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Négy beszéd.
Ez a mostani delegációs ülés

szak az ellenzék végtelen szellemi 
fölényét, értelmi túlsúlyát bizo
nyítja, a munkapárt felett. É rté
kes felszólalás eddig csak a bal
oldalon esett. Az ellenzék részén 
van a tudás és a temperamen
tum.

A delegáció története tanúsá
got tesz arról is, hogy nem csu
pán a munkapárt veszi komolyan 
a monarchiát, a nagyhatalmi 
szempontokat és a külpolitikát, 
de hogy épen az ellenzéknek, a 
Tisza által kidobott, üldözött, 
rendőri felügyelettel őrzött és le
szólt ellenzéknek szónolai tették 
naggyá, komollyá és a monarchia 
érdekére hasznossá a delegáció 
vitáját.

Az ellenzék, amelyet az erő
nek és a jogföladás politikája sok 
téren, sok kérdésben a legintran- 
zigensebb küzdelemre kényszerit 
évek óta, — a külügy téren, ahol 
a monarchia, a magyar király 
és a magyar állam nagy érdekei 
körül folyik a harc, —  nem tá
madó, de támogató politikát foly
tat.

A külügyi vita során elllenzéki 
részről négy olyan beszéd hang
zott, amely alaposságával és ma 
gas színvonalával az ellenzék ha
talmas szellemi fölényét hirdeti.

Ez a négy beszéd : az And- 
rássy Gyula grófé, a Rakovszky 
Béláé, az Apponyi Albert grófé 
és a Windischgraetz Lajos her
cegé.

Andrássy beszédében igen 
komolynak festette a külügyi hely
zetet —  kényszerítőnek arra, hogy 
minden erőnket és komolyságun
kat összeszedjük, — hogy, akik
nek e monarchiával törődniük 
kell, a külső felszereltségen kívül 
a belső megbékítésre is gondol
janak végre — s minálunk első 
sorban az, ki a belpolitikát a 
maga képére alakította át, a mi
niszterelnöknek.

Két iskolapéldán mutatta be 
a hibákat, részletesen, ellenállha
tatlan okfejtéssel, pontról-pontra 
kimutatva, hogy mit hol vétettek 
el, mi miért volt végzetes és mi 
helyett mit kellett volna tenni. 
Az egyik, ahogy külügyi kormá
nyunk megcsinálta Albániát. A

másik, ahogy Tisza István meg
bolygatta a román kérdést.

Andrássy fölemlíti, hogy Tisza 
büntetett egyénekkel tárgyalt 
(mint miniszterelnök) egyenlőrangu 
felekként. Ha ezekkel a tárgyalá
sokkal meg is nyernők a romá 
nokat,elvesztjük a saját országun
k é . A miniszterelnök a romá
nokkal folytatott paktumtárgyalá
saiban példáját adta annak, ho 
gyan nem szabad nemzetiségi po
litikát csinálni.

Romániával rosszabbul állunk, 
mint valaha. S ha ehhez hozzá
vesszük, hogy Tisza 1910 ben 
maga is úgy beszélt, mintha mind
ezt előre látta volna: megáll az 
ember esze, hogy saját hirdetett 
elvei ellenére mért ragadtatta ma 
gát a román béketárgyalásokra 
olyan külügi helyzet közepette, 
amelynek folytán meg kellett 
volna állania tárgyalásaiban meg 
akkor is, ha ezekben egyébként 
igaza is lett volna.

Hogy Albániát milyen rosszul 
csináltuk meg, arról ma ágyuk 
és puskák beszélnek. S Andrássy 
megmutatja mind a hibák alap 
o k á t: azt, hogy külügyi vezetősé
günk azt, amit helyesen akart, 
nem tudta elég határozottan, elég 
keményen, elég tervszerűen akarni, 
s hogy emiatt okosságai túllőttek, 
eredményei innen maradtak a 
célon.

Másfél óra hosszat beszélt 
Andrássy. Lendületes gyönyörű 
szavakkal lejezte be beszédét. 
Hazafiui klasszikus aggodalom, 
államférfim bölcseség és szónoki 
impetum tették azokat nemesen 
ragyogóvá. Mély, egyetemleges 
hatása volt Andrássy beszédének, 
amely egy szűk bizottsági terem
ben elmondatván, nagy esvménye 
lesz külső országoknak is.

Ugyancsak nagy értékű volt 
a Rakovszky Béla beszéde.

Az alkotmánypártnak ez a dip 
lomáciai kérdésekben különösen 
képzett tagja, a balkáni ügyekről 
beszélt. Az albán kérdésről, a 
monarchia keleti exportjának lany- 
haságáról, Romániának ijesztően 
megnövekedett súlyáról, a mo
narchiának az 1866-iki prágai 
és az 1913-iki bukaresti béke 
közé esett ijesztő hanyatlásáról, 
a balkáni népelemek ugyanebben 
az időben való feltűnő fejlődésé
ről beszél és amit mondott, az a

monarchia külpolitikája, szinte 
atavisztikussá vált gyengeségének 
és tehetetlenségének volt éles, 
fájdalmas bírálata.

Nem kevésbbé nívós és nagy
jelentőségű volt az Apponyi be
széde. Nem lehet róla nagyobb 
dicséretet mondani, mint azt, 
hogy — méltó volt Apponyihoz.

Különösen érdekes momentu
ma volt a beszédnek az, ahol a 
Tisza könnyű lelkiismeretű román 
politikáját bírálta szinte szubjek
tív szempontokból, hiszen minisz
terkorában Apponyi volt az, aki 
a kultnrpolitikában éppen a szélső 
román törekvésekkel szemben 
annyi lélekkel és annyi sikerrel 
szolgálta a magyarság ügyét;

Mindnyájunkra, de különösen 
Apponyira nézve kétszeresen fáj
dalmas lehet az, hogy Tisza 
avatatlan kézzel azt azt is elron
totta, amit ő ezen a téren sike
resen végzett.

Végül a pataki hercegnek, a 
„mi“ hercegünknek, Windischgrátz 
Lajosnak szerepléséről kell meg
emlékeznünk. Es ezt annál szíve
sebben tesszük, mert ez a szerep 
dicsőségesen szép volt.

Már a múltkori képviselőházi 
beszéde alkalmával örömmel kon
statáltuk, hogy a mi fiatal her 
cégünknek milyen kiváló valóság
gal ragyogó kvalitásai vannak. 
Mostani delegációs beszéde még 
jobban megerősíti múltkori meg
állapításunkat.

Öröm volt hallgatni ezt a 
fiatal főurat, aki szerepének nagy 
szeretetével és az ügynek gondos 
ismeretével, hajlékony értelmét, 
kedves, elfogulatlan beszédmodo
rát, talpraesett ötletességét üt
közetbe vive hadakozott a ball- 
platzi szisztéma ellen.

Az albán kérdésen kezdi, 
szinte tudományosan szakszerű, 
temperamentumos, mint egy új
ságíró, őszintén, kedvesen tud ha
ragudni, katonás, friss, snijdig, 
hallatlanul közvetlen és megér
zik rajta, neki a legnagyobb pasz- 
szió, hogy itt most egy távoli és 
elárult embernek, Eszád pasának 
megvédelmezője lehet.

Es szinte fizikai fájdalom vág 
éles vonásokat az egész külügyi 
uradalom orcáin, amikor ez a 
fiatal herceg ezt mondja :

— Franciaországgal azért nem 
szívélyes a viszonyunk, mert ami 
diplomáciánk csak a feudális Fau-

bourg St. Germaint ismeri abból 
a demokratikus Franciaországból, 
ahol mindenben a népakarat dönt.

A demokratikus herceg, ez 
fölötte táj a feudalizmusban ne
velkedett külügyi hivatalnokoknak, 
tisztes bécsi polgári családok 
gyermekeinek. Egy Windischgrátz, 
aki magyar és ugyanez a Win- 
dichgraetz, mint herceg még de
mokrata is.

Mi pedig méltán lehetünk 
büszkék a „ini“ hercegünkre a 
pataki vár nemes urára.

Ujhely újabb 
szégyene.

Hogyan képvi
selték a várost 
a Kossuth te
metésén 7

A smucig pogármester.
Megtörtént az a szégyenletes 

eset, hogy a Kossuth Ferenc teme
tésén Sátoraljaújhely városát egyet- 
len egy szál ember képviselte.

A nemzet nagy halottját az or
szág minden részéből egybegyUlt 
népes küldöttségek végtelen serege 
kisérte utolsó útjára. Egyedül Uj
hely, amelynek történelmi hivatása 
volna, hogy a Kotsuth-ku'tuss fő 
zászlóvivője legyen, nem volt kel
lőképen kppviselve.

Csak egyetlen egy ember volt 
ott Ujhely nevében. Ez volt aa a 
„háromtagú küldöttség/* amelynek 
kiküldését a városi képviselőtestület 
határozatilag elrendelte.

Székely Elek h. polgármester 
urnák egyik legártatlanabb, közis
mert „erénye", hogy a képviselőtes
tület határozatait fumigálja és szu
verén módon intézkedik a saját sza
kállára.

Most is az ő bűne, hogy Ujhely 
város „küldöttsége" egyetlen egy 
emberből állott. De ez az egy em
ber legalább nem Székely Elek volt, 
arai KosbUthho* is, Ujhely városán 
hoz is fölöttébb méltatlan lett volna.

A szégyenletes eset hiteles tör
ténete egyébként itt következik.

A gyáizhlr.
Hétfőn virradóra érkezett a 

gyászhir, hogy Kossuth Ferenc meg
halt. A hír vétele után a városháza 
és a rendőrség épületére kitűzték a 
gyásziobogót.

Tavaszi és nyári divatujdonságok
naponta érkeznek

Crfflnberger József divatáruházában 

Sátoraljaújhely Wekarla-tér /
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Egyéb intézkedést egyelőre nem 
lehetett tenni, mivelhogy a polgár- 
mester nem volt itthon. Székely 
Elek épen Budapesten tartózkodott, 
s közvetlenül ott értesült a Kossuth 
haláláról. De azért nem sietett haza, 
hogy a szükséges intézkedéseket 
m e g t e g y e .  Nem jött haza se hétfőn, 
se kedden, úgy hogy végre is — az 
ügy halaszthatatlanságára való te* 
kintettel, — Rakraányi tanácsos hív
ta egybe szerdán délelőttre a kép
viselőtestületet.

Székely megjelenik.
Szerdán délelőtt, amikor Rak- 

mányi tanácsos meg akarta nyitni a 
rendkívüli közgyűlést, egyszerre csak 
váratlanul megjelent Székely Elek 
és betelepedett az elnöki székbe.

Ez a váratlan megjelenés meg 
is tette a maga hatását.

Futnak a városatyák.
Amikor a gyülekező városatyák 

az elnöki székben meglátták a Szé
kely Elek nemes arculatát, az ajtó
ból hamar visszafordultak és sietve 
menekültek a városházáról.

Hogy miért? Istenem, ki tehet 
róla, hogy Székely Elek olyan ál
talános közszeretetnek örvend.

Pedig sokan eljöttek a képvi
selőtestületi tagok, abban a hiszera- 
ben, hogy Székely még Pesten van. 
De azután kénytelenek voltak ott 
hagy ni a gyülósterraet, mert a Kos
suth iránti kegyelettel nem találták 
összeegyeztethetőnek, hogy ebben 
az ügyben együtt tanácskozzanak 
Székely Elekkel.

így történt, hogy mindössze 
tizennégyen maradtak a teremben, 
tisztviselőkkel együtt, akik hivatal
ból vesznek részt a közgyűléseken.

A részvét kifejezése.

Az elöljáróság javaslatára elha 
tározta a közgyűlés, hogy a város 
nevében részvéttáviratot intéz a Kos- 
Buth-családhoz, továbbá koszorút küld 
a ravatalra, a temetésen pedig kül- 
döttségileg képviselteti magát.

Némethy Bertalan indítványára 
azt is elhatározna a képviselőiestü- 
let, hogy megfested a Kossuth Fe- 
reno arcképét, amelynek leleplezése 
díszközgyűlés keretében fog meg
történni.

Kik menjenek a temetésre.
Láncéi Aladár, h. számvevő azt 

az indítványt tette, hogy a közgyű
lés már most jelölje ki a küldöttség 
tagjait, mert az idő rövidsége miatt 
már nem lehet minden városatyától 
külön megkérdezni, hogy szándéko- 
zik-e részt venni a küldöttségben.

Javasolja, hogy az elöljáróság 
nevében Székely Elek h. polgármes
ter, Orbán Kálmán főjegyző és 
Schmidt Lajos rendőrkapitány kül 
desseuek ki a temetésre.

Székely Elek nem tartja szüksé 
gesnek, hogy elöljáróság képvisel
tesse magát. Azok a városatyák, akik 
részt vesznek a küldöttségben, úgyis 
képviselni fogják a várost a teme
tésen.

Láncéi Aladár megjegyzi, hogy 
a Justus József temetésén, aki szin
tén díszpolgára volt a városnak, az 
elöljáróság képviselve volt. Már pe
dig Kossuth Ferencznek minden
esetre tartozunk annyival, mint Jus
tus Józsefnek, annyival is inkább, 
mert Kossuth is díszpolgára Ujhely- 
nek.

A közgyűlés elfogadta a Linczi 
indítványát és kimondotta, bogy a 
temetésre Székely Eleket Orbán 
Kálmánt és Schmidt Lajost küldi ki.

Smucigság!
Láncéi Aladár erre még egy 

indítványt terjesztett a közgyűlés 
elé.

— A szervezési szabályrende
let, — úgymond, — nyolc korona 
uapidijat állapit meg kiküldetések 
esetéu a tisztviselők számára. Mint
hogy a Pestre való utazás nyilván
valóan többe kerül, szavaztassák meg 
ezúttal a kiküldendő tisztviselők ré
szére legalább húsz korona napidij.

Erre a nagyon is méltányos ja 
vaslatra Székely Elek szörnyen fel
háborodott.

— Menjen az a tisztviselő, — 
mondotta a polgármester — a sa
ját költségén. A város kárára nem 
szabad gavalléroskodni.

A takarékosságról szóló ismert 
frázisaival hozakodott elő Székely 
Elek, aki egy csöppet sem volt ta
karékos a vámbériét megkötése al
kalmával, amikor a város nehéz ez
reseiről volt szó. A tisztvisolők: bő
rére tud takaréskodni ez az ember 
aki a várost már többször megká
rosította.

Schmidt Lajos rendőrkapitáuy 
méltatlankodva meg is jegyezte ;

— Ez, kérem, nem takarékos
ság. Ez smucigság t

Székely Elek persze sietett 
rendreutasitani az igazmondó rend
őrkapitányt.

A közgyűlés egyelőre nem dön
tött a napidij kérdóséLen.

Székely „intézkedik.*

Schmidt Lajos ezután kijelen
tette, hogy ő különben is beteg, s 
a küldetést nem hajlandó vállalni.

Székely Elek erre felhatalmazást 
kért a közgyűléstől, hogy a küldött
ség tagjait ő jelölhesse ki. Esetleg 
ő maga is akadályozva lesz az uta
zásban, s ez esetben másokat bizna 
meg azzal, hogy a temetésen a vá
rost képviseljék.

A közgyűlés jóhiszeműen fel is 
hatalmazta Székely Eleket, hogy a 
küldöttség ügyében intézkedjék.

És Székely „intézkedett."
Dacára aimak, hojy a határo 

zat értelmében legalább háromtagú 
küldöttséget kellett volna szerveznie 
ő mégis — (nyilván takarékosságból) 
— egyedül Orbán Kálmán főjegy
zőt küldte Pestre a város képvise
letében.

így esett meg az a szégyen, 
hogy Ujhely városát egyetlen em
ber képviselte a Kossuth temetésen,

Nem az Orbán személye eilen 
van kifogásunk, hanem szégyenle
tes az, hogy a Kossuth Lajos vár- 
raegyójének székvárosa csak i'yen 
szegényesen, ilyen épeo nem impo
záns módon vette ki részét az or
szágos gyászból, holott nekünk kel
lett volna elől járnunk a kegyelet 
méltó kifejezésében.

Ezt is Székely Eleknek köszön
hetjük, ezt is fel kell Írnunk a ro
vására eddig, amig véglegesen le
számolunk vele.

— Matolay Etele születés
napja. Holnap, pünkösd vasár
napján lép életének kilencvenedik 
évébe vármegyénk büszkesége, 
Matolay Etele. Ezt a ritka ma
gas kort, aránylag elég jó egész
ségben érte meg az ősz vezér. 
Testileg ugyan már gyenge Ma
tolay, de hatalmas szellemi ere
jének még teljes birtokában van. 
Tanúskodik erről az a két lendü
letes. erőteljes cikk is, amelyet 
legutóbbi számunkban közöltünk 
az ő ragyogó tollából. Csakhogy 
ezt a tollat most már nem sze
mélyesen kezeli Matolay Etele- 
A szeme annyira meggyengült, 
hogy Írni már nem képes, Kitűnő

cikkeit^ tollba mondja hűséges 
nővérének, Matolay Idának, aki 
egyébként szintén legkiválóbb 
munkatársaink közé tartozik. Az 
ősz vezér különben most is meg
szokott életmódját folytatja é« 
reméljük, hogy Isten segítségével 
még sokáig nem fog itt hagyni 
minket, csüggedt magyarokat, 
akiknek olyan nagy szükségünk 
van az ő buzditó szavára.

Megbírságolt
színészek.

Mezey társulata és az 
eperjesi rendőrkapitány.

Az elmúlt télen, a sziuiszezón 
idején, kritikáinkban nem egyszer 
szóvá tettük, hogy színészein egyike- 
másika a jóizlós határain túl szokott 
menni és a színpadon túlságosan 
sikamlós tréfákat enged meg ma
gának.

Mezey társulata most tudvalevő
leg Eperjesen játszik. Az eperjesiek 
Ízlése is tiltakozott a színészek sza- 
badszájusága ellen, sőt Saly QyőzŐ 
rendőrkapitány a társulat két tagját 
közbotrány okozása miatt megbir 
ságolta.

Az érdekes esetről a „Sáros" 
cimü eperjesi lap a következőket 
ír ja :

Az a megfogyatkozott érdeklő
dés melyet városunk közönsége nem 
alaptalanul a szintársu’at iránt tün
tető távollétével nyilvánít, teszi 
egyedül érthetővé talán, hogy a szín
társulatnak egy-két tagja a kelleté
nél nagyobb szabagságot enged meg 
magának a színpadon s valósággal 
utazik arra, hogy a körzati közönsé
get, ha a humorból nem telik, vas
taggorombaságokkal kacagtassa meg.

Ez a túlságos szabadság előidé
zője most a sajnálatos de minden
esetre jellemző körülménynek, hogy 
Saly Győző rendőrkapitány a társu
latunk két tagját közbotrány okozása 
miatt megbírságolta, A rendőrkapi
tány az esetről Eperjes város szin- 
ügyi választmányát is kiértesítette, 
mely a napokban fog az esettel sa 
ját hatáskörében foglalkozni.

Ebben a jelentésében a rendőr
kapitány a többek között szóról-szó- 
szóra az alábbiakat mondja :

„A folyó színházi szezonb.an 
bekövetkezett az a sajnálatos je 
lenség, hogy a társulat egyes tag 
jai olyan előadási módot hoztak 
a színpadunkra, amely még a 
gyönge készültségünknél s a rossz 
játékuknál is súlyosabb megítélés 
alá esik. Ismételten megtörtént, 
hogy az egyes szereplők az ere
deti szövegben nem lévő oly il
letlen kifejezéseket használtak az 
előadás keretében, hogy a közön
ség soraiból sokan raegbotránkez- 
tak s tüntető eltávozásukkal adtak 
kifejezést felháborodásuknak s 
ezért kénytelen voltara botrány
okozás miatt egyes színészek el
len a rendőri büntető eljárást 
megindítani. Miután ezek az ex- 
centricak csak arra alkalmasak, 
hogy színházunknak már a bret-

lire lesülyeztett nívóját még in
kább lenyomják, ezen sajnálatos 
körülményt azzal hozom a tek. 
választmány tudomására, hogy 
annak megakadályozása érdekében 
minden erejét sürgősen latba 
vesse."

Távol áll tőlünk, hogy az ügy. 
ben, mely illetékes fóruma elé ke
rült, bármi módon is beavatkoznánk 
de a tényt mint sajnálatos je'ensé- 
get meg kellett rögzítenünk.

H Í R E K .

— Adóhivatali kinevezés. A pénz 
ügyraiuiszter Acsády László hivatali 
gyakornokot a nagyraihályi kir. adó 
hivatalnál a XI. fiz. osstályba ide
iglenes minőségű adóhivatali tisztté 
nevezte ki a nagyszőllősi kir. adó
hivatalhoz.

— Orvosi kinevezés. Dr. Frieder 
Zsigraond nyugalombavonulásával 
megüresedett bodrogközi járásorvosi 
állásra dr. Weinberger József ki- 
rályhelmeczi orvon neveztetett ki.

— A nyermeknap eredménye. A 
folyó évi május hó 18 és 19 én 
megtartott gyermeknapi gyűjtések
ből összesen 1371 korona folyt be. 
Ez az erdraénv az előző évek gyer
meknapi eredményeihez képest lé
nyeges emelkedést mutat s ez már 
magában véve is eléggé igazolja vá 
rosuuk közönségnek a szép és ne
mes célok~*kánti áldozatkészségét, A 
gyűjtések eredményének sikere az 
adakozó közönség nemesszivüségé- 
nél nem kisebb mértékben köszön
hető az urna felügyelői tisztséggel 
megbízóit úrnők fáradozásainak, kik 
a gyűjtésnél közreműködő többi 
hölgyek kel (gyetemben a legnagyobb 
odaadással állotttak a magasztos 
ügy szolgálatában, s fáradságot nem 
ismerő buzgalmuk által tettek lehe
tővé a gyűjtés eredményességét.

— A keddi földrengésről a múlt 
számunkban részletesen beszámol
tunk. Zeraplánvárraegye majd min
den helyén érezték a fö dreugést, 
mely miként a fővárosi szeizmográ
fok jelezték egy távoli föld ükés 
utolsó hulláma volt. Az első jelen
tések éppen csak a földrengés té
nyét konstatálták s hogy károkat 
okozott azt csupán sejtették. Több 
helyen megrepedeztek a falak. Ké
mények bedőltek s a templomtornyok 
megrongálódtak. Nagyobb károsodás 
azonban csak a varannói járásban 
volt. Nagydobrán miként megállapí
tást nyert, az összedült s megron 
gálódott házakban mintegy 25000 
kor. kárt okozott a keddi földrengés, 
Nagykőpatak, Agyagospatak szintéa 
kisebb-nagyobb kárt szenvedtek. 
Szerencsére azonban, sem ember
ben, sem állatban kár sehol sem 
esett. Sztropkóa a főszolgabírói ház 
anuyira megrongálódott, hogy eset
leg a hivatal kilakoltatása válik 
szükségessé.

— Tanulmányi kirándulások. A
főgimnázium 40 tauulója folyó hó 
19 én Szalay József, Poór Sándor 
és Szauerraann József tanárok ve
zetése alatt hosszabb tanulmányi 
kirándulást tett. A kirándulók meg
tekintették a Tisza forrását, Mára- 
marosszigetet, Aknaszlatina és Pá* 
vei sósfürdőket, Rónaszéket s az ot
tani sóbánya Ferenc- és Apaffy ak
náját. — A helybeli polgári fiúisko
la mint minden évben ezidén is na
gyobb kirándu’ást rendezett. E ki
rándulásban Kertész Ödön, Gyulay 
Károly és Tehel Ferencz tanárok ve
zetésével 30 tanuló vett részt. Az 
első napon Kassa nevezetességeit

POLENAI GYÓGYVÍZ!
T i m é i H t H  ágványes savanyirviz-forrás. Különleges szer gyomorba és kBszvény ellen. KttünG 

i M i  Igen üdNG ásványvíz. Tejjel vegyítve a legjobb nyálkaoldé szer. Borral vegyítve a legjobb trücce.
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2331/14 Sárospatak nagyközség elöljáróságától.

Pályázati hirdetmény.
Sárospatak nagyközség elöljárósága egy a közvá- 

gőhidon építendő sertésperzselő helyiség építését és be
rendezését vette tervbe, mely munkálatok kivitelének 
biztosítása céljából folyó évi'junlus hó 13-ón
délelőtt 11 órakor Sárospatak nagyközség főbirói 
hivatalában tartandó zárt ajánlati versenytárgyalást 
hirdet:

A pályázók felhivatnak, hogy szabályszerűen ki
állított, pecséttel lezárt, sértetlen borítékban elhelyezett 
ajánlataikat az ajánlati költségvetéssel együtt a kitűzött 
határnap délelőtt 9 óráig a városi főbíróhoz közvetlenül 
avagy pósta utján annyival inkább adják be, mert a 
később, vagy táviratilag érkezettek figyelembe vétetni 
nem fognak.

Az ajánlathoz az ajánlati költségvetés végösszegé
nek 10 százaléka csatolandó bánatpénzül vagy ovadék- 
képes értékpapírban, vagy Sárospatak nagyközség pénz
táránál történt készpénz letételét igazoló nyugta alak
jában.

Az ajánlattevő tartozik ajánlatában világosan és 
határozottan kijelenteni, hogy a munkálatok kivitelére 
vonatkozó tervet és részletes feltételeket ismeri és azo
kat magára nézve kötelezőleg elfogadja.

Oly vállalkozó, ki a községgel üzleti összekötte
tésben még nem állott, tartozik szállítóképességét és 
megbízhatóságát az illetékes kereskedelmi és iparka
mara által hiteles alakban kiállított bizonylattal igazolni

Község fenntartja magának a jogot, hogy a beér
kezett ajánlatok között, tekintet nélkül az árra szaba
don válasszon.

A m unkálatokra vonatkozó terv és műszaki leírás, 
valamint a feltételek naponkint d. e. 9—12 óráig a 
városi iktató hivatalban megtekinthetők.

Azon vállalkozó, ki a munkálatokat elnyeri, kö
teles lesz az elkészített terv és költségvetésért 100 ko
ronát fizetni.

Sárospatak, 1914. május 24.

■ócz Jenő
jegyző.

Póger
h. bíró.

Klein József
szobafestő tapétázd és mázold
Saujhely, Rákóczl-u. 63.

I-ső rendű modern kivitel, 
legfinomabb bel- és kül

földi anyagok. 
Telephon 22. sz.

906|914 vh.
Árverési hirdetmény.

A sátoraljaújhelyi kir. jbirőság 
IBII. V. 1167j25. sz. végzése foly
tán, Safir Márkuszoak elleni [500 és 
400 kor. követelésének és járulékai
nak behajtása vésett 1914 évi Júni
us hi 9-én d. e. 10‘/> érakor bátor- 
aljanjhelyben a Fő utca 12 sz. al. a 
„Vadászktirt* szálloda helyiségében 
elárverezem azon 580 kor. 60 fii.-re 
becsült ingókat melyeket a sauj- 
helyl kir. tvsski 9512|911 ós 9513/911 

/ - /

r

V. sz. végrehajtást rendelő vég
zése alapján a ssuihelyi kir. {bíró
sági 911. V. 1153[G sz. vhajtási jkv, 
14, 25, 29, 47, 55, 64, 73, 82, 83, 
90, 125. 152,101 — 165,171,175-178 
183, 186-193, 195—198, 201, 227, 
228, 232-236, 239 és 240 t. a, van 
nak összeírva u. m. : bútorokat, jég 
és hütő szekrényt, porcellán edé
nyeket, (tányérokat) evőeszközöket 
mosdékészleteket stb. stb

Sátoraljaújhely, 1914. május 19.

Rosner, kir. bir. vhajtó.

ÜZLETI, GAZDASÁGI ÉS 
PÉNZTÁRI KÖNYVEK
JUTÁNYOS ÁRON — '
----- — -~ ^ =  KAPHATÓK

Landesmann Miksa és társa
könyv- és paplrkareskedést 

I l i i  Sátoraljaújhely. 1 1 1 1
Tslston II nlm.

--------------------------------------- T “
Gyermekeimnek nem adok élesz

tővel készített tésztákat, férjem, 
ki gyermekorvos, határozottan el
lensége az ilyennek. Minthogy 
azonban a kicsinyeknek a téssta 
kell, lepényt, tortát s felfujtat Dr. 
Oetker-féle sütőporral készítek 
nekik. Vacsorára gyermekeim tél
ből és tojbásól puadingot kapnak, 
mit a kitűnő Dr. Oetker-féle pud
ingporokkal készítek el, vagy pe
dig crémet Dr. Oetker-féle dibona- 
crémporral. Változatosság kedvé
ért kicsinyeimnek időközönként 
Dr. Oetker-téle vörös darát adok, 
mi egy kitünően frissítő utóétel. 
Mindezen ételek Ízletesek, táplálók 
és last nőt least voltuk dacára 

olcsók.

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál ajánljuk

Szegő Sándor
áruházának nagy fehérnemű osztá 
lyát. Elsőrangú áruk, olcsó árak.

B efso :

1891/1914. Sárospatak nagyközség elöljáróságától.

Versenytárgyalási hirdetmény.
Sárospatak nagyközség elöljárósága a községi köz

vágóhíd csatornázásának megújítását vette tervbe és 
ezen munkálatok végrehajtásának biztosítása végett 
folyó évi junius hó 13-ik napján d. e. 10 
órája zárt Írásbeli versenytárgyalást hirdet.

Felhivatnak versenyezni óhajtők, hogy a fenti 
munkálatok elvállalására vonatkozó ajánlataikat az 
ajánlati költségvetéssel együtt a városi főbirői hivatal
hoz kellően felszerelve, lepecsételt és sértetlen boríték
ban közvetlenül avagy postán a fenti határnap dél
előtti 9 órájáig annál is/; inkább adják be, mert a 
később érkezők, valamint a táviratilag vagy telefonon 
adott, úgyszintén az utóajánlatok figyelembe vétetni 
nem fognak.

Bánatpénzül az ajánlati összegnek 10 százaléka 
teendő le készpénzben vagy óvadékképes értékpapírban 
a község pénztárába és az ennek megtörténtét igazoló 
nyugta az ajánlathoz csatolandó. Készpénz vagy érték
papír az ajánlathoz nem mellékelhető.

A község képviselőtestületének jogában áll a beér
kezett ajánlatok közül tekintet nélkül az árra szabadon 
választani. Az ajánlatok a vállalkozóra nézve azonnal 
és feltétlenül kötelezők, a községre nézve pedig csak 
a képviselőtestület jóváhagyása után.

Vállalkozónak a munkálatokért teljes garanciát 
kell vállalnia. Az ajánlatban világosan és határozottan 
kijelölendő, hogy pályázó a feltételeket ismeri és azo
kat kötelezőleg elfogadja.

Oly vállalkozó, ki a községgel üzleti összekötte
tésben még nem állott, tartozik szállítóképességét és 
megbízhatóságát azon ipari és kereskedelmi kamara 
által kiállítandó bizonylattal igazolni, melyhez telepe 
szerint tartozik.

A munkálatra vonatkozó terv és műszaki leirás 
a község iktató hivatalában szerezhető meg példányon- 
kint 4 koronáért.

Sárospatak, 1914. május 25.

Cziriky
jegyző.

Pógar
h. főbiró.
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tekintik meg, majd Eperjes városát, 
ahol a Kárpát egyesület vendógize- 
retetót élveitók. A sok nedezetessóg 
között a vakok intezete ragadta meg 
különösen aa ifjúság figyelmét. Más
nap mintegy 65 kilométernyi utat 
szekereken tettek meg és megnézték 
hazánk egyetlen sófőzőjót Sóvárt 
majd Európa egyetlen opálbányáját 
Vörösvágáson. Mindkét helyen a ve
zető mérnökök és tisztviselők ka
lauzolták a társaságot és szakszerű 
magyarázatokat nyújtottak. Délután 
4 órakor érkeztek Rankfüredre, itt 
Haller gróf ki az ifjúság lelkes ba
rátja — vendégül látta a keránin- 
duló csapatot, lakosztályát éjji szál
lásul rendelkezésükre bocsájtotta, 
fürdőt rendelt raindanyiuknak és va
csorát adott. Itt kipihenve az ut 
fáradalmait, ma reggel érkeztek ha
sa igazán tanulságos utjukról. —• 
A  polgári leányiskola növendékei 
hétfőn reggel Gyulai Károly igaz-
fató, Tóthné, Kasztnerné és Gséesy 

Tanka tanárnők, továbbá Papp Jó
zsef és Kozma Ármin tanárok veze
tése alatt Kassára utaztak s megte
kintették a Dómot, Rákóczy sírját 
a múzeumot, délután pedig villanyo 
són kirándultak a Csermely völgybe 
és a Bankóra. A remekül sikerült ki
rándulás után tapasztalatokban meg
gazdagodva, vidám hangulatban 
tértek haza az esti vonattal a kirán
dulók.

— Választók Irás-olvasás vizsgá
jának utolsó napja van ma. A vá
rosházán három napon keresztül 
serényen folytak a vizsgák dr. Or
bán Kálmán városi főjegyző veze
tése alatt. A vizsgáztató bizottságok 
a legnagyobb odaadással és méltá
nyossággal töltöttek be szerepüket. 
Nem ragaszkodtak a rendelethez, 
mely szerint 100-nál többet nem kö
teles vizsgáztatni naponkint. így 
▼olt lehetséges, hogy körülbelül 1200 
jelentkező közül ma délig 906-an 
vizsgáztak s ebből összesen 15-öt 
utasítottak vissza.

— Egyesületi közgyűlés. A hely
beli Malbisch Arumim Egyesület 
amely szegény gyermekek felruhá
zást céljaira alakult és e hivatását 
évek sora óta sikerrel tölti be, e hó 
14-én tartotta ez évi rendes közgyü 
lését. A tartalmas elnöki megnyitó 
és titkári jelentés meghallgatása 
után a közgyűlés köszönetét nyilvá
nította mindazoknak, akik az egye
sület céljait a lefolyt évben bármi 
módon előmozdították. Tagsági je 
lentkezóseket az elnökség bármely 
tagja szívesen elfogad.

— Izr. szegényház. Általános 
kellemes meglepetést keltett, midőn 
két évvel ezelőtt Haas Fülöp, a 
„Chevra Kadischa" (Szent Egyesü
let) elnöke a Bercsényi-utcában fekvő 
20.000 koronát érő házát a helybeli 
Izr. Népkonyhaegyesületnek örökre 
ajándékozta, oly redeltetéssel, hogy 
abban nemcsak a népkonyha helyi
sége, hanem az izr. nőegyesület ál
tal tervezett izr. szegényház is legyen. 
A nőegyesület akkor örömmel vette 
tudomásul Hass ur nemes elhatáro
zását, de döntő határozatot csak 
most hozott ebben az ügyben. A 
minap tartott közgyűlésén ugyanis 
kimondotta, hogy az ajándékozott 
házban létrehozza az izr szegényhá
zat. melybeu egyelőre 8—10 szegény 
elaggott ember teljes ellátásban fog 
részesülni. A nőegyesületnek régi 
sfép terve fog tehát testet ölteni, 
^jótékonyságra könnyen fogékony 
npi szivek óhaja, lelkes agitációja 
keltsen tehát minél előbb érdeklődést 
a megnyitandó izr. szegényház iránt, 
mert a nőegyesület csak akkor lesz 
képes esen emberbaráti intézményt 
íentartani, ha úgy a város, mint a 
helybeli izr. hitközségek, egyesüle
tek és egyes jómódú hitsorsosok hat
hatósan fogják támogatni. A Chevra 
Kadisa választmánya elsőnek vette 
kesébe a szegényház ügyét. A múlt 
héten tartott ülésén elhatározta, hogy 
a szegényház fentartásához évenkint 
600 koronával és berendezéséhez is 
ugyanannyival fog hozzájárulni azon 
kikötésfel, hogy joga lesz az egye
sületnek egy elszegényedett ősz

egyesületi tagot a szegényházban 
elhelyezni. Hisszük és reméljük, hogy 
mindenki juttat majd valamit a szent 
célra, hogy a szegények hálája ál
dást hozzon reánk. A. S,

— Uj telefon-előfizetők. A sátor
aljaújhelyi városi távbeszélő köz
pontba újabban a következő előfi
zetők léptek be: Dr. Szirraay és 
Dr. Malárcsik György  ̂ ügyvédek 
(105.) Grünberger és Kroó (146.) 
jVláv. fütőhaz főnökség (215.) Dr. 
Szász Hermán ügyvéd (216J Jarcsó 
Bertalan cukrászda (217.) Szántó 
Mór és társa (218.) Blura Géza bu 
torkereskedő (219.) bútorgyára (220) 
Princ Dániel kereskedelmi ügynöki 
iroda (222.) Würzberger Mendel 
kereskedő (223.,)

— MüvÓ8zestély. Asszonyi László, 
Szeraere Gyula és Asszonyinó Er
délyi Irma pünkösd vasárnapján koz 
kívánatra újabb raüvészestőlyt ren
deznek az újhelyi színházban. Ez 
alkalommal magukkal hozzák Kor- 
nai Bertát, az országos hirü művész
nőt is, akinek neve már magában 
is biztosítja a legmelegebb sikert.

— A mintarendör, A Rákócz*- 
utoában, a Központi kávóház épü
letének emeletén valami falat bon
tanak. A törmeléket lehordták az 
utcára, s tegnap reggel szekérre 
hányták. Ez a munka persze óriási 
port okozott s a sok por és raósz- 
törmelók gyönyörűen szállt, száldo- 
gált, bele egyenesen a tejbe, vajba 
és más élelmiszerekbe, amit a falusi 
asszonyok a Rákóczi utcán szoktak 
árusítani. Lapunk egyik munkatár
sa a Központi kávóház mellett, te
hát közvetlenül a helyszínén meg
szólított egy rendőrt és kérte, hogy 
tegyen valamit a közegészség ellenes 
művelet ellen, legalább is locsoltas- 
sa le a poros törmeléket. A rendőr 
azonban azt felelte, hogy ő erre 
nem ér rá. A munka zavartalanul 
folyt tovább, a kofák pedig árulták 
a poros, piszkos, meszes élelmisze 
reket. Hát az újhelyi rendrőkről ed
dig se leheltünk valami jó véle
ménnyel, de ez az eset már Ujhely- 
ben is példátlan. Felhívjuk rá az 
illetékes hatóság figyelmét.

— A postai forgalom gyorsítása.
Az uj postafőnök, úgy látszik, szi- 
vén viseli a közönség érdekeit. Er
re vall legalább az alábbi intézke- 
is, amelyet a következőkben hoz a 
közönség tudomására:

Különösen a kereskedők ér
dekeire való tekintettel többeknek 
felszólalására szükségesnek tartom 
hangsúlyozni, hogy a Widder féle 

yógyszertáránál továbbá a Goj- 
ics féle tőzsdénél a Magyar Ki

rály szállodánál és a kispiacon 
Bokor féle házra kifüggesztett 
levélgyűjtő szekrények este 8 óra 
kor kiünttetnek és a levelezés 
még az nap este, a postahivatal 
levél gyűjtő szekrényébe este 8 
óra után bedobott, levelezés pe
dig másnap kora reggel nyer to
vábbítást.

A levélgyűjtő szekrénybe be
dobott ajánlott levelek feladói 
ebbeli minőségüknek igazolása 
mellett utólag feladó vevényt 
kaphatnak.

— Tűz a temetőben. Tegnape
lőtt este a köztemetőben eddig még 
ismeretlen okból kigyulladt egy fa
bódé, amelyben a „Kegyeleti-vál
lalat koporsó-leeresztő gépje volt 
elhelyezve. A tűzoltóság azonnal ki
vonult, de a deszka épületet nem 
lehetett megmenteni: a bódé telje
sen leégett. A kár biztosítás révén 
megtérül.

- -  Nyaralni Indulók figyelmébe.
Igló — a Szepessógen, a magas 
Tátra — gyönyörű és olcsó nyara
lóhely. A városban egy kilométer
nél hosszabb viszintes parkszerű sé
tányok, forrásvíz, villanyvilágítás 
és gőzfürdő. A város mellett terül 
el a festői fekvésű tizenöt ho das 
madarász-park. Negyed irányira fe
nyőerdők. Havi lakások 15—40 K. 
Havi ellátás 50—80K. Igióról a Ma
gas Tátra legszebb pontjai, sőt csú
csai (Csorbató Tarpatak, Zöldtó,

Tengerszeracsucs) egy nap ajatt jár
hatók meg, Mindenfelé ritünő vasút 
és automobilösszeköttetés. A műem
lékeiről nevezetes Késmárk, Lőcse, 
Szepesvár s a természeti szépségé
ről híres Dobsinai jégbarlang, Sztra 
cenai völgy, Branyiszkó és Hernád 
törés legalkalmasabb kirándulópont
ja. A Magyarországi Kárpátegyesü
let székhelye. Gyakori társas kirán
dulások. — Közelebbi felvilágosítás
sal szolgál az «Idegenforgalrai Iroda* 
Igló.

— A Budapesti Hitelezői Védegy
let Saujhely és vidékén előforduló 
ügyeiben való állandó képviseleté 
vei Dr. Berger József sátoraljaújhe
lyi ügyvédet bizta meg.

— Két uj telefonközpont. A tolcs 
vai környékbeli távbószóiő központ 
f. hó 24-ón az olaszliszkai környék
beli központ pedig f. hó 28-án meg
nyílt és rendelkezésének átadott. A 
tolcsvai előfizetők névsora : Gold 
stein Hermán (2.) Községi elöljáró
ság (3) Propper Janő borügyuöksé- 
ge (1.) Schőüfeld Henrik szőlőbir
tokos és berügynök (5.) Tolcsvai 
takarókpénstár (4.) — Az olaszlisz
kai előfizetők névsora : Greiner-fele 
fürószgyár (2.) Führer Miksa keres
kedő (1,) Községi előjáróság (3.) 
Princz Lajos raaloratulajdonos (4) 
Tokajvidéki kereskednlmi és gazda
sági bank részvénytársaság fiókja (5.)

— Nagy tűz Rokitócon. Mint tu
dósítónk jelenti, Suti András gaz
dának a sertésóla ismeretlen okból 
kigyulladt s a tűz csakhamar átha- 
rapódzott a szomszédos házakra s 
rövid időn belül huszonnégy lakó
ház a hozzátartozó gazdasági épüle
tekkel porrá égett. Elégett azouki- 
vül 7 darab kecske s négy gazdá
nak összesen 1040 korona készpénze. 
Kisebb-nagyobb sérüléseket szenve
dett a tüztől öt feiuőt és egy gyér 
mek. Gróf Hoyos Viktor Jjáráai fő
szolgabíró a hajlék nélkül maradt 
csaladokat — ideiglenes — rögtöni 
segélyben részesítette. A kár hozzá- 
vetőteges számítás szerint körülbe
lül 70—80 000 korona amiből bizto
sítás utján csak csekély összeg té
rül meg.

— Jön a bírói talár. Ruharefor- 
raok a törvényszéken. Rógebbben 
felmerült már az ötlet, hogy nyű
göd mintára egyenruhát adjanak a 
magyar törvénykezésre is. A tervez 
kedés stádiumából azonban csak 
most kezd kilépni a dolog. Az uj 
bírói talár bő köpenyszerü fekete 
dominó lesz, magyar koronával és 
süveg. A kezelő személyzet fekete 
sujtásos uniformist fog kapni, liiaszi 
uü hajtókával. A hajtókán a XI-ik 
fizetési osztályba lévő tisztviselő 
egy rózsát és az irodatiszt három 
rozsát fog viselni. Az irodaigazgató 
ezüst gallért kap az egyenruhájára. 
A bírósági tisztviselők egyenruhá- 
sitásál a törvényszékek tisztviselői 
vegyes érzéssel fogadják. Néme
lyek nem örülnek a lilahajtókás fe
kete egyenruhának, mondván: ne 
egyenruhát, de fizetésemelést adja
nak 1 Mások viszont a tervezett uj 
reformot szükségesnek tartják. A 
közönségnek is első rangú érdeke 
hogy az ügyes- bajos emberek kö
zött megkülönböztethetők legyenek 
a tisztviselők,

— Zarándok különvonat Lourdes-
ba. Gróf Mailáth, gróf Zichy, Fisc 
her-Oolbrie és Balázs Lajos megyés 
püspökök védnöksége alatt egy na
gyobb papi bizottság gondos rende- 
zézében Pádua—Róma—Lourdes— 
Páris Ó3 Mária-Einsiedein érintésével 
f. é, jálius hó 24-ón indul Buda
pestről. Jelentkezni julius hó 15-ig 
lehet Gaibl Sándor p. praelátus, 
Apát-Kanonok urnái (Pozsony, Káp- 
talan-u. 8.) Programmokat díjtala
nul küld az érdeklődőknek.

, í?  "Unlé“ él#t 4* oyermekbit- toslto intézőt m. sz. a nagy számban 
megjelent biztosított felek és Dr. 
Wittmann Mór udvari tanácsos öl
döklése mellett május hó 24 én tar
totta 51-ik reDdes közgyűlését. A

jegyzőkönyv hitelesítésére Kressalqk 
Béla és Wiener Mór urak küldettek 
ki. Az 1913. üzleti évről szóló jelen
tés és mérleg ismét oly adatokat 
tartalmaz, melyek az egyleti talaj
ból fakadó eme intézetnek eredmé
nyes működését és fejlődését mutat
ják. A* 1913 évben 15,527.375 koro
na uj üzlet köttetett. A biztosítási 
állomány 84.684,375,64-re emelkedett 
Esedékes tőkék fejében a lefolyt 
üzleti évben 2,110,956,78 korona lett 
kifizetve. A díjtartalék 22,647,651,18 
koronáról 24,085,115,145,27 koronára 
emelkedett. A jutalék felemelési tar 
talék 310,827,52 korona és a külöu- 
tartalók, 365,768,50 kororonával 
szerepe|. A díjbevételek és kama
tok az 1913. évi nehéz és szomorú 
kereseti vissonyok dacára 5,175,430* 
08 koronáról 3,483,369,46 koronára 
emelkedett, ami az intézet céltuda
tos és gondos vezetését élénken bi
zonyítja. A jelzálogkölcsönök 420* 
223,30 korona folyósítási nyereséget 
mint vagyonszaporulatot eredményez 
tek. Jelentékeny leírások és tar
talékok levonása után a normális 
üzletből 68,331,47 korona nyereség 
származik, mely egyenlő részben a 
jutalékfelemelési tartalék és külön 
tartalékhoz csatoltatott, A hivatal
noki nyugdijlap 571,550,85 koroná
ból áll és 68,319,03 emelkedést mu
tat. A hivatalnoki kar hü és buzgó 
munkásságának elismerése jeléül, az 
igazgatóság indítványára, a hivatal
noki nyugaijlaphoz 10,000 korona 
utaltatott át. A közgyűlés a  jelen
tést és mérleget tudomásul vette és 
a felraeutvónyt egyhangúlag meg
adta. A felügyelőbizottságba a lelé
pő tagok közfelkiáltással újból meg
választalak. Miután még Luitner 
Zsigmond és Kallivoda Ferenc szö
vetkezeti tag urak indítványába, az 
összigazgatóságának, felügyelőbi
zottságának, különösen Dr. Wittraan 
Mór udvari tanácsos elnöknek, Dr. 
Alexander Bernát igazgatósági tag
nak, Kohn Arnold alelnök-vezórigaz 
gatouak, úgymint Friedlánder Izi
dor ügyvezető igazgatónak és a 
tisztviselői karnak jegyzőkönyvi kö
szönet és elismerés szavaztatott, el
nök a közgyűlést berekeszti.

— Lohr Mária (Kronfusz) a fő
város első és legrégibb csipke-tisztitó4 
vegytisztító és ke lmefestő-gy árintézete, 
Budapest, Vili., Baross-utea 85, a 
szakmájába vágó összes megrendelé
seket gyorsan és jutányosán teljesíti.

— Med. Unlv. Dénes Sándor dr.
bőrgyógyász kozmetikai rendelése 
hölgyeknek d. e. 9—12 ig, d. u. 
3—6-ig. Kassa Deák Ferenc-utca 44. 
Telefonszára: 700. Elektromos és 
vibratiós másságé. Sugaras gyógyí
tás (kékfény, Quarzlámpa.) Szőrei- 
távolítás (epilatió). Elektromos sová- 
nyitó (Nagelschraidt Bergonió.) For
rólevegő-zuhany. Szénsavas fagyasz
tás. Kozmetikai műtétek.

Nyilt-tér.
Alu’irott f. hó 28-án este a 

Club kávóház kerthely Légében meg 
tartott kabaré előadás alkalmával a 
közönség egy tagját, s ezzel együtt 
a vele levő asztaltársaság tagjait is 
egy ízléstelen tréfával megsértettem. 
Annak kijelentése mellett, hogy sér
tő szándékom tulajdonképen nem 
is volt, végtelenül sajnálom a meg
történt esetet, s ezért az illető urak
tól úgy a magam mint az egész 
társulat nevében ezúttal alázatosan 
bocsánatot kérek.

Saujhely 1914 május 29.

Bodrogi József.

Felelős-szerkesztő:
Dr. K A r p ATHY L Á S Z L Ó

Kiadótulajdonosj
LANDESMANN MIKSA
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Ajánljuk a t. ópitő, építész és mészkereskedo urak szi
ves figyelmébe az általunk kizárólag fával égetett, teljesen 
kőmén te s

I. rendű darabos meszet,
mely kiadós voltánál fogva az összes hazai termékeket felül
múlja.

Levélbeli megkeresésekre azonnal válaszolunk, távirati 
megrendeléseket elfogaduuk.

Bankegyesület részvénytársaság 
Zemplén-Iadamóczi mész- és agyagipar

ttlepe Sátoraljaújhely, 
Sürgönyeim: Bankegyesület. Telefon 12.

SALGÓTARJAN1 
Kőszénbánya Részvénytársulat

széntermékei (szobafütésre és ipari czélokra) II

NEUMAN JENŐ cégnél ®
Sátoraljaújhely

rendelhetők meg. Ugyanott legjobb minőségű apró és 
durva szemű kétszer mosott kovács szén és koksz 

valamint porosz briket kapható. 
Superfosfát-műtrágya Káli só

L E G B I Z T O S A B B
a cs. és kir. kiz. szabadalmazott MALÁRTSIK-téle

% patkány irtó pogácsa
patkányok, egerek, vakondok elpusztítására. Próbadoboz 2 K Háziálla
toknak nem ártalmas. Kapható gyógyszertárakban és drogériákban.

JYÍalártsik György Sáto raljaú jhely .

Magyar óllamvasuti gyárt- 
m&nnyu Jó karban levő

8 lóerefli gSzcsépEő garnitúra
eladó. Bővebb felvilá- 
gosltAst a kiadóhivatal ad.

A félszázad óta fennálló „Újlaki 
Tégla és Mészégető R T.“ leg

kitűnőbb minőségű
Asbest palája

minden hasonló anyagot lu'Bz.arnyal 
Tűzálló, fagyálló, tetszetős és ölest

anyagot szállítunk: 
Fedést vállalunk!
Kérjen ajáulatot 1 Címre tessék 

ügyelni. Raktár és képviselet

Grünberger Ábrahám
vállalkozónál Sátora'jauihely.

K O L  L A P Í T
BÖRLEMEZ V.d“«í S í
SZAGTALAN FEDÉLLEMEZ

K0LLAR1T-
liÁrloma? *iaucsu'i-k°mp°sic>óvai i>«-
UUlllllll/j vont ruganyos viharbiztos 

és időtálló
Szagtalan

fedéllemez
A jelenkor legjobb tetőfedő lemezt. 
Végtenül tartós I Régi zsindelytetők 
átfedésére kiválóan alkalmas. Sem má
zolni, sem mészlével bekenni nem ktll
Kapható : Htrcz Kálmán fia vaakorcik. Sátor
aljaújhely. Markovit* Mayer fakoruk. Töket!- 
rebes. FUlBp Tivadar fakertok. Királyhelmooc.

figyelje 
meg

^TARTÓSSÁGÁT

N
‘<8
£

'O

n

u

&
s
ml

O R V O S O K
állítják, hogy köhögés ellen 

legjobbak a

Kaiser-féle

a 3 fenyővel.

Milliók használják

Köhögés
rekodtiég, hurut, elnyálkásodás 
fojtóköhögés és bukhurut ellen 

és a meghűlés mellőzéséül.
a j  a a közj. hitelesített orvosi 
K i  I l i i  és magánbizonyitvány 
II l l l l l  kezeskedik a biztos 

sikerért.

Nyári idényre
gondozás végett a moly elten.

Tisztelettel értesítem a n. é. 
közönséget, hogy mindenféle téli

Nagyon jóízű bombon.

1 tsomag á 20 és 401. i doboz á ( 0 1.
Kaphatók : Hrabéczy Kálmán 
drogériájában, K|ncsessy Péter. 
Kádár Gyula. Kardos Zsigmond 
és Éhlert Gyula gyógyszertárá

ban Sátoraljaújhelyben. 
Kronovlts Miksa gyógysz. Nagy- 
mihály, Fábián Arnold gyógysz. 
homonna, Hazay Géza fiyőgy- 
szerlrában Tőketerebes Tolvay 

Imre gyógysz. Nagymihály.

ruhát és szörmeárut, nyaralásra, 
egyszersmind kijavításra, esetleg át- 
aiakitásra elfogadok.

Nagy sújt fektetek gondos é< 
tiszta kezelésre.

Ajánlom műhelyemet minden- 
nemű szörmeáruk készítésére

Tisztelettel:

Zsihovits Bertalan
szücsmester

Rákóczi-utcza 36. sz.

Kiadó lakások.
A Kazinczy-utca 5. számú házban 

az Osztrák-Magyar Bank fiókja által 
eddig bérelt lakás azonnal kiadó.

óvadékkal a főtőzsdóba 
elárusitónő kerestetik.

N M A R I A  F A R I
GEGENÜBER DEM RUDOLFSPLATZ

m'a'nyai'iiz.gyedül vitád! kölnivíz, kÖllli VÍZ-SZappan éS púder .m,rV.i0íbybd & ‘nrUbk:Shí'ldk.
Ügyeljünk a pontos cimre : JOHANN MARIA FARINA GegenUber dem Rudolfsplatz.

Minden hasonlónevü utánzatot utasítsunk vissza.
Magyarországi képviselő: Holzer Emil Zoltán, Budapest, VIII.

Sátoraljáujhelyben kapható : Hrabéczy Kálmán droguerláfában'

i
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THIERRY A. gy<5gy
szerész Balzsama

CSUPÁN a aőld APACA VÉDJEGGYEL 
VALÓDI. Kitüuően bevált a légzőszer
vek megbetegedésénél, köhögés, elnyál- 
kásodás, rekedtség, gógekatarrus, tüdő- 
bántalraak, étvágytalanság, rossz emésztés, 
choleraszerü betegségek, influenza, gyo- 
raorgörcs stb., raiut szájbüz, égési sebek
re, kiütéseknél mindig sikerrel használható 
12 kis-, vagy 6 dupla vagy 1 nagy utazd 

üveg ára 5.60 korona.

THIERRY A. gyógyszerész
Centifolia kenőcse

biztos hatása bármily idült rákszerü sebeknél, daganatok 
gyulladás, karbunkullus, idegen testek eltávolítására, fájdal
mas eperációkat tesz feleslegessé, megakadályoz vérraérgezést. 
2 tégely ára K. 1.60 a pénz előzetes vagy 
utánvét mellett. Budapesten kapható:
Török J. gyógyszertárában valamint az 
ország legtöbb gyógyszertárában.

N a g y b a n :  Thalmayer és Seitz,
Koohmeister utódai, Radanovits Testv. 
drogériákban Budapesten. Ahol nincs le
rakat rendeljük az egyedüli készítőnél

THIERRY A. Őrangyal gyógy 
szertárából, Pregrada

Nagyobb rendeléseknél jelentékeny árengedmény I

Olcsón és jól vebet
legújabb kostümöket 

blousokat és aljakat
női felöltőket és gyermekruhákat

Szegő Sándor|
nagyáruházában Sátoraljaújhely, Főtér

Telefonszám 91.

R é z k é n p o r t
permetezőket, kénporfuvókat és minden egyéb szőlészeti cik

ket legjobb minőségben és legolcsóbban szállít
társaság szőlészeti osztálya Budapest, V.

„ • e e e r i a  Váci-ut 24.
Kérjen árjegyzéket és ajánlatot! Képviselőket keresünk!

Eladó
Kossuth Lajos-utcza 36. szám alatti úri családi ház, 
disz, gyümölcs és veteményes kerttel valamint borpin
cével. Kedvező fizetési feltételek megtudhatók ugyanott 
a tulajdonosnál.

Kévekötél K. 1050

Hajó és vasúti ponyvák
hibás felirat miatt olcsón kiárusittatnak.

Zsák (hektoliteres) lenből IK. feljebb

HAUSCHILD ALBERT
kötélgyártó Budapest, Károly-körut 15.

Alapittatott 1838.
Kérjen mintát és árjegyzéket.

rTóth 
András

kocslgyértő
S.-A.-Ujhely.

Kossuth-utcza 50 sz.
Dohánygyárral 

szemben.

Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses 
tudomására hozni, hogy mindennemű kész kocsikat ál
landó raktáron tartok, melyek a legújabb divat szerint 
a legjobb anyagból készülnek és azokért 2 évi jótállást 
vállalok

Úgyszintén készítek és raktáron tartok gaz
dasági szekereket és mindennemű részeket sl.

az értéktelen 
utánzatoktól!

Az eredeti „DR. ASCHENBRANDT“-féie
B O R D Ó I  ÉS  R É Z K É N P O R
a legkitűnőbb anyag 
a szőlőlevél-, illetve _  .  ,
fUrt peronoszporája Ó v a k o d j u n k  
valamint lisztharmat 
ellen.
Csakis olyan csomagokat kell elfogadni, 
melyeken a dr. ASCHENBRANDT-fé.e név 

és védjegy ki van téve.
A bordtíipor ára 100 kg.-ként 62 K., a rézkénpor ára 47 K. 

50 kg.-n&l kisebb csomagokban 4 kor. drágább q, ja. 
Vezérképviselet:

„MAGYAR MEZŐGAZDÁK SZÖVETKEZETE"
Budapest, V. Alkot mi ny-utcza 29.

Kapható minden »Hangya« fogyasztási szövetkezetben és a 
legtöbb vidéki füszerkereskedŐnél

/ /
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