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Megjelen minden szerdán es szombaton este
Kéziratokat vissza nem adunk. 
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POLITIKAI FÓMUNKATÁRS
Dr. B Ú Z A  B A R N A

Előfizetési ir:
Egész évre 10 korona, félévre S korona. Negyed 
évre 2 korona S0 fiilér ügyes azém ára 10 fillér 
Hirdetéseket a legjutányosabb árban közlünk

Az árvízbe
is kapaszkodnak.

Irta : B ú za  B arna.

Csudálatos észjárás : mert csa
pások érték az országot, hát ne 
bántsuk a kormányt, hagyjunk 
fel minden politikai küzdelemmel.

Ha azt mondanák : csapások 
szakadtak ránk, a kormány igy 
meg igy akar segíteni, erre meg 
erre hívja fel a társadalmat, hát 
ne nézzük most a kormány bű
neit, hanem hivó szavára pártkü
lönbség nélkül siessünk enyhíteni 
a szenvedéseken, — ezt érteném. 
Ez jogosult kívánság volna s nem 
lenne jó érzésű ember, aki nem 
követné.

De segit valamit a kormány 
a bajokon ? Küldött Zemplénvár- 
megyének 3000 koronát. Segítség 
az? Egyenesen szégyen és ne
vetség !

Mást mit csinált, hogy a sú
lyos helyzeten enyhitsen ? Az egész 
másféiesztendős gazdasági vál- 
Ságban egyetlenegy intézkedést 
tett, amely a súlyos helyzetre J 
vonatkozik : rendeletet küldött az j 
ügyészségeknek, hogy a banko
kat, ha magas kamatot szednek 
is, nem szabad uzsoraperoe fog
ni. Ezzel „enyhítette" a H> per
centes kamatokkal küzködő nép 
sorsát.

Igaz, még egy felhívást tesz 
közzé, hogy mindenki adakozzék 
a vizkárosultak javára. No, ezt 
azt hiszem pártkiilömbség nélkül 
megfogadták. Például maga gróf 
Andrássy Gyula 5000 koronát 
adott. Nem panaszkodhatok tehát 
a kormány, hogy az ellenzékiek 
nem támogatják őt segitő nnin-j 
kájában.

De hogy azért, mert ilyen, 
csapások értek, nyugodjunk bele 
Tiszának és a panamapártnak 
uralmába : ezt az okoskodást, ezt 
az összefüggést józan észzel nem 
tudom megérteni.

Tűrjük szó nélkül a panamá-j 
kát, a fürtelmeket, amelyekkel 
ez a panamistákból született párt 
az országot elárasztja. Tűrjük a 
fosztogatást, a nemzet vagyoná
nak elpocsékolását, az Elek Bálok 
és Ertsey Péterek harácsolását 
tűrjük a 16 percentes kamatot, | 
a létszámamelést, a nyomorba sü-1 
lyedt ország végső kiszipolyozását,'

újabb katonai százmilliók lelkiis
meretlen megszavazását, türjiik a 
politikai üldözéseket, minden jog 
és szabadság eltiprását. Tűrjük, 
hogy mig egy nagy vármegye 
vizkárosultjainak csak ,3000 koro
na segítség jut, addig egy-egy 
választásra százezer koronákat pa
zaroljon el a kormány az ország
tól elorzott pénzből. Törjük mind 
ezt a romlást és gyalázatot csak 
azért, mert a természet is meglá 
togatott minket csapásaival,

S ne szavazzon Zemplénvár- 
megye se bizalmatlanságot, ne za 
varjuk itt se a Meczner-ozékcly 
érdekszövetség erkölcsös uralmát, 
mert Zemplénvármegyében is 
voltak nagy árvizek.

Ep ilyen joggal a libaügy mi 
att befogott cigány is elmondhat
ná, hogy ilyen csapások idején 
tegyenek félre minden ellenséges
kedést, s hagyjanak neki békét, 
hadd folytathassa nemes mester- 

jséget tovább.
Nem. A csapások szenvedései- 

! nek enyhítésére megtesz minden 
I ki minden lehetőt, de azért, mert 
ilyen csapásokat mért a sors re
ánk, azért a piszok csak piszok 
marad, a panama csak panama 
marad, s akik piszokkal és pana
mával árasztják el ezt az országot, 
akik ilyen nyomorúság idején is 
kepesek meg uj letszámemeléssel 
s több százmilliós katonai költsé
gekkel sanyargatni a nemzetet, 
azokat támadni és üldözni kell, 
mert garázdálkodásuk nagyobb 
átok minden árvíznél, fertőzőbb 
és undorítóbb minden iszapnál.

Sőt kétszeres okunk van tá
madni és üldözni ezt a gyalá
zatos rendszert, mikor azt látjuk, 
hegy a nyomorba jutott vidékek
kel semmit se törődik, a gyilkos 
gazdasági válság enyhítésére a 
kis ujját se mozdítja, egész Zcm- 
plénvármegyénck .'ltXH.1 korona 
segítséget tud küldeni, de pana
mákra milliókat kiadni, választá
sokra százezreket elkölteni minden | 
percben kész.

Akarliatja-é jó érzésű ember, 
hogy tovább is azok kormányoz
zák ezt az országot, akik csak 
becstelen célokra dobálják köny-j 
nyedén a százezreket és milliókat, 
de az országot ért irtozatos csa
pásokkal, pusziitó válságokkal 
szemben ilyen lelkiismeretlenül ér 
zéketlenek ?

S bizalmat szavazhatnak-é tisz

| tességes gondolkozása emberek 
annak a Tisza Istvánnak, akiről 
most már nyilván kiderült, hogy 
piszkos bűntársának, Lukács Lász
lónak a perében az igazság el
hallgatására, hamis tanuzásra, ha
mis esküre igyekezett rábírni a 
tőtanut, aki még most is kertelé
sekkel, csavargatásokkal akarta le
tagadni ezt a rá nézve lesújtó igaz
ságot, s akinek védekező csürés- 
csavarásait olyan keményen ha

zudtolta meg saját rokona, gróf 
Károlyi Imre.

Bizony mondom, önmagát szeny 
[ nyezi be, aki ennek a panamapén
zeken osztozkodó, panamákat pa 
lástoló piszkos erkölcsű embernek 
bizalmat szavaz!

Szunyogcsipés.
Irta : Dr. Kárpáthy László.

Most ac egyszer ízlésem és szer- 
kosztéi szokásom ellenére, kénytelen 
vág) ok a nevemet külön ideírni a 
cikkem elébe, nehogy valaki azt ta
lálja gondolni, hogy az alábbi so
rokban tálán ruagu Búza Bírna óhajt 
n ti ‘ktáini arra az ízléstelenül durva 
és otromba gúny oód.Lra, amellyel 
az ö személyét egy Székely 10 uk a 
egutóbbi városi közgyűlésen illetni 
merte. Búza Barnát különben sem 
igen érintik a Székely Elek szedem- 
telen megjegyzései, arra meg éppen 
séggel unióén szüksdge, hogy e so- 

k Írója — fogadutlan prókátor 
gyanánt — védelmébe vegye.

Nem is a Búza Barna érdekében 
íródik ez a közlemény, hanem azért, 
ruert ez a do'og a nyilvánosságra I 
tartozik. Hadd lássa a közönség 
napió-napra jobban, hogy ki az az! 
ember, a^i most a polgármesteri; 
székben terpeszkedik és Ujhe y bol-. 
Jogitúsán fáradozik.

A csütörtöki városi küzg) ül*'sen l 
történt. A bérkocsi-szabályrendelet 

ídositását lárgyaták, amikor eg\-l 
szerre csak Székely Elek — minden 
kOcelebbi apropos nélkül — felöl 
vastalta Búza Bírnának azt a leve
lét, amelyben Búza lemond a köz ! 
igazgatási és rendészeti bizottság el •; 
nökség-'ról, minthogy a város mos
tani vezetőségével nem óbajt érint- 
kezűi

Az összefügg ’st a bérkocsi sza- 
bályrendelet módosítása és a Búza 
Barna lemondása között igazán ba
jos megtalá ni. A hajánál fogvarán-

cigálta elő ezt az ügyet Székely 
Elek, az ördög tudja, hogy miért.

Alighanem azt hitte, hogy eu- 
i nek a levélnek a felolvastatásával 
frappáns hatást fog elérni. Azt hitte, 

I hogy a képviselőtestület »a város 
mostani vezetőségét* bizonyára za
josan meg fogja éljenezni a levél 
felolvastatása folytán és a közgyű
lés biztosítani fogja a helyettesitett 
polgármestert rendületlen bizalmáról, 
annak dacára is, vugy tán éppeu 
azért, ruert Búza Barna nem óhajt 

j vele érintkezni.
A frappáns hatás azonban ez

úttal elmaradt. Ellenben frappáns 
| volt az a hallgatás, amellyel a küc- 
1 gyűlés a levél felolvasását fogadta 
(Bedig jóformán csupa Székely- 
huszárokból állt az egész közgyűlés.)

Legfeljebb egy kis ősiiute piru
lás alakjában jelentkezett a hutás. 
Mert hát senkinek sem esett jól, 
hogy a vezérük ny ilt ülésen ruaga 
olvastat fel saját magáról egy ilyen 
éppenséggel ueiu ablakba tenni való 
bizonyítványt, mint amilyent ezzel 
a levéllel Búza Barna állított ki 
róla.

Lehetnek — és voltak is ott 
bőven — Búzának politikai, sőt sze
mélyes ellenfelei, de azt mindenki 
érezte, hogy ha egy ilyen intakt, 
becsületes ember valakivel nem akar 
érintkezni, ez legalább is^neiu di
csekedni való dob g.

Székely Eleket egy kissé za
varba hozta a várt hatás elmaradása, 
azért tovább kezdte feszegetni a 
dolgot.

— Es ugyan ruiért mondott le? 
Csak azért, mert úgyis el kellett 
utaznia, magyarázta tovább Székely 
Elek, most ruar legalább is egy kis 
derültséget remélve hallgatóságától.

Minthogy azonban a hatás megint 
elmaradt, most ruár a gúnyolódás 
mezején próbált szerencsét a helyet
tesített polgármester u r :

— Bezzeg a képviselőjelöltlég
ről mm mond let

Ilyen és hasonló szellemes meg
jegyzéseket eresztett meg, de persze 
hatás nélkül. Akkor aztán végre 
abbahagyta. (Bizonyosan Németi Ber
talan intett neki, hogy hagyja már 
félbe. Mert Németi szokott a feje 
rázásával, vagy hőlintásával, vagy 
hom'okának összeráncolásával titkos 
u'asitásokat adni neki. Sőt csütör- 
Ökon <gy Ízben rá is paraucsolt, 
hogy csengessen; és Székely Elek 
csengetett. Vannak rossz nyelvek,

S C H O N  I M R E
csipke, szallag, ruhadisz és rövidére üzlete megnyílt.
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akik szerint egyáltalán a Németi 
fejével gondolkozik.)

De hogy visszatérjünk a tárgyra 
mi kü»e a bérkocsi szabályrende
letnek a Búza Barna képviselő- 
jelöltségéhez ? Hogy mer ez a Szé
kely Elek, aki éppen Búza Barnát 
olyan erélyeseu szokta figyelmez
tetni, hogy ne térjen el a tárgytél, 
ennyire elkalandozni a bérkocsi- 
szabályrendelettől és a Búza távol
létét arra használni fel, hogy ilyen 
aprő impertiuenciákkal próbálja csip
kedni ?

Ez az ízléstelen kis csípés ugyan 
nem ér fel egy jóravaló szunyogcsi 
péssel sem, de az egész dolgot főleg 
azért érdemes leszögezni, mert — 
irae — Székely Elek maga olvastatta 
fel nyilvánosan a saját erkölcsi bizo
nyítványát. Maga igyekszik rajta, 
hogy híveinek hü képet nyújtson az 
5 puritán egyéniségéről. Es ennek 
raindenképen csak örvendenünk lehet.

Vigyázat!
Székely m é r m egint 

építkezik. A  lebontandó  
épületrészeket a ligh a 
nem  m egint B ögözi fogja  
érverésen m egvenni.

Az uj régime
v a g y  a renaissance

korszaka.
Irta: Dr. Róth Hugó.

Bár a város adiuini&tratiojnnak 
hajója sokak szerint hosszas odyssca 
után biztos révbe jutott akkor, a mi 
kor egy rendszer változtatás absolut 
szükségének hamis jelszava alatt a 
városnál a nagy takarítás megtörtént, 
én aggódva uéztem a hányatott ha
jónak jövendő sorsát, mert a kiket 
a hajó köré csoportosulni láttam, 
hogy felgyürt ingujakkal neki fog
janak a rozzant hajó tatarozásához, 
azokat szerintem nvm a hajó rend 
behozásának, üzemképességének a 
gondolata vezérelte, hamm saját 
megfogyatkozott és megkopott egyé- 
ui prestigeük kitatarozása, helyeseb
ben rehabiütatiójuknak más testének 
legázolása árán való erőszakos ke
resztülvitele.

A felgyürt ingujju legényeknek 
tehát első gondjuk mi lehetett más, 
mint kényelmesen elhelyezkedni a 
hajónak még elég kényelmet nyújtó 
cajuteiben, hiszen elég sokáig állot
tak a parton, a n.ig hosszas veseklés 
és annyi sok felkiuálkozás után, 
hajó kormányosa megkegyelmezett 
nekik és a hajóban való tartozko 
dásra érdemetlen és e miatt egyszer 
ruár partra vetett hajósokat felvette,

A hajó utasainak egy töredéke 
kezet csókolt a kormányosnak, hogy 
a pihent erők a zátonyra jutott ha
jót most már biztosan parthoz viszik, 
hiszen joggal remélhették, sokáig pi
hentük, a pihenés pedig erőgyűjtést 
jelent. Sajnos tévedtek, mert a ha
jósok működésüket ott folytatták, 
— hol a partra vetés előti elhagy 
ták — a hajó kincseinek elpocséko- 
lásánál.

De ha a hajó kormányosa elkö
vette a hibát, hogy a kidobott hajó
lokat ismét felvette, a hajó utasai
nak kell most már ügyelniük arra,— 
hiszen pénzükért jogcímet tarthat- 
{jak a biztos és veszélytelen utazás

hoz. hogy el is jussi 
akarnak.

Igen, a városi képviselőtestület 
volna hivatva arra, hogy az őrült 
pénzpocsékolást még idejekorán meg
állítsa és bár magam is távol tartot
tam magam a közgyűlésektől, belá
tom, hogy végzetes hiba ez mind
azok részéről, a kik ezt teszik, mert 
ina 4 5 ember ráfekszik a városra,
annak közéletére és a mi a legélet- 
bevágóbb, — a város zsebére.

A legutóbbi közgyűlésen való- 
sággal szédültünk az ezreknek ama 
dobálásától. a melyet ott láttunk, kis 
városháza emeletre húzása 30,000ko
rona, Diana fürdő kibővítése 3.3,000 
korona stb. és az a jonglt urködós 
amellyel ezeknek a kiadásoknak a 
szüksége indokolva lesz, egyenesen 
felháborító.

A közvágóhi'lnál megtakarítanak 
6—7 százezer koronát azza1, hogy 
nem építik, hát ebből a megtakarí
tásból minden telik, csoda, hogy nem 
azzal érvelnek, hogy a párisi nagy 
operát második kiadásban nem épí
tik ft*1,, azzal is megtakarítanak egy 
pár milliót, negatív eredményekkel 
flanzoinak, a helyett, hogy va'aiui 
po.itiv hasznot tudnának felmutatni. 
Az a 4—5 ember pedig rólunk és 
nélküiénk határoz minden felett.

Akinek valami bóvlija van, azt 
a városnak akarja eladni és a város 
(4—5 ember) készséggel jelentkezik 
vevőnek.

Meglepetésszerűen dobnak sző
nyegre ezrek és ezrekkel jiró ideá
kat és amikor a közgyűlés időt kér, 
hogy meggondolhassa a dolgot, hogy 
•gy szükebb bizottság szeiuüg/ro 
vehesse a kérdésben forgó dolgot, 
akkor ebbe csak nagy nehezen 
uennek be, mintegy a deliberatio 
lehetőségét is ki akarják zárni.

E etbevágó érdeke tehát a vá
rosnak és polgári kötelessége min
den egyes képviselőtestületi Ugnak 
hogy minden közgyűlésen jelen le
gyen. mert ellenkező esetben elszó- 
noko ják alólunk a talajt. Majd h 
minden képviselőtestületi tag ott 
-sz és szavazatával vétót mond a<-. 
H le pénzdobálásoku&k, akk 
zónoki iloscu u->okuak korszaka le

jár és egy a köz-’-rdükben tett egy 
szerű vétó többet fog haszuálui i 
városnak, mint száz szóvirágos 
szpics.

A közgyűlés látogatottságának 
hiánya okozza aztán azt, hogy egy 
olyan fontos kérdésnél, aminél tálán 
fountosabb egy varos é.etviszonyaira 
nincs, mint a vásártér helyének kér 
dése, 4—5 percig akarnának időzni 
és 4 -5  perc alatt akarják elintézni 
olyképpen, hogy a várost örök idők 
kereskedelmileg és iparilag megbé
nítják, pedig nem az a város étduke, 
hogy árterületek kellemetlen tulaj 
donától szabaduljanak egyesek, ha 
uem fontos érdeke a városnak, hogy 
a vásártér elhelyezésének kérdése a 
legapróbb részletekig megfontolás 
tárgyává tétessék és ez a thema 
legalább is érdemes arra, hogy ne 
meglepelésszerüleg dubassék felszín
re, hanem huzamosabb időn át ta- 
uu mányoztassék.

Mindez pedig nem fog meg
történni akkor, ha a város közérde
ke tői áthatott képviselőtestületi ta
gok vetik majd latba igaz meggyő
ződéstől vezérelt szavuk m'yát, eh
hez pedig az első feltétel, hogy 
mindannyian jelel jünk meg minden

,anak oda, a hová eg)'8* kö.gyüléseo, ahol ei idő szerint
4—5 ember határoz legéletbevagobb
viszonyaink felett.

A város
parlam entjéből

A  csütörtöki 
k ö zgyű lé s.

Csütörtökön délután közgyűlést 
tartott a város képviselőtestület^. A 
meglehetősen fontos ügyekből álló 
tárgysorozat is csak közeper érdek
lődést tudott kelteni. A városatyák 
közül leginkább a Székely Elek hívei 
jelentek meg.

Javában folyt a tanácskozás, 
amikor értesítés jött a helyettes pol
gármesterhez, hogy a Konyva vize 
megint veszedelmesen emelkedik. A 
jelenlevő főmérnök azonnal kisieteti 
i veszélyeztetett területre, hogy a 
zükséges intézkedéseket megtegye.

A közgyűlés érdekesebb tárgy ai 
ről az a'ábhiakban számolunk he:

A hosszuéletii h. polgármester
Előterjesztette Székely Elek, 

hogy a kis városházára okvetlenül 
meletet kell huzni, mert ez épület 

avult, szűk, a rendőrségi zárkák és 
a laktanya egészségtelenek, a városi 
raitár túlzsúfolt, stb. stl>. Az egész 
lis játék belekerül csekély 34650 
koronába,

Az indítvány élénk tiltakozásra 
talált. Maga Németi is azt mondotta, 
hogy :

«— Ez koporsószeg az uj város 
házának.

Hiába hangsúlyozták többen, 
hogy ruajd va'amikor úgyis uj, meg 
felelő, modern városházát akeiu.ik 
’piteni, amely magában foglalja az 
összes városi hivatalokat. Azért most 
kár vo na a városi hivata'ok szét
szórtságát hosszú időre állandósítani 
azáltal, hogy a kis városháza avult 
épületére emeletet huzunk. Addig in
kább keressünk más megfelelő épü
letet a hivatalos helyiségek kiterjesz
tése céljára. Mindezekre Székely Elek 
azt felelte :

Az uj városháza felépítését 
mi úgysem érjük meg. Nem leszünk 
mi olyan hosszuéletüek. . .

Azt is felhozták az indítvánnyal 
szemben, hogy evvel az épitkezé 
útját állanók annak a már régnn 
határozott tervnek, hogy a kis 
rodiáza sarkán levő keskeny sikátort, 
..melyből u színház bejárata nyílik 
kiszélesítsük és rend modern ut
cává a'akilsuk át. Hiszen a színház
ból kitóduló közönségre valósággal 
veszedelmes ez a keskeny utca. Itt 
uem építeni, hanem inkább bontani 
kell, az u ca szélesítése c ójából.

— Azt az utcarendezést mi ruár 
úgy sem érjük meg, — felelte me
gint a helyettesített polgármester. 
Nem lestünk mi olyan hosszú életű
ek. Csináljak majd az utódaink ahogy 
tudják. . .

Hál ez igazán megható beszéd. 
A jövőre tehát netu ken gondolnunkt 
Csupán a jelenre, műig a hatalomban 
sütkérezhetünk. Méltó Székely Elek
hez.

Az emelet építésével kapcsolat
ban a Diana-fiirdő kibővítését is ja
vasolta Székely Elek. Ez is beleke 
rülne 30,685 koronába, a kettő együtt 
tehát 65335 koronába. (Megint ehua 
rád hat az a terv, hogy a nyomasztó 
gazdasági és pénzügyi viszonyok jobb- 
ralordu'taval egy uj, modern fürdő 
építtessék. Így még ütveu évig jó 
lesz a Diana is.)

Persze, hogy a közgyűlés bele
ment a lutvauötezer koronás kis ta
tarozása és hozzájárult a Székely 
indítványához, bár egyelőre csak 
elvben, Végérvéuyasen a jövő évi 
költségvetés tárgyalásánál fog hatá
rozni a képviselőtestület.

Végű', mikor az került szóba, 
hogy az építkezési munkálatokat csak 
helybeli vállalkozónak adják ki, a 
helyettesitett polgármester ur meg
nyugtatóan legyintett a kezével;

— Legyenek nyugodtak az urak,

aiuig én itt vagyok, addig csak hely
beli vállaikozd kaphatja a tnunkila- 
tokát,

Méltóztatnak ezt érteni ? Az épit- 
ketés költségei csak a jövő évi költ
ségvetésbe lesznek beillesztve, maguk 
a munkálatok pedig csak valamikor 
a jövő derekán év fognak meg
kezdődhetni. És Székely Elek azt 
Ígéri, hogy ő még akkor itt lesz és 

ak újhelyi vállalkozót fog meg
bízni.

ügy látszik, még is csak hosszú 
életet jósol magának a helyettesített 
polgármester ur, dacára az előbbi ki
jelentéseinek.

A fakitermelés.
A városi fa kitermelésére vonat

kozólag a közgyűlés elhatározta, hogy 
az többé ne csak ölfa, hanem miifa 
gyanánt termeltessék ki, amely eljá
rás tetemesen több jövedelmet bizto
sit a váró nak. A határozat végre
hajtásával a h. polgármester bízatott 
meg. (Minthogy ő fakitermelésiiuelési 
ügyekben való jártasságának már 
tantijeiét adta.)

Gecsei fizetése
Gecsey Jenő ur, akinek hihetet

lenül gyors karrierjét nemrégiben 
volt alkalmunk méltóképen leírni, 
legújabb előléptetése folytán persze 
most ruár még magasabb fizetést húz 
ettől a szegény varostól.

Anny ira sz< gény ez a szeren
csétlen varos, hogy Székely Eleknek 
egy egész sereg régi, kipróbált hi
vatalnokot kellett e bocsátania, jobb 
sorsra érdemes exisztenciákat, 
család lkat tönkretenni, nyomorba 
juttatnia, csakhogy a „megtakardá- 
sok“*terhére kiszoríthassa a Gecsey 
fizetését.

E-i iiue kiderült, hogy a kiváló 
GeC:-ei fizetésén* még a „megtakaró 
tások sem nyújtanak elegendő fede
zetet. l_:y hát a jövő évi költségve
tés terhére kell azt írni, hogy Ge
csey urnák lágy kenyere let essen.

Ezalatt p* dig például a szegény 
elbocsátott Mattanovich rendőriiszt\i- 
selő, aki tizenkét évig becsülettel 
szolgálta a várost, most nagy betegen, 
segítség nélkül, a legnagyobb nyo
morban sínylődik beteg így.ni.

De az rt Székely E'ek »n<*mes 
szívvel* gyűjt — az arvizkároMi tak 
javura.

A Székely „befolyásai "
A helyettesített polgármester ja- 

vasiatáára elhatározta a közgyűlés, 
hogy a vízvezeték kibővítése és a 
közvilágítás javítása érdekében a vá
rosfejlesztési alalapból segélyt fog 
kérni a belügyminisztertől.

— Remélem, hogy befolyásaink 
révén fogunk is segélyt kapni, — 
mondotta Székely Elek önérzetesen.

Hat azt elhisszük, hogy Székely 
E ekéknek, MecznerGy ulúéknak eset
leg vannak „befolyásaik" a panama* 
kormánynál, amelynek olyan hüs*g-s 
szolgai. Egy kts segély ránk is t«r- 
ne a városfejlesztési alapból, s talán 
a „befolyások" révén kap is majd 
valamit — a villanygy ár, a közvilá
gítás javítása érd.-kében, amely köz
világításra mi, szegény adófizető pol
gárok, mar aunyi drága pénzt köl- 
töttüuk. JJe az ruár nagy kérd' s, 
hogy vajjou csakugyan „jobb“ lesz-e 
majd a közvilágítás, legalább is amíg 
Mrczner Gyű a lesz a villanygyar 
„befolyásos" igazgatója.

A közvágóhíd.
A tervbe vett közvágóhidat fel

építeni, a nyomasztó anyagi viszo
nyok miatt, most uem lehet. Székely 
Eiek előadása szerint a mészárosok 
a mostani állapottal meg vannak elé
gedve akár még huszonöt évig is, 
mert napról-napra kevesebbet kell 
vágniok. Mindössze a jégvermek új
jáalakítását kérik, ami a jövő évi 
kö.tségvetésbe fel is lesz véve. Köz
vágóhíd építését egyelőre az állat
egészségügyi felügyelő sem tartja 
szükségesnek.

Hericz Sándor figyelmezteti a h. 
polgármestert, hogy a hűtőkamrákban 
patkányok garázdálkodnak és rágják 
az ott elhe'yezett húst. Tavaly h'g* 

» lább erről panaszkodtak a tuéssáro*



sok, s ha még nem segítettek a ha
jon, üt közegészségügyi szempontból 
igen veszede'ruos állapot.

Székely Elek megígéri, hogy en 
nek is utána fog nézni és segíteni 
fog a bajon.

Az uj vásártér.
\  an valami miniszteri rendelet, 

amely szerint a vásártérnek nem sza
bad a város belterületén lennie. Szé
kely Elekek tehát most avval az in
dítvánnyal rukkoltak elő, hogy a vá
sárteret helyezzük ki a borsii ut mel
lé. ahol Dr. Friedruami Benő és tár- j 
sai már ajánlottak is a városnak 12 
hold földet megvételre, t.oldaliként 
16UO koronáért, A Székely-gárda már 
előre is is busgón állást foglalt en
nek a területnek az erdeiében, ami 
már eleve gyanússá teszi a dolgot 
egy kissé. Honnan tudták Friedmau- 
nék előre, hogy a varosnak épen 
most lesz szüksége uj vásártérre ? 
Hiszen az ügy csak most került a 
képviselőtestület elé.

Ha valamikor, úgy most igazán 
joggal kérhetjük a minisztert, hogy 
meg egy pár évig várhassunk a vá
sártér kitelepítésével, tekintettel a 
bennünket ért borzasztó árvízkatasz
trófára A vásártérkihelyezése megölni 
a belváros forgalmát, s az újhelyi ke
reskedőket, iparosokat, korcsmuroso- 
kat exiszteucialis érdekeikben sérti.

A közgyűlés lloruyay dr. indít
ványára bizottságot küldött ki a fel 
ajánlott terület megvizsgálására és 
esetleg más, alkaltuatusabb hely ke 
resésére. A bizotttság lloruyay dr. 
elnöklete alatt Grünbaum Simon Bot- 
telin ira Sándor, ilericz Sándor, La 
dáuyi Miklós, Németi Bertaau és 
llönsch Dezső tagokból áll, akik 8 
nap alatt tartoznak véleményes je
lentésüket beterjeszteni.

Schweiyer és Nemeti.
A vásártér kihelyezése a bel

város forgalmának és üzleti életének 
kétségkívül igen sokat fog ártani, 
amit különösen Schweiger Márkus 
fejtett ki behatóbban.

Araikor Schw.iger ismételten 
fel akart szólalni ebben a kérdésben, 
Székely Elek kijelentette, hogy egy 
tárgyban kétszer nem adhat szót. 
Nagynehezen végre mégis megadta 
a szót Schweigernek, hangsúlyozván, 
hogy ez ne legyen precedens.

Konstatálni kivaiijUk, hogy ez 
már semmiképen sem lehet prece
dens. Mert hiszen Németi Bertalan 
minden tárgyhoz átlag tízszer szo
kott hozzászólni. Neki szabad.

Drágább lesz a bérkocsi.

A bérkocsiszabályrendeletet oly- 
képen módosította a közgyűlés, hogy 
ezeutul a viteldijak jóval drágábbak 
lesznek.

llát hiszen jól van. Akinek 
nincs pénze, járjou gyalog. Hanem 
inkább a hallatlan zsarolásnak kel
lene véget vetni, amit az újhelyi 
bérkocsisok egy része a közönséggel 
szemben véghezvi.-z. Hiába nálunk 
akármilyen tarifa, szabályzat: amig 
szigoiu, példás büntetésekkel le nem 
szoktatunk egyes bérkocsisokat a 
zsarolásról, amelyről rnegyeszertu 
híresek, addig mindig konfliktusok 
lesznek a közönség és a bérkocsisok 
között.

Arról is szó vo't, hogy a \Ve 
ker’e-téri bérkocsi adomas beszün- 
tettessék és esetleg a Feleli utcába 
helyeztessék át.

Ezt a tervet a magunk részéről 
semmiképen sem tudjuk helyeselni.

Először is: u l’etóli-utca végig 
lejtős, a keskeny sógéröl nem is 
szólva. Másodszor: a Fetoíi-utcában 
iskola, templom és papiak van. 
Végül pedig a p é n z ü g y  igazgatóság 
és adóhivatal frontja is a Fetőfi- 
utcára néz, 11a mar most a bérkocsi 
állomást azért akarjuk elhelyezni a 
Wekerlo-tórről, hogy a velejáró zaj 
és bűz ne zavarja a káveház és 
cukrászda vendégeit : szabad e váj
jon ennek a zajnak és bűznek az 
iskolás gyermekeket, az ajtalos tem
plomi népet, s a pénzügyigazgatóság 
dolgozó hivatalnokait kitenni?
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Apróbb ügyek.

A közgyűlés határozata folytán 
a városi ügyész számára külön hiva
talos szoba lesz berendezve, amely
ben hivatalos órák délután fognak 
tartatni.

A járványkórház hiányos fel
szerelésének pótlása elhatároztatott

Timkó Gyula rendőrségi írnok 
augusztus 1-től kezdődő hatállyal 
rendőrtisztté minősíttetett.

Rejtélyes 3000 K.
T itk o ló zn a k  a postán.

A napokban az a hir terjedt el 
a városban, hogy a postán nagyobb 
sikkasztás tört *nt.

ludósitónk felkereste ebben az 
ügyben a postaigazgatót. A postán 
azonban mindössze annyi információt 
kaptunk, hogy csak kisjbb szabály- 
talanság történt, a dolog egyáltalán 
nem tonlc-s és a közönséget nem 
érdekli.

Ez a titkolózás igen különös 
színben tünteti fel az egész ügyel. 
Mert a dolog azt a benyomást kelti, 
hogy a bűnöst „futni hagyni** akar 
jak, csak a posia kara térüljön meg. 
Ez pedig álhu uanizmus. Szubjektív 
szempontból igen szép dolog, de a 
közérdekre nézve határozottul! karos.

Egyébként nem állítjuk, hogy 
ebben az esetben igy történt. De 
akkor tessék nyíltan megmondani. 
mi vo.t az a „kisebb szabály talanság**. 
Meri mi igenis oly au tényékről bí
runk tudomással, amelyek »nagyobb 
szabály laiansagia* eugeduek követ
keztetni.

A posta litko ózása daetra is 
u következőket sikerült megtudnunk.

A poslalóuök kedden este aziránt 
kereste meg a rendőrséget, hogy 
Berencsy postainvatalnokot, aki sik
kasztás gyanúja alatt atl, figyeltesse 
meg. A rendőrség szemmel tartotta 
B. reucsy t egesz masuap reggelig, ami 
kor a peStafouők intézkedésére a meg
figyelési abbahagyta. Később megun 
seriek Berencsy megfigyeltek t *séi, 
do a kérelmet isinél visszavontak, 
mert időközben a vizsgálat folytatá
sa céljából IUegérki Z e i t  a kassal pOs 
laigazgaiosag egy hivatalos kuu-  
dőltje. A vizsgalat al itó ag még fo* 
ly ik.

Tudósítónk személyesen győző
dött meg arról is, hogy a hely be i 
hír. törvényszék telekkönyvi hivata
lához teguap érkezeti be a kassai 
poslaigazgalósag 3000 korona iránti 
bokebelezesi kérvén)e a L/skó J.»- 
nosué ^aüilóiag a B.Teiicsy anyósa) 
es a berencsy Antataó ingatlanaira. 

♦
Berencsy vagy bűnös, vagy Ár

tatlan. Itt limesen harmadik lehetőség.
Ha bűnös, akkor nem érdemei 

kíméletet. Ha p.dig ártatlan, akkor 
is csak karára vau a titkolózás, amely 
a vizsgálat menetébe nem mgtdbc- 
pi,lantust. Mert a titkolózás meneti 
mindenki a legrosszabbat t 'telezheti 
föl róla.

Ili mindenkinek egyaránt az az 
erdeke, hogy minél előbb teljes vi 
lagossag dei üljön erre a rejtélyes 
ügyre.

h í r e k .

— Eljegyzés. Szabó Jakabnak, a
nemrégiben nyugalomba vonult új
helyi igazgató-tanítónak leányai, Su 
,ikat Dóri Zsigiuuml síé-
ktiiüvarosi förcaliskolai lanur

— Esküvő. Faragó Iván, a Fi
ad,,., Tíbtvirek c g  beltagja es Sa
lamon Erisiko f. bu 17 én tartoltak 
uskiivijüket N.g)sralontán.

_ E lfogo tt bélyegtolvaj
főkönyvelő. A Nagyváradon 
megjelenő -Szabad-ág. c. lap 
augusztus 22-iki szántában meg
írja hogy Nagyváradon ellogtak 
bélyeglopásért egy Landesmann

Lajos nevű főkönyvelőt, akinek 
apja Sátoraljaújhelyen tekintélyes 
kereskedő. Miután városunkban 
Landesmann nevű kereskedő csu- 
pán egy van és ez lapunk kiadó- 
tulajdonosa: tartozunk annak be
jelentésével. hogy Landesmann 
Miksa, a tolvaj Landesmann La
jossal semmiféle rokonságban 
nincsen.

Az árvíz. Szerdán megint da
gadni kezvett a Konyva, s csütörtö
kön, éppen egy héttel a nagy árvíz 
után; megint kiöntött. A víz ugyan
azokat az utcákat öntötte el, mint 
a mull alku oiuiual, de kisebb mér
tékben és tetemesebb károkat nem 
is okozott. Délután 2 órától éjje’i 2 
óráig tartott a kiöntés. Minthogy a 
vizmeuti községekből riasztó hírek 
érkeztek és a hatóságok nagyobb 
emelkedéstől tartottak, éjszakara a 
veszélyeztetett utcák lakóit kilakol
tatták. Reggelre a viz már teljesen 
visszatért medrébe. — Tokajból je
lentik lapunknak, hogy Kistokaj vá
rosrészben a házak düledeznok, mert 
az árvíz alapjaikban megrongá tan.

— Qyiijtesünk. Lapunk szerkesz
tőségéhez az árvizkáro.-u tak javára 
újabban a következő aduniuyokér 
koztok be llrabécy Kálmán 1*) korona, 
Jellenek Adum 40 korona. A b.*kü 
dött összegeket tsvtröl-esetre a városi 
pénztárhoz fizetjük oe. Gyűjtésünk 
összege az eddigi adományokká 
együtt tehát össz seu 092 korona. Az 
emberszeretet m vében k« rjük ni iut 
sen érző olvasóinkat, hogy gyűjtés
űnkhöz képest hozz. jaru ni szíves
kedjenek. Minden hozzánk beküldött 
összeget hir.apilag nyugtázunk.

— Kerelem a jovzivü emberekhez. 
Néhai KrasznopoLzki Ferenc ügyvéd 
nek jó viseletű és jól tanú o 5 ik 
guunázista fia csak úgy folytathat
ja tanulását, ha a szeptember l en 
kezdődő tauévre Ujhelyben ingyen 
lukast kaphat. Kérjük a jószivü ea> 
béreket, segítsék meg ebben. Barmi \ 
megfelelő munkát, kissebb gy ermekek 
tanítását, raasc lmokat, kiszolgálási 
szívesen vállal erte. Szives ajá Máto
kat a kiadóhivatalba kérünk.

— Hazamennek a katonák. Az ár
víz miatt lefiijt felsőzempiéui had 
gyakorlatról most mennek haza » 
katonák. Tegnap érkeztek Újhelyi* 
sárosán, e-at ikusan, Nagykazinénői 
térdig erő vízben kellett gázolniuk, 
úgy. hogy neiu is tudlak, vájjon az 
országúton járnak-é. A hely beli zász 
lóalj egyenesen a laktanyába vonult, 
a többieket éjszakara c aládoknal 
szállásoltái el. Ma reggel kü.ön ka 
tollai vonattal utazlak tovább Mis- 
KO ezra, illetve Egerbe. A közös liu- 
szárság tua déle ott vouu't át Uj- 
helyen.

— Az izr. noegyesület jótékony 
saya. Az a nagy csapás, mely varo
sunknak jelentékeny részét árvízzel 
pusztította el, megmozdította tehetős 
társadalmunk czinc-javát az adako
zásra. Az izr. nőrtgyesület hivatásá
nak ideális magaslatán ál ott akkor, 
amidőn azonnal segítség re sietett uz 
anyagilag romlásba jutott emberek- 
nek és igyekezett az Ínséget feleke- 
zetre való tekintet nélkül enyhíteni. 
Csak kötelességünknek teszünk ele
get, amidőn no ues funktiójukról e 
helyen ruegern ékesünk. A választ
mány elhatározta, hogy korlátlan 
összegig osztauak ki p mzsegélyeket 
és felkérik az egyetü et tagjait is 
úgy pénzbeli adakozó ra, mint ruhák 
feiajánhisárn. Körű belül 50 hajlék 
tálán c-a'ád lelt ezáltal támogatva, 
akik igy úgyszólván az e ső segély
ben részesültek. E nemes ténykvd 'st 
bizonyára a többi jót kony intézmé 
nyék is csakhamar követni fogjáz.

— Értesítés. A helybeli kegyes 
taitórcndi mm. kath. főginin. bán a 
javító - és magánvizsgálatok folyó 
hó 21) és 30 án tartatnak meg d. e. 
[)• 12-ig. A beírások pedig szept. 
12,3. napjain eszközö.tetnek szintén 
ü.e. 9- 12 ig. lgaigalóság.

— Budapest. Ős becil be vitaír. 
lásairaból haaatéfvc, kóréra a mélyen

tisztelt hölgy! özönséget őszi ujdon* 
hágaira megtekintésére. Grünberger 
József divatáruháza. Wekerle tér 4.

A rendőrség kóréból. A váro
si képviselőtestület legw'óbbi közgyű
lésén rendőrtisztté minősitete Timkó 
Gyű a rendőrségi ir mkot, s egvben 
'•lő éptette a X. fizetési osztályba.

| A kitüntetés és előléptetés ezúttal 
| valóban érdemes tisztviselőt ért. Tim
iké G)u!a már idestova 11 esztendő 
"ta szolgálja a várost, többnyile ik- 

' tatéi minőségben. A rendőrség köte- 
lékében 7 évet tö t itt szakadatlan 
buzgó raunkálkodá-hun. Mind zek 
folytán igazán csoda, hogy Székely 
L ek nem csapta el, hanem maga is 
hozzájárult az érdemes hivatalnok 
előléptetéséhez.

— A polgári fiúiskolában a l»e-
iratások az iskola tavalyi tanulóinak 
aug. 25 éu kezdődnek, az iskola tan- 
testületi szobájában naponta 0 12 ig.
Az általános beiratások szepteru »er 
1—5 ig eszközöltetnek.

Megjutalmazott tanító A Festi 
Hírlap által létesített néptanító alapit- 
vány kaiuataiból ez évre 15 tanító 
• ‘*0 HÓ kor. jutalmat kapott. A ru>'g- 
jutái mázolták között van B id án Já 
nos izbugyaradványi tanító.

— Hulla a Tapolyban Farnói tu 
dósitónk Írja: E hó 10-ón reggel 6 
órakor KLbosnya község » rue'lett a 
Tapoly folyóból egv Hl 17 év körüli 
fiú hulláját fogta ki a gátőr kisbos- 
nyai emberek segítségével. A hulla 
teljesen fekete s oszlásnak indu't. Ki
létét eddig még oe n tudja*. Va'ószi- 
nü, hogy <t sárosra* gyei Tápoly-besz- 
tercze vagy 11 mustalvára va rt, mórt 
két héttel azelőtt a nevezett fa ükből 
keresték egy eltűnt fiú hu Iáját Kis- 
bosnya községben. Farnó község ha
tósága körözést küldött a tapolyiuenti 
községek be.

— Kulturális elet Tallyán. Tállyán
f. h) 17 én „Táll>ai Társaskör" cim 
a att uj olvasóeg)let nyílt tu* g sz-'p 
ünnepé y k- rőtében. Az egylet tagjai 
hív ita nokok, jobb iparosok és ke
reskedők. Jelenleg 35 re* des és 5 
kültagja van. Elnöke Hóra k. György 
Az egylet célja demokrata u • al >pon 
való tömörülés és fejlődés. — A 
Iáilyai iparosifjusági egyesült mely 
7 év óta all fenn és szépen fejlő
dött, uj elnököt cseréit, murán llo- 
tuoky György eddigi igazgató he- 
yét ifj. Oiáh Károly ev. le késsz-d 

íöltöttek be. E jól sikerült vá'asztás 
örömé r; e hó 17-én szépen sikerült 
mu'atságot rendeztek.

— Katonalovak kiadasa Az 5 hou- 
védhu-zár ezred első osztályánál l, 
2 és 3 századitól kiadott lovak átvé
tele végett Hiumztus hó 25 én reg
gel 0 órakor az 5 honvédlunzar ez
rei laktanyájában Kassán kell ra»*g- 
jelenni.

—- Zongora és hcgedütaniiást 
elvállal Dr. Kárpáthy László

— Cipészek es csizmadiák. A ké
rést* d**leroügvi miniszter most pub
likált 95.009,1912 szárau határozata 
-íz< riot a cipész a c.-ismadiaipart s a 
c-izmadia a cipészipart külön-külön 
ip irigazolvány alapján ugyan, de a 
képesítésnek külön külön való iga 
zolása nélkül gyakorolhatja. Ez a 
két ipar a képesítéshez kötött mes
terségek jegyzékében külön-külön 
van ugyan megemlítve, do az idők 
folyamán egybeolvad!. Országos gya
korlat, hogy a cipésztnühelyekhen 
csizmát, a csizmadiaruiihelyekhen 
pedig cipót is készítenek. Az ilyen 
műhelyekben alkalmazott tanulók és 
segédek a cipő- és csizmakészitést 
együttesen tanulják meg. Tu' kellett 
tehát helyezkedni az évtized előtt 
lefektetett azon az állásponton, hogy 
a cipész- és csizmaduipar két külön 
képesítést igénylő ipar.

Szerkesztő :
Dr K Á R P Á T H Y L Á S Z L O

Szerkesztésért felelős :
A S Z E R K E S Z T Ő S É  0.

Kiadótu ajdonoz:
LANDESMANN MIKSA
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JOHAN MARIA FARINA Gegenüber dem Rudolfsplatz
csakis ez a valódi

kölnivíz, kölniviz-pouder és kölnivíz-szappan.
Kapható drogériákban, gyógyszertárakban és illatszert, rakban

N H T Ü S S É K  E L F O G A D N I
KöTm iz-szappant. kömivi/it rs pontit rt, ha nirvst n rajta az endtt i  és valódi, de sokszor után
zóit JOM'.N MARIA FARINA Gegenüber dem Rudolfsplatz. Akkor nem kell elfogadni betűiden é* után
zóit kölnivizet kölnivíz poudert és kölnivíz szappant, ha uz  at j.*!*ett eredeti készítmény m m vo'na kap- 

ható az Ou lal-In i\•*n. mert a \ilághirü cég maeyaror>z;igi képvi?e!et(* ;
HOLCZER EMIL ZOLTÁN, Budapest, Vili. kér. Szigetvári u. 16 szám

egvszerű levelezőlapra aionuai vá'aszol és közli hol szerezhető he az eredeti minőség.

A sztropkoi járás fószülpabirajától

Szára : 2208/1913.

P á lyá za ti h irdetm ény.

A Kelese község székhe’ylyel és A Isóvirány os, Barátiak, 
Bodzás, Detre, Folsőkruesó, Fu’aőtokaj, F«’8Ővir»tnyos, Gt rle- 
falva, Gig'éf, Gyapár, Ho'csik, K iest, Királyhegy, Kispető- 
falva, Kisvalkó, Kisgyerty ános, Ko>árvágásn, Lunna, M ii iák ut, 
Nagy doruása, Sártó, Turány és Z •mU'npálliigy községt k cso
portosításával újonnan rendszeresített kölesei

D

1I
KS

körorvosi állásra
ezennel pályázatot hirdetek s felhívom mindazon orvostudoro
kat, kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy az 1883. évi I. 
t.-c. 9. § t», illetve az IDŐS. évi XXXVIII. t.-c. 7. §-a érteim 
ben felszerelt kérvény eiket 1913 évi szeptember ho 22 napjáig 
hozzám ny u t̂sák be.

Az állás javadj mázává BIuO kor. k.zd fizetés, 200 kor. 
ötöd vés korpótlék, f>00 K Jakpénr, 800 K fuvarátalány, 12CHJ 
K htlyipótlék is a varrni gyei szahaiy ri-i doletb «n tuegáliaj i 
tolt mellékjjra”.dóságot-.

Tájékoza. u1 tudat, m még, hogy a koritt terült tén több 
nagyobb ipartelep és uradalom van.

A választást folyo évi szeptember ho 23 án, a ke'csd 
körjegyzői irodában d.'le őtt 11 érakor fogom iueg.*jterii.

Siliopkóu, 1913. >u u-ztus hó lilán.

Durcsinszky Gyula
th. főszo’gabiró.

i
1
1

■
■

i d e á l i s  s z é p  l e s z
minden hölgy, ki a világ
hírű F Ö L D E  S - féle I.

M A R G I &
használja. A világ minden tájáról ér
kező rnyilatkozatok bizonyítják ezt. 
amelyek a legószintebb hálától vi>sz- 
hangzanak és a rajongás hangján 
szólnak a Margit-créme semminemű 
káros anyagot nem tartalmaz sem 
ólmot, sem higanyt), öss/.cúllitása a 
modern kozmetika legtokéleicsebb 
vívmánya. Az arc nemcsak selyem- 
puha. hanem hófehér s tiszta lesz, 
akik a Margit-crémet használják ar̂ uk 
szépségét teljes Hetükben megőrzik. 
llafQit-crejie I ej 2 koronái teyeiyek- 
bea az egész világon kapható. M rgit 
azappuR 70 f III Margit pouder 120 kor 
(foher r ím  v.gy aarga színben) 6 
koronái rondoieieket bementve küld

FÖLDES KELEMEN £yi£íszerlara Arad
Raktár az duzes bel- s külföldi 

gyógyszer különlegességekben
FŐRAKTÁR : Sátoraljaújhelyen Kin- csessy Péter, llrabéczy Kálmán drog.

idder Gyula, Lhlert Gyula Homoit- 
nán : Fábián Arnold. Nagymihályon : 
Tolvay Imre Sárospatakon ; Horváth 

Mátyás.

S z l r u  s: énsalak (Jrosca)
Udvar ieltülléséhez, utak javí

tásához, ház építéshez ingyen 
kapható a helybeli Petróleum 
gyárLan.

HÁZ ELADÓ.
Tűzoltó-tér 4. szám 

alatti házamat elköltö
zés miatt eladom.

P A P P B É L A
m. kir. fóerdeszmémök.

E L A D Ó
az Andrássy-utca 
49. sz. alatti ház, 
valamint a város 
határában fekvő 
mintegy 12 kát. 
hold szántó és rét

Felvilágosítás Dr. FU - 
zesséry Zoltán  ü gyvé d i 

iro dá jába n  k ap ha tó .

Marx Email
paölójénymáz

tartósságánál gyorsan 
száradó képességénél 
f o g v a  utólérhttftlon 
kiváló minőségű pad

lók encc.

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

líj. Klein Jakabnál

Exce l

Tyúkszem,
börkeményede's szemölcs -IS
óra alatt eltűnik » CANNABIN 
használata után. Üvegje 1 kor. 
posladijjal 1.40 kor Három 

üveg bértnentve 3 kor.
OGQQDQ

s i o r
hinlőpor 48 i’ra alatt a kéz,- 
láb és hónajizzadast 1 doboz 
1 kor., postadijjai 140 kor,, 3 

doboz bér.neidve 3 kor.
300000

Hizlalásra legalkalmasabb 40 
százalékos pho-porsavat tar- 
tarmazó
T a k a r m á n y  mész,
melly el h disznói ital naivon 
könnyen 300 kiló hizialási súly 
•■rhelo el. .-\Ika 1 trazható azon* 
f-.*Ti! baromfi, borjuk, juhok, 
mirhák, ökrök és lovaknál 4 
háromnegyed kié- ára, moly 
hónapokig elég Ö kor. 80 fül.

utánvéttel bérmotve.
I táiivétti l vagy n pénz előze
tes beküldés© mellett küldi : 

Kapható mindenütt :
A hol nem lenne raktáron, meg
rendelhető utánvéttel, vagy a 
pénz e'ózeieji bekü d .sy mellett 

R kestitőnélj
Dr. fle<ch £  , K orén. ■ gyógy

szertára gyér 99

1515/1918. vb
Árverési hirdetmény.

A saujhelyi kir. jbiróság 913 V 
üti., 1 szánni végzése folytán IW n- 
l" r*\ li y  korona követelésnek
«oi *’"llaÍWs» vígéit1913. évi szeptember hó 2-án d e 
9' , órakor Saujhelybeti, S - n n v , . j . „ '  
3 9Z. alatt u végrehajtást stenvidü 
akasán elárverezem azon 13011 koro 

uára becsült ingákat, melyeket az

számú végrehajtást rendelő végzése 
alapjánál saujhelyi kir. járásbiiósági 
913 V 7117 2. sz. végrehajtási jegy. 
zökdnyvbeii 1- 31. tételek alatt Yu- 

j foglaltam u. io.: bútorokat, stb.
Saujhely 11)13 aug. bő lti-áii.

Rosner Imra
kir. bir. v haj tó.

Árverési hirdetmény.
A s újhelyi uszodának uz árvíz 

Atal elsodort kabinjai 1913. augusz 
tus 25 en d után 2 órakor a legtüb- 
bot Ígérőnek készpénz íizolés ellené
ben el fognak adatni. Az árverés a 
siutholyi korcsolyázó egylet pavil
onjában lesz megtartva, amelynek 

szomszédságában lévő telken fekszik 
az e sodort rész, \  evő tartozik a 
léteitől számított 3 napon belül el- 
iioidatni saját kühségén az egytöiub- 
beu lévő krbiuokat.

A saujhelyi uszoda egylet.

1444!H3. vh.
Árverési hirdetmény.

A sau,helyi kir. jbiróság 913 V 
926 1. számú végzőse folytán Katz- 
r.urg l'Uöp 18ö kor. 39 fid. |,öVB. 
telesének és járulékainak behajlása 
vegeit 1913. évi augusztus 26-án d 
e 9.Z Órakor Saujheiy beu, Kazinczy
o eza 3 szaru alatt a végrehajtást 
szenvedő lakiii’án, üzletében elárve
rezem, azon 926 koronára becsült 
ingókul, melyeket a sMijltely i kir 
törvény a, é* 87.88 913. végrehaj
tást rend—" ------ • Jerő végzésé alapján a sauj- 
helyi kir. jbrresagi 913. V. 92tj/i s, 
vhajtasi j, gyzőkoiiy vben 1. tétel alatt 
'** “  felu.loglaltam s melyek a 913 
, ' f.'0/ 1 b2- alaptoglalási jkvbeu 
1 — 11 tetelek alatt vaiiuak összt Írva 
u. iu. Lutorukui síi#,

Saujhely, 1913. aug. 9.
Rusnor Imra kir. bir. vh.

K iadó  la ká sok .
A Kazinczy-utca ö. számú házban 

az Osztrák Magyar Bank fiókja állal 
eddig béreli lakás azonnal kiadó.

Ugyancsak Madó 1914. május Möl 
a Központi kávéház fölött lévő, a 
m kir. Folyammérnökség által bé
relt lakás.

ÜGYVÉDI
n y o m t a t v á n y o k b ó l  
nagy rak tá r t  t a r t

iüii n  lUMi
könyv- és papirkereskedése

B i l i  Sátoraljaújhely. | | | |
Telefon 10 izAm.
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T  M I E R R Y  A . GYÓ G YSZER ÉSZ B A L Z S A M
Utolérhetetlen hatású tüdő- és mellbetegségeknél, 
f a ^a,*irust. megszünteti a fájdalmat okozó 
köhögést "rokg_\ rekedt >.'g.*t é>
j"k;il megszüntet. valamint lázi. különösen jJ hu- 
t a .sn gvtmiiirgor^s és k• • 1 iku ellen. (lYŐgvhat.ÍMi 
aranver r> altosti liiitalniakn.il. t i>ztitj:i * veséket 
étvágygerjesztő, elüsegiti az emésztést. Kilüuűen 
l»ev ált fogfájásnál udva- t"gak >z«,1 fiznél, valamint 
az ""/es sza i > t. gl-<*teg'ég«> k Liitfi>gés ellen.
megszünteti a -/.áj- \ ag\ g\.»mort'-l ered." bűzt.
• lé Imtásii |.,í• tlikagili' /!án.íl. Meggx ígvit minden 
sebet. sol.bolyt ■•rb.im 1 I.iziől eredő, hólyagot ke
lést szem - t égési sebeket megfag)ott testre 
székét. \jrt é> kiütést. | ülbántnlmak ellen kitim 
hatású. Minden háznál ki.i. u -on influenza kobra 

vag\ más járvátn oknál kéznél legyen
írjunk: Thierry A Őrangyal-gyógy Uráliak 

Pregrada, Kóhitsch mellett.
1 2  k is -  va g y  ri dupla- - agy  l nag y speciális: eg  y’óo koréi:*.

Nagyobb rendeléseknél jelentékeny áreng dmény.

Thierry A. gyógyszerész egyedül valódi 
Centifolia-kenőcse.

Moguka.Ul yoz s megszüntet \érmérgezést, fájdalmas 
operációkat leggyakriibban feleslegessé tesz Ilaszná- 
latus gyermekágvas nőknél fájő emlők, te#megin.litás 
rekedő* emlökemám edés ellen. Orbán, tt-i•• rt lábak, 

dagadt 'égtagok csonUzu, fekélyek, ütés szil
vágy zúzodás állal okozott sebeknél 
su szer. Idegen testek eltávolítására 

aiint: inog. szálka, por, seré', tüske stb kinővén.! 
karbunkulus. képzőuményt k. wtlunnni rák ei.en, féreg 
rothadás. körbmgxülés. hólyag égési sebek bosszú 
butegségeknél előforduló föitekx ősnél vél keléseknél, 
fültulyásnál, v a’amint kipállás esetén t m zsemőknél 

stb. stb. kitűnő hatású.
^  mellett k

Hmlapesten kapható. Török József A<*gy tárai un, valamint uz or/- 
legti.bb g\ t'g \ -zeit áléban. NsgO .ii 1balma>er Seitz, KocLmeistei 
Utódai kaüanovita Testi

Hints lerakat rendeljünk közvetlenül:

I th ie r r y  f i .  Őrangyal gyógyszertárából, pregraöa, Rohitsch mellett

X

. 1 .

rás. lövés, vágás \a 
kitűnő g ) ógy hatású

SALGÓTARJÁNI 
kószénhánya Rész vény társulat

széntermékei (szobafütésre es ipari czélokra)

NEUMAN JENŐ cégnél
Sátoraljaújhely

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

valamint porosz briket kapható. 
Superfosfát-m űtrágya Káli só

Mint asztali \iz nagyon kel- 
Ifi lemes, jó hatású,, egészség 
1/ .ípolií ital A Üzenl’Margits/i- 

li g;eti üdítő és gyógyvíz keze- 
w  lősége

a legkiválóbb szénsavval teli et ásványvíz lő  lerakat Tóth Lajos cégnél 
•****» *— Sátoraljaújhely. 

Miuden jobb fiiszeriisUtbon es vendéglőben kapható.

pnrumatiku' gurnnti pclottával 
a légtől.cletescobek

hölgyek es urak ré
szére minden altosti 

betegség es lóté has ellen.
görcsér harisnyák.

HíiliiliiiUl i\ lo ú lm k fl
amputáltak részére.

járó es tánige- 
péket.

Mu- es ttatasztu I ŰZŐKET.
ferdén nőttek 
reszere valam. 

tartozó ösz- 
0111VI. szes ezikkeket 

technika legmodernebb elvei szerint, a legjutanyo- 
sabb gyári árak mellett.

cs és k szabad, sérv
kötök cs tcstegyene- 

sitö gépek gyara
BUDAPEST, IV Koronaherceg utca 17 vid.

Legújabb háti mo/ernel több ál rával ellátott 
képes ár jegyzek INü MiN es I LkMI.NTVE. 

Alapítva 1878. Telefon 13 76.

i n
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ŐSZI TRÁGYÁZÁS! |

THOMASSALAK
A legjobb és l e g o l c s ó b b  foszforsavas 
műtrágya ! óvakodjunk a hamisi tá-októl!
Csak akkor valódi, ha ilyen zsákban van 
es eredeti ólomzár van rajta. Minden 
zsák tartalomjegyzékkel van ellátva!

K A L M Á R  V I L M O S
a Thomasphosphatfabrikcn Berlin, vezérképviselője 

BUDAPEST, VI. ANDRASSY-UT 49 SZ 
Különösen a jelenlegi r e n d k í v ü l i  o l 
c s ó  árakra figyelmeztetjük a vásárlókat.

D o b o z a  I Á-h 2  K  P r ó b n d o b o z  5 0
Kapható gyógy tárakban és drogériákban.

Fő- ós
Dr. EGGER L tO é s  ECGtR I Bpest.VI Révai-u. 2.
Kapható Sut. raljaujhely: Kádár tij ula K iiu-be-sy Péter. M idder 
gyógyszertúrakhtm. llrnbiV/y Kálmán dtogi nál i n. llini ot nu : l-abian 
Árnuíd. PetC hrtiu. Kepy inil.tíly : Kruiiovití M ksu. löú z Hetink.
Imre, Sárospiiluk : Kóm’i Sándor. Szín pk< : bukni Jivndnr. larczal 

Topcrezer A. gyógy szartárában.

I N G Y E N  ráfizetés nélkül becserél öreg használt gramo- ■  
fonlemezeket ujakra WAGNER ,.HANGSZERKIRÁLY“
Budapest, Józscf-körut 15. ...... —
Árjegyzék ingyen. Címre ügyeljen. i

Á



6 7  s z á m . (6 )

j i / 3 = s \ n

Törvényesen 
bejegyzett védjegy. I
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és pénzét nem akarja hiábavaló dol
gokra kidobni, az saját érdekében 
cselekszik, ha legalább egvszer-két- 

szer kipróbálja a világhírű

Oroszlán 
Menthol 

Sósborszeszt
a háziszerek királyát

A mi modernül berendezett külinle- 
ges gyár vállalatunk

vezet II h iíI j

Sátoraljaújhely. iu iócz,-utr 3*:

óvakodjunk értékte
len utánzatoktól!

Kapható 44 fiit. 1.20 és 2.4" K eredeti üvegekben

Főelárusitás: LEFKOVITS MIKSA
fűszer és rövidáru 

nagykereskedésében,
O u z ,  kii>, tő m  . reuma, szaggatás, nyila!.!• iddaUzuní*. kereszt«' a - 
fájáa derék < dal t -  hátfájás ős ii ántalaiak kai . * .« gys
K«*'ég merev ' á g  tagok és ujjak. g r. síik. U>vahhá liiilés, twegfuz.is. 
vagv légliiuHinl ól származó I »> ■ k a . ónnal m?liii lnok a/. < 'ru>/.lán Men- 

• ■ , | a a a •
_* . . . * - ►. I - <■ Bhégga tá

hullát, idegssség. hág\ adtság, kimsrun* .• általiön'.- gvoags-ég esetei
ben Eil il ér Isi a vi . •

Terékfájáv rekedtség j r j i  inlluema nátha ha felié)1 úgy 0111-
léksssék a. Oroszlán Menütől >•-: 1 seszn mely egk (In • •» 
a legelterjedtebb házisser, Ezeréi ezer más esttekbi

r«t lesz hz Oroszlán Mentitől Sósburszesz bzsználTa.
Minden egyes üve ghe z  l»f» használati  utasító- vau mellékelve.  S.-k ezer 
hálairat taeuskoéik róla, hogy az Oroszlán Meathol Sásborszeaa az

emberiség jótevője,

a sajtóg) árak között s a szakkörökben
a legjobb hírnévnek örvendő

Kérje 160 számú különleges ár
jegyzékünket szőlő-, és gyUmülcs- 
sajtókról, teljes szüretelő berende
zésekről, hydraulikus sajtókról, gyü
mölcs-, és szőlűmalmokról, szőlwzu- 
zókról, bogyózógépekről, borszi- 

vattyukról, stb.
Tö b b  m int 7 0 0  érem  és első dij stb.

PH. MAYFARTH & Co.
borkészitő és gyümölcs értékesítő gépek különlegességi gy ára 
1500 munkás Wien, 11 Taborstrasse 71 Képv. kerestetnek

Tiszte lettel értesítem  a n. k ö zö n 
séget, h o g y  S á toraljaújhelyben a 
S zé che nyi-té re n  a vo lt Schw arcz- 
ba rt-fé le  ü zlethelyiségében egy  
m o d e rn ü l berendezett • • • • •

a g y a r  es n e m e t  
s z a b ó ü z l e t e t

n yito tta m . Dús ra ktá rt ta rto k  sza k 
m á m b a  vá g ó  összes cikkekből. • 

M a ga m at a n. é. közönség b. 
pártfogá sába  ajánlva  m a ra k o k  • 

tisztelettel

VASZIJ JÓZSEF *

Budweisi FKHÉK, 
eperjesi

s z ín e s  k á ly h á k
és uri kandallók, 

úgyszintén ^ 
gránit és márvány e z .

SÍREMLÉKEK bizományi raktára
Bármilyen kályha m egrende
lésnél tessék árajánlatot kérni.

J e h y n a  í e s t v é r e k  Sátoraljaújhely.
Kályha és síremlék ügyben a leveleket Behyna Miklós _..

diliére kérjük küldeni. fjj
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K0LLARI F- bőrlemez
kaucsuk composició\al bevont ruganyos

viharbiztos és időtálló
SZAGTALAN FLDÉLLHMLZ
A jelenkor legjobb tetőfeűőlemeze Vég
teleniil tartós! Rĉ i zsindelytetc>k átfedő-
sere kiválóan alkalmas. Sení mázolni sem 

mészlével bekenni nem kell. 
Kaphatói Herz Káin

Tőkcterehfs.

LEGBI ZTOSABB
a cs. és kir kiz. szabadalmazott MALÁRTSIK-léle

patkányirtó pogácsa
patkányok, egerek vakondok elpusztítására Probadoboz 2 K Ház álla
toknak nem ártalmas. Kapható öyópyszertárakban es drogériákban.

jy ía lá r ts ik  j jy ö rg y  S á to r a l ja ú jh e ly .
Nyonutoti Lai.tt.-nut.i. A .kza a  ’Iíis*

Hirdetések

felvétetnek

lapunk

kiadóhivata

lában.

kényvrjtn dájában Sátoraljaújhely.


	067

