Gyulának, ilyen emberek az ó bizal
masai s kortesei, Gáthy, az elcsapott 
szo'gabiró, Székely, az eienpott 
polgármester, Gecsei, az elcsapott 
segtdjegyzö. Gyönyörű erkölcsök, 
gyönyörű varmegyei kormányzat!

Jövő szamunkban lesza szeren
csénk városunk s varmegyénk kö
zönségének táji koztatasara közölni 
a Meczner G yua  bizalmas emberének 
viselt dolgaim* szóló fegyelmi lto* 
ietet. Addig is gratulá.uiik Ujhely- 
nek legközelebbi helyettes pogar- 
mesttrétiez!

Székely Elek 
a híveit  ülteti a 

bizottságokba.
Koiyik a híres miiül a minden 

téren es hogy senki se panaszkod
jék, hogy bzekeiy Elek Csak egy 
pillanatig is tétlenül ül, mindenfele 
abszurd intézkedésekkel teszi magul 
nevetségessé. Elismerjük, hogy rész
ben m m  Székely Elek agy úban ío 
gauiatnak ezek az csziuik, Székely 
Elek most Niiutlhy hipnotikus 
szuggiszciejaiiak a halasa alatt tesz 
vesz mindent, de mi sem hittük 
vuina, hogy Székely olyan kitűnő 
médium.

A legfrissebb eset a következő. 
Uúlli Mór eddig csaa megbízás alap- 
jau volt rendes tagja a kepviseioies 
túlélnék, aiue y alkalommal a keres
kedő nui igazgató bizottságnak tagja 
lelt. A megbízatási visszavonlak 
ugyan, de lioih Mór vinus jogon 
leli tagja a kepviae.©testületnek es 
mar ju ius lő en lett erről kiértesítve 
es a ki pviseiotesiüieli ültsekre be- 
hiva. A folyó lio 17-iki ölesen mm 
meg is jeient es reszt is vett.

Deiiut K lfi Mur nem valami ua- 
gy ou lelkesedik Székely E. ekért, 
nosza rajta, ki keli hat buktatni, ha 
jogtalanul is, a bizottságból, és he- 
lyette egy Székely E.éknek sztm-

pathikus embert ültetni. Az olvasó 
nem sokáig fogja törni a fejét, ha
mar ki fogja találni, hogy ez a bi
zottsági tagság Nemethy Bertalan 
urnák lett felajánlva, dirokt azért 
tette magát túl Székely Elek az igaz
ságon, a logikáu és az Ízlésen.

Bennünket nem lep meg a do
log, hiszen tudjuk, hogy Székely 
Eleknek nem lesznek emiatt lelkiis
mereti furd.ilásai, de gondoltuk, hogy 
legalább az első hónapokban igye
kezni fog m3gát és egyéniségét ta
kargatni. Nagyon hamar kibújt a 
szeg a zsákból !

A szegényház
érdekében újból 
m e g i n d u l t  a

jótékony mozgalom.
Ha jótékonyság szolgálatába sze

gődnek az emberek, — ugyebár mei- 
tóztuttak mar észrevenni valami 
sajátos önelégültséggel, mondhatni 
büszkeséggel végzi mindenki a ma
gara vállait teendőket. Vaiarnap sok 
ilyen embert lehetett látni, akik 
mind azon buzgólkodtak, hogy a 
Sátoraljaújhely varos egy huzuijovó- 
beii létesítem szándékolt jótékony 
intézménye; a városi szegényház 
alapjai rakjak le. Mmliia megválto
zott voliia egeszeu a város képi', 
c.-upa jókedvű, derűs arcú ember 
jurta az utcákat ts  meg az idő is 
mintha megellj herei te volna magái, 
mindannyiszor kellemessé változott, 
valahányszor szükség volt ra.

A délelőtti órákban gyönyörű 
napsütéses idő édesgette uz embe
reket a Színház kertbe, ahol a Kas

sai ‘J-ik honvid gyalogezred orszá
gos lurü, kitűnő zenekara hangver 
senyezetl. Es uz uubtrek  lel is 
haszna luk uz oly régóta sóvurgull 
szép időt j ZíUloiuaig megtöltőitek u 
kertlieiyiseget, hogy gyönyörköd
hessenek a szebbnél sztbb da.iamoh 
művészi előadásában. Igaz, hogy 
ekkor még senki aiiu sej telte, mi 
var ra a ué utam urakban. Mindenki 
nyugodtan eivezle a ingyen hang
verseny nyújtotta élvezetet.

Alig hogy vege volt a délelőtti 
Hangverseny Uck, hirleíeu borumi 
tezUell uz eg es Csakhamar meg- 
oredi uz eső, ameiyboi ptdig mar 
vU.sok részünk vu.l az utóbbi be
lekben. Délután 5 ura tajbau azou- 
bau — egy uruvai az utcai terzeue 
megkezdésé e.oll — isiuel »zt p idő 
Koszoutolt a varosra es u Wóüder- 
gyógyszertár eiolt reudezell térze
néi mar luuilegy kelezer ember 
élvezhette.

Mert e.vezet voit, aiuit a kassal 
nuuveüztiiekur ny ujlou a közönség 
ntk és mrg nagyobb elvezet voit, 
ainiKor a jótékonyság sugarat : hé t 
stúpségcü ur i if .u j  M^igpumpolU a 
közönséget u szegény ház javura. A 
gyermeknapi putupolasok csak afelé 
apróbb puiupolúsi gyakorlatok voltak' 
a mostanihoz képest, de azért nem

akadt ember, aki ne sziveseu nyi
totta volna meg erszényét hatszor- 
hétszer is a jótékony cél érdekében.

Fuchs Szidi, Gottlieb Erzsi és 
Jolán, Illésházy Mária, Landesruann 
Frida és Ella és Török Margit vol
tak a gyűjtők és hogy milyen szí
vesen adakozott a közönség, legjob
ban bizonyítja a gyűjtés eredménye. 
Rövid félóra alatt fillérekből 172 K 
22 fillér gyűlt egybe. Eandesiuann 
Ella 43 kor. 7(J fillért, Illésházy 
Mária 43 kor. 55 f-t, Gottlieb Jolán 
32 kor. 82 f-t, Fuchs Szidi lő kor. 
48 f t, Török Margit 14 kor, 49 f-t, 
Eaudesraann Frida 11 kor. 72 f-t és 
Gottlieb Erzsi 10 Kor. 57 fillért 
gy üjtőitek.

Az utcai gyűjtés és az esti fé
nyesen sikerült mulatság anyagi 
eredményű messze felülmúlt minden 
várakozást. Körülbelül 12tM) korona 
a bevétel, amiből jelentékeny összeg 
fog jutni a jótékony óéira. A jóté
konyságban természetesen előljárt 
ismét a város jótevője:  gr. Wallis 
Gyuláné, aki 2 hóul belsőséget udott 
az építkezés céljaira és 100 koroná
val emelte a pénzbeli jövedelmet. 
Természetesen nagy része van eb-- 
ben uz adakozásban a jótékony 
grófnő jogtanácsosának ; Ambrúzy 
Nándor ügyvédnek is, aki minden 
alkalommá', valahányszor Ujlioly 
vaios érdekeiről van szó, készség- 
gél tesz előterjesztést a grófnőnek 
adakozás iránt.

A mulatság alkalmából Székely 
Elek h. polgármester a következők 
közlésére kérte fel lapuukat:

„A szegényház javara rendezett 
mulatság ré.-zlelis elszámolását még 
nem állít haltam egybe, de azért tuár 
annyit közölhetek a varos közönsé
gévé', hogy a bevétel felülhaladja 
az 100*> koronát és u kiadások leszá
mításával jelentékeny össseggel gya
rapszik a szegény ház alapja,

Neiu ruu<aszlhato:u azonban el 
in.r  most, a végleges elszámolás 
előtt sem, hogy hálás köszönetét 
mondjak városunk nagynevű jóte
vőjének : gr. Walliscn Gyuláné Ömél
tóságának, aki a szegényház céljára 
két hold értékes belsőséget adomá
nyozott és ezenfelül 100 koronát 
kü.dütt jegy megváltás címén ; a 3-ik 
kerületi honvtdpuraucsnokságának,
amely a kalonazenekar ingyenes át
engedésével nagyban emelte a mu
latság jövedelmét;  Illésházy Mária, 
Landesruann Friczi és Ella, Gottlieb 
Jolán és Erzsi, Fuchs Szidi és To
rok Margit úrieányoknak, akik az 
utcát gyűjtést gyönyörű eredmény
nyel látták t i ; Illésházy Endre ur
nák, aki a nyomtatványokat rész
ben ingyen, részben önköltségi árou 
szállította ; a villany-gyárnak, amely 
az áramot ingyen szolgáltatta; Kas* 
say Lajos és zenekarának, amiért 
egész éjjelen át ingyen szolgáltatta 
a zenét.

Végül hálás köszönetét mondok 
a rendezőség minden tagjainak fá
radhatatlan munkájukért : a jegyei-

Bebizonyítottad 50-100%-al több szinszappant tartalm az

L.

Schicht „A s s zo n y  dics éret** m osópor m ás, hasonló g y á rtm á n y o k k a l sze m - 
ben. A z  „A sszo nydicse re t" ártalm as a lka tré sze ke t ne m  ta rtra lm a z. A z  a 
m ondá s, m e .y  szerint „Érté kte le n  á ruk  vásárlása a le g n a g yo b b  fé n yű zé s"
h l w A c / f r 1 0 .y a "  la la l0 ' m m t 3 m osószerek, de különösen a m osópor  
bevásárlása térén. A  „SCHICHT** „ é v  sza va to l az áru kitUnö v o l t á l
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két megváltott képviselőtestületi ta-| 
goknak, a mulatságon réutvoti  kö- 
sönségnek, a felülfizetüknek és a vá- 
ros égés* közönségének, amiért ada
kozó filléreikkel jelentékeny összeg* I 
gél gyarapították a szegény húz alap
ját. — Székely Elek helyettesítő 
polgármester.**

UTAZÁS
a szinházfelügyelőség körül.
Andor kő kitüntetése.

Ki ne ismerné Jenesik urat, a 
derék cipészmestert, úgyis mint a 
városi szinház érdemes felügyelőjét. 
Azaz hogy csak volt felügyelőjét, 
mivelhogy Székely Elek helyet te> 
polgármester a napokban elcsapta 
Jenesik uramatjuagas hivatalából.

Nem tudjuk, mivel szolgált rá 
szegény Jenesik az elcsapatásra, de 
hiszen a Székely Elek ilyen irányú 
cselekményeinek nem is kell okát 
keresni. Elcsapott ő már egy sereg 
hivatalnokot, dijnokot, szolgát min
den igaz ok nélkül, s már annyira 
belejött a svuugba, hogy hirteloné- 
beu nem találván más médiumot az 
elcsapatásra, hst szegény Jencsiket 
tette félre az útból.

Ezen ugyan nincs mit nagyon 
siránkozni, mert hűt a derék Jencsik 
ur ezután is vigan meg fog élni az 
ő becsületes cipészmesterségéből, nem 
úgy, mint azok a szegény kis hiva
talnokok, akiket családjaikkal együtt 
nyomorba döntött a bősz Székely 
Elek. Nem is annyira a Jencsik szin- 
házfelügyelői dicsőségének elparen- 
tálasa kedvéért Íródott ez a kis cikk, 
mint inkább azért, hogy illő tiszte 
lettel gratulálhassunk az uj színház- 
felügyelőnek, üli  nem más, tuiut 
Andorkó ur, a polgármesteri hivatal 
iktatója, a kiváló férfiú, a Székely 
Elek leghívebb embere és legaláza- 
tosabb szolgája.

Alighanem az ő bokros és el
évülhetetlen érdemeinek méltó elis
merése és jutalmazása gyanánt ré
szesítette őt Székely Elek ebben a 
kitüntetésben. És a sziuházfelügyelő 
magas és fontos tisztségének betöl
tésére valóban nem is található al
kalmasabb szakférfiú, mint a hűsé
ges Andorkó ur, Meczner és Szé
kely bizalmas embere.

Egészen bizonyos, hogy fog még 
részesülni Andorkó ur egyéb, maga
sabb kitüntetésben is, de egyelőre 
elégedjék m e g a  szinházfelügy élői di
csőséggel.

Illő komolysággal fejezzük ki 
mi is azt az őszinte óhajtásun
kat és reményünket, hogy ezentúl 
többé mar nem lesz poros a szinház 
és kellő rend és tisztaság fog benne 
uralkodni. Bízzunk az Andorkó ur 
aomes buzgalmában és rounkaktdvé- 
ben.

H Í R E K .

Elköltözött . . .
Elköltözött .. .  Néhány nap 

előtt még vigan játszva a gyer
meki pajkosság ezer apróságaival 
szerzett örömet mindenkinek, 
ma már csendesen lehunyt sze
mekkel alusza örök álmát. Teg
nap még legszebb reménye volt 
szüleinek, ma már a gyász köny- 
nyeit facsarja ki szemükből el
múlása.

Az élet, ez a gyötrő, kínos

szenvedés egy utolsót vágott apró 
kis lelkén s aztán, mint valami 
hütelen szerető, elhagyta, eldobta 
magától, hogy soha sommi örö
met ne erezzen, hogy soha töb
bé senkinek ne szerezhessen egy 
gyönyörteli percet.

A kis Rács Sándor, a fiatal, 
az élet szenvedéseit még alig 
ismerő gyermek, ma már kihül- 
tenn fekszik halotti ágyán.

Gyenge, minden leheletét 
megérző testének merevsége ki
áltó bizonyítéka az orvosi tudo
mány tökéletlenségének.

Halotti ágya mellett sok ke
serű elmélkedésre találhatunk 
anyagot, de a fájdalom, a gyász 
keserűsége némaságot, csendes, 
szótalan részvétet parancsol tol
iunknak.

Nem vonunk le tehát szo
morú következtetéseket halálá
ból. Csupán egy könnyet törliink 
ki szemünkből, amit minden i-rős- 
ködés dacára lopott oda a fáj- 
da'oni.

Az esemény iránt eltompult 
lelkű krónikás elérzékenyült a 
kis lváez Sándor halálán és ez 
minden részvétnél, minden gyász
nál többet jelent. . .

Kinevezés. A ni. kir. pénz
ügyminiszter Zsigmond A’b.*rt pénz
ügyőri biztos helyettest Nagvmihá'y- 
ba biztossá nevezte ki. Az uj biztos 
állását ill ír a közeli napokban elfog
lalja. — A király dr. Oláh István kir 
Ítélőtáblái bírót, a munkácsi kir. 
járásbíróság vezetőjét a kassai kir 
ítélőtáblához bíróvá nevezte ki.

— Vasár áthelyezés. A kereske
delemügyi m. kir. miniszter ur meg
engedte, hogy a Zemplénvármegye 
területéhez tartozó Zemplén község
ben a minden év február hó 24-re 
eső országos kirakó és állatvásár 
február hó 12-én, a mind* n év de
cember hé» 21- r e  eső országos kirakó 
és állatvásár pedig augusztus hó 26-án 
tartassék ezentúl állandóan m g.

— Politika a költészetben Köl
tőinkre rossz idők járnak. Tavasz 
elmúlt, nyár nem jö •. Komisz, ned
ves, náthás idők járnak s a megnyir 
kosodott lant lagymatag húrjaira nem 
akad téma. Nem csoda hát, ha po 
táink a politika berkeibe járnak ka- 
lózkodui s ilyen versekkel háborítják 
nyugalmunkat:

Akiket a pararaentből 
ki Tisza doh.

Azoknak minden reménye 
most Tisza dob.

Sajnos, hogy a kö'tő urat 
nem ki nem doh

hattuk, mert rémesen rimes politikai 
nézetét postán küldte be.

— Tragikus viszontlátás. Richt- 
raann Hermán lukácsfalvi öreg korcs- 
maros fia harmincnyolc évi távoliét 
után, az elmúlt napokban hazijöt ' 
Amerikából agg szüleit meglátogatni. 
Az öregek a homo inai állomáson 
várták fiukat, aki mint gyermekien 
távozott el a szülői házból és mint 
deresedő ember került vissza. Meg
ható volt a viszontlátás. Apa és fiú 
egymás nyakába borult és félórán át 
szótlanul sírtak örömkönnyeket, sőt 
még azok is könnyeztek, akik ezt a 
megható jelenetet végignézték. A 
fiatal Hichtman Bárt fát is megláto
gatta, onnan visszajött, mert rosszul 
érezte magát, olyannyira, hogy be
ment a honnai kórházba, ahol bél
csavarodást konstatáltak. Az aggódó 
szülők Chudovszky Móricot, a sátor
aljaújhelyi „Erzsébet kórház** jeles 
főorvosát hívták meg, aki megope
rálta a beteget, de sikertelenül, mert 
meghalt. A megboldogultnak Ame
rikában felesége és kilenc gyermeke 
maradt árván.

— Ráesett a táviróoszlop. Péter 
István posta- és tuvirdaszt reló tegnap

reggel Szerencsen járt, ahol a vihar 
által megtépott. elszaggatott táviró- 
huzalokat javította ki, Egy helyen 
azután a táviróoszlop, amikor a sze
relő éppen fel akart rá mászni, ki- 
dő t és Péter Istvánra esett. A sú
lyosan sérült embert eszméletlen ái 
lapothan szállították he a miskolci 
Erzsébet-kórházba, ahol ma d*lig 
sem nyerte vissza eszméletét s igy 
kihallgatni sem lehetett.

— Rendőri hírek. Groszmann 
Géza áll. mértékhitelesítő kárára is
in ‘rétién tettes egy pár 60> korona 
értékű fülbevalót lopott el. A rend
őrség a nyomozást megindította. 
R'd.-inger Kálmán az „Erzsébet" 
közkórház családi ápolásban levő 
elmebetege, ápolójától Jaczkó Jó  
zsidóétól tegnap megszökött. A rumi 
őrség körözteti.

Országos gyűjtés 9 vármegye 
javára A belügyminiszter leiratot in
tézett a vármegye közönségéhez, 
amelyben megemlékezik ama súlyos 
csapásról, amely Alsó-Fehér, Besz- 
tercenaszód, Hunvad, Kisküköllő, Ma- 
ramaroá, Maros-Törd a, S/.atiuár, Szol- 
nok-Dohoka és l gocsa vármegyékéi 
érte, majd felhívja az or-zíg neme
sen gondolkozó közönségét, hogy a 
szenvedő és mostoha sorsba jutott 
honfitársaikon filléreikkel segítsenek. 
Adományok a belügyminiszterhez 
terjesztendő* be.

A yalszécsi jótékony izr. no 
egylet f. hu 20-an tartotta rueg az. 
uj alapszabályok szerint 3 évre szó
ló tis,;iujitó közgyűlés t,  ;4 mely al
kalommal elnök : Dr. Schw ircz Ig- 
náczné, aleínük : K ni ny Teréz, tit 
>\ár: Székely Győző, pénztáros : Sa
lamon Hermáimé, jegyző : Ráskai Pe
tur ; választmányi tagok: Grünfeld 
Izraelné, Dr. D é v a i  Arrninnó, Szé
kely Győzőm*, Risksi Petemé, Dr. 
Goldberger Ignaczné, özv. Kng á ider 
iguáczné, Ferderher Benőné, Griin- 
waid Arminnó, Guttmann Lajosué 
es Mandul Dezsőm* lettek. Tiszt »iet- 
l)u*i tagokul Dr. Elük Imrén’*, Dr. 
Elek liure es Dr. Schwaruz Ignúcz 
.ettek megválasztva.

— Gyümölcsfacsometék beszer
zése. Az ailami fatelepeken t r i.elt 
gv üBÖh -t icseru t -k iránti kéri . k 
heü) ujtásának határideje f hó 31-én 
jár le, azontúl érkező kérvények fi 
gyelembe nem vétetnek. A kérvények 
1 koronás bélyeggel látandók el. Az
I. osztályú csemeték ára 80 fi.lér; a
II. oszt. 10 f. Ingyenesen csakis 
községbe i kisgazdák kaphatnak, kik 
igazolják, hogy községüket elemi 
csapás érte.

— Félixfurdo látogatottsága. Az
idei fürdői szezon kii ollósén jó! vált 
be, ezt bizonyítja a fürdővendégek 
előkelő, nagy száma Jelenleg ott időz
nek: Iriruás János Szattnár ^isk, ig. 
M dér György és neje Hajdúböször
mény földbirtokos, dr. Giavi Béla 
ügyvéd Debrecen, özv. Lucdnich Iin- 
réné gyógyszerészué Dés, Szokolivics 
Szilárd.!'* magánzó Szeg* d, özv, Tül- 
lies Jánosnéés leánya magánzó Nagy
várad, Wolhruuth Sándor és n-je ku 
resk. Arad, Kazinczg Gábor nyug. kir. 
táblabiró és neje l)ebr»c n, özv, Va- 
radi Szabó Jánosné udvari tanácsos 
nejt  Debrecen, dr. Kolessár Je t I -
v. d Bánffyhutiyad, dr. Papai Kálmán
ná főorvos neje és leánya Hajdúbö
szörmény, Jármi László és neje fö d - 
birtokos Pusztadibas, Tribik Mihály 
postatiszt Kolozsvár, H 'dnagy Iure 
állatorvos Szamosujvár, ifj. Boros Sá
muel földbirtokos Tiszafüred, Széli 
Mihály keresekedő Budapest, Varga 
ujvsr, Writh Antal Ermihaly f i va, 
K. Nagv Iveknére. esperes neje Bog 
dánd, Szikszai Pál nyug. alispán 
Mikó Antal gyári művezető Budapest, 
Grossz Lipótné keresk. Budapest- 
Rokszin Miklós gör ke1, esperes Czéh- 
telek, ltoiser Antal kersk. Hmvásár- 
hely, Aján Iráclnm keresk. Szamos 
újvár, Weith Antal Ermihaly falva, 
K. Nagy Elekm* ref. esperes neje Bog- 
d^nd, Szikszay Pál nyug. alispán Nyí
regyháza, Mikó L.tjo.4 *'s neje hív 
Debrecen, ifj. Bókay János jogiul- 
gató Budapest, Szikszay János ma
gánzó Kunosé, Szikszay András min s.

f.
titkár Budapest, Balogh Andrásné re 
lelkész nejei  Sarkad, Vasvári Endre 
keresk. Torökszentiuiklós, Dóna Gyu
la ref. lelkész, Pusztaujlak, Jankó Gyű 
la és neje gyógyszerész Zsáka, Illés 
Izidor keresk. Budapest, dr. Madarász 
Gyű a ügyvéd Komádi, Horváth J á 
nos földbirtokos Debrecen, Kalló* Já  
nosm* Tiszatótvár magánzó, Számán 
Gyuláná Tiszaszántó ragánzó. Weisz- 
berg Gáspárné B -Szarvas malomtu
lajdonos, Bárány Gábor és családja 
körjegyző Vedresábrány, Grosz I. 
Albert keresk. Lipcse, Koczogh F. né 
ügyvéd neje és leánya Nagykálló, 
özv. dr. Alt Jánosné és leány magán 
zó Budapest, Böszörményi Mihály bir
tokos Kassa, N’its János neje gyógy
szerész Szamosujvár, ( )sztermann Vil- 
inosné urad. int. neje Arad-Mácsa, 
Wirbicski Lipót fővadász és családja 
fóhenvgi uradalom Agya, Albin Gyu
la mérnök Budapest, Ilosvai Sándor 
es. éakir. alt*znd**s Nagykároly,Weisz 
József birtokos Pankota, Hamis 
Jenő róni. kath. plébános Ujkécske, 
Rózsa László és családja Ujkécske. 
Bauer Ida tanítónő Budapest, Trüx 
Kálmán doh.bev, tiszt és neje 'Temes
vár, Markovits Antal földbirtokos 
Inaiul, lKutsch Mayerué keresk. Sá
rospatak, Hasch Mór magánzó Ko
lozsvár, Dániel Mihály magánzó Ko
lozsvár, Bernát János és neje vállal
kozó Dés, l ’al Domonkos szállótul. 
Marosvásárhely, Zacskó Alajos és 
neje tanár Szabadka, özv. Pap Antal
it •• és leánya l ngvar, Pap Gyula tanár 
Debrecen, Székács Elemér es csaladja 
jószágfelügyelő Kéthalom, Guláosy 
L íszló foldbirtokos Fehérgyarmat, 
Csorba Gyula rendőrkapitány Nagy- 
aaroly, Peter Ágoston és neje ref. 
esperes Táp, Feidiuan Sándor mér
nök és neje Budapest, dl. Rudiuauy 
János és neje ügyvéd Debrecen, Ja- 
aobovics Jenő hiv. Budapest, dr 
Mihály Szalvátor ügy ved Vaskon, 
Borbuly Gábor íőldb. es leánya Hi
degkút, Végvári István tanár es neje 
Debrecen, dr. Orbán Lajos es ueje 
ügyvéd Füzesgy armat, Kolziuauu 
János ref. isk. lanar es neje Nagy
várad, Leucutia Mihály gór. kei. es
peres Világos, dr. Marhovics Jakabué 
orvos neje, ioauya es nővére Szil agy- 
soraiyó, Toóth Sándor urad főtiszt 
Arad-Macsa, özv. lléthy Lajosné ház
tulajdonos Kassa, Gorilláén Mihaiy 
és csa adja gyáros Margittá, Osapay 
Lajos gyogyszt-resz Eudröd. Budai 
liuréné szab. isk. tu ajd. Budapest, 
Kovács Sándor posta tiszt Szombat
hely, özv. Torok Józsefué gyógysze
rész neje Maratuarossziget.

Szerkesztő;
Dr K Á R P Á T H Y  L Á S Z L Ó .

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

Kiadott,t*|(Jonos .

L A N D E S M A N N  M IK S A

hölgyek figyelmébe!
Női divattermet és sza-, 

bászati iskolát nyitottam Sá
toraljaújhelyben Kazinczy-utca 
27. sz. alatt

• E le g * ns toa le tte ke t •
blouzokat, pongyolákat stb. a 
legújabb divat szerint pedáns 
és Ízléses kiállításban pontosan 
a rendelt időre készítek, miről 
a m. t. hölgyközönség már az 
első alkalommal meggyőződ
hetik. Növendékeket állandóan 
felveszek tanításra.

A n. é. hölgyközönség 
látogatását kérem 

kiváló tisztelettel

HANDL VILMA.

/
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JOHAN MARIA FARINA Gegenüber deni Rudolfsplatz
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
Ktilnivif-Msppaot kttlnivíiet és poudert, ba nincsen rajta az eredeti 
zott IOHAN MARIA FARINA Gegenüber dem Rudolfsplatz Akkor nem kell elfogadni helytelen «  után- 
zu!l ktilnivizet. kölnivíz poudert és kölnivíz-szappant, ha az itt jelzett eredeti készítmény neiu vo 'na kap

hat.; az On lakhelyén, mert a világhírű cég magyarországi képviselete ;

HOLCZER EMIL ZOLTÁN, Budapest, VIII kér , Szigetvári u. 16 szám
egyszerű levelezőlapra azonnal válaszol és közli hol szerezhető ht* az eredeti minőség.

egyedül valódi, de sokszor után

P a c o c r e o l l n - P E  A R S O N

Mindenütt elUtuerve,

i  jelenkor lepegbizhatóbt) fertötlenitcje.
K e r e t e z z ü k  a z  o r v o s t !

Eladó
S á tora lja újhe ly le g 
forga lm a sa bb utcá
jában a

Rákóczy
utcában

a 4 8  és 3 5 - i k  szám ú  
k é th á z é s e g y 5 0  6 0  
hord ó ra  való

ungvári pince.
B ővebbet 

a kiadóhivatalban.
Raktár ; Hrabéczy Kálmán drogéria 

Sátoraljaújhely.

D r N eu dör*frr v e z é r t ö ' z s o r v o a
a CREOI.IN-l'EARSON felöl i»rj nyilatkozik:

„Ei egy nemzetgazdasá!}i tmnék"
ÜST" Mindenütt kaphat "0*4 

ódvaltcdjunk é r t é k t e l e n  u t á n z a t u k t ó l  < ■ kérjük 
kifejezetten

PACOLIN- , '’at
PEARSON-t
Csak Pcarson-fcle készítményt használjunk: 

P A C O L I N  M E D O L  C R E O L f N
I kg K ISO (rüh ellent szer) ICO gr Süt. I kg K T40
* Mindenütt kitüntetve!

Utóbbi kitüntetési, Arany érem és tiszteletit fj Tarló
ban. Ore/dihan. Brüinel, Rio de Janeiro

Tiszte le tte l értesítem  a n. k ö z ö n 
séget, h o g y  S á to ra lja ú jh e lyb e n  a 
S zé che nyi-té re n  a vo lt S ch w a rcz- 
b a rf-fé le  ü zlethe lyisé gé be n e gy  
m o d e rn ü l b e re ndezett • • • • •

m a g y a r  és n é me t  
s z a b ó ü z l e t e t

n yito tta m . Dús ra k tá rt ta rto k  s za k 
m á m b a  v á g ó  összes cikkekből.

M a ga m a t a n. é. k ö zö n sé g  b. 
p ártfogá sába  a já n lva  m a ra k o k  

tisztelettel

VASZIJ JÓZSEF *

Tyúkszem,
börkeményedés. szemölcs 4S
óra alatt citüniK ;i CANNABIN 
használata után. Üvegje 1 kor. 
postadijjal 1.40 kor. Ilároru 

üveg bérmentve 3 kor.
oooooo

Ex c e l s i o r
hintőpor 48 óra alatt a kéz, 
láb és hónajizzadast 1 doboz* 
1 kor., postadijjal 1*40 kor,, 3 

doboz bérmentve 3 kor. <
oooooo

Hizlalásra legalkalmasabb 40 
százalékos phosporsavat tar- 
tarmazó
T akar má'ity mész,
mellyel a disznóknál nagyon 
könnyen 300 kiló hizlalási súly 
érhető el. Alkalmazható azon
felül baromfi, borjuk, juhok, 
marhák, ökrük és lovaknál 4 
háromnegyed kiló ára, mely 
hónapokig elég 5 kor. 80 fill.

utánvéttel bérmetve. 
Utánvéttel vagy a pénz előze
tes beküldése mellett küldi : 

Kapható mindenütt :
A hol neru lenne ruktáron, meg
rendelhető utánvéttel, vagy a 
pénz előzetes beküldése mellett 

a készítőnél;
í r .  JHtsch €  , Korona" gyógy

szertára  Syör 99.

; Sárospatakon a posta mellett lé
tő Szánthó Gyula-féie ház és 
kert. 1913 szept. 1-i 1 bérbe adó, 
esetleg eladó. Értekezhetni Buko- 
veczky Nándor posta főnök 

| urnái a postahivatalban Sáros
patakon.

Ozv, Sclión Vilmosnu házában lovu 
lakásomat aug. 1 -tol 1914 május l-.g 
500 koronáért kiadom. Dr. Kasztrineri 

Budapest Nefelejts utca 42. sz.

X SALGÓTARJANI 
Kőszénhánya Részvény társulat

széntermékei (szobafütésre és ipari czélokra)

NEUMAN JENŐ cégnél
Sátoraljaújhely

rendelhetők meg. Ugyanott legjobb minC-cgü apró és 
durva szemű kelszer mosott kovács szén és koksz 

valamint porosz briket kapható.
Superfosfát műtrágya Káli sóÜl Supei

Marx Email
paöló|énytnáz

tartósságánál gyorsan 
száradó képességénél 
f o g v a  utóUérhetotlen 
kiváló niitn^égik |>ad- 

lókenco.

E g y e d ü l i  r a k t á r  
Sátoraljaújhelyben

Ifj. Klein Jakabnál

I N G Y E N  ráfizetés nélkül becserél öreg hrnsznált gramo
fonlemezeket újakra WAGNER „HANG SZERKIRÁLY ‘ 
Budapest, József-körut 15. —  —  —• -— .
Árjegyzék ingyen. Cimre ügyeljen. t

gin ■■ mii inimiiiiiMiiiutMiitiMiiiniiiiiiiiiHiHiiiitiiiiiiiiĤ
Letjobli s z e p i l t o r !

Hölayek reszere nelkiiiizlietiiiieii l
Óvakodjunk az utánzatoktól ! Türv. 
védve. Csodás, gyors es biztos hatasu

A női szépség
o léréé»re, lü k é io lc s ilé .s é tu  é s  főulur- 
tú.sára legk ilU n u b b  é* le g b iz to sa b b  
a v e g y t is z ta , sem  h ig a n y t , sem  él- 
m ut nőm  túri a lm a zó . te lj e se n  á r ta l
matlan, minden gydgyasartárban 
drogeritil.au  és  ilhit»*erkercskedósl>eu  

i ki.i;

MARGIT
l .z u n  v iltíg ltirü  iirckenuc* e ltá v o lít  
H zeplöt, m ájfo lto t pat tanáét, mi 
ő szé rt é s  m ás m in d en  borbajt, só t 
r á n co k a t, h im lő lie ly e k c t t*. az a rc o t  
fehérré , ►imává és  ü d évé varázsolja . 
Ara : kis tegely I kor., nagy 2 kor 
Margit holgypor <3 fele színben) I2(> 
kor. Margit szappan 70 f l l | „  Margit 
fogpep (Zabnpaatd) I kor Margit arc- 
víz I kor. I 'o s lá n  u tá n v é te lle l \a g y  
a p én z e lő z e te s  b ek ü ld ése  u tán  küld i 

a k ész ítő .

FÖLDES KELEMEN gyógyszerész. Arai
l ’OHAILTAU Só oraljaujhelyrn, Kin- 

r*T Pvti-r. Iliül.,., zy K.titiiHti ilruf.. 
■'“* '■> a la. galeri Gyűl* Hunionnal. 

Ainol,1 N»«y noli.uy ..ti Telvay 
Kit. K u n t" *  Horváth *y ógyMcrtArakban.

W Kl.lni

Nyomatott Liy tfesntami MŰM* ts Társa kóny vr.y CP daliban iatotal|aujliely.

Kötőgépek,
Írógépek,

Varrógépek,
Mosógépek.

Kerékpárok,
valamint egy kies fekvésű, ózon- 
dus helyen fekvő gyümölcsös kert
előnyös feltételek mellett, r ó z l t t -  
fizetcsre kapható és megszerezhető

Bretz Gusztávnál
Sátoraljaújhely, Főtér 20.

ÜGYVÉDI
NYOMTATVÁNYOKBÓL 
NAGY RAKTÁRT TART
Luitgiui Isa n  Társ*

könyv- és papirkereskedése
I l i i  Sátoraljaújhely. | | | |

Telefon 10 szám.
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