Második év. 23. szám._______________________Sátoralja-üjhely, 1899.________________________________ Szerda, márczins 22.

fHSilEffllRSlíSiIli!
Megjelen minden szerdán es szombaton este

I

Fdelős KerkMItí;

Fímunk.urs

Kéziratokat vissza nem adunk.
S z e r k e s z tő s é g : W ekerle-tór Ö 7I.
B iró P á l•
_______________________ ___________

‘
D r - B u z a B a rn a .

,

4r 'e4"
«i<v,« 2 50 , ,„Kycd<vre 1.25
Egyes szám ára. 5 kr.
Kiadóhivatal: Landesmann Miksa es Társánál. Wekerle-tér 502
Hirdetéa-aket a leg;v.

egy város agyonnyomoritásának harccal. Őszinte és komoly szóza tani zászlónkat azelőrt a csoport
Iörömére.
tunk minden atomját torkunkba előtt, amelynek eddigi működése
Hát csak örüljenek Önök uraim, szorítjuk: maradjon az ottan arra iránt bizalommal nem lehetünk.
Sátoralja-Ujhely március 2 1 .
csak dikciózzák agyon a maguk az időre, amikor — bár ne lenne
Mert mi nem tudjuk elképzelni
(bp.) Nem mozdul semmi és vívmányát: mert Önök hősök, úgy — végső elkeseredésünkben
senki, az óra lepereg, ügyet sem Önök igazán gyönyörű kegyetlen kénytelenek leszünk már kiadni, milyen művészettel kép sok ők
azzal a haszontalan, szálkás ri szt
vetnek a város sorsára. Csak az séggel végezték munkájukat.
amikor befogják majd látni min tel összekevert ronda, piszkos fes
a kis csoport, amely önzó' cé
Mi ezenközben csendesen visz- den sopánkodásunk jogosultságát,
lokra elkészítette a rendezett ta szavonulunk, mert hisz érzéketlen a mikor kívánni fogják, a mikor tékből egy elfogadható, szép ké
nácsot,
működik
szakadatlanul és kegyetlen, önző érdekcsoportra áhítozni tognaK őszinte szavunk pet ecsetelni.
Ha mégis megteszik; akkor ka
éjét nappalá téve Minden az elő kár elpocsékolni a tiszta meggyő friss áradatára.
készített mederben foly, kényel ződés nyi’ait Szúrhatjuk Őt az
Ott leszünk akkor is, nem fog lapot fogunk emelni a csodatet
mes hömpölygéssel. Sehol egy kis igazság tűjével, csipkedhetjük az juk feladni harcunkat az igazság tük előtt.
ellenáramlat, amelyből a tiszta önzést gyalázó gúny harapófogó mellett. De harcolni már csak ak , Le ma még^ csak csodaszámba
igazság eszményképeként kicsúcso jával, metszhetjük a megdönthe kor akarunk, ha majd látjuk, hogy tudjuk venni. Es szinte hinni aka
sodhatnék majd az igazi közóhaj. tetlen érvek éles pengéjével: meg ez a közönség kilábalt a maraz- runk a csodában, mert őszinte jó
Sehol semmi szép, semmi becsű se sziszszen belé.
musából. Addig azonban nem! kívánságunk még a csodálatosnak
letes, semmi őszinte.
Nem is szólunk hát többé hozzá, Hadd kezdje meg működését a 1is helyt ad lelkűnkben akkor, a
városunk boldogulásáról
Lám és ezt az a kis csoport nem is apellálunk többé lelkiisme 1rendezett tanács. Hadd kezdje mikor
vívmánynak nevezi, s ni ég büsz retre, nem is próbáljuk többé meg munkáját az a csoport, a van szó
kélkedik is vele. Elkérkédnek meggyőzni.
melynek eddigi müvéből csak ön
azzal, hogy sikerült egy város
A rendezett tanácshoz készen zést tudunk kiolvasni
Szövetkezzünk !
anyagi boldogulása elé gáncsot (minden, a tisztviselők jelölvék, az
És ha látni fogjuk, hogy min
vetni. Tapsolnak a polgárság rö egyes állások emberei kiszemelve, den jajszavunk csak üres sziszszeA bortermelőkhöz. —
vidlátásán, amely megbízva az elő a gombok el voltak készítve még nés volt, ha látni fogjuk, hogy
(bb.) A I legyalja felvirágzásához még
készítők törvénytiszteletében el , mielőtt a ruhának a színét is is minden anyagi áldozat csak ka j nem elég a szőlők ujjátelepitése. Szép,
nézte mint mocskolják be a város merték volna. A képviselőtestület matozó tőkebefektetés volt, ha j soros, barnazöldszinü szőllőtáblákkal
zöld asztalát a törvénytelenség egy zsinegen mozog: akár a vá hallani fogjuk, hogy a mi iparo hiába csinálunk virágoskertet a mi poépiszkos sarával. Ujjongjak azon, sári komédiás Paprika Jancsija. saink minden nagyobb adófizetés i tikusan szép vidékünkből, ha nem bizmint sikerült a polgárság aláírá Minden úgy lesz, a hogyan a klikk mellett csak jólétről beszélnek, ha | tositjuk a hegyaljai borok számára a
sát megszerezni. Elhencegnek az akaija. A választásokat egy szó tapasztalni fogjuk, hogy kulturális ! világpiacot, ha nem szabadítjuk fel a
zal, hogy ez a polgárság most val sem érdemes megelőzni. Hiá haladásunkkal minden tekintetben bortermelőt a tisztességtelen kereskemár nem meri velük szembeszállva ba! A szél ellen nem lehet nyi- megerősödve juthatunk ki abból a ! elés rémuralma alól.
kiniondani, hogy megbánta tettét. lazni.
csávából, amelybe belehajszoltuk
Mert amilyen hasznos és nélkülözhe
Legjobb tehát, ha felhagyunk a magunkat: akkor megfogjuk haj tetlen a jelentőséghez mért határok közt
Mily elfajult öröm. Bankettezni

El a fegyverrel.
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Nemzeti ünnep Texasban.

dicsérni köteles, — pedig a praktiku
sok pártja inkább a fogát huzatná,
minthogy ezt dicsérje.
Azért a praktikusok pártjának lapja
ilyen szépen végzi el ezt a feladatát :
II. Maga a cikk.

A „Felsőmagyarországi Hirlap“ tárcája.

• I. Előismeretek.
Texas tudvalevőleg Amerikában van,
s arról nevezetes, hogy ott minden
igen különös és felette eredeti.
Texas bel- és külviszonyait legköze
lebb részletesen fogjuk ismertetni. Most
könnyebb megérthetés végett csak
annyit árulunk el, hogy Texas úgyne
vezett közös háztartást foiytat a szom
széd Arizonával.
A közös háztartás teljesen a köl
csönösség elvein alapul. Nevezetesen
úgy megy, hogy Arizona minden év
ben elvesz a texasiaktól annyit, amenynyit akar, — viszont a texasiak ezt az
elvételt tűrik. Amennyit elvisz Arizona,
ép annyinak az elvitelét tűri T exas.—
Ezt nevezik Texasban teljes paritásnak.
Két párt van Texasban. Az egyik el
akar válni Arizonától. Ezeket a másik
párt. röviden ábrándozó majmoknak ne
vezi, A másik párt lelkesen ragaszko
d j az Arizonával való közösséghez.
Ezt nevezi az előbbi párt a praktikus
kutyák pártjának.
Texasnak van egy nemzeti ünnepe,
annak az emlékére, hogy egyszer
Texas rövid időre beszüntette a közös
háztartási Arizonával. — ügy szokás,
hogy_gzt_az ünnepet mind a két párt
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ne nagyon ordítsanak a szájhósök és
az ábrándos majmok !
Kidömben magasztos és lélekemelő
volt az ünnep lefolyása. A dalárda re
mekül énekelt, — gyönyörű, lelkes ha
zafias beszédeket m ondtak: . . . stb.
stb.*)
Közli:
B arna.

Maga a cikk igy szól:
— Fényes és lélekemelő ünneppel
rótta le Texas a kegyelet adóját a
Levél a faluról.
mai szén napon. Az idő is, a nap je
lentőségéhez méltóan, — ragyogó, de
Irta : M agda
rült napfényes volt.
Tavasz
bájos
kis tündére,**) Isten hoMagas színvonalú, lelkes és temek
beszédeket hallottunk a banketten. De ; zott, legyen áldott parányi lábacskád
ne gondoljuk ám, hogy csak azok a jó minden lépése, rózsás ujjaid a boldoghazafiak, akik ilyen vacsorákon teletö ! ság, megelégedés magvát hintsék szét
mik a hasukat pecsenyével és tésztá a földön. Tedd virulóvá édes szép ha
val, holtra isszák magukat potya bor zánkat, legyen hatalmas és boldog a
ral, bőgnek otromba hangokon — amjt magyar, ne sajnálja, de csodálja és iri
ők hazafias dalok eléneklésének nevez gyebe őt a világ minden népe.
Önkény te’enül is imára kulcsolom
nek — ordítanak őrült buta fráziso
kat — amiről azt mondják, hogy azok kezem, érezve a közelgő tavasz bűbá
jos
varázsát. Csodálattal tölt el a T e
hazafias szónoklatok, — beszélnek csőmörletes zöldségeket és hangoztatnak remtő nagyságának szemlélése, ki oly
szemtelen elszakadási terveket, amik végtelen bölcseséggel alkotta és kor
bői pedig úgy se lesz semmi, ha a fe mányozza a nagy természetet. Minden
jük tetejére állnak is, ábrándoznak os fűszál újra éled, az aranyos napsugár
toba képtelenségről, mint egy regény langyos melege előcsalja a legparányibb
olvasó bakfis, s végül tán még cigány- rovarkát is téli rejtekhelyéről.
Mindenütt-szép a tavasz, de falun a
kereket is hánynak.
Aki nem hiszi, hogy Texasban i^y imák,
Ilyen üres szamárságokkal nem im
olvassa el a »Zemplén« vasárnapi számá
ponálhatnak már senkinek és ne gon az
nak az ünnepi tudósítását
dolják, hogy ez olyan nagy hazafiság.
*+) Az elmúlt héten tényleg kikukkantott a
Azok is derék hazafiak, akik elbújnak tavaszi
napsugár, de úgy játszik, hogy c i ak
otthon a sötét szobába, s onnan mu- bejelentette az érkezését, egyelőre visszavotogatják az ökleiket Arizonának. Hát nui^sJtelv^dottjigAzi^
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legszebb, nem is tudja azt a városi
ember úgy méltányolni, mint mi, akik
nek legfőbb élvezetünket a természet
beni gyönyörködés nyújtja. Miért is
nem tarthat örökké? miért oly rövid
és múlandó, mint minden, ami szép és
boldogító !
Megkezdődtek a mezei munkálatok
is, szántás, vetés serényen folyik. Elő
kerültek a kamrákból a kertészkedő
szerszámok is, tisztogatják, rendezgetik
a kerteket, a melegágyak rohamos
gyorsaságnál készülnek s Mauthner ál
talánosan Ismert medvéje szorgalmasan
szállítja bele a magokat. Mindenki
igyekszik kertjét minél szebbé tenni,
ez képezi lalun a versengés: tárgyát.
Minden úri lakás előtt vau egy kis
kert, vagy virágos udvar, melynek el
rendezéséről s szépségről igen gyak
ran következtethetünk úrnőjük Ízlésére
és egyéniségé/e is. Ez idei virág-saisonujik uralkodója a rózsa lesz, rózsa
gruppokat és allée-kat tervezgetünk,
sőt már el is ültettük őket, ha ugyan
a szemzés jól sikerül, lé mezőről ho
zott csipkerózsádat oltogatjuk majd be
különböző szinti és fajú nemes rózsák
kal, melyek már ez évben hoznak szép
virágokat, csak a vad hajtásokat kell
lenyesegetni róla, hogy a fejlődő ró
zsától el ne vonja a föld éltető ned
vét. így sokkal olcsóbban jutunk szép
rózsákhoz, mintha már oltott rózsafá
kat kellene hozatnunk s ha a szem ne
m es s jól lesz be díva, még sokkal
tartósabl) *s, mintha patríciusként lesz

kész férfi- és gyermek-ruha raktára, nöi-felöltök
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maradó tisztességes kerekedés, olyan ségű. így fog a fogyasztó is a magát
veszedelmes a tisztességtelen eszközök kinálgató privát kereskedő helyett in
kel dolgozó, erőszakosságokból, hamisí kább a szövetkezethez fordulni, s in
kább annak többet fizet a borért, ha
tásokból élő szédelgés.
A kereskedő eszközei, amelyekkel tudja, hogy abban a borban feltétlenül
sikert ér e l : a mozgékonyság, széles megbízhat. Hert hisz beláthatja, hogy
körű ismeretség, sok összekötetés, jó a magának is nagy nyereséget óhajtó
hírnév, és persze a tőke. — Meg tudja kereskedő semmi esetre se adhatja ol
találni a piacokat, felkeresi a bort a csóbban a bort, mint a szövetkezet, a
termelőknél, s elviszi a fogyasztóhoz, mely a bor beszerzési árán felül csak
s olyan áron veszi és olyanon adja el, a kezelési költséget s rendes kamatot
hogy szép haszna maradjon rajta.
akarja megnyerni, — ha pedig olcsób
Egy termelő magában erre nem ké ban adja a kereskedő a szövetkezet
pes, ezeket az eszközöket nem tudja nél, — miután Ő olcsóbban nem sze
megszerezni. De száz termelő, ezer ter rezhette be, mert senki se bolond ol
melő, ha összeáll, szövetkezik, már ké csóbban adni el a borát a kupecnek,
pes, sőt sokkal nagyobb mértékben ké mint ahogy a szövetkezetnek eladhatja
pes mindezekre, mint akármelyik ke —- ezt csak úgy teheti, ha a bort ha
reskedője a világnak.
misítással teszi olcsóbbá.
Mert mi történnék, ha megvalósulna
Ha ezt belátja a világ — pedig rö
az, hogy a Hegyalja bortermelői mind, vid időn be kell latnia — akkor ma
vagy legalább túlnyomó többségükben gától kivész mindenféle hamisítás és
boraik értékesítése végett szövetkezetté sehol se fognak mást eladni tokaji bor
alakulnának ?
név alatt, mint igazi tokaji bort. S ak
Először is feltétlen garanciát találna kor aztán nem félhetünk a túlterme
ebben a szövetkezetben a világ arra, léstől s az ebből származható árcsök
hogy csak tiszta, hamisitatlan bort fog kenéstől, mert a legjobb termésnél se
eladni. Ez olyan renommét, — mond produkálhat a Hegyalja annyi bort, a
hatnám, olyan erkölcsi súlyt, szerezne mennyi tokaji bort keresnek s elfo
neki amilyet privát borkereskedő soha gyasztanak a világon.
se érhet el.
Ha nő a kereslet, vagy kevesebb
Ennek az lenne a következése, hogy lesz a tetmés, felmegy a bor ára, ha
aki tokaji bort akar inni, az mind a nagyobb a termés, vagy kevesebben
szövetkezettől vásárolna. Maguk a fo vesznek, le fog szállni, — igaz, hogy
gyasztók, a kicsinyben eladók keres az árak ilyen hullámzásából származó
nék fel a szövetkezetét, — a szövet kárt is a termelő fogja viselni, — mint
kezetnek tehát nem is lenne szüksége ahogy eddig is ő viselte — de a be
olyan nagy fokú mozgékonyságra, mint lőle származó haszon is az övé lesz és
az egyes kereskedőnek. A privát keres nem a kerekedők zsebét fogja gazda
kedő, ha nem elég ügyes és mozgé gítani mint eddig.
kony, nem tud a többivel konkurálni.
Nagyon természetes, hogy ha meg
A szövetkezetnél a mozgékonyságnak lesz a külföldön a tokaji bor renom
és ügyességnek mindenesetre csekélyeb méja, ha meg lesz benne , a teljes biza
voltát a konkurenciában bőven pótolná lom, — ez maga jelentékenyen emelni
hasonlíthatatlanul nagyobb tekintélye, fogja a keresletet, s vele a borárakat.
erkölcsi súlya, renomméja.
S azt hiszem, nem abszurd az a re
Hiába jön a házunkhoz a házaló, ménység, hogy akkor legalább a mos
hiába beszél órahosszat, trogy—vásznát tani borárak állandóan megmarad
vagy posztóját bámulatos olcsó áron a nának.
nyakunkba varrja, — inkább veszünk
A szövetkezet szervezete persze na
annyi fáradságot, hogy elmegyünk egy gyon sokféle lehet, s alapos tanulmá
szolid üzletbe, s ott vásároljuk meg, nyozás és nagy éleslátás kell a részle
többnyire sokkal drágábban, amire tek megállapításához, még több jóaka
szükségünk van, mert amit ott veszünk, rat és lelkesedés a kivitelhez. Nincs
arról biztosan tudjuk, hogy jó minő kizárva, hogy a mintapince ujjászerveelültetve. Gyönyörű virág is a rózsa, s
mily pompás illata van, rózsabokor
alatt feküdni, még meghalva is gyö
nyör lehet.
Minden szép és kedves a minek vi
rágba neve, s ha különben nem is len
nék Tompának nagy tisztelője, imád
nám őt, csupán virágregéi miatt.
A tavasz beálltával a kuktálkodás is
háttérbe szorult, ki van ily szép idő
ben jókedvéből a négy fal között ?
Varrni és hímezni is jobb már künn,
mint a szobában, ahol egész télen át
kellett raboskodnunk. A híres márciusi
nap szép barnára pörköli a télben kissé
megfehéredett arcokat s pár hét múlva
bátran mehetne bármelyikünk, arcszine
felől Kongó államba kormányzónak, a
mi mellesleg nem is lehet unalmas fog
lalkozás. Természetesen nem sok súlyt
fektetünk arra, vájjon pár árnyalattal
halványabb vagy sötétebb teintünk, a
falusi ember nem birálgatja, a városira
pétiig, ha néha-napján erre is vetődik
vagy egy, nem sokat adunk.
A március 15-ikét illendően megün
nepeltük, a mint az ilyen hazafiaktól
megkövetelhető is volt. Vándor ma
gyar művész-társaság tartott előadást
tót és cigány nyelven, a »Töltetlen
káposzta« fogadó nagytermében, ami
egyszersmind ivószoba s a korcsmáros
12 nagyreményű csemetéjének lakta
nyája is. Három és fél tagból állott a
müvész-tarsaság, volt színi előadás, bal
let s ráadásul akrobata mutatványok

ban is gyönyörködhetett a n. é kö
zönség. Beléptidij az első helyen egy
három lábú lócán 10 fillér volt, hát
rább : azon alul, tetszés szerint, felülfizetések köszönettel rögtön, szóbelileg
nyugtáztattak a direktor ur által, aki
egy személyben interpretálta »Lear ki
rályt,« »Finum Rózsit« és a »Kékszakálu herceget,« befejezésül pedig csepüt evett és nemzeti szinü lobogót kö
pött. (Pardon e rendőrileg is tiltott,
nem szalonképes kifejezésért.)
Az előadást bál követte, a nyugdí
jazandó gólyák javára, elvégre is tar
tozik az emberiség a gólyáknak anynyi hálával, hogy az elagottak megél
hetéséről gondoskodjék.
Csakis büntetlen életű, meghívott
vendégek vehettek részt. Urak, akik
legalább is a káplárságig fölvitték s
hölgyek, kik a kisharangot kívülről
tudták táncolni. Ennyi minimális mű
veltség okvetlenül megkívántatok. Hogy
kitünően sikerült, ez nagyon természe
tes, virradattig táncoltak s másnap dé
lig ittak. Megitták a falu összes borát
és ciberével végezték a hazafias jellegű
ünnepélyt.
Az intelligencia úgy összegabalyo
dott, hogy fegyveres erővel kellett
őket szétválasztani, de hiszen régi do
log már az, hogy »sírva vigad a ma
gyar«. Virágvasárnapig már csak elél
degélünk valahogy majd aztán meg
táncoltatjuk a szép tavaszt, ha még
marad akkorra a farsangi jókedvből.

zésének a keretében is üdvösen meg
lehetne oldani ezt a kérdést.
így lehetne biztosan és radikálisan
segíteni a hamisítások, a borszédelgé
sek veszedelmén, igy lehetne megvetni
a hegyaljai bortermelés virágzásának
biztos alapját
A természettől csudálatosán, tán a
föld minden vidéke közt legbősége
sebben, legkiváltságosabban megáldott
hely a mi Hegyaljánk, mert itt terem
a világ legjobb, legnemesebb itala, a
mit mint valami mesebeli, legendás,
misztikus gyönyörűséget emleget a föld
minden népe.
Nem terinészetes-é, hogy á világ leg
jobb borát termő vidéknek adófizetője
legyen az egész világ ? Nem természe
tes-é, hogy a világnak ez a legszebb
természeti adománynyal megáldott vi
déke legyen a világnak leggazdagabb
vidéke is?
És az is lesz, ha nem bízzuk ma
gunkat a sors jóindulatára, a mások
kegyelmére, ha meg fogunk tudni állni
a magunk lábán, ha lesz bennünk elég
okosság, elég életrevalóság és elég
akaraterő, kihasználni azt a páratlanul
előnyös helyzetet, amit a természet
rendkívüli kedvezése Hegyaljánknak
juttatott.

HÍREK.
K ossuth halálára.
Az ezredév ránk bút hozott,
Elvette tőlünk Kossuthot . . .
Hunyady óta nemzetem
Nem volt ily mély seb testeden I
Meghalt a haza atyja! . . .
Minden magyar siratja . . .
Ledőlt az élőszobor . . .
— A mi éltünk kin s nyom or.____
Árpád szerezte ős honunk,
Újjá alkotta Kossuthunk,
E név volt nekünk mindenünk,
Ő nála nélkül elveszünk!
Meghalt a haza aty ja! . . .
Minden magyar siratja . . .
Ledőlt az élőszobor . . .
— A mi éltünk kin s nyomor.
Kossuth Lajos egy nagy eszm e:
»FÜGGETLEN HAZA« a neve.
»Fiaim ezért küzdj etek.«
»Megvalósítjuk szent Öreg.«
»Ha egyszer harcra kélünk,
Te lész’ mindig vezérünk.
A megmentett magyar haza
Tesz koszorút majd sírodra.«
id. Bajusz József.
*

Jött a tavasz, — a ligetben
Megcsendült a madár dala.
Torinóban akkor készült
Kossuth Lajos ravatala.
Enyhe szellő szállt susogva
Erdők, mezők, völgyek felett,
Kossuth Lajos szent arcára
Akkor tettek szem fedelet.
Virágillat, vig madárdal
T ett élénkké hegyet, rónát.
Akkor hozták haza hozzánk
Kossuth Lajos koporsóját.
Olyan vig volt a természet,
Olyan derűs, olyan zajos
Olyan búsan zokogtuk e l :
Isten veled, Kossuth Lajos.
Búza Barna.
* Március 15. A szabadság ünnepé
nek
megüléséről Zemplénvármegye
minden vidékről még most is érkeznek
hozzánk tudósítások. Tályán előkelő
közönség volt jelen a március 15-iki
ünnepségén. Gallovich Sándor jegyző
nagy tűzzel szavalta el id. Bajusz
Józsefnek lapunk munkatársának a »Fel
sőmagyarországi Hírlap« március 15-iki
számában megjelent remek költeményét.
Ezt a hazafias szép verset Zemplénvár
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megye több helyén szavalták el nagy
hatással.
* Párbajvétség miatt állottak az el
múlt héten a sátoralja-ujhelyi kir. tör
vényszék előtt dr. Schwarcz Ignácz és
dr. Kende Miksa gálszécsi gyakorló
orvosok. A törvényszék mindkettőt
5 —5 napi államfokházra Ítélte.
* A Városi Dalárda Sátoralja-Ujhelyben folyó évi március hó 19-én nem
közönséges módon jutalmazta meg a
március 11 és 12-iki estélyükön közre
működő hölgyszereplőket. Úgy 8—9
óra tájban fölcsendült a tiszta kék ég
alatt pihenő szép csillagos este leve
gőjében egy férfikar kellemes és erős
dallama. Mintha Firenze utcáin sétál
tunk volna oly meglepően érintették
fülünket a szerenád szép akkordjai.
Mintha Pulcinella ablaka előtt, virágos
erkélyének árnyékában, olasz ég alatt
hallottuk volna zengeni a szerenád
édes ábrándos dallamát. Olyan poétikus
és szép eszme volt a dalárdától sze
renáddal tisztelni meg a bájos dilettáns
művésznőket, akik oly nagy sikerre
vitték a dalárda ez idei két nagy
estélyét. Ilyen honorárium mellett kapni
fognak annyi műkedvelőt, amennyit
csak akarnak. Hogyne mikor olyan
jól esik az, amikor egy szerenádra
ébredhetünk ebből a sivár, profán,
hétköznapi életből.

* Kaszinók helyiségváitoztatása. A
megyei kaszinó uj otthonba költözkö
dött és ma már az újonnan épült Dubay-féle ház teljes első emeleti helyi
ségeiben van. A megyei Kaszinó régi
lakásába a Városi Kaszinó költözködött.
Ha már ily horribilis bért fizet ez a
két nagy K aszinó: egyesüljenek és
építsenek erre a célra egy külön szép
palotái. Erről majd részletesebben is
fogunk írni annak idején, a város min
denesetre gyarapodhatnék egy szép és
nagy épülettel és volna egy minden
téli és nyári szezont kielégítő kényel
mes kaszinó helyisége.
* Színház. Ismét Sátoralja-Ujhely
színi szezonjával foglalkozunk. Különö
sen tesszük ezt azért oly gyakran, mert
a város kulturális érdekeivel a hatósá
gok mindez ideig minden téren a leg
nagyobb ignoranciával nem törődnek,
holott ennek a városnak nagyszámú és
előkelő intelligenciája nagy fogékony
sággal bii minden üdvös és kulturális
eszme iránt. A jó színtársulatokat nagy
mértékben pártogolja és innen van az
az örömünk, amelylyel Komjáthy János
nak, a debreceni színház jeles igazgató
jának bevonulását különösen üdvözöljük.
Mint értesülünk, Komjáthy már meg
kapta az engedélyt, ő is szívesen jön
megösmerkedni városunkkal, de előbb
bevonul Nyíregyházára. Nem tudjuk
mennyi időt fog ott eltölteni, mi azt
hisszük, hogy keveset. Véleményünk
szerint legkésőbb a május és július hó
napok ideje legalkalmasabb az újhelyi
szezonokra. Azt hisszük, hogy mind
ezeket tekintetbe véve Komjáthy leg
később május hónap elején már meg
kezdi előadásait az újhelyi színházban.
A sok uj darabból majdnem mind
rcpertoirján van a társulatnak, úgy hogy
mi egy fényes szezont jósolhatunk
Kumjáthynak.
* TPz Varannó-Cáemernyén. F. évi
március hó 17-én — mint tudósítónk
írja — nagy tűzvész pusztított VarannóCsemernye községben. Hogy a tűz
nagyobb kárt nem okozott annak k ö 
szönhető, hogy a nappali erős szél
estefelé már megszűnt. A kár körül
belül 8000 frtra tehető, amely azonban
biztosítás utján nagyobbára megtérül.
Hat lakóház több gazdasági épület,
csűr, istálló 7 szarvasmarha és 2 ló
esett a tűz martalékául. Ember életben
szerencsére nem esett kár ami különö
sen Dórhain Bertalan varannói kádár
mesternek köszönhető, ki élete kockáz
tatásával mentett ki a lángok közül
két beteg asszonyt. A tűz keletkezésé
nek oka a bérlő fiának vigyázatlansága
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volt, aki az égfő gyertyát az istállóban i tott haza, a karókkal megrakott sze- j gyarapodás: 145698 kor. 22 fik 1898. i nem ! Ne hagyja magát a karhozatba
hagyta, melytől a száraz széna meg- keret a lovak elragadták. Kalán And évi váltótarca: 1,611.437 kor (»1 fik, taszítani. Ne tegyen boldogtalanná,
gyuladván, az egész ház mihamar Ián-! rás útjába állott a lovaknak, de oly — 1898. évi osztalék 800 részvény j nyomorulttá engem, ne ölje meg a szi
szerencsétlenül ragadta meg a gyeplővemet. Még van idő! Gondold meg
gokban állott. Varannó-Csemernyén a
szárát, hogy a lovak alá került. Labán után á 24 kor.
édes egyetlen szerelmem, gondolj visza házak szorosan egymáshoz vannak keresztül ment a megrakott szekér. A
* A Bodrog-Szerdahelyi Immunis sza az édes bűbájos órákra, mikor
építve, ami az oltást nagyban akadá kórházba szál itották, baja nem veszé Homoki Szölötelep Részvénytársaság rózsaszínben láttunk mindent, s::épnek
1898. évi zárszámadásából kitűnik, hogy ragyogónak a világot és kifestettük
lyes.
lyozta.
a társaság múlt évi eredménye kielé-1
legboldogabb jövőt.
Az iparosok Önképzö Egylete már-) A »Magyarország.* annyira elterjedt gitő. A múlt év tavaszán nagy termés j magunk ele
ciusi ünnepsége a közönség óriási rész-! és ismert lap, hogy ma már semmi j mutatkozott, de ebben a jég, amely aj Margit, imádták és te is hiába szorítod
reklámra
nincs
szüksége.
A
közönség
némán
<Ls/e
A
-ódat,
tudom, hogy
vétele mellett f. hó 19-éu vasárnap dél
telepet április havában érte, nagy j
után folyt le a sátoralja-ujhelyi városi már régen felismerte benne azt az úgy- j károkat okozott. Dacára ennek és j szeretsz, ig-n, szeretsz, szeretsz!
színházban. A nézőtér és páholyok j szólván egyedül álló sajtó-orgánumot, még azon körülménynek, hogy a m últ! A leanv behunyta szemeit. Feje
zsúfolásig telve voltak. Az ünnepélyt mely semmi magánérdek áltál nem be esztendei időjárás őszfelé a szőlő fej- 1hátrahanyaílott, meg egyszer élvezte
Hérics Sándor az egylet elnöke nyi folyásolt irányzatával s bámulatos töké lődésre nem volt előnyös az eredmény gyönyörrel az édes bcszédtt, hallgatta
totta meg lelkes beszéddel, megkö letességre emelt hírszolgálatával igazán elég jó. Mert a mint a mérlegből ki a drága hangot szótaianul. Lassan sut
szönve egyúttal Ujhely városának az a közönség, a nemzet érdekeit szol tűnik, a csemege szőlőből a bevétel : togott :
Nem nem lehet!
iparosok egylete iránt tanúsított nagy gaija. A »Magyarország« volt az ellen 19771 kor. 02 fill. Borok értéke és be
érdeklődését. Kaufmanu Ármin a már- j zék legutóbb diadalmasan lefolyt nagy vétele: 14087 kor. 86 fill. szőlő vesző j Mérey felugrott. Szemei lázban égtek,
ciusi »nagy napokról« tartott szép fel-j harcának kezdője s hogy mekkora eladást és egyéb befolyt jövedelemét; reszketett.
olvasást. Hlavathy Béla szavalt több hatása volt legjobban jellemzi az, hogy !hozzászámítva a múlt év 38000 koronát
— Nem szeretsz tehát
kiáltá —
költeményt nagy hatással. Azután lg- a volt kormány újságjai őt nevezték meghaladó nyert haszonnal záródott. elfeledted a múltat, nincs egy szánal
el
az
»obstrukció
hivatalos
lapjáénak.
náth József adott elő ügyesen egy mo
Osztalékra: 40 koronával szelvényen mas szónál egyebed számomra. Teljék
nologot. Az egyes számok között Dan- Egyenes, bátor, soha meg nem tánto- ként 8000 korona esik.
csordultig a pohár! Isten vele!
dds Aladár hegedükisérete mellett Friss rodó irányának köszönheti, hogy leg
Indult. Margit megfogta karját.
sorába lépett •
Heimann
énekelte el érzéssel a újabban munkatársai
— 1lova megy ?
szebbnél-szebb magyar nótákat. Az Kossuth Ferencz a függetlenségi és
Utóhangok.
Megölöm azt az embert, lelövöm
ünnepi beszédet Székely Áron tartotta 48 as párt elnöke is, a ki publicisztikai i
ezentúl kizárólag a j
aki boldogságunkat elrabolta.
nagy hatással, általános és zajos tetszés tevékenységét
A
félhivatalos
»Zemplén«
sajátságos!
mellett. A cigány rázendített a Kos »Magyarország* hasábjain érvényesíti.! módon ismerteti közönségével a már
Margit villámgyorsan átgondolta a
suth nótára, a-.közönség énekkel ki Ez nem csak journalisztikai hanem po cius 15 iki ünnep lefolyását.
helyzetet, A mit ez a férfi kimond,
litikai
esemény
is,
melyet
a
közönség
sérte. így végződött a szép és fel
Nemes hevülettel emlékszik meg a azt meg is tartja. És ha megtartja
már ecdig is lelkesen méltányolt. Kos
emelő hatású ünnepség.
tudósitó az ünnepély magasztos voltá- j szavát, megsérti ezt az embert, megsuthtal
együtt
a
lap
fő-vezércikkirója
* Felsült betörök. Az elmúlt hétfő
ról, az emelkedett hangulatról, az el-1 seb/.i vagy tán meg is öli: akkor bcestén úgy 9 órakor ösmeretlen be Bartha Miklós, a magyar szónak és a hangzott szónoklatok magas szárnyaló-; következhetik, a miért ő feláldozza
törők akartak behatolni Nagy Ferencz magyar gondolkodásnak ez a nagy sáról és szépségéről. Aztán még ugyan magát és a mitől reszket, irtózik, —
fűszerkereskedőnek a Roth-féle házban mestere, a kinél szebben és igazabban avval a tollal, amelylycl ezt megírta, koldussá lesznek szülei. Egy menekvés
lévő magazinjába. Már ráspolyozni magyar publicista még nem irt. A la ugyanabban a cikkben neki esik az ün van csak, ha nejévé lesz az ügyvédnek.
kezdték á vasrácsozatot, a lakók azon pot Holló Lajos, ez a roppant tevékeny neplőknek és a szónokoknak, hogy mit Erezte, hogy ez a férfi nem enged
ban idejekorán meghallották a lármát, ségű és közszükségeink minden részlete verdesik a mellüket és mit szájhősköd- játszani érzelmeivel és csak egy választ
mire azonban kijöttek volna lakásukból iránt érzékkel bíró férfi szerkeszti, ln- nck, mikor az nem segít a hazán, ha hatja el tőle — a becstelenség. Tehát,
ezódy László h. szerkesztő közremű
még egy áldozat, a legnagyobb. Mindez
a betörők elillantak.
ködésével. A »Magyarország.« előfize eszik az ember egy jó vacsorát és el* Tűz Gálszécsen. • — Mint tudó-! tési ára egy évre 14 írt, félévre 7 frt, kiabál egy pár cifra frázist, — hanem egyetlen perc alatt végigvonult Margit
szeméi előtt. Ismét erősnek érezte ma
sitónk irja : — Szerdán este 11
negyedévre 3'50 kr. egy hóra l frt 20 tenni kell a hazáért,
gát. Mosolyt erőszakolt magára, elvégre
órakor »tűz van, tűz van* kiáltás j kr. Az előfizetési pénzek postautalvá
Es midőn ezt nemes gőggel a szeő is nő volt, tudta érzelmeit palástolni
ébresztette fel Gálszécs város lakóit. nyon a
»Magyarország« kiadóhivata műnkbe vágja, egyúttal rajongással em-1 és rekedt hangon szólt a remegő MéA gyógyszertár mellett levő, Jám
lékszik
meg
arról
az
egy
pár
nemeslába Budapest, küldendők.
reyhez:
bor Lajos tulajdonát képező ház
* Húsvéti süteményt mindenki készít, keblű, kiváltságos hazafiról, akik nem
— Ugyan, édes, Mérey, most már
ban támadt a tűz és hála a szél szegény és gazdag egyaránt. Azok a mentek a villamos lámpák fényében
ne érzékenykedjünk. Látja, lehetetlen,
csendnek (de csakis ennek 1! !) mind
kik torta, vagy bármiféle sütemény el- . sütkérezni s jóllakni a hazáért, hanem hogy nejévé legyek, de . . . — meg
össze 3 ház égett el és be. — Ha készítésére használták valaha a »Stella« odahaza a sötét szobában v a g y az ut
egy kis szél támad, a városban nem féle sütőport azt mondják, hogy az cán sétálva ünnepelték a nagy napot. akadt félre kellet fordulnia — később
— házi barátomul.
marad meg semmi sem, mert tűzoltóink pótolhatatlan hiányt képez a tészta jó (Ezek az igazi nemes hazafiak t. i. Be- .elfogadom
’
Mérey nem hitt saját füleinek. Nézte
teljesén tehetetlenek voltak. Igaz, hogy elkészítéséhez. Fölülmúl minden élesz- tőfivel tartanak, aki szintén azt mondja
j
az előtte való mosolygó, kipirult Mara tűz kitörése után azonnal megérke^ tőt, és a legjobb sütőpor a világon. — a hazának:
gitot, vájjon csakugyan ő mondta-c
zett a nagy szivattyú, melyre ezreket
Felhívjuk a »Stella« hirdetésére olva-i De én nem mondom senkinek,
az iménti szavakat. A kérlelhetetlen
költöttünk, igaz, hogy viz is volt na
Ki nem kiátom,
sóink
figyelmét.
valóság ott állott szemei előtt.
gyon is elég, de a szivattyú nem mű
* Értesítés. Becses tudomására kivá- ! Legkedvesebbem, hogy te vagy
ködött. Miért, miért nem, a helyszínén
És Mérey Kálmán szilárd léptekkel
A nagy világon.
nem volt megtudható. így tehát össze nőm hozni tisztelt megrendelőimnek, I
ment kalapjáért a pamlaghoz, meg
Mert, — úgymond a cikkíró — sok hajlott és indult. Az ajtótól visszanézett
tett kezekkel állva várni kellett, hogy valmint a n. é. közönségnek, hogy kül
önmagától vége legyen a tűznek. De földi bevásárlásaim alkalmával raktára kal nemesebb dolog a szájhősködésnél, és tompa, színtelen hangon mondotta :
igazán igazságtalan volnék, ha magukat mat ez idény különlegességeivel sze ha valaki a sötét szobában működik a
— Isten önnel!
a tűzoltókat kárhoztatnám, mert dol reltem fel. Igyekeztem mindenben a haza gyarapodásán és boldogulásán I
Az ajtó bezárult. Margit előtt fekete
Ej,
ej!)
saison
legizléscscbb
»Modelljeit«
besze
goztak ők, amennyire lehetett. Kár
lett a szoba, szédülve hanyatlott a
hoztatandóka főtisztek egynémelyike, kik rezni. U. m. Női Jaqucttckben, Deuble j Hát mi nagy mértékben méltányoljuk pandanra és suttogta :
mintegy három hét előtt összcdobol- és másnemű Gallérokban, úgy szintén ezt a hazát sötét szobában gyarapító i — Győztem és mindent elvesztettem!
tatták a tűzoltókat és az összes tüz- kész férfi és gyermek ruhákban is, vala-; és felvirágoztató titkos hoi.szerelmet j Egy óra múlva kezét nyujtá annak,
oltószereket állítólag leltározás végett mint Hazai, Angol és Francia férfi (ámbár leginkább arra vagyunk kíván-! akit nem szeretett, Gróth pedig vidá
bevonták és még mai napig is leltá ruha szövetekben, melyekből méltányos )csiak, hogy az ilyen sötét szobai iin- j man kártyázott továbbra is a kaszinó
rozzák, úgy hogy a tűzoltóknak puszta árban kitűnő szabású ruhákat készítek, j neplésnél is van-é jelen díszes hölgy-, ban, Gróthné pedig magára erőszakolt
kézzel kellett a tűznél megjelenniük. Midőn ezen ténykörülményt t. m eg-: közönség?) — de engedje meg a Zemp mosolyokkal töltögette továbbra is sza
No de érezték is bűnösségüket a t. fő rendelőim és a n. é. közönség becses lén nekünk, villamos fénynél dikciózók- lonjában a siket könyvelőnének a theát.
tisztek, mert egyike sem mert a tűz tudomására hozom, magamat továbbra nak, hogy mi is szerethessük úgy a
(Vége.)
nél mutatkozni. Másnap a nagy szi is b. jóindulatukba ajánlom : Rónai Li- hazát, mint a »sötét szoba« nemes lo
vattyút apróra szétszedve kitűnt, h?gy pót, — Mérték utáni megrendeléseket vagjai, — ha nem is lehetünk »tettek
bűnös kéz játszott közbe a szivattyú (vidékre is) gyorsan és pontosan esz kel tényezők«.
Igaz, hogy nem enni kell a hazáért,
hasznavehetlensége tekintetében, ameny- közlök.
A szerk esztőség üzenete:
hanem tenni. De azért ne sajnálja tő
nyiben a ventilbe papírdarabokat du
lünk
a
»Zemplén«
azt
a
kis
ételt.
Tes
gott s igy képtelen volt a vizet fel
K. J. Helyben. A fővárosi napilapokban meg
sék elhinni, hogy egy főispánt ebéd jelent országgyűlési beszédeket az egyes lapok
KÖ ZG A ZD A SÁ G .
szívni. Á tűzoltó-egyesület általánosan
ből tiz olyan lakoma kitelnék, amilyen tudósítói legnagyobbrészt az országház gyorstisztelt elnöke báró Fischer Gusztáv,
irodáiából szerzik meg. Egy egy laptól 2 —3
ott volt.
ki mindig első a tűznél, az esetet a
sőt 4 —5 tudósító is jelen van az országgyűlé
* A sátoralja-ujhelyi Polgári Taka
A »Zemplén« szerint a mi ideális sen
A nagyobb üléseket fel osztják egymás
közig.
hatóságnak azonnal bejelen
tette s valószínű, hogy a bűnöst mái rékpénztár és Hitelegylet XXVI. évi vágyaink (nyilván a nemzeti független között, tekintélyesebb újságírók készítik az
országgyűlési
rovatok úgynevezett »Kopf«-|air.
ség)
keresztülviteléhez
sem
tér,
sem
éi is fogták. Ami a tűz keletkezését illeti, múlt évről szóló zárszámlája szerint az
Az uiságirók az otszággyülésen egy folyosón
nagyon valószínű, hogy tendszercs gyúj üzleti forgalom ismét emelkedett, a mi idő, sem alkalom nincs. Hát hogy van vanak a képviselőkkel és miniszterekkel, itt
togatással állunk szemben, mert mint a betétálomány lényeges emelkedésé tor, illő és alkalom, arról szívesen szünetek alatt igen élénk elven és többnyire
meggyőznők a »Zemplént«, ha ne vidám diskussziok folynak újságírók és poli
máskor és már háztulajdonosokkal is
tikusok között. A ház folyosójára csakis iga
megtörtént, ez esetben is megtörtént, ben és a váltótárca gyarapításában künk is szabad lenne kaució nélkül zolványnyal, vagy háznagyi cngedélvlyel juthat.
hogy nehány nappal a tűz előtt az il nyer kifejezést. A pénz és hitelviszo politizálni, mint neki. — így várunk A gyorsirodában készítik cl a beszédeket: itt
gyorsírók, revizorok praeparáljtk a beszédeket
letők levelet kaptak, melyben figyel nyok az elmúlt évben épen nem voltak még vele.
és kisasszonyok Írógéppel másolják így kerül
meztetve lettek arra, hogy legyenek kedvezők, mert az év legnagyobb ré
a beszéd az «Országgyűlési Tudósító«-ha,
készen házuk leégésére és meg is tör szében a visszleszámitolási kamatláb
amelyet a gyorsiroda ad ki. Innen azután
tént. A figyelmeztető levelek átadattak
a tudósítás az »Országgyűlési Napló«
A P R Ó R E G É N Y E K . kerül
szerkesztőségébe, a hol a naplóbiráló bizott
az illetékes hatóságnak, ez átadta őket tetemesen emelkedett, a mi termésbe
ság
kezén
is keresztül megy és kerül a napló
az illetékes közegeknek, az utóbbiak tcsen az intézet kamatjövedelmét apasz
ba. 2 A másik kérdésre csak személyesen
nyomozzák a bűnöst, talán el is fog totta, különösen azért is, mert a hitelfelelhetünk,
szíveskedjék a szerkesztőségben
GYŐZELEM .
ják, de hogy mikor, nohát hogy is egylet a szolid üzleti kezelés elvét
a délelőtti órákban bennünket felkeresni.
énekli Solymossy egy operettében ? ezen drága pénzviszonyok között sem
E. N. Budapest. Intézkedtünk. Levél holnap
Irta : E rén yi Nándor.
(3)
tncgy. Én is szívesen mennék már pár napra,
»No hisz várhatsz, elvárhatsz, mig
tévesztette szem elől. Betét emelkedés:! A férfi magánkívül volt, odaborult de várok külföldről értesítést, mert legköze
bele nem fáradsz.«
lebbi fővárosi utamat ö»szekötöm a kellemes
* Elgázolt ember. Rohdly János Thu- 154933 kor. 50 fik 1898 évi betétzár lábaihoz és'úgy esdekelt hozzá:
sel is. Igen fontos és sok dolgunk lesz ott,
ránszky László kocsisa a szőllőből haj lat: 1,215,560 kor. 94 fik — Váltó ( — Margit I Életem, üdvöm, minde előbb azonban levclileg kell intézkednünk.
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Szerda, márczius 22.

H I R L A P.

K. 8. Hímonna, Je l van mCgirv«, ügyes és
gördülékeny a thémám nem elég komoly, igen
naiv gonöulkodás vonul végig az egész tar*
(almon. Fog még ön sokkal jobbakat is írni
Mert ma már nem lehet objektiv csak szubjek
tív modorban igy bes/éiri Itt pedig a forma
ellentmond a tartalomnak. Tessék igy versben
és nem drámai novellában írni. Bourget-val
idézünk ö n é : Lent a prostitúció, fönt a hizasságtörés:
ime ezt szüli a legnemesebb
érzés: a szerelem.
Képviselőtestületi tag. Helyben. Mimién adat
a kezünkben van. Igen (ura suskusok vannak
ott Ma még időszerűtlen a dologról írni. Mi
megtettük a figyelmeztetést: majd a legkisebb
turpisságnál vagy önkénynél rázuditunk a
diszkredttacionalis vádak özönével. Akkor
mául inkább lesz érzéke a közönségnek.
Nen közölhetők : á miskolci kocsonya.
A sóhajok hídja.

Valódi HGYPTO.MI

SZIVARKAHUVELYT
„ I t f I X ."
m e ly n d o h á n y z á s
alatt nem lesz

SEM ZSÍROS SEMFEKETE
kapható: LANDESMANN MIKSA és TÁRSA
könyv-, papír- és irészerkereskedésében
SÁTORALJA ÚJHELY. 1 1 - 1 2 41

Kiadja :
A SZERK ESZ TŐSÉG.

Vegyi ruhasztisztitó és selyem, szövet, gyapju-ruha feső-űzlet
Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására hozni, hogy itt S á t o r a lja -l^ jh o ly b c n

j
^
Vegntisztitási árak:

gőzerőre berendezett vegyi r É a M h - M - selyem-, és kelmefestő üzletemben
fllVÁl A l n t t Í Q 7 títá C r a • fe)tetlen és fejtett báli-, utcai-, selyem*, plüsch-, szövetCl I UliulUA. llüítlllCLOI (L • és kreton ruhákat, bármily dús díszítéssel. — Továbbá
úri- és nói-öltönyöket, egyenruhákat, báli-belépőket, selyemkendőket, csipke-függönyökét, prémesett és himzetl tárgyakat, gyermek-ruhákat, szallagot, nyakkendőt, keztyút
és minden itt fel nem sorolt tárgyakat. — O ö x r » h a - f c w t ó -h z r t o n 1 c>t
különösen ajánlom a közönség figyelmébe.
ÜfflCtÁQFA minden megunt szinti, vagy színét hagyott női- és férfi-ruhákat, a
FCÖICÖIC volt eredeti színben, vagy a legdivatosabb színekben bolti minta
után csakis tiszta világos szinti szövetek alkalmasak. A férfi-ruhák fejteden, a női-ruhák szétfejtve, mivel igy a kívánt szín tökéletesen elérhető,
,
Alkalmi ruha kívánatra a legrövidebb idő alatt tisztittatik. — Festésre adandó
tárgyak 8 nap alatt festetnek — Ajánlom továbbá téli-ruhák festését, u. m : télifelöltők, köpenyek, női gallérok stb , melyek szép kivitelben és gyorsan eszközöltetnek.
Vidéki megbízásokat posta utánvéttel a legpontosabban teljesítek.
Magamat becses pártfogásába ajánlva maradtam
«4 a—4
Férfi és női ruhák 24 óra alatt tisztittatnak.
mély tisztelettel :
Főtizlet <’« nagymfilielycm: S átoralja-U jhely, Kaztnrzy-tttea
608.
a kereskedelmi bankkal zenben.

* J ta fíG V S z /iy S á t l Ó o r ,
vegyi tisztitó és kelme-festő.

------- iv^áprills 24-ik napjától kezdve üzletemet és nagymühelyemet saját
házamba Bercsónyi-útcza 45-ik sz. a fogház átellenébe helyezem át.

££

q

.

1 hosszú női
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1 szövet ruhaalj —.70 1.20 1 kötény bár1szövet derék — .50 — .70miiven szinti
- .20 — .30
| szöVet bluz
.5 0 ___70 1fejscbawl .3 0 —.50
i selyem bluz
—.80 1.20 1nyakkendő —.1 0 —.20
j sejyem mha
1gyapjú takaró —.60 1. söTér ~atjj a l---------T.20 1.80 ~T világos öltöny 1.80 2 —
I egész selyem ru1 sötét öltönv
1.60 180
ha derékkal
1.80 3.— 1 rok
—.80 1.—
1 asztal- vagy
1 nadrág
— .7 0 —.80
ágytakaró
—.70 1.— i szalon rok
1.— 1 20
i kis selyem fej1 egész szál. ruha 2.— 2 00
kendő
—.20 40.— 1iiberzieher
1.20 1 40
1 k. szövet fejk .—.20 30.
1téli rok
120 1.60
1 nagy selvemk. —.80 1.— 1tiszti nadrág — 70 .80
1
j napernyő
l női kalap

- J Ö - ^ 4 0 1 dL^tiszt^ziib. ~L— 120
40.— 60.— 1 tiszti köpeny 1.20 1.80
4 0 . - 6 0 . - 1 ölt. díszín. ruha 2.40 3.—

1 ^ e h é í muff ^
>0'
1 p szövet függ 120
vagy boá
6 0 . - 1.20 1 kg. bútorszövet
1 rövid női rok
.70 T -j—minőség szeimt .60

N yo m a to tt Land esm ann M iksa ós T á rs a gyorssajtóján S á to ra lja -U jh e ly

1.80
1.60
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