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Magjaién minden izerdán ét szombatos ette.
Késiratokat vinsaa nem adunk.
Szerkesztőség : Kazinczy-utcza 2
Kiadóhivatal: Landesmann Miksa és Társánál.
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Előfizetési ár:
Egész évre !0 korona, félévre S korona. Negyed
évre 2 korona S0 fillér Egyes szám ára 10 fülét
Hirdetéseket a legjutányosabb árban kOzlinl

Disszonáns hangok

ján előmozdítani, ha ugyan az amelyet néhány jó barátja és sre
Ebben a szomorú játszmában
ünneplés miatt marad erre ideje. mélyes lekötelezettje szorított ki
amelyben Ujhely városa a sakk
De mi csak akkor fogunk ün a Székely Elek számára. Azt már
vegyülnek bele már előre is a
tábla szerepét játssa, a Ssákaty
nagy dobbal hirdetett holnapi nepelni, ha majd látjuk, hogy az régen tu íjuk, hogy alulról, a pol Elek bástyái már ki vannak tttva
uj intézmény csakugyan javunkra gárság részérói nemhogy bizalom
• ünneplésbe.*.
és ravasz húzásai paralizálva van
• Ünnepnapja lesz Ujhelynek., szolgál, amit tiszta szívből óhaj ról lehetne szó Székely iránt, ha nak. Mindössze néhány fika és
tünk.
nem ellenkezőleg, általános iránta ló van mellette, de esek sa na
— rengi a munkapárt és a főis
Előre azonban nem iszunk a a bizalmatlanság, amire épen ele
pán helyi lapja mindannyiszor,
gyon mozdulnak már.
medve
bőrére.
Ismerjük
mi
már
gendő okot szolgáltatott. A kas
valahányszor a kormány valame
Székely Elek azonban be akarja
az
ilyen
„ünnepnapokat/
amikor
sai Ítélet óta pedig pláne ellene várni a mattot, amit isten segítsé
lyik korifeusa nagybecsű látoga
a
kormány
nevében
zsákszámra
fordult a közvélemény.
tásával szerencséltet bennünket.
géve! elóbn-utóbb be is fog kap
De eddig, legalább az a né ni. Már tökéletesen m egérett reá.
Az ünneplésre ezúttal az ál kapjuk a nagyhangú Ígéreteket,
lami borpince megnyitása adja amelyek azután mindörökké csak zet uralkodott, hogy Székely Elek
(K. L.)
mindezek ellenére felülről „grata
az alkalmat. Talán nem is na Ígéretek maradnak.
Nem is pazarolnánk sok szót persona." A köztudat szerint Szé
gyon tévedünk, ha élünk a gya
núperrel, hogy itt nem is a bor az egész cécóra, ha az ünneplés kely a kormánynak és a főispán
pince Ugye a fő dolog, hanem programmjának nem volna egy nak kedves embere, ha egyébért
m aga az ünneplés. Az a fő, hogy érdekes pontja, amely méltán sze nem, kortesszolgálati jutalmául,
itt lesz Kazy, a mi saját külön g et üthet a fejünkbe. Ez az éi- s épen ezért látszott erősnek a
államtitkárunk, tehát ünnepelni dekes pont pedig az, hogy a vá pozíciója.
kell őt és a kormányt, amelynek ros nevében az államtitkárt nem
Most azonban azt kell hin
Harmadfél millió be
Székely Elek polgárm ester fogja nünk, hogy Székely fölfelé is le
képviseletében megjelenik.
ruházásokra A kép
Magáréi a borpincéről jófor- üdvözölni, hanem O rbán főjegyző. járta magát, s a polgármesteri
viselőtestület ülése.
A Székely Elek mellőzésének székhez most már mindössze a
m ánjm ég azt sem tudjuk, hogy
voltaképen mi lesz a rendeltetése. nyilvánvalóan valami fontos oká harmincháromnak bizalma fűzi. Az
A ki jelen volt a városi kép
A magunk részéről már többször nak kell lenni. Mert hát Székely ünnepségen való mellőztetése le viselőtestület szerdai Ulézáo, as mély
Elek
egyáltalán
nem
az
az
em
galább erre enged következtetni. séges undorral és megbotránkosánfelvetettük a kérdést, hogy mi
célt fog szolgálni ez a cifra épü bér, aki csupa szerénységből, a
Ez a mellóztetés mindenesetre sál szemlélhette aat a fejetlenséget,
maga
jószántából
állna
el
reprelet, amely már régóta ott díszük
igen sokatmondó momentum a erkölcstelenséget, kapkodást, melyzentálástól.
a vasúti állomás mellett és amely
Székely pozíciójára nézve. De lyel e város sorsát iotázik. Ez már
a városnak rengeteg pénzébe
Annyi bizonyos, hogy Székelyt persze, aki a kassai ítéletből sem több a toknál. Ezek as urak potgáfkerült, — de választ mai napig valamikor intimebb szálak fűzték tudta a konzekvenciákat levonni, mester vesériikkel együtt már telje,
sem kaptunk a kérdésre.
Kazyhoz is, Meczner főispánhoz arról az emberről nem igen té  sen elvesztették itéléképeeségtiket
Talán holnap meg fogja mon is. De a bizalom — úgy látszik telezhetjük fel,“ hogy most fino és olyan dolgokat cselekszenek, oiysa
mabb lesz az erkölcsi érzéke és elveket hirdetnek, hogy as ember
dani Kazy azt is, hogy a kor — megrendült.
Hiába volt a múltkor az a leladja a város bőrére menő játsz el sem hiúi, hogy egy város sorsát
mány miképen óhajtja közgazdasági érdekeinket a borpince ut- görögtüzes
bizalomnyilvánitás, mát.
intézd testület ülésén vau éz inkább

Fejetlenség
a városházán.

belisége van. Ea raóg sincs bennök vényre a képebben bizonyos gon közeljutott Beardsleyhet ia. Mindenellentmondás. Ellenkezőleg: szeren dolati elemeket. Sőt a szimbolisták képen helytelen azonban ss a meg.
csés összeegyeztetése a kétdiraensi- nál, a neoimpreszionistákuá! a gon állapítás, hogy Beardsley döntő ha
Irt*: Ambrózy Ágoston.
ós ornamentikának a főalakok testi dolati elem saiote miodenekfelett tással lett volna Aiglon fej ődésére.
Aiglon (Sassy Attila) 1906-ban ségével.
állóvá lesz.
Hissen ennek a két grafikának a
•gy gyermekverse* könyvhöz farnetAigloo raUvésze'ében is van karakterét merőben sséttoljs egymás*
Prohászka püspök a Modernig•aetszerü foltos, de itt-ott már az ő
tói
as a fontos különbség, hegy
jellegzetes vonalas rajztehnikájában rausról legutóbb irt kritikai tanul egy összefoglaló uralkodó gondolati Beardsley ornamentikája miadig táv*
átlendüld illusztrációkat készített. mányában megemlékezik a képző- elem : a fajfenntartás törvényének latos. Akár „Undar the hill“-t nős
Ott kezdődik igazában grafikus pá művészeti uj megérzésekről is — mindenhatósága. És ennek az elvnek ítik, akár „Saloiae*-t, akár más
lyája. Van a képek közt egy Ma anélkül azonban, hogy azok taglala- a jegyében művészetének bizonyos illusstrált könyvét vagy címlapját,
donna, amely még egész folthatásu; tába belemenne. Kár, hogy nem erotikus kisugárzása van. D e — ért sehol nyoma ain«s a sík nrawnnnti*
már a Madársors, Legenda, és Lac teszi, mert valószínűnek látszik, hogy sük meg jól, — az erotika nem por kának, Időbsiileg as talál a megái*
kőbán megcsillan képeinek valóban — amint a teológiai modernismu9t nográfiát jelent; ily irányú fogalom- lapitás, mert éppen akkor a legpumesébe illő lineáris bája. Legenda a dogma megtörésének definiálja — zavar csak a legutóbbi időben kezd ritáoabb Aiglon, akkor rajaolt olyan
meg a Laczkó vonalai a fejlődés a művészetek terén is ilyen ered kifejlődni. A nemek különvalósága tsljesen kitöltetlen vonalkompotisiétovábbi fokain — a Fidibusban — ményre jutott volna De inig ez az és azok vonzódása, amint ellentmoD- kat amilyen például a Wilde-kötet
erőteljessé vastagodnak és nádtolla elto'ódás a teológia terén osak egy dást nem tűrő természeti törvény, címlapja, amikor virágjában volt a
később szinte tobosódik a rajztechni törekvés, a művészetek világában épp úgy minden időkre szóló forrása Beardsley kultusa a maga gaidagen
a müvészeteknrk. Az „Opiumálmok*
ka durvaságban, amivel akkoriban hovatovább élő valósággá lesz.
kitöltött dissitméoyaivel.
úgyszólván iskolát alapított.
A festészetnek is vannak dog tulajdonkép finom vonallendületekKörülbelül másfél éve annak,
Egyszer aztán elromlott a nádtoll mái : a témák másolásának akadé kel elmondott erotika, a szó ebben
és Aiglon ismét vékony vonalakat miai szabályai. A festészeti moder a helyreállított, nemes értelmében. hogy Aiglon est s finom vonalrajt*
husott. Es időből valók az „Ópium* nizmus úgy töri meg ezeket a dog Erotika — az értelem kritikája alól technikát a tetőfokra fejlesztette.
álmok.N Valamennyi a sík-orna mákat, hogy ledönti a bálványt: a felszabadult és aa ópium nál elkábi- Ezt a korszakot a „Feltámadás* tárja
Is. Ugyanakkor bevonul rajzaiba a
mentika stílusában készült: távolatos témát. Nem témát kell festeni, ha tott képzelet szertelen látásban.
Mikor a finom vooalak közt he formai elem és ez a fejlemény ha
elhelyezkedésű hajssálfinora kigyóvo- nem vonalat, fényt szint. Ez utób
nalak, amelyek közeit síkban ma biakból osak másodfokon bontako lyet kapott ez a gondolati elem, ak tárkő Aiglon grafikájában. Vonalai
radó fantasztikus díszítő elemek töl zik elénk a téma. A téma kárhozta* kor nyert Aiglon grafikája bizonyos közül kidomborodnak aa alakok ás
tik ki. A képek sik-jellege csak tása azonban nem jeleuti azt, hogy japános jelleget s es által egyszer lussnkint egész meghódítják tollát
Utalólagos, mert a főalakoknak tér ez az uj irányzat ne juttathatna ér- smind fejlődésének spirális vonalán a formaproblémák, ma már Aiglon

Aiglon művészete.
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tói harraadfél milliót. Sőt a kormány gyelembe veooi. Pótárverést kell el
A polgármester hazadik.
a Balkán valamely falujában képtoli
rendelni.
is meg fogja engedni.
magát egy isibvásáron, valamikor
Kisebb-nagyobb hazudozások is
Lichtenstein yenó: elismeri, hogy
Aszfalt vagy keton?
néhány stás évvel egelőtt.
hozzátartoznak egy egészséges vá
szabálytalanság történt. Azonban a
As előtánoos terméstetesen Szé rospolitikához. Íme, a (irünbergerTöbb apróbb és kevésbbó jelen vállalkozó már meg is kezdte a
kely Elek polgármester, a ki fúr* ügy. Megírtuk annak idején, hogy tókeuy ügy elintézése után Kérészy szállítást ós igy a város károsodna,
faággal, törvénysértéssel, s ha kell, a város pályázatot hirdetett a kö Gyula főmérnök terjesztette elő a ha a jogos fellebbezésnek helyt
szükséges anyagok szállí tanács javaslatát, hogy 250000 ko adna. El kell tehát utasítani a fekisebb-nagyobb hazugságokkal tör vezéshez
tására és a pályázati határidő lejárta
tet előre a maga tekervónyes utjain. és a beérkezett ajánlatok felbontása rona költséggel aszfalt-járdát léte lebbezést, de egyúttal ki kell mon
sítsenek a varos főbb utcáin, külö dáin, hogy a felebbezőnek igaza van
Nyomában a főtászlóvivő Dr. Lich- után megengedte az egyik pályázó nösen a vasúttól a vekerle térig, a és figyelmeztetni kell a tanácsot,
tenstein yenó, a pecsótőr (Székely nak, hogy újabb ajánlatot adjon be. Kazinczy utcán a teraztőig, a Rákó- hogy ilyesmit máskor ne csináljon.
Elek összes pecsétjeinek őre), a ki Ez az uióajáulat természetesen 5 czy utcau a gyártelepig, a gymuásiDévai Lajos; A mi itt történt az
előnyösebb volt, mint a leg um környékén, a Petőfi, Andrássy, kijátszása a közszáMitási. szabály
jogászi lepelbe .bujtatott erkölcsi fillérrel
olcsóbb pályázónak: Qrünbergor Árpád, Molnár, Kossuth, Sennyey zatnak,
sophÍ8mákkal támogatja Székely Elek Abrahámnak ajáulata és igy ennek
Székely Elek : Csodá'ora, hogy az
utcákoD. Megjegyezte, hogy ha a
brutális törvénysértéseit.
adták ki a vállalatot a kozszállitási járdát betonból, készítenék, akkor urak éppen most úgy ragaszkodnak
Itt-ott felcsillan egy-egy becsü szabályzat, a pályázati hirdetmény az 00 százalékkal olcsóbb volna.
a szabályzathoz. Kérem igy nem le
Déz'ay Lajos ; örömmel üdvözli het gazdálkodni. A tanács’köszöne
letesebb gondolat, egy egy komo ben foglalt feltételek és minden ke
reskedői tisztesség ellenére. Grünberlyabb eszme. Dr. Grosz Dezső’ Dr. ger a képviselőtestülethez fellebbe javaslatot, mert valósággal bot tét érdemel, mert 1000 koronát meg
Adriányi Béla, Dévai Lajos, Dr. Naqy zett, a hol ügye kezdett már jól Ál- rány számba megy, hogy u vasúttól takarított. Küiöiiben itt nincs szó
alig lehet a városba eljönni a testi utóajánlatról, liánom csupán a be
Arthür igyekeznek megállásra birni lani, mert Orosz Dezső, Dévai Lajos épség kockáztatása nélkül. Kéri, hogy adott ajánlat utólagos kijavitásáró'.
és
Adriányi
Béla
éles
szavakkal
vet
a lejtőn rohanókat, de erőfeszítésük
elsősorban ezt a járdát készítsék ei, (Deiültsóg.)
hiábavaló, Alig volt húsz ember az ték védelmükbe e becsületes vállal , Adriányi Béla: A főutcán a szekozó ügyét az alattomos kijátszással
Grosz Dezső: A törvényesség
kérutat is aszfalttal kell burkolni.
ülésen és ezek mindent megszavaz szemben,
szempontján nem szabad a tanács
Kérészy Gyula: A szekérút bur nak túltennie magát. Nem igaz, hogy
tak. . .
Székely Elek látva, hogy itt kolása csak a csatornázással kap itt csak kijavítás történt volna, maga
*
csolatban intézhető el.
vállalkozó is pótajánlatnak nevezi
Semmi tervszerűség, semmi kon* könnyen baj lehet, hamur kirázott
az ujjaból két szerneoszedett hazug
Székely E lek: En csak azt jegy beadványát, melyet a pályázati idő
eepció, a legfontosabb kérdéseknek ságot. Először azt mondta, hogy uz
zem meg, hogy 250000 korouánaK eltelte után adott be. Ilyen eljárás
ötletszerű előráncigálása, teijes érzó- utóajaulatot még a pályázati idő legalább is 15000 korona az évi mellett meginog a közbizalom. Ha
ketleuség a ku (ura és eiviiizáció letelte olőtt adtak be, a mi nem amortizációja. Miből fogjuk azt fi a szállítást már megkezdték, akker
követelményeivel szemben, kicsinyes igaz. Azt is mondta, hogy Grünber- zetni? Határozzuk előbb, vájjon in ez csak annál elitélendőbb.
takarékosság ott, a hol áldozatkész' ger ajánlatát nem lehetett figye kább betonnal burkoljuk e a járdá
lembe venni, mert ő a kíi.ső munká
Mésztassanak elhinni.
•ég kellene és könnyelmű tékozlás latra nem is tett ajánlatot. Termé kat, mert ez lényegesen olcsóbb.
Erre hosszabb vita iudu t meg,
Székely Elek: A tauács eljárása
akkor, mikor jogtalan magánérdeke szetes hogy ez is hazugsóg, de a fő melyből a beton került ki győzte
szabályszerű volt, mert a feltételek
ket kell a város rovására istápolói. dolog, hogy a képviselőtestület el sen, bar mindenki tudja, hogy a ben benne van, hogy a tanács az
Így viszik ezt a varost az anyagi és hitte és elutasította a fellebbezést. Kazinczy-utcai betonjárda gyaiaza- ajánlatok közül szabadon választhat.
erkölcsi csőd felé.
Adriányi Béla: De csak a 27 ig
kö- tosau rossz, ha eső esik, akkor
Részletes tudósitásitásuuk
bokáig jár az ember a pocsolyában, beérkezettek közül 1
vetkező:
télen pedig csak korcsolyávaljehet
Székely Elek : Különben a Grünrajta közlekedni. De a beton olcsóbb berger ajánlatát már csak azért
Tékozló fukarság.
Beruhácások.
és
Székely
E.ek
takarékos
férfiú.
sem
lehetett elfogadni, mert ő a
Az állam által felveeudő köl
A ^varosok részére feltétlenül Egyébként a járda-ügy hosszú időre külső ajánlatra nem is tett pályáza
csönből harraadfél millió koronát
kérnék beruházásokra. Ennél a Lou- szükséges beruházásra felveendő ai- lekerült a napirendről, meri, a kép tot.
Dévai Lajos: Nem igazi Olvas
tos kérdésnél egyetlen felszólalás sem lamkölcsüubői összesen 2075000 ko viselőtestület megbízta a polgármes
történt. Senkiuea nem jutott eszebe ronát kér a tanács a következő cé tért, hogy készíttessen részletes tér sák fel az ajaylatotl Benze vaui
veket
ós
azután
tegyen
javaslatot
a
lokra
:
Csatornázásra
egy
millió
Székely Elek: A teljesítést azért
érdeklődni az iránt, hogy miből fog
jak ennek a kamatait es annuitásait koronát, a vízvezeték kibővitésóer szükséges költségek e őteremtóse tár kezdték meg, mert « munka már
gyabau.
Elvetették
dr.
Grosz
Dezső
115000 koronát, a felső kereskedelmi,
nagyon sürgős volt.
.
29. Aki.ÍAlPkO^iV C í m a M a u u t n v a t a i u u . . ___ , L
^ 0*.
- Akkor hamarább
űzetni. üi.leDDbC
iskola felépítésére 250UDÖ ko'rouat,
nőügyiéinek es az ipartestületi da- houvédiaktauya építésére 500000, a váuta, hogy a vasúttól a Wektrie- kellet volna a pályázatot kiirai
Székely
Elek:
Különben mész*
fardanak nem lehetett 25 mondd hu közvágóhíd elké-szétésére 300000, térig készítsék el haladék tálánul a
szonöt korona sziohazhasznaiaii di kövezésre 300000 és a Ronyva csa járdát, legalább az úttest egyik ol Ussauak nekem elhinni, hogy ón
íOhasem képvise'ek magánérdekeket,
jat elengedni, mert hat nagyon sze tornára 200000 koronát.
dalán.
hamm mindig c^ak a város érdeke
gények vagyunk. Viszont Nturnán
Lich
tenstein
ötlete.
Itb ‘g a szemem előtt. (Nevetés.)
A képviselőtestület minden vita
és tarsa vámbériekét a raur udott
A képviselő testület többsége
10000 korona engedményen felül mosi nélkül elfogadta a tauács javaslatut
Nagyobb vitát provokált Grüaeihitte neki óz elutasította a feiebújabb 3000 korona béreiengedesbeu ós jóváhagyás végett a varmegyei berger Abráhára fellebbezése.
részesítik, mivel hogy dr. Lichieustein törvény hatósághoz terjesztette te),
Adriányi Béla szerint az eljárás bezést.
Azután felemelték az özv Kovaszerint mi „erkölcsi testület" (!) va mely valósziuüleg szintén meg fogja szabálytaiun, miül a februir 27-ike
engedui,
hogy
kérjünk
a
.kormauyutáni ajánlatot nem volt szabad fi c ics Iguáczné toloncellátási diját
gyünk 1
16 tiilérről 20 fillérre, tudomásul
rajzai harom-sikosak, képszerüek nyezhetnek vele. Mikor venaiai a hatnak előtérbe, mégis teljesen ki vették, hogy a Torzsás ve idéglőt
ismét,
Pattenhauser
vette bér
plasztikusak az egesz vonaton. En síkból formákba leudüiuek, mintha emelik az tx ibrist a sikdisiitméuyek
be 103 korona bérért, a honvédnek a fejleménynek pedig abban alt raegdurvu na a technikája és mintha közűi.)
parancsnokság kérelmére megsza
főként az érdekesség, hogy e pou- alkotó ereje a ritkább, finomabb,
Tehát fülveheti a művész a
ton találkozik Aig.on grafikája a su'ylalau&bb levegőaől a földre es gr.ifua körébe a iormap'ohiémáKat; vazták a tenniszpályához szükséges
festészetevei. A találkozás meg nem nek. Mi úgy érezzük, hogy Aiglon de — szerintünk — ez még nem terület átengedését, majd felolvas
teljes, de előbb utóbb azzá kell vai- maga is visszavágóik régibb rajzai teszi megengedhetővé azt is, hogy ták a vármegye határozatát a
nia, mert Aigion úgy fogalmazta hoz és ha majd véglegesen meg e célra ugyanazt a tehuikát hasz
Város lapja
meg maganak az ő művészi hitval szerkeszti a maga magasba vág)ó nálja fel, amely t t piklurájábau a
lásai a kifejezésmód szempontjából, uerop'áuját, úgy felszáll ismét almoz formaábrázolásra kifejlesztett. Más ügyében. Farkas Andor polgármes
légies Múzsához,hogy soha többé a toll ós más az ecset; más termé tersége idejében elhatározta, hogy a
hogy egy grafikus festő tonauak és
ecsetjének egy technikában keli le nem jön a földre ós ebben az szete van a rajznak ós más a fes városi ügyek iránt való érdeklődés
egyesülnie, hogy ezaital a két esz Útjában talán el se éri majd őt senki tésnek. Es a grafikus-festőnek sincs fokozása céljából lapot iudit. Ezt a
köz egyazon technikában egymást más.
joga ahhoz, hogy ezt a két eszközt határozatot gyesek rnogfelebbezték
Úgyszólván ellenőrizze.
Nem tehető kifogás az ellen, felcserélje, ezt a két területet üsz- ugyan, de a lap kiadósat már a jog
E szerint a tetei szerint Aiglon hogy a grafikában túlnyomóvá le szezavarja. Ha teszi, csak mester erő bevárása előtt megkezdték. A
grafikájának és festészetének kar gyen a formai elem ós hogy a tár kedik a művészete rovásara. Buouy vármegye döntés előtt felvilágosítást
öltve ke.l fejlődnie a formaideái felé. gyak a síkból kiuőjjeuek. Ez ellen mi sem szívesen látjuk Aigiounak kért a várostól, vájjon van e fede
Nekünk azonban az az érzésünk van, legfeljebb a diszilő grafika, az or ezt az újkeletű törekvést. Es ha zet a lap költségeire. Erre a város
hogy ily módón a rajz elveszti sa namentika természete tiltakozik. ma még diadalmasan úiija is a maga visszairt hogy bizony nincs fedezet,
játos céljait ós a festészet szolgála Ruskiu impeialiv szabályként áliija elé állított nehéz feladatot, ha uj mire a törvényhatóság a város ha
tába áll; az utóbbi fejlődik csupán, fel a sik-stilizálását egy falfestés modorban rajzolt képei ma még erő tározatát megsemmisítette.
az előbbi visszafejlődik. Aiglonnak frízén vagy egy könyv fej óceiu, sek is, féltjük azt a finom, aigiooi
Ezt a határozatot mutatták be
vissza kell térnie grafikajabau s kereteio. All ez az exibrisre is, grafikát; auual is inkább felijük, a szerdai üióren, 3 egyúttal javasol
„Feltámadás" hoz ós ott keli foly ha azt rajzolója a könyv díszítő mtrt Aig.ou mindenáron festőnek ták, hogy azt a néhány száz koro
tatnia, ahol abban feibehagyta.Num elemének fogja fül. (Nem szabad tartja magát elsősorban, akinek lel nát, a mibe a lap előállítása eddig
tudunk végkép buc&ut mouduui azok azoub&u felednünk, hogy az ex.ib- két inkább a festői problémák hoz került, fizessék ki az Itlósházy nyom
nak a végtelen fiuomsagu, légies ri&nek
mondhatnánk,
irodalmi zák forrongásba.
dájának. A képviselőtestület ezt meg
elemei is vanunak, amelyek, bár
testeileusegeknek. Ez az Aigion
is szavazta. Megfeledkeztek róla,
(Folytatása köv.)
Jága, amelyben csak kevesen verse csak művészi értékük rovására juthogy nincs rá ftdezet. . .

Festék, olajfesték, lack, fémtísztító, kékitő, szappan, terpetin, kátránypapir és kefeAru, valam int
gazdaságok Hasonló szükségletei legolcsóbban

l# l -

■ — ■ - _ ■_ festék és kefeáru kereskedő-

iKlem Jakab sss£***<">«««Vidéki m egrendeléseket 10 korona Összegnél portóm entesen küldOk.
/
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3 más iránya lesz, vagy mezőgazda folyammal való betetőzését szorgal. való játókhangszert. Farkasa Hónk*
sági, vagy ipari, vagy kereskedelmi mázzá. Kis áldozattal óriási kulturá megmutatja, hogy kell a cimbalom
irányú, Bármily irauy is képvisel lis előnyhöz jut majd városunk. Ma ból kivonni azokat a varázslatos han
tessek azonban, a címben és jelleg ez a tanfolyam 2 éves, de lehet,
ben különbség nem lehet.^Leghelye hogy ép a jelenben folyó alkotó idő gokat, amelyek a cimbalmot a klasasebben a 8 osztályú és kenős tago szak ezt
tökéletes ' intézménnyé , stikus hangszerek sorába emelik. A
tekintettel városunkra. zatú iskolát közgazdasagi középis valósítja, amely
esuthen alkaimasiut hangszernek még kevés igaz képvL
kolának
lehetne
nevezni.
3
éves
lesz.
H o9szu óvok izgalmainak, papirselőjo van. Halász Mariska a legré
Varosunkban a reform igen ü d 
így alakul ki tanügyi helyze gibb művésze e hangszernek. Aztán
háborujáoak, gyülésezéseinek gyü vös hatassal lesz. A gim názium m eg
mölcse az a javaslat, mely immár a m arad az egyseges középiskola kép. tünk az üdvös reform által és váro a korán elhunyt Csánky Kornélia a
miniszter asztalán fekszik, hogy csak viseieléüeu, oaoigaiva továbbá is a sunk haladása kulturális téren maga
után vonja majd a gazdasági fejlő klasszikus Kun László, egy helybeli
hamar mint kész törvény rendel
ányos képzést. Nem lesz tuira- dést is.
művésznő — Vit ta'án itt alig Ö8teremtsen oktatásunk középső tágo- tudom
gosau ut-pes, (am inthogy a Kereske
Kertész Ödön.
raernek — Werner Sári és az Ő9tetatában. A régi ruhát már kihiztuk, delm i isko.a a felső osztályok lét
sőt már le is rongyolódott rajtunk,
hetségü Farkass Ilonka.
át maris leapasztotta) de ez nem
már bátrau mondhatjuk ezt is, hogy szám
Már a műsor is oly darabokból
baj, osak az arra h iv a to tt te h e tsé 
Vázsonyi
nam
jön
Ujhelybe.
foltozásra sem érdemes. Nem a tan ges
u ak kun k ap u t u y itn i. A
van összeállítva, melyre csak egy
ügy muukásáuaK szemüvegén nézem jövő ifjak
A
„Zemplén"
legutóbbi
számában
ugyanis nem ak ar proigazi művésznő vállalkozhat.
az állapotokat, maga az ólet lépten- e lároiskolája
al nevelni, még kevósbbe az azt, a hirt közölte, hogy Vázsonyi
nyomon igazolja a helyzet tarthatat iskola k fatran
1) L iszt: Vihar.
belül, hogy teh e tsé g te  f. hó 20 án Ujhelybe jön, ahol
lanságát. Áll ez úgy a gimnáziumra, len tanulók 10— 12 évig bajlódjanak
2) Erkel: Egyveleg „Bánk-Bán"
mint a szakiskolák!-. Érezzük, hogy az iskuiub&n es a kogyuituezes k ö  egy nagyobbszahásu bűnügyben operából.
fog védő gyanánt szerepelni. Ezt
a reáliskola végzett növendékeivel
a la tt nyerjék el érettség i bi
3) Magyar dalok, Lassú csárdás :
legkirívóbb igazságtalanság történik, penye
a hirt most illetékes helyről meg
érezzük, hogy a polgáriskola mai zo n yAítványukat.
cáfolják. Vázsonyi„ egyéb elfog Farkasa I'onka átiratában. Csárdás :
középiskolával
párhuzamosan
formájábau csonka, hogy a keres uagyfontosságú intézményé lesz va- laltsága miatt nem fog eljönni Halász Mariska.
kedelmi iskola a mai három évfo
4) Mayerteer: A próféta. Koro
lyamával túlterhelést jelent és még ro&uukiia& a közgazdasagi iskola aisó Ujhelybe s a védői lisztet he
jgy is nehéz a kettős óéinak (nevelő 4 osztálya a jeleu leg i polgári fiúis lyette dr. Holló Andor látja el. názási induló.
kolát.
fogja
a.k
ö
tn
i
es
b
efejezett
lan
és szakiskola) eleget tenni. Csak rá
A zeneértők tudják, hogy mily
kell mutatnunk az egyes iskolatípu tervevei még inkább előm ozdítja azt,
urhéz Li.zt Viharát eljátszani vagy
sok mai állapotára és már igazolva hogy városunkban intelligens ip aro 
Erkel tíáuk-Báuját. Ép azért van
vau az a tény, miszerint a reform sok és k ertsk ed ó k legyenek, E mi
nim ális kvaiifikació nélkül jobb üz
ennek a hangversenynek kulturális
többé nem késhet.
ért ke és jelentősége, mert oly felső
Az egységes középiskolát a re letben, vagy m űhelyben felv ételt
u u ny ern e* , valam iül a g y a ra k b a n
áliskola és gimnázium összeolvadása usem.
zenei értékelésben nyilvánul az meg,
fogja képezni. A modern nyelvek
a mely értékelés e hangversenyt a
A közgazdasági iskola felső ta
előnyére a klasszikus tárgyak szii
tárlattal kapcsolatosau igaz művészi
kebb keretbe szorulnak, különösen gozata uaiuuk csak Kereskedő
eseménnyé avatja.
azt akarja az uj javaslat, illetőleg irányzatú lehet. Ha ma paugasban
Most vasárnap délután e hó
Bőszük, hogy aki e hangver
tanterv elérni, hogy legalább egy is van keres&edeunüuk. azt nem le
modern Dyeivet 8 évfolyam aiait nét elvitatni, hogy Saloraijaujhely 19-óu nyílik meg Sassy Attila senyt m ghallgatja, s aki Sassy tár
úgy tanulja meg az ifjúság, hogy Ke r e s ke dő varoa. Másrósziői mar vau (művésznéven Aiglon) kollektív kép latát megnézi, az gazdagabb leRz egy
azt az életben értékesíthesse. Hogy felső kér. iskolánk es így az ataia- kiállítása a vármegyeház nagyter műélvezettel és veszíteni csak az
a reáliákra is nagyobb gond fordit- kutas miuduu uehózség uólkül tör mében, igen érdekes és értékes infog, ki ennek a két vérbeli művész
tatik, az csak természetes, a termé ténhetik meg, a változás jóformáu
szettudományi oktatás sem felelt csak annyit jelent, hogy ez az isko terieurbeu és keretben. A művész nek produktumaiban nem gyönyör
la végre etóri nő céljait és a 4 nek mintegy 50 festménye és 50 ködik.
már meg a kivánalmaknak.
Tény azonban, hogy az uj egy évfolyammal megszüuteli a túlter grafikai dolga lesz kiállítva. Az iti
A hangverseny a tárlat megnyi
séges középiskola is eisosorbau tudo helést, ellenben bövili a szakképzést. kiállított anyag már részben külföl tásával pont 5 órakor kezdődik va
f i i a reform kissé késui is fog, dön, nagyobbrészt azonban a buda
mányos célt fog szolgálni és növen
sárnap délután a vármegyeház nagy
dékeit az egyetemuek neveli. Kell e késedelem varosunkat semmiben
tehát lenni egy oly iskolánál*, meiy sem kötheti meg. Egész bátrán hoz pesti tárlatokon volt kiállítva egyen termében. A hangversenyre és a ki
a szakképzés küszöbéül szolgáljon, zafoghat a kerereskedeimi iskola ként és kollekcióban. Sassy Attila állításra a belépő dij e nap 2 korona
mely közvetlenül az életűek nevel épületének felépítéséhez, hisz úgyis kész művész, kinek tehetségét küi lesz, a többi napon 1 korona. Nyitva
jen és nemzeti irányzatával a mü több tanterem van tervezve.
földön és Magyarországon a légtől- 19 —24 ig és reggel 9—1-ig, délután
M ihelyt m eglesz a reform és a jesebb mértékben elüsmerik, minek
veit állampolgárok ezreit nevelje a
3—7-ig.
társadalomiak. Ezt a célt csak a keresKedoimi íakoia ügyei is re n d 
polgári iskola szolgálhatja. A köz- ben lesznek, hozza ken fogni a p ó ig , bizonyítékául most nyerte el a Lánczy
Leó
féle
500
koronás
nagy
mü
oktatásügyi miniszter auuyit mar iskola átszervezéséhez is, illetőleg
kijelentett, hogy a poigarískolát úgy községi jellegűvé kell tenui. Ma mar veszeti dijat. Az itt kiállított képek
akarja megreformálni, hogy az egy az állam oly tám o g atást n y ú jt a közül egy a milánói, kettő a párisi
részről a középoktatással nivelái- Községi iskoláknak, hogy igazan a és másik kettő a római nemzetközi
tassék, másrészről a szakoktatással teh er m ár nem is az an yagiakban,
hanem az iskola lelkiism eretes ve kiállításra volt külön meghiva. Részt
kapcsolatba jöjjön.
vesz még a kiállításon Polányi Géza
Az alsó négy osztálya a nemzeti zetésében vau.
A reform alkalmasint a nőok most Münchenben élő festőmüvé
polgáriskolának tehát egy befejezett
fogja, amely szünk is 8 -—10 képpel. E képek igaz,
egész lesz, tanterve azouos lesz az tatást is érinteni
egységes középiskola tantervével, bennünket igen közeiről érdekei, komoly tehetségről tanúskodnak. Na
kiegészítve azoban néhány gyakor mert niucs oly iskolánk, mely leá
lati tantárggyal. ,A 14 éves ifjú uyainknak a műveltségen kívül ké gyon finom 8zinhangulatok, a poénképességeinek
tuegíele ően vá ny érkerestro is módot adna, vagy tirisztikus irányzat komoly értéke
laszthat pályát. Általános műveltsé legalább oly ismereteket nyújthatna, minden darab. Feiler Erzsi Sassynak
gével ipari vagy kereskedelmi pá amelyekkel a háztartás keretein be- volt tanítványa is állít ki néhány
lyára léphet, folytathatja tanulmá hüi is meglehetne könnyíteni a lé csudaszép grafikai dolgot. Finomak,
nyait a polgári iskola felső tagoza tért \alő küzdelmet. Es ha fiuknál
tában, vagy pediglen átléphet tuiu- a szakképzés kereskedelmi irányban illatosak és tökéletesek. A tárlat
den nehézség nélkül a középiskola történik, amit városuuk szempont nívója fővárosi.
A megnyitás fénypontja lesz
V. osztályába. íme így fest tu igazi jából csak helyeselni lehet, a leá
tanszabadság és nem úgy, mint ed nyokat inkább ipari irányzattal ké- Farkass Ilonka híres fővárosi cimba
dig, amikor ezerszeresen izo á'.tan poztessük tovább. Különösen a ru lom-művésznő hangversenye és já
havarrás az, amely a társadalom bár téka. Komoly, klasszikus darabokat
egymástól az iskolákat.
Es a nemzeti, vagy polgári iskola raeiyik csoportjához tartozó leány
felső tagozata csak 4 évfolyamú le tói megkívánunk szükséges. Igen di fog előadni, magas és tökéletes tech
het; 3 évfolyammal a célt nehéz csérte az a mozgalom, mely áll pol" nikai tudással. A cimbalmot eddig
lenne izolgálni. A felső tagozatnak gári leányiskolánknak kézimunka tan* úgy kezelték mint valami simogatni

Sassy [ Attila

budapesti festőmű
vész képkiállítása.

Sulii

a.

Sirolin

A légzési szervek n

R o d l£ biztos
gyógyhatást nyújt k a t a r r l i u s o k n á l
h ö rg h u ru tn ál, asthmanál, influenza után.
SiroIin'Roche" kezdődő tüdőbetegséget
cs irá já b a n elfojt. Kellemes ize és az étvá.
gyra való kedvező befolyása megkönnyítik
a Sirolin “Roche'-al való hosszabb kurakaü

meghűléseit legbiztosabban a

|§
Sirotín "Roche’_ al kezelik. E zé rt
■élkülözhetetlen ezen elism ert és §§=
bevált szer minden h áztartásb a* .
==
Szíveskedjék § gyógy táradban E =
határozottan S iro lin ‘Rodve-1 kérni.
/
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fóldijraentes kincstári hely, továbbá
30 fizetéses és alapítványi hely fog
betöltetni. A pályázati hirdetmény
és feltételek a város irattárában
S t szép nem vagy. . .
hivatalos órák alatt megtekinthetők
(Balogh Böskéhez)
— Hrfdetmóny. Étestijük az ér
.Se ssép sem vagy, se gazdag se kedves,' dekelteket, hogy a honvéd főreális
Csak bánatos lelkit szomorú leány,
kolában 50, részint teljesen díjmentes
Fekete ssemed könnyektől nedves,
részint alapitv’ányos; a honvéd LuS úgy tudsz zokogni a mások baján
dovios Akadémiába ipedig mintegy
55, részint teljesen dijmetes, részint
féldijmentes államköltséges, illető
És neked is
az én bánatom,
leg alapitványos és fizetéses hely
És váraik szivedben is miljd seb,
fog
1914, 1915 iskolai óv kezdetéi)
Bánat leánya, Te vagy a barátom,
betöltetm. Az erre vonatkozó hirdet
S Te vagy lelkemnek a legkedvesebb
mény és annak feltételei a város
Kroő József.
irattárában a hivatalos órák alatt
május 30 ig megtekinthetők.

— A borpince megnyitása.

— Tizóves találkozó. Fölkérjük

- A Nő o. feminista folyóirat
legújabb száma a szokottnál is gaz
dagabb tartalommal jelent megFigo: a pesti asszonyokról, Reiohen.
nallerné Petheő Irén egy régi ma
gyar törvénykönyvről, Gero Zsigmond egy kis cimfestőinasról irt ér
dekes cikket. Szikra „Ujságkivágások“ címen polemizál antiferainista
újságírókkal. Nagy érdeklődésre szá
míthat a Feministák Egyesületének
e számban közölt hivatalos évi je
lentése, továbbá a »Feminizmus Kis
kátéjáé c. sorozatnak a józan ész
unalmairól irt fejezete. Oharlotte
Perkins Gilmau regénye, a szemlék
és glosszák változatossága, továbbá
a Nőtisztviselők Országos Egyesüle
tének közleményei egészítik a lapot,
melynek előfizetési ára egész évre
5 korona. Szerkesztőség és kiadóhi
vatal Budapest V. Mária Valériautca 12 .

Múlt számunkban részletesen is
azokat, akik 1904 évben érettségiz
mertettük az állami borpincészet tek a sátoralji-ujkelyi r. k. gyranaÜnnepélyes megnyitásának prog- siuraban, hogy címüket tudassák dr.
rammját. Híradásunkhoz most még Rác Miklóssal Sátoraljaujhelybeu,
- Med. Univ. Dénes Sándor dr.
csak annyit kell hozzáiuznünk, vagy dr. Matolay Viktorral, Buda bőrgyógyász kozmetikai rendelése
hogy Kazy államtitkárt értesülé. pest közp. városháza XI. ügyoszt. hö'gyeknek d. e. 9—12 ig, d. u.
1I|218.
3—6-ig. Kassa Deák Fereuc-utca 44.
síink szerint a város nevében nem
700. Elektromos és
— Ki akar csendőr lenni. Felhi Telefonszára:
Székely Elek helyettesített pol
vibratiós másságé. Sugaras gyógyí
gármester, hanem Orbán főjegyző vatnak azok a két évi tényleges tás (kékfény, Quarzlámpa.) Szőrelszolgálat után szabadságolt 1911.
fogja üdvözölni.
évben besorozott irni-olvasni tudó távoiitás (epilatiő). Elektromos sová— Ünneplet. A sátoraljaújhelyi katonák, kik a magyar csendőrség cyitó (Nagelschrrudt BergoniéJ Fór
m. kir. peuzügyigazgaióság mellé hez óhajtanak belépni, hogy abbeli rólevegő-zuhauy. Szénsavas fagyasz
rendelt számvevőség és a varmegyei kérvényüket közvetlenül az állomás tás. Kozmetikai műtétek.
járási számvevők tisztikara tarsas- csapathoz nyújtsák be.
- A Magyar Általános Kőszénvacsorát rendezett f. hó lö-óu este
bánya Rószvenytársulat Miskolcz—di
—
A
tokaji
hajóállomásról.
La
• .Magyar Király “ szálloda étter
ósgyőri mészégetője üzembe jött.
mében abból az alkalomból, hogy punk hirt adóit róla, hogy a Tisza Ajánlattal szolgál a Magyar általános
hivatalfőoöküket Debrő Mihály szám hajózhatóvá tétele Tokaj és Vásá- kőszénbáuva rt. Budapest V. Zoltántanácsos, számvevőségi főnököt pénz rosuamény között is küszöbön áll és utca 2 .
ügyi tanácsossá nevezték ki. A kö hogy rövid időu belliiül megiudult
hajózási forgalom. Most azonban
rülbelül 30 tagot számláló lisztvise
Felulős-szerkesztő:
)ői kar nevében Kapu Gyula szám sajnálattal értesülünk, bár igaz, hogy
a
Tiszát
hajózhatóvá teszik Vásá- Dr. K Á R P Á T H Y L Á S Z L Ó
tanácsos helyettes főnök üdvözölte
ai ünnepeltet, a járási számvevők uaraóuyig, de a Miniszteri leirat
nevében László Ferencz számvizs szerint a munkálatokat szakaszon
Kiadótulajdonos :
gáló, a központi számvevőségi tiszt ként végzik és a legutolsó szakasz
LANDESMANN MIKSA
viselők nevében pedig Novak Gyula Tokajtól Vásárosnamónyig csak tiz
ezámellenőr fejezlek ki ősziute sze év múlva fog elkészülni.
reltüket és ragaszkodásukat a ki
— Baleset. Súlyos baleset érte
Ingyen mozielóadás
váló tisztviselő es hivatal főnök iránt. Pál János vasúti munkást. Miközben
Pannónia
kávéházban minden
— A májusi költözködés. Levél egy mozdony víztisztítóját tiszto
érkezett a szerkesztőségünkhöz amely gáttá a raülepedelt vizkőtől, kis ka este a közönség szórakoztatására.
eipanaszoija, hogy übkL u a májusi lapácsával hüvelyk ujjára ütött s a
Hetenként kétszer uj műsor.
költözködés sok nehézségbe fog üt fájdalomtól leszédült a mozdonyról
kölni, mert május 1-én a munkás Súlyos sérülést szenvedett; a fejét
Ság ünnepel, 2-an az izr. szállítók beverte, az arcát összezúzta s belső
Egy Schunda-féle
nagyresze szünetel, 3-áu pedig va sérülése is vau.
jőkarban levő
sárnap van. A level írója fölveti azt
— Megrugta a ló. Lengyel Jáuos pedálos cimbalom eladó.
a tervet, hogy ezeknek a napoknak 9 éves
sárospataki fiút egy ló meg
az egymásra torlódása miatt a lég
Cim a kiadóhivatalban
jbbb volna már a jövő héten, vagy rugta. Merevgörcsben haldoklik.
— Helyreigazítás. Vonatkozással
legkésőbb 2őén megkezdeni a köl
a lapunk f. hu 15. számában meg
tözködést.
Trieszti általános biztosító
— Két bajnoki mérkőzés is lesz jelent
közleményére utólag még
▼aiéroap Ujhelybeu, Az egyik a társaság
állítják, hogy köhögés ellen
miszerint ezen előkelő
Saabadsagteri palyau, ahol tíac és a megjegyezzük
legjobbak a
biztosító
társaság satora'jaujhely í
Kassai Keresk. aik. Köre, a másik főügyuöksége
Albert a Közp.
a Dólua Gyuia utcai pályán, ahol TakarékpénztárHirsch
főkönyvelőjénél vau.
. Vasutasok és a Kac. mérkőznék.

O R V O SO K

Mindkét mérkőzés kezdete 3 és fel
óraaor.
— Ki akar tengerétztlszt lenni.
A OS. éa kir, hadugy•minisztérium
tengerészeti osztálya áltál tibocsájtott pályázati hirdetmény alapján kö*
■öljük, hogy a fiumei cs. es kir, had-

Sándor

60 hely pedig 30 egész ingyenes és lyát. Elsőrangú áruk, olcső árak

R

ovidén
mondva!

A „Valódi" :F ran ck : k ávép ó tlék a „kávédaráló“-v a l
a legjobb. — A jó zam atja,
szín e és az íz le te ssé g e m in
den h ázia sszon yn ak állandó
m e g elég ed ést • éa m egta
k arítást b iz to s ít

tartósságánál gyor
san száradó képes
ségénél fogva utol
érhetetlen kiváló mi
nőségű padlókence.

Egyedüli raktár Saujhelyben

ifi. Klein Jakabnál

MIELŐTT

SZÖLŐVESSZŐT

SZÓLŐOLTVANYT,

B O R T
gyümölcs és díszfát
vásárolna, a saját érdekében kérje
legújabb árjegyzékünket, mely miadenkire nézve sek hasznos tudnivalót
tartalmaz.
Pentos ceim :

rlii
szőlőoltvány telep és bortermeié r. t.
BIHARDIÓSZEG.

J e rla iíitri X
Kipária Teleki
éa mái alanya

irö tim

[isoltTínyií
valamint sima
éa gyökeresveescék
legjobb beszerzési ferrása

Ctleki
Zsigmond SSSSSü
VILLÁNY (Baranya m.)
Kérje képéé árjegyzékünket.

ÜZLETI, GAZDASÁGI ÉS
PÉNZTÁRI KÖNYVEK

KAPHATÓK

bevásárlásnál ajánljuk

Szegő

padlófénymáz

JUTÁNYOS ÁRON......

Menyasszonyi kelengye

teogereeseu akadémián a következő áruházának nagy fehérnemű osztá
iskolai év keadetén előre láthatólag

Marx Email

Milliók használják

n Itfll

Köhögés

könyv- és papirkoreskedése

rekedtség, hurut, elnyálkásodás
fojtóköhögés és hukhurut ellen
és a meghűlés mellőzéséül

I l i i Sátoraljaújhely. | | | |

közj. hitelesített orvosi
és magánbizonyitvány
kezeskedik a biztos
sikerért.

Nagyon jőizü bombon.

1(somi áiOés101.1dobozálöl.
Kaphatók : HrabéC2y Kálmán
drogériájában, Kincsessy Páter,
Kádár Gyula, Kardos Zsigmond
és Ehlert Gyula gyógyszertárá
ban Sátoraljaújhelyben.
Kronovits Miksa gyógysz. Nagymihály, Fábián Arnold gyógysz.
Homonna, Hazay Gáza gyogyszertrában Tőketerebes,

Telefon 11 széni.

Császárfürdő N$r'S i

gyógyhely, A magyar Irgalmas rend tulaj
dona. Elsőrangú kénes hévvlztl radioaktív
gyógyforrásai ; modern berendezésű gőz
fürdő', kényelmes Iszapflrdók, Iszapboro
gatások, uszodák külön hölgyek és urak
részére, Török-, kö- és márványfQrdők,
hő ég-, szénsavas- és villamos-vízfür
dők. A fürdó'k kitűnő eredménnyel
használtatnak főleg csuzos bántál mák
nál és idegbajok ellen. Ivő-kura a lég
zőszervek hurutos eseteiben s altesti
pangásoknál. 200 kéeyelmes lakószoba,
Szolid kezelés, jutányos árak. Gyógy-,
és zenedij uinos. Prospektust ingyen
és bórmentve küld
A* igazgatóiig

31. «rfm (5)

f e l s o m a g y a r o r s z Ag i h í r l a p
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Szombat, április 18;

Klein József

Hirdetmény

szobafestő tapétáié é* mázold

Alulírott kir. közjegyző Schőnfeld Henrik borke
reskedő tolcsvai lakos megkeresésére közhírré teszi,
hogy a megkereső fél által D. Schwadin lembergi borkereskedő cégnek eladott, de kellő időben át nem vett
„Sál. Friedman Lemberg" félirásu pecséttel ellátott, 15
hordó tokaji bor 2625 korona kikiáltási ár mellett, a
keresk. törv. 351. §-a alapján s a keresk. törv. 347.
§-ának 3. bek. értelmében nyilvános árverésen el fog
adatni.
Az árverés megtartására határidőül 1914. évi

Ragályok

Saujhely, Rákóczl-u. 61.

ellen

I-iő randtl modern kivitel,
legfinomabb bet- é t kül
földi anyagok.

most igen alaposan kell véde
keznünk, mert vörheny, kanya
ró, typhus, himlő és egyéb ra
gályos betegségek télen foko
zottabb erővel lépnek fel, mint
más évszakokban, miért is szük
séges, hogy minden háztartás
ban egy megbízható fertőtlenítő
szer kéznél legyen. Jelenkor leg
megbízhatóbb fertőtlenitőszwe a

április hé 23-ik napjának d. u. 2 éráját

tűzöm ki, Schőnfeld Henrik megkereső félnek’Tolcsva
községben levő pincehelyiségébe, ahol az eladandó in
góságok venni szándékozók által előzetesen j‘.megtekinthetők.

Árverési feltételek i

LYSOFORM

1. Venni szándékozók kötelesek a kikiáltási ár 10
<7,-át, vagyis 262 korona 50 fillért az árverés meg
kezdése előtt alólirott kir. közjegyző kezeihez bánat
pénzül készpénzben letenni.
2. Vevő a vételárat az árverés' megtartása'után
nyomban köteles alólirott kir. közjegyző kezeihez
készpénzben kifizetni, mivel ellenkező esetben ajánlata
érvénytelenné válik, bánatpénzét elveszti s a nyomban
folytatandó árverésen részt nem vehet.
3. Vevő a vételáron felül a 111. fokozat szerinti
vételi illetéket is viselni köteles.
4 / Az elárverezendő ingóságok a kikiáltási 'áron
alól is el fognak adatni.
Tokajban, 1914. évi április hó 15 napján.

szagtalan, nem mérgező, olcsó
és eredeti üvegekben 80 fillérért
minden gyógyszertárban és dro
gériában
kapható. Hatása
gyors
és
biztos,
miért
is az összes orvosok beteg*
ágyak fertőtlenítésére, amiszep
tikus kötözéseknél (sebekre és
daganatokra), kéz- és arcmo
sásra és ragályok elhárítására,
nőknek altesti irrigációra stb.
mindenkor ajánlják.

Lysoform-szappan

Dr. Hunyor Sándor
kir. közjegyző.

finom, gyenge pipere szapan
1”/. lysoformot tartalmaz és
antiseptikus hatású. Alkalmaz
ható a legkényelmesebb bőrre,
még csecsemőknél is ; szépíti,
megpuhitja és illatossá teszi a
bőrt. Egy kísérlet s Ön a jö
vőben kizárólag ezen szappant
fogja használni. Darabja 1 kor.

Fodormenta-Lysoform
erősen antiseptikus hatású száj
víz. Szájbüzt rögtön és nyom
talanul eltüntet és a fogakat
konzerválja. Használandó to
vábbá orvosi utasítás szerint
toroklobnál, gégebántalmaknál
és nátha esetén gurgulázásra.
Néhány csepp elegendő egy
fél pohár vízre Eredeti üvegje

figyelje
meg

Telephon 22. sz.

HAAS

INRI

1. a. II.
Ajánlja kiváló minőségű teáit, pástán saállitva, bér és váfsnientM«a
a következő árakbau ;
O ro sz kev. illatos, könnyű tea K . 4 M
A ngo l kev. aaraatos ucsonna K. §•-*■
Flve o’clock aa igasi fire
• V o c k tea
K. §*S0
„M andarin" különlegesség K. é*—
Árak fontenkint.
Képvise ők (vidékre) karesteinek.
Hamburg, Lindemtr.

Kiadó lakások.
A Kazlnczy-utaa 5. számú házban
az O sztrák-M agyar Bank fiókba átteé
eddig bérelt lakás azonnal Idádé.

Kiadó lakás.
3 szobás utcai lakás megfe
lelő mellékhelyiségekkel é t
mosókonyha használattal má
jus 1-től kiadó. Bővebbet Apponyi-utca 29.

Szorgalmas
rábeszélőképes egyéneket kik
orthodox-izraellta .körökben
jól bevannak vezetve képvtselőkkül keres némst biro
dalmi folyóirat. Jó kereset
mint mellékfoglalkozás ki.
Ajánlatok F. K S. 802. jellgáte
Rudolf Mosse, Frankfurt a/ap,
cimre küldendők.

1 kor. 60 fillér.

JARTÓ^SÁGÁT

KOLLARIT-

I I1! 7
DAUlllllllA
p a

ő

kaucsuk-komposicióval beront ruganyos viharbiztos
és időtálló

Az összes lysoform készítmé
nyek kaphatók minden gyógy
szertárban. drogériában. Kívá
natra bárkinek ingyen és bér
mentve megküldjük az „Egésnség és fertőtlenítés" cimü ér
dekes könyvet.
Ahol Lysoform nem volna kap
ható, oda közvetlen is küldünk
drb. szappant és 1 üveg szájvizet

A jelenkor legjobb tetőfedő lemeze.
Végtcnül tartós 1 Hégi zsindelytetők
átfedésére kiválóan alkalmas. Sem má
zolni, se m mészlével bekenni nem kell

vegyészeti gyára Újpesten

*

Szagtalan
fedéllem ez

Dr. Keleti és Murányi

Kapható : Hercz Kálmán fia vaskereak. Sátor*
aljaujhely, Markovit* Mayer fakeresk. Tők«4e*
rebes. FQIftp Tivadar fakerssk. Királyhelmecz.

/

/
/

ín

6 korona előzetes beküldése
esetén 3 üveg Lysoformot, 2

/

K

Szombat, április 18.

FFI-SŐMAGYARORSZAGI hírla p

31. ttá m (6)
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OIcsód és jól vehet

-------------------Van istrenosém tiss*
|,i lellfedf AIBBST-pala^
Uletteljesen tudatni
' képviseletét
egész
a nagyérdemű épít
tető és építész urak
Felsőmagyarország
kal, valamint ura-**
részére átvettem.
dalraakkal, hogy a //
A „FERRENIT" aobeot-mSpala a jelenkor legideáliiabb él legjobb
tetőfedó anyaga.
■gyben tiiatelettel felhívom a m. t. építtetS urak figyelmét kassai nagy raktáramra, ahol minden építkezési anyag légjobb rainöségbeo, szolid árak mellett
kapható ; valamint ácstelepemre

kÍTá,<5 t»»«t*lettel
lá g iS D

n |||l|

avuavu »■■■ ■
fa nagy karai kadu.
Kassa, Bocskay-kórut 15.

legújabb kostümöket
blousokat és aljakat

Ab aredcti „DR. ASCHENBRANDTMéle

BORDÖIÉS RÉZKÉNPOR

női felöltőket éi fyermekruhákat

a IsgkltUnObb anyag
a szGIdlevél*, Illetve
fürt peronoazporája Óvakodjunk
valemlnt lleztharmat az értéktelen
utánzatoktól I
ellen.
Csakis olyan csomagokat kell elfogadni,
m alyeken a dr. ASCHENBRANDT-fé.e név
és védjegy ki van téve.

Szegő Sándor
nagyáruházában

Sátoraljaújhely, Főtér

A bordólpor ára 100 kg.-kánt 02 K , a rézkénpor ára 47 K.
! • kg. nál kisebb ciomagokban 4 kor. drágább q, ja.

Telefonnám 91.

Vezírképviaelet:
.MAGYAR MEZŐGAZDÁK SZÖVETKEZETE"
Budapest, V. Alkotmíny-uteza 29.
Kapható minden >Hangy«c fogyasztási szövetkezetben és a
legtöbb vidéki füsssrkereskedőnél

T H I E R R Y A . GYÓGYSZERÉSZ B A L Z S A M A
Utolárhstatlsn hatfau tüdő- 4a m sllbttagtégskn*h
anvhlti s katam st, magszflntati a fájdalmat sk***
köhögést. Tarakgynlaéáit, rekedtséget 4* fái*"**
j t k i t magssftntat, Tatamink lánt. km lnlaan jé ka*
t á n gysm srgires 4a kalika allaa. tyágybaSáau
aranyár 4a alfeasti bánhalmáknál, tfsstiqja a Téaákat
átrágygsri a e itf, alőaagiti aa amásEtást. K ittafan
káváit fogfájásnál. édvaa fogak, szakéinál, valamint
az itf a a i száj* 4a fegb«tagi4g4k, büfflgás alléa.
magssüntabi a aaáj* vagy gyem ástál aradi kilát.
J4 aatáau pánfelikagilisstánál. liaggyégrit miaéan
aabat. aabhalyt. arbánaat, Idától araié kalyagat, ka*
lést. aaamllaaft, ég4si aebaket, megfagyott teatré•zekat, vart 4* kiütést. Fülbáatalmak allaa kitflni
hatású. Minden háinál különöesn influsBsa, kalara
vágy m is járványoknál kásaál lágyán.

~ it

írjunk i Thierry A. őrangyal-gydgy tárának
Pregrada, Róhitsch rnetlctt.
U f r t f r t á u f!a . M /y / *“<y s fr c ia lk v r f s 'é » k a rm a .
Nagyobb rendeléseknél jelentékeny árengrdmány.

B

A D U IN K
HASZNÁLATRA
M ű - . v » i.
• •' : í * l s
& L l d R L ‘. i . . f „ .

Magakadályas • magaallntat vármérgesást, fájdalmas
aparáaidkat leggyakrabban felaalegeeaó tesz. Haasnálataa gyannekógyaa nőknél fájd emlők, tejmeginditáa
rekedős, emlőkemónyedós ellen. Orbáné feltört lábak,
atbak, dagadt végtagok, csontom, fekélyek, titéa sruráa, lövéa, vágás vagy súzodás által okozott sebeknél
kitűnő gyógyhatású szer. Idegen testek eltávolítására
m int: üveg. szálka, por, serét, tüske stb. kinövések,
karbunkulus. képződmények, valamint rák ellen, féreg

b stb. kitűnő hatású,

>0 a pértM elSxetes beküldés* v. utánvét mellett keifh&té:

ttig tly

Budapesten kapható, Tőrök József gyágytárában, valamint az erzaág
legtöbb gyógyszertárában. Nagyban: Thalmayer áa Seitz, Kochmeister
Ufódal, Radanovita Teatv. dregueriákban Budapesten kapkatá. Ábel
nines lerakat rendeljünk közvetlenül:

tlierry

f.

őrangyal gyágyszcrtárából. frigraia, Rohitsck Bellii*

LEGBIZTOSABB
a aa. áa Mr. Ms. nabadalmazott MALÁRTSfK-féle

patkányirtó pogácsa
patkányok, egerek, vakondok elpaiztltáoára. Próbadoboz 2 K. Házfállatokaik aoai irtaiaui. Kipfeaté gyégyozortárokbon éo drogériákban.

JKalártsik jy ö rg y Sátoraljaújhely.
//
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TAKARÉKPERSELYT
mr

Thierry A. gyógyszerész egyedül valódi
Centifolia-kenőcse.
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Szives tudomáséra
kosom a t. közön
ségnek, hogy

nagy választékban
á lli

raktáron

férfi-, fflu- és gyermekruhákat
és m u n k é s t t l t f l n y f i k e t
WASZIJ JÓZSEF
Szősiányl-tér, Szánk?

hát.

t

