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Székely
Elek
s aj t óper e.
Senki előtt nem volt kétsé
ges e városban, hogy Búza Bar
nát az esküdtek fel fogják men
teni Székely Elek rágalmazási
vádja alól. A kassai tárgyalásnak
nem az volt hivatása, hogy be
hatoljon városunk közigazgatá
sának rejtelmeibe és eddig isme
retlen visszaélések adatait hozza
onnan felszínre. A mit Kassán
tárgyaltak, az városunk közönsége
előtt már régen ismeretes, és csu
pán elenyészően csekély része
annak a sötét erkölcstelenségnek,
melylyel a Meczner Gyula és
Székely Elek egyesült uralma közigazgatásunkat m egtöltötte.
Ily körülmények között a kas
sai tárgyalás nem produkálhatott
semmi újat és meglepőt. Ismertük
a visszaéléseket s a vármegyei
társadalom egy tekintélyes része
m ér régen ítélkezett fölöttük.
Bármily kevéssé lepett meg
azonban bennünket a kassai es
küdtek igazmondása, mégis el kell
ismernünk sőt nyomatékosan kell
hangsúlyoznunk, hogy bizonyos
tekintetben ez az Ítélet változott
helyzetet terem tett, melyből a
konzekvenciákat minden józanul
gondolkodó és ép erkölcsű em
bernek le kell vonnia.

Hogy utaztam én tűit leljruárban
Homonnáról Pestre.
Irta : Matolai Ida.

Táviratot kaptam Pestről, hogy
bátyám nagy beteg jöjjek azonnal.
Még akkor Pestről csak Nagymihályig volt távirati összeköttetés a 12
km.-nyi távolságra gyalog küldönc
hozta a táviratot. Rendkívüli hideg
volt, csuda, hogy a küldönc meg nem
fagyott az utón. Hiszen akkor még
Homonnáról hetenkint kétszer köz
lekedett a posta úgy hogy az ügy
védek sürgős beadványaikat gyalogemberrel küldték a kocsin egy napi
távolságra fekvő Ujhelybe, Kassára.
Ungvárra, nehogy elkéssenek.
Csikorgó hideg volt, nagy szél
vihar dúlt, esett a hó, olyan csekély
apró pihék hulltak, mint a homok,
addig havatlan volt a tél, alig fedte
tenyérnyi hó a földet szombaton.
Akkor a legközelebbi vasúti állomás
Homonnához Kassa volt. Ungvárról

Dr. HOLLÓ ANDOR

Előfizetési á r :
Egész évre 10 korona, félévre 5 korona. Negyed
i évre 2 korona 50 fiilér Egyes szám ára 10 fillér
Hirdetéseket a legjutányosabb árban közlünk

A mig a vádak nem öltöttek
konkrét formát, a mig a rehabili
táló főispáni flastromok takarták
undorító fekélyeket, addig leg
alább a külszín volt megóva. De
most, mikor az alaposan lelolytatott bírósági tárgyálás leszede
gette a szépségtapaszokat és p ő 
rére vetkőztetve m utatta be or
szág-világ előtt a sátoraljaújhelyi
közigazgatás botrányait, mikor
már nem csak szóbeszédről, ha
nem birói itéletetel m egpecsételt
konkrét vádakról van szó, akkor
már nem lehet a történtek felett
amúgy more pátrió napirendre
térni.
Elvégre vannak itt még tisz
tességes emberek, a kikre nézve
nem közömbös, hogy a város pol
gármesterét pártatlan bírák mi
lyen erkölcsi megítélésben része
sítik. Vannak itt még tisztességes
emberek, akik törődnek valamit
a város jó hírnevével, és egy-két
ember kedvéért nem engedik
azt az egész ország gunyjának és
megvetésének céltáblául kiszolgál
tatni.
A konzekvenciákat elsősorban
természetesen Székely Eleknek
kell levonnia, bármily nehezére
esnék a csak imént nyert rehaoilitációs poziciót újból elhagy
nia. T artunk azonban tőle, hogy
ez nem fog bekövetkezni. Már is
hallunk Székely Elek környezeté
bői olyan hangokat hogy az es
küdtek előtt tulajdonképpen sem
mi sem nyert bizonyítást, a mi

Székely Elekre diffamáló volna és
a felmentő Ítélet csupén az es
küdtek pártpolitikai elfogultságá
nak eredménye.
Ily körülmények között a vá
rosi polgárságnak, s köztük első
sorban a városi képviselőtestület
tagjainak kötelessége a fenyege
tett közéleti tiszteség oltalmára
sietni és a hatalom tudatában ci
nikussá vált polgárm estert a bi
rói ítélet iránti tiszteletre s a
közerkölcsökkd szemben némikép
szemérmetesebb viselkedése eré
lyesen rászorítani.
Örömmel halljuk, hogy e rész
ben a mozgalom már azon kö
rökben is megindult, melyek ed
dig Székely Elekkel szemben kis
sé elnézőknek mutatkoztak. Ezek
közt is sokan vannak, kik belát
ták, hogy itt nem személyi, sem
pedig politikai hajszáról van szó,
hanem egy egész város jó hír
nevéről, a polgárságnak a köz
életitisztességbe vetett hitéről és
bizalmáró, melyet teljesen kipusztitani még sem szabad.
Székely Eleknek kötelessége
visszatenni a mandátumot ezek
kezebe, kik ezt neki az esküdtek
Ítélete előtt adták, s m ódot kell
nekik nyújtania, hogy a változott
helyzetben a polgármesteri állás
betöltése kérdésében szabadon
határozhassanak Ha Székely ezt
nem teszi s ha környezete sem
képes őt erre kényszeríteni akker
kezdetét veszi egy olyan harc,
milyen a város tanácstermében

még sohasem volt. E harcban mi
is sokat veszíthetünk. Fennakad
hat a városi adminisztráció, áldo
zatul eshetik a város békéje, de
a magasztos cél felér e veszte
ségekkel. A rend és béke a harc
után helyreáll, de az elveszett er
kölcs, a kihűlt becsületérzés a
végső zülléshez vezet.

Kassára Nagymihályon keresztül ren
des póstakocsi járat közlekedett. Dél
ben indult Nagyraihálvból K ssára
a posta, reggel kellett Homoanáról
indulnom.
Hiába akartak rokonaira lebe
szélni a dermesztett időben való uta
zásról. Vasárnap reggel kocsira ül
tem verőfóuyes, napsütéses idő volt,
vakítóan csillogtak a levegőben
a szélhordia hópelyhek. Sokszor
utaztam azon a festői szép vi
déken, de még akkor is éreztem
a vidék érdekességét; előbb balra
az erdős hegyen a jeszenői várrom
jobbra a barkócz, itt az elszüküiő
völgyén a Laborczuak megy át az ut
és túl már nyílt vidédékekre erünk,
balra már Nagyraihályhoz közel a
vinnai várrom ékeskedik az erdőboritotta hegyen. — Délre megérkez
tem Nagymihályba az ut harmadfél
óráig tattott. Nara fáztam meg ak
kor gyakrau utaztam, jól el voltam
látva téti bundával, lábzsákkal. A
postán szálltam le, kérdeztem a pos
tamestert, nem késtem-e el? Nem,
de ma nem indul a posta Kassára,

nem jöhetett Ungvárról sem, hófú
vások gátolják az útban. Mit volt
mit tennem, beszálltam az akkori
legjobb szállodába, szobát nyittat
tam, vártam és fáztam. A szoba a
folytonos tüzelés dacára hideg volt.
Estig nem jött hir Ungvárról. Za
varomba elfelejtettem olvasni valót
tenni a holmim közzé, még az imádságos könyvem sem volt velem. A
becsomagolt régi újságokat szedem
elő, hogy el tudjak aludni. A
szállodás nem tartott lapot. Örö
kös várakozás közt teltek el az ag
godalmas órák. Végre kedden reg
gél megjött a posta. Teljes 48 órát
töltöttem a hideg szobában várva,
gyakran küldtem közbe a postára
— hiába. Hétfőn délután megszánt
a derék úriember, a postamester és
kért, legyek türelemmel ne csügged
jem.

a kocsis mellette ül a konduktor,
középen egy nagy lámpás. Utas az
nap szerencsémre nem volt több
csak egy öreg bécsi német ur régi
ismerősöm, ö és a konduktor olyau
figyelmesek voltak irántam, mintha
csak azért utaztak volna, hogy gon
domat viseljék. Mire a város végére
értünk, már hófúvásba jutottunk, el
akadtunk. Került aztáu valahonnan
egy előfogat, amely kivontatott. Men
tünk eztán egy óráig lassacskán, mig
ismét alakadtunk, előfogat nem akadt
le kellett szálinuuk. A konduktor és
az utas nagy nehezen kizökkentet
ték a kocsit de jó darabon gyalog
kellett mennünk. Es ez többször is
métlődött, talán kétszer akadtunk
furmányosokra, akik jó pénzért ki
vontatták kocsinkat, de többször nem
akadt, akkor aztán nagy darabon
gyalogoltunk. A kassai hegyre is
gyalog mentünk fel. A konduktor
jegyezte mennyit gyalogoltunk, ép
pen két magyar raórtföldet tett Ki.
Akkor még nem számítottak kilo
méterre. Jó gyalogoló voltam nem
éreztem fáradtságot.

Végre kedden délben elindul
tunk a postakocsival. Ma már keve
sen emlékeznek rá, miféle alkotmány
volt az. Egy nagy maga* bárka két
fülkével nyolc utasra számítva. Elől

Miklóssy
üdvö zlése.

Hol marad Uihely
A tapintatos h.
polgárm ester.

Előttünk fekszik egy csomó új
ság az ország minden részéből, a fő
városi nagy lapoktól kezdve a Mucsai trombitáig. Es ezekből a lapok
ból láttuk, mennyi üdvözlő távira
tot kapott Miklóssy püspök abból az
alkalomból, hogy a debreceni bor*
zalmas katasztrófából szerencsésen
megmenekült, Elmondhatjuk, hogy
azjegész ország üdvözölte a hazafias
főpapot, aki majdnem áldozatává
lett a felháborító nemzetiségi me
rényletnek.
Szégyenkezve és pirulva kell
azonban konstatálnunk, hogy egye
dül Ujhely városa nem vett részt
az országos ünneplésben, mintha
tudomást sem vett volna az egész
esetről.
Ez az indolencia annyival is
bántóbb és szégyenletesebb, mert
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elvégre Ujhelynek mégis csak volt
és van valami köze Miklóssihoz, aki
inueo, az újhelyi gör. kath. parochiá
ról került a püspöki székbe és
mindig tevékeny részt vett váro
sunk közéletében. Párt és felekezeti
különbség nélkül mindenki őszintén
tisztelte és szerette nálunk ezt az
igazán kiváló férfiút. Hogyan lehet
mégis, hogy éppen Ujhely maradt
adós az üdvözléssel, holott most
lett volna alkalma, sőt kötelessége
kimutatni együttérzését és rokonszenvót Miklóssy iránt.
A magyarázat igen egyszerű, de
csak még bántóbbá és odiózusabbá
teszi az egész ügyet.
Sátoraljaújhely város polgármesteri székében most egy Székely
Elek nevű közismert egyén ül, aki
egyebek közt politikai ellenfele Miklossy Istvánnak. Ez az egyén most
— úgy látszik — megint dokumen
tálni akarja a Miklóssy Iránt táp
lált ellenszenvét. Pedig legelsősor
ban neki, mint a város fejének (saj
nos 1) lett volna kötelessége a vá
ros üdvözletét tolmácsolni. Es hogy
ezt nem tette, ez olyan durva ta
pintatlanság, amilyen csak egy Szé
kely Elektől telhetik ki.
Székely ur, mint magánember,
lehet ellenfele, sőt ellensege Mikléssynak, akit ez bizonyara ndin na
gyon érint, de mint Ujhely város
h. polgármesterének nem lett volna
szabad elzárkóznia a köteles udva
riassagi aktus elől.
Ezt a hibát a városnak jóvá kell
tennie ha egy kissé elkésve is. Ken
rá módot taia.ni, esetleg Szekeiy
Elek nélkül is, hogy a varos kife
jezze üdvözletei a kivaió főpapnak.

hamar elfogyott és a vásárolni szán
dékozóknak csak egy kis részét le
hetett kielégíteni. Úgy az elsőrendű
húsnak, amelynek kilója egy korona
húsz fillér, mint a másodrendű egy
koronás húsnak minőségével a vevők
a leguagyobb mértékben meg vau
nak elégedve.

Utó hangok.
Lapvólem ények
B úza Barna sajtóperéről.
Vezető helyen méltatjuk annak
felmentő ítéletnek hatását, melyet
Székely Eleknek Búza Barna elleni
sajtóperében hozott a kassai esküdtbíróság.
A perben kipattant visszaélések
élénken foglalkoztatták a kassai és
a fővárosi sajtót is. Valamennyi lap
megbotránkozással beszél az esetről,
egyedül a „Zemplén" az, mely ért
hető okokból nem tulajdonit nagy
fontosságot a szenzációs ítéletnek.
Érdekesnek tartjuk egymás mel
lé iktatni e lapvólemóuyeket a „Zem
plén" tudósításával együtt.
A Kassai Ufság

„Székely Elek csokorba kötött pauamai“ cim alatt a következőket
írja;
A Lukács—Dósy pör kicsi
nyített masa folyt le a kassai esküdibirosag előtt. A hihetetlen
mértekében korrumpált Satoraljaujhwiy panamait teregették ki Bú
za Barna bátor feliepése nyomán
es a korrupció lovagjainak lesújt
va kellett uisompoiyogui most is
a magyar bíróság tárgyaló termé
ből. Ujhely varos eieteuek erköl
csi reneszánszát kellene, hogy
jelentse a poigarbirakuak ez az
igazságos ítélete. Sajnos, a mi
közállapotaink odáig sülyedtek,
Megnyílt a hatósági husszék.
hogy a lesújtó iteiet után is Aiecz
Végre megnyílt a hatósági mészár uer üyuia „tisztelt buraija" ma
szék, ameiyuek felállítását mar oiyau
rad a pu.gunuesteri székben.
regen sürgettük. De amikoi eriŐi
A zempléni kukorica cim alatt
az örvendetes hírről beszámolunk
nem haugattiatjuk el azt sem, hugy vezércikkben foglalkozik ez esettel a
ez az egyetlen üdvös dolog, ameiy
Felvidéki Újság .
az vuj rezsim" amit létesült, a Sze- és igy ir :
keiy Eiek közremüaödese u c i k u ,
A „Zempléni kukorica" arany
sőt egyenesen az o akarata ellenőre
sárga szemei ott kopogtak a szom
szüléiéit meg. Mar az első napon
bati esküdtszék előtt a panama pisz
Úgy megroüaula a közönség a városi
hUaszeset, üogy a húskészlet Caaa-*6 kos rostáján. Es ezekből az apró
H e t o raao r k e lle tt volna K assára
jö n n ü n k ejtel volt mire a szánó ud
v arára bevergő v tü u k .
A Sclnffuek voit a k k o r a legjobb
e tá . iOda K assau. K ertem egy m eleg
szobai — vau egy nagy szoóa ameiy
az u«p fű tv e volt — b en y ito k es
egy poiisruan m e g la g y o tt v izet la
tna H űl hiúba, m ust m ar az a sor
som, hogy iazzak. N agy tü zet g y u jlu lia a a hlVÜ.lUlÖ ka.ytlabuu, Ue a
szoba Osak hideg ..á ra d t. Vegre e l
szunnyadtam ru u aslo i a je g e s agyon
reggel tele m ar enyhebü te li a le
vegő. B ar a voual P e st lem Csak 7
o raao r indu i m ar o tao r K ik ö .io U ea
6 óra e .o u mdUit a szállodai om ni
busz az anOmusru. ü l t sáp ia m a*,
eiso m eieg szobai m inta huzUiroi ei
indu .lam aZ e l a e z O Ü c U «llo. re g g e 

liztem.
A további a m it ide jegy zek nem
ta rio z ia m ar tp p e u aaian d o s uiam hoz, de neaem m égis eiu.eaezeles.
JliUon ejjei a n em et piuoer ü d ío ztn
a vacsorám at s o n k ái es te á t feidiosek e d elt, nogy m ar van villanyos csen
gőjük, íme a go.uü, ha k en valam i

csengessek. Reggel azonban hiaba
csengettem, hogy hozzon vizet es
szaraiat nem jóit. A házi szolga
mondta, hogy nem leiik sehol hat
tizetek, ha visszafele utazom. Utóbb
kijött ulanam az aliomasra a házi
szoiga, fizessek ameunyit gondoiok
— es fizettem. Elmúlt vagy három
óv mire ismét Kassura vetődtem. Be
szálltam ugyau abba a szahoduba,
készséggel uyituitak ki a Jég. zebb
erkóiyes szobát, Mire elhelyezked
tem kopognak az ajtómon s u»gy
hajiougasüK közt a szobapmcer nyit
be. Bucsauatot kérni jövök „Ugyau
miért" kérdezem. Hogy akkor mint
vaiami szökevény után az aromasra
ment a szolga a peuzi rt, eu nőm
vagyok az oka. A testverbatyam
halt meg azou az éjje.eu, naia vo.tam.
Így utaztam negyven evvel ezv őtt — es most? Far óra aiatt re
pít a gyorsvouai egy heiyt UiveBu
napestig. A fiatalok azt hiszik miudeg igy voit. Bőt mar evvel sincse
nek megeiegt-dve, a levegőben akaiuak repülni.

kopogásokból, ezekből a huszkokoronás kis smucigságokból gyö
nyörű mozaikkép kerekedett a
zempléni kormányzat leikiösraeretéről, a politikai lólekvásárjairól,
politikus urak krakterbilleuéseiről, minden nyomorúságok ereden
dő okairól.
Förtelmes volt látni, ahogy
a törvényházban a zempléni kor
rupció mocsarát lecsapolták. De
mint vadvizekből, a lidércféüy ra
gyogása, úgy jelent itt meg a vád
lott oldalán egyszerre a lebirhatatlau védő : az igazság.
Búza Barna erkölcsi győzelme
beteljesedett. A gonoszság szivét
keresztülutötte az újhelyi fiskális
becsületes kézzel vetett dárdája
és tizenkét szabad polgár ítélete
benne hagyta az acélt.
Lesújtó a
Magyarország

bírálata is, mely tudósításban számol
be a per előzményeiről és a tárgya
lás ösf-z s mozzanatairól és következőhbeu szűri le a per tanulságait.
Az a tárgyalás valami megdöb
bentő b-pet tárta fe' annak, hogy
miiyen fartőbe süllyesztette a vi
déki Közéletet is a munkapárti
kortesuraiom.
Egy polgármester, aki kivá
gatja a varosnak harmadfólholdas
tölgyerdőjet s nem tud szamot adni
hogy hová tette a fát. Városi tiszt
viselő, aki alpolgármestere érdeké
ben valótalau vallomást tesz, de
belekeveredik, s a törvényszék
mellőzi a megesketósét azért, mert
vallomása valótlannak bizonyult.
Főispán, aki «szigoru» vizsgálatot
tart ebben az ügyben, de a vizs
gálata iukabb bünpalástolás, mert
egyszerűen elhiszi a tetteseknek,
hogy az április 28-an kelt engedély
alapján ugyanazon ev február 2ö-áu
kivágott faltat február 3 au mar
beépítették egy hidba. S ugyan
erről a főispaurói, aki több ezer
holdas földbirtokos, akiről kiderült,
hogy a kormány áltál a szükölődő
kisgazdák szamara segítségül kül
dött kedvezményes áiu kukuricán
együtt osztozkodott a sziutéu
ezerholdas polgarmerterrel.
Es most latszik, mit jegyez fel
ez esetről a főispáui szócső, a

Szombat február 28
kely El ek semminemű visszalést sem
követett el.* Mi ezennel nyilt pá
lyázatot hirdetünk : jelentkezzék az
az ember, a ki ezt hiszi s a ki meg
engedi, hogy nevét nyilvánosságra
hozzuk. Minden jelentkezőnek jutal
mul adjuk a „Zemplén" 1907-iki év
folyamát, melynek átlapozása után
rögtön megváltozik Székely Elekről
való véleménye,
A mit ezek után ir a Zemplén,
az kissé zavaros. Azt mondja:
A tárgyaláson kihallgatott tanuk
egyike sem tett terhelő vallomást
Székely Elek ellen. Sőt Némethy
Bertalan tanú vallotta azt, hogy
Búza Barna az alatt az idő alatt
is tudott a Székelynek most ter
hére irt egyes dolgokról, araig
Székellyel együtt működött s vele
jó viszonyban volt.
Inkább egy kis ellentmondásba
keveredik, de azt el nem engedi,
hogy Búza Barnán üssön egyet. íme,
Búza bűne : hogy tudott a Székely
dolgairól már akkor is, a mikor még
együtt működött vele. De hát miről
tudott Búza, ha a Zemplén szerint
a vádak nem igazak és visszaélés
nem történt ? 1
Az is érdekes, a mit a rehabili
tációról ir a Zemplén :
Meczner Gyula főispán határo
zottan megcáfolta, hogy Székely
ujrafelvételi kérvényének, illetve
rehabilitációjának az lett volna ai
ára, hogy Székely vezesse a vá
lasztást.

Nagyszerű I Hát mondta azt va
laki, hogy ez volt az ára? Dehogy 1
De igenis ez volt az ára a rehabililaciónák, hogy Székely a választá
soknál támogassa a munkapártot.
Kar ilyen köztudomású dolgokat
letagadni, bár erről az oldalról min
ket mar semmi sem lep meg.
Letagadni egy hónapokig folyt
bírói vizsgálatnak és egy reggeltől
késő éjszakáig tartó főtárgyalasnak
eredményeit : letagadni és szépítgetni a panamát sugyanakkor meg
gyanúsítani az esküdteket, magasz
Zemplén.
talni a közéleti visszaéléseket és
Azzal kezdi, hogy ;
rúgni egyet a pauamak félelmetes
w,Székely Elek bízott az aktákban,
bízott abban, hogy ellene visszaélést ellenségén : az esküdtszóki intézmé
bizonyítani nem nem lehet s ezért in nyen, olyan eljárás, minőhöz az ő
részükről már régen hozzászoktunk.
dított pert Búza ellen*
Majd igy folytatja;
Nem számolt azonban azzal, hogy
ügye esküdtszék elé kerül, esküd
tek elé, akiknek nem kötelességük,
hogy az aktaszerü bizonyítékot
szervezkedése.
hajszálnyi precizitással mérlegeljék,
akik nincsenek kötve a törvény be
Minél
nagyobb,
népesebb egy
tűjéhez, hanem egyszerűen csak
saját meggyőződésüknek adnak ki város, annál nagyobb a tere a jóté
fejezést, ha ez a meggyőződés nem konyságnak. A mi városunk is fej
is épen perreudszorü bizouyitóko- lődia, népesebb lesz, helyes tehát,
hogy egyszerre két jótékony nőegyekon alapul.
Ez a magyarázata annak, hogy süiet is szervezkedik ; egyik kiegé
a kassai esküdtek Búza Barnát szítője a másiknak. Míg a Batoraijaszombaton felmente tok, nona Uj ujhely és vidéke áltaiauos uőegylet
helyben egyetlen ember sincs, meg az általános jótékonyságra szervez
SzÓKeíy ellenfelei között sem, aki kedik, addig a katholikus nővédő
ue tudná, hogy a volt s jelenleg egyesület, amely a budapesti Hason
helyettesített polgármester semmi nevű egyesületnek a fiókja lesz, kü
nemű visszaélést nem követett ei. lönös eltérő feladatokat tűz maga elé.
A nők védelme miudou tereu. Hi
Úgy látszik, a Zemplént ezúttal vatalba járó fiatal leányok társulata,
elhagyta felhivatalos komolysága a csoportosítása, a hol mivelödjenek
és a Kakas Márton sikereire pályá idegen nyelveket tanuljanak, s ének
es zenével szórakozzanak. Szegény*
zott. Mert ez már igazák vicclapba sorsú fiatal leáoyok némi nevelését
való. hogy „Ujhelyben egyetleu em vasarnap d lutánokon ; gyámoiitását,
ber sincs, a ki ne tudná, hogy Bze- hogy mint cselédek, vagy munkás-

Nőegyletek
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nők tisztességes munkához jutva, az azóta szégyenletóben elbujdosott
köhyöradománygj üjtést és koldulás*
erkölcs utján maradhassanak. A kór volna. De Székely és Meczner a
eltiltja. A községi elöljáróságot pei
házból felgyógyult nők gyámolitá- vastagbőrüek osztályába tartoznak.
dig utasította, hogy a mai naptó
— Dr. Tüdős István püspök beik kezdődőleg fenti célokra helyható
sát. A bünbeesett fogházban sinlődő
nők lehetőleg jobb útra vezetését Székely pirulás uólktil ül tovább is tatása. Dókus Ernő tiszáninneni re sági engedélyt ki ne adjon. Esen
és még sok más ehhez hasonló, al a polgármesteri székben, sőt a főis formátus ogyházkerületi főgondnok határozat annak sürgős és közérde
kalmilag felmerülő gondoaását, gyá- pán lapja még fehérre is igyekszik a püspök beiktató rendkívüli egy kű voltára való tekiutettel felebbeházkerületi közgyűlést március 10-re zésre való tekintet nélkül azonnal
raolitását a nőknek és sok hasonló mosni a kis angyalt.
hívta össze Miskolcra. A beiktatás vógrehzjtandónak mondatott ki.
mást.
A valóság röviden az, hogy nagyszabású ünuapségek kereiébeu
A legnehezebb feladatok közzé
— Táncmulatság a terebeal cu
tartozik, helyesen tenni jót ; de in Székely Elek bírói ítélettel panamis fog megtörténni. Az az ünnepségre korgyárban. A terebezi cukorgyári
kább segélyezzünk több órdemetlent tává van bélyegezve, akárcsak Lu meghívják az össes egyházkerületek művezetők Liebesberg József irodamintsem egy igazán nyomorultat kács László. A Búza Barna vádjai vezetőségeit, továbbá a tiszáninneni főnök védnöksége alatt f. hó 21-én
egyházközségeinek a cukorgyári Kaszinóban tartották
segély nélkül hagyjunk, ha módunk igazaknak bizonyultak és most or egyházkerület
lelkészeit és tagjait. Az ünnepsó haugversenuyel egybekötött táncmu
bán van őt felsegíteni.
szág-világ
előtt
nyilvánvaló,
hogy
gek
programmját
most állapítja meg latságot A táncmulatság melyhez a
Szép számmal gyűltünk vasár
nap délután a Karolineura zárda Sátoraljaújhely város polgármesteri áz egyházkerületi elnüség.
zenét 66-ik gyalogezred zenekara
földszinti termébe. A mindeu szépet szókóbeu egy biróiiag megbélyeg
— A Szabad Lyeeum holnapi es szolgáltatta kitünően sikerült és a
ósjót pártfogoló megyés püspökünk zett panamista ül. Most már igazán téjén Kororapay Aladár főgimn. ta közönség, melyben a cukorgyári és
Fischer-Colbrie jött közzónk, az egy kizárt dolog, hogy búi ki is még et nár fog előadást tartani A nemzeti gazdasági hivatalnoki kar is élén
szellem hanyatlásáról és ébrdézről. Politzer igazgatóval és Lauer gaz
let üdvös szép céljait velünk raegösmertetni. Elmondotta, hogy Bécs- től az embertől várhassa a város Az előadás vetített képekkel törté dasági felügyelővel osaknem teljes
nik. Belépődíj 20 fillér.
ben, Budapesten és Kassán már iö- „megmentését."
számban képviselvevolt, csak vilá
vid fennállása óta, milyen üdvös ha
— Halálozás. Ázsguti és kula gos reggel oszlott szót a kitüoően
Most már a képviselőtestület
tást ért el az egylet. Szép beszédét, nek sem szabad többé a passzív re Móré Gyula, Zemplónvármegye tb* sikerült táncmulatság kedves eralé-i
élvezettel hallgattuk. Belépésekor
főszulgabirája, 34 éves korában keivel.
özv. Láczay Eleknó lelkesen üdvö zisztencia álláspontjára helyezkedni. hosszas szenvedés, után f. évi február
— Pályázatok. A sztropkói já
zölte ; távozásakor szép szavakban Most már az ellenzéknek egyenesen 25 én meghalt. Az elhunytban a rás főszolgabiraja a sztropkói kör
mondott nevünkben köszönetét meg kötelessége megjelenni a városi köz vármegye társadilma egyik legro- jegyzőségben újonnan rendszeresí
jelenéséért.
gyűlésen és végleg lehetetlenné kousztíLwesebb, közszeretetben álló tett második segédjegyzői állásra
Elnökké a zárda
főnöknője tenni ezt az órabért akit a kassai tagját vesztette el. Temetése tegnap pályázatott hirdet. A segódjegyző
Maximiliana nővér, alelnökke özv.
délután ment végbe általános és évi fizetése 1400 korona. A pályázni
Láczay Elekné, titkárrá Gasparik esküdtbiróság már úgyis erkölcsi őszinte részvét mellett.
óhajtók, képesítésüket igazoló ok
halottá
2
űzött.
segédlelkész, pónztárnokká Kincscssy
— Tanügyi kinevezés A megyés mánnyal felszerelt kérvényüket f.
Péter választatott.
Nem szabad tűrnünk, hogy tovább püspük Terebessy Kászlát károlyfal évi mároius hó 6-ig nyújtsák be.
Aztán kitette a titkár az ivet, is polg. raest. gyanánt grasszáljou kö vai róra. kath. káutortauitóvá ne A választás folyó évi március hó
és sokan beiratkoztak. Rendes tag
10-éu lesz a sztropkói községházán.
vezte ki.
sági dij egy évre 4 korona, alapitó zöttünk ez a panamista. Ha nincs
— Felolvasó estély. Az izr. beteg- — A gálszócsi járás főszolgabírója
tag, aki egyszer mindenkorra 100. beune egy szemernyi szégyenérzet segélyző által rendezendő felolvasó a lemondás folytán megüresedett
ahhoz, hogy magától távozzék a estély március 8-án, vasárnap d. u. gálszécsvidáki segódjegyzői állásra
koronát fizet.
Március 8-án lesz a végleges polgármesteri székből, akkor le kell fél 5 órakor lesz a Magyar Király pályázatot hirdet. Pályázni óhajtók
alakuló gyűlés, a Karolineum föld onnau gurítani addig, áruig még nagytermében megtartva. Az estélyre okmányokkal felszerelt pályázati
szinti termében, külön meghívók
kérvényüket március hó 6 ig küld
több bajt és szégyent neiu hoz a külön meghívókat nem bocsát ki a ték be. Az állás javadalma évi 1000,
nem adatnak ki.
vezetőség, mivel bárkit szívesen lát
városra. Mozduljon meg végre a és a műsor is csak a megjelentek illetve a jegyzői járulékokra szóló
Matolay Ida.
képviselőtestület és rázza le nyaká között kerül kiosztásra. Az estély törvény életbelépte után 1400 kor.
ról a város megroutóját.
közreműködői : Dr. Friedraann B jhő, fizetés és 200 kor. évi lakbér A vá
Kertész Ödön, Dr. Székely Albert, lasztás március hó 7-éu délelőtt 10
Tehel Ferenc?, Friss Heirnan ésSzé órakor lesz a gálszécsvidéki jegyzői
kely Lajos. Egy személy re szóló be irodában.
Szigorúan büntetik
lépti jegy ára : 1 korona.
— KI fogadna örökbe egy kis le
— Pénzintézetek jótékonysága. A ányt ? Özv. Nagy imróné. (Deák-ut
a sorozásról elmaradottakat.
polgári takarékpénztár 40 koronát ca 42.) megjelent ma szerkesztősé
Legtöbbször úgy történt a múlt a hitelbank pedig 20 koronát ado günkben és e'panaszolta,hogy nyomor
bán él és 8 éves kis leányát eltar
Mozduljon meg a ban, hogy ha egy állitásköteles újonc mányozott az árvaház részére.
— Tűz Tegnapelőtt délután fél tani képtelen. Nemes lelkű ember
képviselőtestület. a fősorozason nem jelent meg és a
fősorozás után jelentkezett a soro 5 óra tájban kigyuiadt a Meczner társaitól vár segítséget, talán akadna
Megírtuk egyik legutóbbi szá zöjárási tisztviselőnél, a tisztviselő főispán udvarán levő istálló. A tűz valaki aki kis lányát örökbefogadná.
munkban, hogy mostanában a vá minden további eljárás mellőzésével oltóság csakhamar lokalizálta a tü A nyomorba jutott özvegy kórósét
rosi közgyűlésekről a képviselőtes egyszerűen intézkedett az illető utó- zet, úgy hogy csak az istálló teteje e helyütt átadjuk a nyilvánosságnak.
éget le.
tület legértékesebb elemei tüntetőleg áilitúsa tekintetében.
— Tolvajok a zsidó templomban.
távoltartják magukat. Hangsúlyoz
Arra, hogy kérdőre vonják az A múlt éjjel ismeretlen tettesek az
tűk hogy ezt a tüntető távolmara
állitáskötelest a iősorozás elmulasz ablakon ketetz ül behatoltak az Uj— A Dólmagyarortzági izőlőoltdást teljes mértékben megértjük és
faiussi utcai zsidó templomba, ahol
respektáljuk ugyan, de helyesnek tásáért, igen ritkáu került a sor s két perselyt feltörtek és a benne vány telepítő vállat Nagyözz (Toron
tókra)
beküldött hozzánk egy szerény
akkor is elég volt egy szimpla ment levő pénzt elvitték. A rendőrség a
seramiképen sem tarthatjuk.
kis árjegyzéket, melyben rendkívüli
ség
ahhoz,
hogy
a
mulasztás
fölött
nyomozást
megindította.
Manapság Székely Elekkel szem
előnyös órak mellett minden reklám— Betörök a pincében. Dr. Lich- hősködés nólkü1, 160 és 180, korona
ben ellenzéket képeznek még azok a napirendre térjenek. — Nagyon sok
tenstein Jenő Kaziuoy utcai lakásá ezreukénti árban ajanlja a legszigo
állitásköteles
egyenesen
annak
kö
képv. testületi tagok is, akik nemró
nak pincéjében 25 éu este betörtek
giben még buzgó hívei voltak a he szönhette a katonakötülezettség alól és nagyobb mennyiségű gyümölcsöt rúbb saokványminősógü bor és ősevalószabaduiását, hogy a szigorúbb loptak. A tetteseket Caoltkó detek raege — fajta gyökeres, fás szőlőlyettesitett polgármester urnák.
fősoiozásokról elmaradt és a mar tív kinyomozta Speok János, Fodor- oltványt. Komoly érdeklődőknek,
Ide vezetett az az erkölcstelen
ősziutóu ajánljuk forduljanak fenti
paktum, amelynek eredraényekópen pátriarkáiiasabb es valamivel fclüle- csák József, Horuyák Béla és Speck céghez árjegyzékért.,
Andor
személyében.
— Ügynököt keretnek Zemp
Székely Eleket a város nyakára ül ietesebb utóál.itásou mint alkalmat
— Kellemetlen vendég. Cserép lén — Gömör Borsod Abauj várme
tette a főispán. Mi régen megjósol lan, átcsúszott.
József
dr.
budapesti
egyetemi
ta
A jövőben az ilyen manipulá
gyék területére. Azon tenetsóges
tuk, hogy ez megint csak bajt és
szőlője és borháza van CJj- urak kik hajlandók oógeink képvi
cióknak befellegzett. A honvédelmi nárnak
helyben. A ház ezidőszeriut lakat seletét átvenni, küldjék be ajánla
szégyent fog hozni erre a szerencsét
minisztérium ugyanis körrendeletét lan, s ezt az alkalmat használta fel
len városra.
tukat Preisz Bernét ét Fia szeszes
bocsátott ki, amelyben azigoruau tegnap éjjel néhány ügyes betörő. italok boruagykereskedőlc Eperjes.
Ha eddig volt is némi létjogo
Betörtek a lakásba és az ottlevő
utasítja
a
sorozójárási
tisztviselőket,
sultsága annak a passzív reziszten
összes ágynemiieket, fehérneműt és
ciának, amelyre az ellenzék Székely hogy a fősorozásról elmaradt állítás- ruhákat elvitték. A rendőrség a
Szerkesztő:
Elekkel szemben helyezkedett, most köteleseket a legszigorúbban vonják csendőrséggel karöltve nyomozza a
kérdőre,
mi
volt
azoka
elmaradá
Dr.
K
Á
R
P
ÁTHY LÁSZLÓ
tetteseket.
már mindenki láthatja, hogy a tűn
— Mád a házalók és koldusok ellen.
tető távolmaradás eredményre nem suknak és ha az illetők teljesen olSzerkesztésért felelős:
ogadható módon, lehetőleg okmá Mád község kópéiselőtestületü f. hó
vezethet.
17-én tartott rendkívüli közgyűlésé
A SZERKESZTŐSÉG.
Székely Elek nem az az ember, nyokkal, mulasztásokat igazolni nem ben egyhangú határozatából kimon
akire ilyen nobilis eszközökkel hatni tudják, véderő elleni vétség vagy dotta, hogy a lakosság mostoha anyagi
Kiadótulajdonos:
lehetne. Neki még a kassai ítélet is kihágás miatt ellenük nyomban el viszonyára való tekintettel Mád köz
ség területén a házaló kereskedést,
LANDESMANN MIKSA
hekuba. Más ember az ő helyében járás indítandó.

HÍREK.

A panamista
polgárm ester.

Nyilt-tér.
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Cryógfyitliatók-c a tüdöbajok?
Ezen rendkívül fontos kérdés foglalkoztatja mindazokat, akik asthmában. tüdő-és torokbeli gümökórban, sorvadásban, tüdöosucshurutban, Idült
köhögésben, elnyálkásodásban, hosszas rekedtségben szenvednek és eddig gyógyulást nem találtak. Minden ily beteg kap tőlünk ■V'Jteljesen Ingyen és
bérmentve agy ábrákkal ellátott könyvet
irta Dr. med. G. Outtraann, a Finsengyőgyintézet főorvosa és a könyv e kérdést tárgyalja: >Gyógyithaték-e a tüdöbajok ?> Azonkívül küldünk egy mintát, a mi bevált világhírű diétikus teánkból. Sok ezren dicsérik, akik eddig használták. Gyakorié orvosok
e teát mint kiváló diétikumot használták és dicsérik tüJögümőkórnál (sorvadásnál), astbma, bronchttis és torokhurut eseteiben. W B i a Tea nem titkos
stor, LleberfOvskböl van összeállítva, melyek császári rendelet folytán a szabad forgalomnak vannak átengedve. Az ára oly jutányos, hogy a vagyonta
lanok is megszerezhetik. De hogy minden betegnek alkalmat adjunk, hogy e teát minden kockázat nélkül kipróbálhassa és bajának minemüsége iránt
tájékozódhassák, elhatároztuk, hogy minden betegnek megküldjük a „Gyógyithatók-e atüdőbajok?" ciraü könyvet és egy próbát a teánkból, és pedig teljesen
QtAB és bémentve. Csak tessék egy levelezőlapot Írni pontos címével az alábbi cégnek: PUHLMANN & Co. Berlin 829
Müggelstrásse 25.

DÜHÖNG

ad. 13. szám.

a sertésvész

19U .

Versenytárgyalási hirdetmény
A felső-bodrogi vizszabályozó társulat

az Ondova-

Tapoly folyó mentén építendő 5 uj őrház építésére ver
senytárgyalást hirdet.
A vonatkozó tervek

és költségvetések T őketerebe-

sen (Zemplén megye) a társulat hivatalos helyiségében
hivatalos

órák alatt d. e. 8 — 12

és

d. u. 2— 4 óráig

megtekinthetők.
Az ajánlatok lepecsételve a felső-bodrogi vizszabá
lyozó társulat igazgatóságánál. (Tőketerebes)

1014. m árcius 15-én délelőtt 10 éráig
nyújtandók be az öt pecséttel

lepecsételt borítékra ve

zetett ezen felírással : .A jánlat

a Felső bodrogi vizsza

bályozó társulat Undova-Tapoly folyója mentén épitendó
öt Őrhá* épitési munkálataira*.

A késetten,

vagy nem

m egfelelően kiállított ajánlatok figyelembe nem vétetnek.
Ajánlat csakis a kiirási művelethez tartozó költségszámításban felsorolt összes munkákra tehető.
A* ajánlathoz az ajánlati

összeg 5 százalék bánat

pénz készpénzben, vagy állami letétekre alkalmas érték
papírban csatolandó.
Az ajánlatok 1914. március

15-én déli 11

órakor

bontainak fel, ahol ajánlattevők is jelen lehetnek.
T őketerebes, 1914. február 24.
A felső bodrogi vizszabályozó társulat,

•zladek K á ro ly
igazgató-főmérnök.

Eladó
H anna vatfim ag árpa é*
va tő m a g z a b P U C H S
U N Ó
sátoraljaújhelyi
gazdaságában.

Kiadó
a g y két Szobás utcai la
kás Uvog verandával
és előszobával azonnal
v a g y m ájus 1-ra. Dobó
utca I s

fí

keresztül-kasul 'az országban,
pusztítja a megfogyott sertésállományt. A közönség panasz
kodik, mert kevés a disznóhus
és drága. De még rosszabb Is
lesz a helyzet, ha a gazdák nem
gondoskodnak idejekorán az ólak
fertőtlenítéséről, mert csakis
alapos fertőtlenítéssel lehet a
vész további terjedését meg
akadályozni.
Az ólak fertőtlenítése a
legegyszerűbb dolog és olcsón
keresztülvihető.
3 kiló nyers lysoformöt old
junk fel 100 liter lágy vizben
és ezzel mossuk le az ólak
összes felszereléseit és öblítsük
ki a vályúkat,
A nyers lyaoform az
összes létező fertőtlenítő sze
rek között a legmegbízhatóbb,
tudományosan ki van próbálva,
igen kiadós, olcsó, nem mér
gező és ezért bárkinek bátran
kezébe adható. Igen fontos,
hogy nincs szaga és Így hasz
nálatban kellemesebb, mint a
förtelmes szagu, betegségre em
lékeztető karból, vagy creolin
A sertések nemcsak jól tű
rik a nyers lysoforntmal való
fertőtlenítést, hanem határozot
tan kedvelik, úgy hogy számos
ser és hizlaló naponta a moslékhoz
adagol 1 százalék nyers lysotormo datot és ilyen módon kitűnő
eredményeket érnek el, mert a
belek fertőtlenítése által a ser
tések nem kapják meg a beteg
séget. Erről szolé bizonyítványt
készséggel küldünk be az érdek
lődőknek.
Necsak a fertőzött, hanem
az egészséges ólakat is fertőt
lenítsük, mert csakis igy óvha
tok meg ezek a vész behurcolásától.
Aki egyszer kísérletet tett
a nyers lysoformmal, az állan
dóan fogja használni. Ma már
az egész világon el van ter
jedve.
A nyers lysoform árai: 2
és fél kgr.-os kanna 6 korona.
4 és fél kgr.-os kanna 10 kor.,
10 kgr.-os kanna 20 korona,
26 kgr. os kanna 47 korona,
ingyen csomagolással. Buda
pesten szállítva.

Dr. Keleti és M urányi
I
Gyermekeimnek nsm adok élesí
tővel készített tésztákat, fárjem,
ki gyermekorvos, határozottan el
lensége az ilyennek. Minthogy
azonban a kicsinyeknek a tészta
kell, lepényt, tortát s felfujtat Dr.
Oetker féle sütőporral készítek
nekik. Vacsorára gyermekeim tej
ből és tojásból puddingot kapnak,
mit a kitűnő Dr. Oetker-féle pud
ingporokkal készítek H, vagy pe
dig crémetDr. Oetker féle dtbonacrémporral. Változatosság kedvé
ért kicsinyeimnek időközönként
Dr. Oetker-féle vörös darát adok,
mi egy kitünően frissítő utóétel.
Mindezen ételek Ízletesek, táplálók
és last nőt least voltuk dacára
olcsók.

vegyészeti gyára Újpesten.

J tr liH lir l X
Kipária Teltki
<i más alanyit

tyitom
flioltTtiijit
valamint sima
éa gyöktrasvesszők
legjobb banarzésl farrása

teleki Zsigmonö S2SSSE
VILLÁNY (Baranya m.)

Kérje képes árjegyzéklnket.

O R V O SO K
állítják, hogy köhögés illan
legjobbak a

Kaiser-féle
a t fenyővel.

Milliók használják

rak.dtség, hurut, elnyálkásodás
fojtóköhögés és hukhurut ellen
öi a meghűlés mellőzéséül.
közj. hitelesített orvoii
és magánbizonyitvány
kezeskedik a biztos
sikerért.
Nagyon jöizü bombon.

Kaphatók • Hrabéczy Kálmán
drogériájában, Kjncsessy Peter,
Kadar Gyula, Kardos Zsigmond
és Élűért Gyula gyógyszertárá
ban Sátoraljaújhelyben.
Krcnovits Miksa gyögysz. Nagyntihály, Fábián Arnotd gyögysz.
Homonna, Hazay Géza gyógyszertrában Tőketerebes,

Utazónak
kerestetik egy jó megjelenési!
és kellő képzettséggel bíró
fiatal ember varrógépek, ke
rékpárok, kötőgépek stb. el
adáshoz.
Bővebb tájékozás szerezhető
S re tz Gusztávnál
Sátoraljaújhelyben.

Egy jó házból való
resztény fiú

kér

tanulóul

felvétetik Grtlnberger József
divatáruházában.

Keresek
szép tágas üzlethelyiséget a fő-tóttn lehetőleg kézi raktárral egybe
kötve. Bér legfeljebb 1500-1600
korona lehet. Ajánlatok Gebauer
Károly első hasai érc és fakoporsógyér Debrecen gyári lerakata ré
szére e lap kiadóhivatalába adandó.

Kiadó lakások.
A Kazlnczy-utca 6. számú házban
az Osztrák-Magyar Bank fiókja által
eddig bérelt lakás azonnal kiadd,

17 «ám (5)

FELSŐMAGYARORSZÁGI

LANDESMANN

HÍRLAP

MIKSA

Szombat, február 28.

ES

TÁRSA

VILLANYERÓRE BERENDEZETT KÖNYVNYOMDÁJA

•ZÁMOZÓ-OÉP

LYUKASZTÓ ÖÉf

SATORALJAUJHELY, RAKÖCZY-UTCZA 1. SZÁM.
TELEFON: ! • SZÁM.

1
1

1
1

TELEFON: 10 SZÁM.

Eljegyzési és esküvői értesítések,
névjegyek és báli meghívók a legizlésesebb kivitelben készíttetnek.

Hirdetések felvétetnek lapunk kiadóhivatalában

íx

SALQÓTARJANI
)j
K őszénbánya R észvénytársulat

széntermékei (szobafütésre és ipari czélokra)

NEUMAN JENŐ cégnél

őszibaraczkfát,
—

Í

vadonczot,
akáczcsemetét,
szőlővesszőt i

mindenféle
gyüm ölcsfa

Sátoraljaújhely

Superfosfát-m űtrágya

3 étes
gyökeres

Igen olcsón ad

Káli lő
^ f\E \S r

Unghváry László^

faiskolája C^egléd.ieuAk

U

rendelhetó'k meg. Ugyanott legjobb minőségű apró és jk
durva szemű kétszer mosott kovács szén és koksz
valamint porosz briket kapható.

LEGBIZTOSABB

k*™®

a cs. és kir. kiz. szabadalmazott M A k lU lV H 'd k

patkányirtó pogácsa
patkányok, egerek, vakondok elpusztítására. Próbadebsz 2 K. HáxiStotoknak nem ártalmas. Kapható gyógyszertárakban és drtgórüfcban.

jftalártsik Qyörgy Sátoraljaújhely.
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HÍ RLAP

lombtt, (Araár 88.
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A D U IN K
HASZNÁLATRA

‘í ü

a

M ű v é s z i KIVITELŰ TIJZ ÉS.
BETÖRÉSMENTES.tJJ »»ANCÉL

államilag Ólmozott magyar uárm azáiu lóher*, lu••rna, bükköny és répa magot, tavaszt bűzét, veti
érpét, elsőrendű minőségben jutányos árban ajánl

GRÜNBAUM

SIMON

term ény- is magkereskedő Sátoraljaújhely. Telefoa 146. «e.
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PESTMEGYEI

TAKARÉKPÉNZTÁRrt
B U D flP E S T .iv. K ö tö - u lc a Ö .
3Y >U S
Ó H !

,A,:

Köhögés,
rekedtség

E H J E IV !

és elnyálkásodás ellen
gyors és biztos hatásúak

EGGER

nitlIpiHtillii

az étvagyat noru routM egíojt ez az átkozott
köhögés.

ja k

és

k itÜ U O

Íz ű e k .

Eggor m ellpasztilléi
csa k ham ar m e g g y ó g y íto tt

L)oboza 1 és 2 K, Próbadoboz 50 üli.

Kapható gyógy tárakban és drogériákban.
Fő- és szétküldés' raktár:

Dr. EGGER LEÓ és EGGER 1. Bpest, VI. Révai-u. 2.
Kapható : Sáti raljaujhely: Kádár Gyula, Kinesessy Péter. Widder Gyula
gyógyszertárakban, llrabéczy Kálmán drogériában, llomonna: Fábián
Arnold, Pető Ernő. Kagymihiíly : Kronovits Miksa, Ráez Henrik, Tolvay
Imre, Sárospatak: Kosa Sándor. Sztropkó: bukni Tivadar. Tarczal I
Toperczer A. gyógyszertárában.

„KEGYELET

1 1

temetkezési vállalat Sátoraljaújhely.

'

A gyászoló közönség szives tudomására hozza, hogy el
vállal mindenféle temetéseket, vidéken is és pedig a legegy
szerűbbtől a legdíszesebb kivitelig.
Miután a város tulajdonát képező h a l o t t a s kocsikat kivon
tam a forgalomból a saját uj halottas kocsijaim dijait a mai
naptól kezdve következőképpen állapítottam meg.
Egyszerű halottas kocsi 2 Iával
5 korona.
Díszesebb
„
„
2
„
10 korona.
Díszesebb
„
„ 4
„
15 korona.
Üveges disz „
„ 2
„
16 korona.
„
„
„
„ 4
„
20 korona.
Halottaskocsi gyermekek részére 4 és 6 korona.

Ravatalozásért és kiszolgálatért külön dijat nem számítok fel.
Érckoporsökat 1 öles nagyságban 50 koronától, ércutánzott dí
szes fakoporsókat 1 öles nagyságban már 20 koronától feljebb
tartok raktáron. Kiszolgálat, a 16 év óta már megszokott pon
tossággal történik.
SUrgönyczim:

„KEGYELET" Sátoraljaújhely.
Telefoni 59 szám.

Kiválá tisztelettel

„KEGYELET"

temetkezési vállalat SÁTORALJAÚJH ELY.

Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvityomaaiaDan Sátoraljaújhely.
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