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fi magyar nyelv terjeDése. 

vármegyénkben.
Ifjú koromban, hiút a múlt >/á 

zad ötvenes éveiben is busiíott 
azon észrevételem, hogy a hol 
vármegyénkben a magyar lakos
ság a tótsággal érintke/é-ibe jö t t , ! 
vagy épen összevegyült: a ma - 1 
gyarok megtanultak tótul, s m n j 
a tótok igyekeztek a magyarok
kal magyarul beszélni, de meg 1 
fordítva —  a magyarok beszel
tek tótul a tótokkal ; sót idő
vel el is tótosodtak. Így volt » / 

például Hardicsán a melynek | 
lakossága egy részben reformá
tus, másrészben görög-katiioiiku-. I 
Az említett ötvenes években! 
nyelvkülönbség nem volt sekkö. - 1 
tök —  legfeljebb talán anyi, hogy' 
a gór. ,kath. tótul is tudott: a 
relormátus talán nem is tudott 
de magyarul mind a kettő tiszta 
magyar kiejtéssel —  (ha talán 
egy két tót szót is használt néha) 
es szívesebben beszélt magyarul.

Későbben mar azt tapasztal
tam, hogy beszél ugyan magya
rul ha kell a görög katli. is. de 
már kissé tótos kiejtéssel, csak 
a református beszél tiszta magy ar 
k iejtéssel; de már is kész a go- 
rögkatholikussal tótul beszélni. A 
dolog aligha most is jobban all. 
mer mintegy tiz tizenöt év előtt 
egy fiatal gór. kath. leikész kény
telen volt iiaidicsáról elmenni, 
m ert nem tudott tótul.

Tagosítás alkalmával egy hely
színi eljárás befejeztével a mező
ről én a falu népevei gyalog 
menek hazaleié, midőn egyszer 
csak hallom, hogy tótul bőszé* 
nek a hátam megett. Visszafor
dulok, s mondom : « Kedves ba
rátaim ! hát már a Hardicsaiak 
is tótok lesznek, hiszen magok 
magyarok, hát ugyan miért be 
szélnek tótul ?« Feleletül rámu
tatnak magok közt egy emberre, 
hogy az csak nem régen háza 
sodott oda, még nem igen tud 
magyarul. T ermészetes, hogy kor 
holtam okét, hogy tanuljon az 
meg magyarul, ne ók valame- 
nyien tótul

1 Iát igy van ez általában a hol 
a magyart a sors más ajkú em

berrel hozza össze -  egy két 
óra múlva már a magyar kapo- 
gat amanalc a nyelvébe.

Nem célom ez alkalommal en
nek lélektani okát tárgyalni- — 
\ aljon szívességből vagy hiúság
ból teszi é ezt a magyar, de teszi.

Az ötvenes években hatalom 
i * azon volt, hogy legyen mo 
narchia területén mindenléle, csak 
magyar ne legyen ; nem csuda 
tehát, hogy a magyar nyelv ak 
kor tért nem nyerhetett.

A kiegyezés azonban a ma
gyar nyelvre nézve szerencsés 
fordulatot, kedvezőbb áramlatot 
hozott. Az uj.ibb időkben öröm
mel tapasztalam, hogy már pél
dául a Cékei, a Málcai emberek
kel habár még tótok, de ma 
gyárul is lehet beszélni, —  hogy 
.íz 4-\lsóregmeci asszony — bar 
alig tudott — kisleány unokájá
val kénytelen volt magyarul be
szelni, mer. az már tótul nem 
tudott.

Öiömömben azonLu. n.tgyv.i 
megzavart a »Pesti Napló* egy 
cikke, a melyben a jeles tollú 
Balogh Pál nem képzelődésből, 
de statisztikai számokkal mutatja 
ki, miként terjed a nem magyar 
ajkú lakosság közt a magyarul 
tudás. — Szerencsére a mi en
gem busit, nem általában ha
zánkra vonatkozik, mert általában 
terjed a magyarul tudás ; de ópen 
\  ár megyénkre Adatai szerint az 
országban 1880 bán a nem ma
gyar népességből 11". 0 1890 
ben 1-4" 0, 1U0 0 -bán már 17"/" tu
dott magyarul. Ez tehát haladás 
—- habár csekély.

Megjegyezzük azonban, hogy 
ez videkenkint nagyon különböző. 
Legjobb az eredmény a Duna és 
Tisza közti országrészen, —  tér 
mészetesen, mert lévén a legke
vésbé vegye, magyarság, ; rány- 
lag a legkevesebb nem magyar 
került a legtöbb magyar közzé. 
Csudálatos kivétel itt azonban 

j  Heves vármegy e, ahol 1800 óta 
csökkenés mütatkozik, mert ak 
kor 7 4" 0 volt a magyarul tudó
1.cm magyar: 1000-ban pedig 
csak 70"; 0.

A Duna-Tiszaköz után követ
kezik a Dunántúli rész, —  ez 
után a nagy alföld Tiszántúli

része, ahol azonban —  ismét 
csudálatos — Szabolcs vármegye 
az utolsó helyre szorult, mert 
itt a magy arul tudó nem magyar
ajknak országa az utolsó tiz év 
alatt G5"/o ról 00" 0-ra szállott.

A mi vármegyénkben (és ez 
adta a kezembe a toll.it) sajnos 
visszaesést állapit meg a cikkíró, 
állítván, hogy az utolsó 10 év 
alatt a magyarosodás percent 
aránya 10 7%  ről 9 7 %  re szál 
lőtt le.

Ha ez netalán tévedés, úgy 
kérjük a magyar nyelvet es nép 
nevelést terjesztő egyesület tit
kárát, hogy ezt számadatokkal 
nyilvánosan megcáfolni szives- 

1 kedjék.
1 la pedig ig az : úgy kérjük 

az Újhelyi, Gálszécsi es Nagymi-j 
hályi járás tisztviselőit, valamint 
az elül nevezett járás felső s a 
két utóbbinak alsó részében mű
ködő lelkész és tanító urakat, 
sőt a községi elöljárókat is, mél
tassák ezt figyelmükre, mert ez 
annyit jelent, hogy a magyarság 
vármegyénkben nemhogy ter
jedne, de ellenkezőleg tért vészit 
igyekezzenek ennek okát kipu
hatolni és amennyiben tehetik 
elhárítani, hogy az 1910. év vé
gén foganatosítandó népszám
lálás alkalmával job b  eredmény
nek örvendhessünk; főleg a nép
iskolákban a magyar nyelvet 
a gyermekekkel nem erőszakos
kodással meggyülöltetni, de meg
kedvelteim ; nem annyira azt 
hangoztatni, hogy a törvény pa-| 
rancsolja, tehát muszáj magyarul 
tanulni, de azt értetni megvelük, 
hogy úgy társadalmi, mint hiva
talos tekintetből épen önmagok
nak van leginkább érdekükben 
magyarul tudniok; —  társa
dalmi tekintetben, mert az or
szág nagyobb részének lakossá
gával csak magyarul beszélhet 
nek hivatalos tekintetben pedig 
nem csak azért, mert a tanulé
konyabbak közülök magok is 
hivatalba juttatnak, orvosokká, 
ügyvédekké, papokká, tanítókká, 
tanárokká lehetnek, de azért is, 
mert a magyar nyelv mint az 
ország nyelve lévén minden ha
tóság hivatalos nyelve az egyszerű 
földműves embernek sokka jobb,

célszerűbb, kevesebb kellemet
lenséggel jár, ha a hatóságok
kal tolmács közbejötté nélkül 
közvetlenül érintkezhetik.

Azért intézzük pedig e kérel
met épen az imént kijelelt vidé
ken működökhöz, mert meggyő
ződésünk szerint maradandó si
kerrel csak is e vidéken lehet 
működni, mert a hol a tótság 
a magyarsággal keveredik és 
állandóan érintkezik, ott a meg- 
magyarositott tót magyar ma
rad is, de ott a messze felvidé
ken a siker csak szórványos lesz 
a gyermek ha az iskolában meg 
is tanult magyarul, ha kilép az 
életbe, elfelejti mint egyén, ha
lálával elvész az a magyarul 
tudás.

Itt törekedjünk tehát magya 
rositani, ahol a tót közsé
gek szomszédok a magyarokkal: 
Csörgő, Rudabányács*43* V elejte, 
Céke, Magyarsas, Széphalom, 
iiossznláz, A. Regm ec, az Ú j
helyi, Lasztóc, Magyarizsép, Cse- 
lej, Egres, Terebes a Gálszécsi, 
Málcza, Márk, Butka, Szalók stb. 
a Nagymihályi járásban legyenek 
gondunk, törekvésünk főtárgyai.

Lelkész urak ! ti^tehettek leg
többet, tőletek várunk legtöbbet. 
Isten és a magyar nemzet ál
dása kisérje törekvéseiteket.

Matolai Etele.

A s á to ra lja ú jh e ly i iz r. n ő e gy le t 

ju b ile u m i közgyű lése.

F. hő 29-én folyt le a vármegye
háza nagytermében fényes ünnep
ség keretében az izr. nőegylet 25 
éves jubileuma. Impozáns képet 
nyújtott a történelmi nevezetes
ségű terem, mely teljesen megtelt 
előkelő közönséggel. A megye a 
város, a hitközségek és azok fel
kent papjai, a jótékony egyesületek 
kü d ittei, a jubiláló egylet tagjai 
teljes számban, a város közönségé
nek díszes serege emelkedett han
gulatban járult az egylet elnöke 
leiek  Zsigmondné elé, átnyújtva 
neki az elismerés koszorúját azon 
hervadhatatlan érdemekért, melye
ket az egylet megalakításával és 
annak 25 évi körültekintő és bölcs 
vezetésével kiérdemelt. A szeretet
nek és ragaszkodásnak spontán

K a la p- é s  ú r i  d ív á i üzlet! SzetlCS £ípÓ t
|ZP** liorsalino olasz. Jamesun angol. Haliig P. & C és Picidet Antal gráczi kalapgyárak egyedüli raktára.

Ajánlja nagy választékú legjobb minőségű úridivat áruit, u m.: legújabb divatu kalapokat, finom férfi czipők, fehér- 
ncmück, nyakkendők, zsebkendők, esernyők, utibóründök, bőrárúk stb. mindennemű űri divatezikkek különlegességeit.
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megnyilatkozását láttuk az agg úrnő 
iránt, abban lelkes hangulatban, 
melyben az emlékezetes ünnepély 
lefolyt.

A díszközgyűlés fényét emelte 
Dókus Gyula cs. és kir. kamarás 
alispán megjelenése, kit a rendező 
bizottság a védnökség! és diszel- 
nükségi tisztségre felkért. Meczner 
Gyula főispán meleghangú levélben 
mentette ki távolmaradását, miután 
gyógyulás miatt Abázziában tartóz
kodik.

A díszközgyűlést Zinner llenrikné 
egyl. alelnök nyitotta meg. Dókus 
Gyula védnök meghívására küldött
séget jelölt. A köztiszteletben álló 
népszerű alispánt harsány éljenzés 
fogadta, aki a diszelnüki helyet 
elfoglalva, gyönyörű beszédben mél
tatta az egylet hivatását és jelen
tőségét, indít vány ozl a, hogy a ju
biláns elnöknő küldöttség utján 
hivassék a gyűlésre. A terembe 
érkező Teich Zsigmondnét a kö. 
züuség a legmelegebb ovációkban 
részesítette. A nőegylet nevében 
Widder Gyula r. b. elnök üdvözölte 
az elnököt és szép szavakban tol
mácsolta az egylet iránta érzett 
háláját és soha nem múló szerete- 
tét. Előzőleg tiszt. dr. Goldberger 
rabbi áhitatos imát mondott. Dr. 
Haas Bertalanné igen kedves beszed 
kíséretében nyújtotta át az ünne
pelt úrnőnek; Teich Zsigmondié
nak a hölgyek ajándékát: egy gyö
nyörű albumot az összes tagok 
névaláírásával.

Az ünnepi szónok Néiuelliy Ber
talan volt. Mély tartalmú és szó
noki elükviucuval elmondott be
széde nagy hatást gyakorolt a hall 
galóságra. Ecsetelte az egylet mű
ködését, a jótékonyság gyakorlásá
ban elért eredményt, a könyörületes 
sziveket és beszedő folyamán elő 
terjeszti, hogy az egylet negyed 
százados fennállásának emlékére az 
alaptőkéből elkülönít (iUUO korona 
egy izr. szegényház létesítésére, 
meg irat ja Kozma Árminnal az egylet 
lorleuclél A díszközgyűlés ezen elő
terjesztést tudomásul vette.

A díszközgyűlés folyamán üdvö
zölték az elnököl : főt. Bessenyei 
István róni. kalh. plébános, Zinner 
Henrik izr. anyahilk. elnöke, Haas 
Fülüp a szent így let elnöke, Dokus 
Gy ulané ő méltósága az árva gyer
mekeket védő liga elnöke, Dókus 
Gyula mint az arva segélyzö egylet 
és veres-kereszt egyl. elnöke, fő
tiszt. dr. Goldbt rger az izr. gyer
mek felruházó egyesület nevében. 
A beél kezelt üdvözlő iratokat és 
sürgönyöket Némelhy Bertalan ol
vasta fel.

A r. b. nevében dr. Haas Bér- 
tatamié köszönetét nyilvánította a 
vendégeknek, mire a védnök az 
ülést berekesztette.

Dicsérettel kell megemlékeznünk 
a rendezőbizottságról, de különösen 
dr. Haas Bertalanné és Widder 
Gyula r. b. elnökről, Hóth Jó t se fiié, 
dr. Friedman Anniimé és Néinethy 
Bertalan r. b. tagokról, kik a jubi

leum előkészítésében fáradságot nem 
kímélő buzgősággal munkálkodtak.

Álljon továbbra is az izr. nőegy
let az eraberszeretet szolgálatában !

K  A

SZÍNHÁZ.
Az utóbbi négy estéről nagyon 

kevés jót írhatunk. A „Hajdúk had
nagya" keddi előadásán kívül, a 
többiek élvezhetetlenek voltak. Iga
zán nem értjük ennek az okát, de 
nem is keressük. Találja ezt meg a 
direktor. Egyet azonban jelzünk, és 
ezt - -  (Ismerve az újhelyi publiku
mot — egész határozottsággal állít
hatjuk, hogy ha még egy pár olyan 
előadás lesz, mint u szombati, va
sárnapi és hétfői és ha még egy-két 
olyan darabot kell végigélveznünk, 
mint a „Cserelányok", akkor a di 
rektor ur rövidesen bezárhatja a 
boltot.

11a nii.es valamire való újdon
ság, akkor ne hirdessék, ha pedig 
van, akkor adják őket elő, de 
Cserelányukkal kínozni a publiku
mot és hozzá olyan előadásban, ami
lyet produkáltak, az már m^gis egy 
kissé talán sok. Álljon elő a direk
tor, jelentse ki, hogy nincs ujdon 
sága és akkor rendben van a dolog, 
de ne adjon be a közönségnek akár
milyen hülye tákolmány t Csak ezért, 
hogy premier is legyen.

S z o m b a t o n

,Drótostótol adta a társulat kevés 
sikirrel. A társulat tagjaiban nem 
is látszott meg az igyekezett aziránt, 
hogy jut nyújtsanak. Az összjatek 
szinte teljesen elvezhetetleu volt. 
A társu at tagjain bizonyos lehau- 
go.tság mutatkozott, hogy miért, — 
azt nem tudjuk. Telt ház, érdemet- 
lenül kapott rengeteg taps pedig 
elég lehetne arra, hogy ezert ny újt 
sanak is valamit. Tálán a közönség 
eddig irántuk érdemetlenUl nyilvá
nított megelégedése tette elbuako- 
dottá őket? Vagy tán a szezon vé 
gén neiu igyekszenek játszani ? De 
akárminl legyen az bizonyos, hogy 
ha tuég egy pár ilyen ciőadasl la
tunk, akkor a/.ian befellegzett a — 
direktornak. Ezt jó lesz megszívlelni. 
Az ansambléből kiemelkedett. Hal
tér Irina, Stecsy Emma, Ionná  Zsiga, 
Vitet Kubert es Ujvary Miklós.

V a s á r n a p

Kedden
a „Hajdúk hadnagya", bájos zené
jében gyönyörködött a színházat 
majdnem egészen megtöltő közön 
ség. A szebbnól-szebb magyar zene
számok belopták magukat a közön
ség leikébe és mint egy varázslatos 
álom, fogva tartottuk őket egész es 
tén. Különösen. Barics Gyula ének 
számai keltettok frenetikus hatást. 
Lágyan csengő baritonja kitünően 
érvényesült ez estén. Dalait pedig 
oly megkupóun mély érzéssel adta 
elő, hogy a közönség alig tudott 
betelni vele. Méltó partnerei voltak 
a sikerben Haller Irma és P. Szépésy 
Szidi, akiknek természetesen szintéi) 
bőven kijutott a tapsból. Vitéz Kó
bort, Tonna Zsiga és a többiek 
szintén hozzájárultak az előadás si
keréhez. Külön kell megemlítenünk, 
hogy ez estén a kar is kifogástalan 
volt.

* Rovás Két dolgot kivánunk ez
úttal szóvá tenni, melyek egyike «•' 
direktornak, másikra a közönségnek 
szól. A színház világításáról és a 
pisszegésről akarunk szólani. — A 
színház, jobban mondva a színpad 
világítása nagyon gyenge, olyanyiru* 
hogy néha a színészek arczai sem 
láthatók tisztán. Ilyen gyér világítás 
mellett nem csoda, ha egy es színé
szek nem tudnak érvényesülni. A 
színésznek gy akran arczjátékkal kell 
kifejeznie érzéseit és néha egy-egy 
arckifejezéssel többet mond, mintha 
egy felóráig dikciózna. De ilyen vi
lágítás mellett természetesen elvesz 
az arcjáték, és játszók bármily jól a 
színész, nincs hatás. Kérjük a direk
tort segítsen ezen a hibán minél 
előbb. — A közönség egy ik nagy on 
rossz szokásról, a pisszegésről kell 
még megemlékeznünk. Nagyon gyak 
ran, sőt talán mondhatjuk, hogy 
mindég, ugyanakkor mikor egyes 
színészek sikerült jelenetei után 
felhangzik a taps, felhangzik a p is 
szegés is. Tudjuk iui nagyon jói, 
hogy ez a pisszegés nem a nemtet
szésnek a kifejezése es csak a hosszú 
tapsok elfojtására szolgál, de még 
sem tudjuk helyeselni, mert ép ugy, 
ahogy a taps növeli a színész jatek- 
ki dvét és buzdítja öt további sike
rekre, egy pisszegés elveheti az 
egész kedvét a játéktól, iniTl bizony 
ugy van, hogy egy pisszegés na
gyobb hatást tesz arra a színészre, 
mint egy felzugó tapsorkán. Re
méljük a közönség is igazit fog ne
künk adui és ezentúl tartózkodni 
fog a pisszegéstől,

I I I  R E k .

a „Yurázskeri.ngő" vonzolt újból telt 
hazat. Az előadás azonban még 
csak meg sem köze ltett© a beinti 
tató előadáson elért sikert. Ez estén 
is azt kellett tapasztalnunk, hogy 
u társulat művészi értéke naproi- 
uapra sii.yed.

Hétfőn
bemutató előadás volt. Egy üres, 
tartalmatlan traucia darabnak: a 
„Cserelányok" nak a bemutatója. A 
szinlap vastag betűkkel jelezte, hogy 
nagy operettet fognak bemutatni. 
Es kaptunk egy fejetetejére állított 
helyzetekkel megiömütl értéktelen 
bohózatot, melynek a zenei része 
ép oly silány, mint a szövege. Az 
előadás is gyenge volt. Egyesek : 
1*. Szepesi Szidi, Ssécsy Emma, Vitéz 
Róbert, Bariig Gyula, Üjváry Miklós, 
és Szamosi Lajos igyekeztek ugyan 
valamit nyújtani a közönségnek, de 
igyekezetük teljesen hiábavalónak 
bizonyult. Ezen a darabon segíteni 
már nem lehetett.

Nagy tűzvész Ujhelyben. 
17 ház leégett.

— Saját tudósítónktól —
— dpr. 1.

Kmberemlékrzet óta nem pusztí
tott olyan nagyarányú tűzvész Sá
toraljaújhelyben, mint folyó hó 31-én. 
A tegnapi nap városunk történeté
ben nagy, érzékeny csapásnak lesz 
a hirdetője, mely számos szegény 
sorsú Családnak romlását fogja je 
lenteni. A romboló elun feltartóz- 
hatatlanul terjedt és rövid egy óra 
alatt lángba borított tizenhét lakó
házat összes melléképületeivel együtt. 
Kevéssel fél 12 óra után kezdődött 
a pusztulás. Nagy. magasra szálló 
füstgomoly volt a  vészjel, melynek 
láttára sok száz és száz ember ijed

ten rohant a veszedelem irányába, 
hogy hozzátartozóit, lakását meg
mentse és a szükséget szenvedőknek 
segítségére legyen.

A magasra törő füstfelhők nyo
mában hatalmas lángnyelvek törtek 
elő, melyek sok ezer ember láttára 
iszonyú pusztítást végeztek az amúgy 
is keskeny utcákban szorosan eg y  
mellé épített házakban. Az óriási 
lángok hevétől, melyet a déli szél 
csak jobban élesztett valamint a 
szertehulló tüzes perjéktől hirtelen 
t bb ház gyuladt ki és menthetet
lenül leégett.

A tűz keletkezése.
Ahol a tűz kiütött, Zicherman pék

mester háza volt. Innen harapódzott 
el a tüzveszedelem a többi házakra. 
Elsősorban Ghitifeld lgnáczné szom
szédos háza gyuladt meg, melytől 
tüzet fogott a szemben lévő ház, 
majd ennek a szomszédja. Kis vár
táivá négy utca összeszögelésónól 
8—10 ház állott lángokban.

A tűzoltók érdeme.
Eben az óriási tűzben és a foly

ton fokozódó hőségben csaknem le
hetetlenné vált az oltás. A sürü 
lángnyelvek minden oldalról nyal
dostak a házak falait és az utca 
kövezetére is lecsaptak, ami rettentő 
hőséget idézett elő. Hozzájárult még 
u sürü, fojtó füst, mely a lélegzet
vételt is csaknem lehetetlenné tette.

A lángoknak és füstnek ebben az 
óriási kavarodásban tűzoltóink Friss 
Heinian parancsnokkal emberfeletti 
munkát végeztek és hogy az oltás 
nehéz munkája nem vezetett ezúttal 
teljes eredményre, annak nem a tűz
oltók, de sok más körülmény volt 
az oka.

A városi tűzoltóknak jóval később, 
amikor már számos ház lángban 
állott, a gyártelep tűzoltói is segít
ségére siettek és serényei) vettek 
részi az oltási munkálatokban, de a 
tűznek meglepően gyors tovaterje
désétől származó hőség őket is 
nagyban akadályozta az oltásban.

Mentes.
Az. égő épületek tömkelegé

ben sok helyütt megrendítő látvány 
tárult a szemlélő elé. Kétségbeesett 
szülők az égő házból gyermekeiket 
mentették és számos lakásból mái 
alig-alig lehetett ép testtel mene
külni a rohamosan terjedő pusztító 
elem elől. A folytonos sikoltozás, 
jajveszékelés, lárma és a veszélyben 
forgó lakok ide-oda futkozása csak 
növelte a nagy zavait. A ki még 
tehette, neki ment az égő háznak 
és lakásából a iui menthető volt, 
kihordta az udvarra, utczára, ahol 
egy kis helyet talált holmija szá
mára. De ez a végső küzdelem az 
elemmel szemben sem volt célra
vezető, mert a legtöbb helyen 
a kirakott holmi éz meggy uladt, 
vagy nagy részben összetört, tönkre 
ment.

Pusztulás.

A Ronyva-part is szomorú lát
ványt nyújtott. A Ronyvával szem
ben lévő házakból kihordott búto
rok szerteszét hév eredtek a földön, 
itt-ott megmentett ruha- és ágy- 
neműek halmaza hevert, melyeket 
a csendőrök vettek őrizet alá.

Ilyen pusztulást végig nézni, 
ennyi kétségbeesett, siró embert 
látni, a kik közül sokan csaknem 
minden ingóságukat elvesztették, — 
valóban szomorú, megrendítő lát
vány volt.

Az óriási tűz - -  mint előbb éra. 
litettük, tizenhét házat hamvasztot^

Zemplén vármegye legnagyobb és £ászlófi úíattrihlegrégibb polgári, papi szabó Uz-

t o f  <» gyapjúszövet gyári raktára SátoraljaujHaly.
Olcsó árak Pontos és figyelmes kiszolgálás.

Árjegyzék, valamint minták ingyen és bérmentve küldetnek,

Levelezőlapon való tudósítás esetén 
bármikor kész Sátoraljaújhelyhez kösel 
fekvő helyekre (kellő mintákkal) a 

megrendelések felvételére elmenni.
Kifogástalan szabás.
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el, melyek küzül biztosítva volt 
14 ház.

Károsulták:

A káro.-ult háztulajdonosok a
következők :

Zicheimau Ignácz pók 15. sz.. 
özv. Grünfüld Ignáczné korcsmáros 
17. szM Kazsimórszky .József gyárista 
19. sz., Markovit* Jánosné mun
kásnő 21. sz . Böhm Ferenc mun 
kás 23. sz., özv. Rieder Emánuelné 
lf». sz., Kuzsmiczky József gyári 
lakatos 18. sz., Sima Mihály gyári 
szíjgyártó 12. s z , Klein Mór ke
reskedő 14. sz., Lónyay-utczai la
kosok ; Kornfeld Salamon 817. »z.. 
Durányi János földműves 882. sz., 
Síinké György munkás 880. sz 
Bozsó Mihályné 881. sz., Nemesik 
Gyula gyári lakatos 880. sz., Nem
esik János fuvaros 807. sz., Pa 
vucskó János tímár 808. sz.. K »kas 
János gyári munkás 800. sz. kisba- 
rátszeri lakósok.

Azonkívül megrongálták, nehogy 
lángot vessen ós a tűz tovább ter
jedjen, Bartizek Íjászló, Juhász József 
és Balog József házainak fedélzetét.

A tűz által okozott kár megköze
lítőleg 100.000 korona, mely bő 
45—50,000 korona térülhet meg.

Helyszinrajz

Amennyire lehetséges, nagyjában 
összeállítottuk a helyszíni rajzot is, 
ahol a tüzveszedelem pusztított. Ez 
a következőképen fest:

Észak

Kinyúlt hál

Dél
Rendfentartás

A nagy tűznél a rend- t Schmidt 
Lajos rendőrkapit ány tartotta fenn 
a rendőrséggel. Segítségére voltak 
Rotsnyai Béla századossal a csend 
őrség és Herct tiszthelyettes vezény
lete alatt a honvéd készültség.

A seyitseg.

Nagy segítségére volt a tűzoltó
ságnak a jelenvolt közönség. Majd
nem mindenki segített a Mis lokaM- 
zásánál és a mentési munkálatoknák 
Elsősorban kell megemlékeznünk a 
főgim idsium VII. és Vili. o 
nak ifjúságáról, kik V'isegrády János 
és Kudluska Károly tanárok vezetése 
alatt dolgoztak serényen és segéd
keztek a tűz lokalizálásában. Kitün 
tették még magukat a tűzoltásnál 
színészeink közül : Polgár Béla igaz
gató, Lugosi Béla, Jankó János és 
Ujváry Miklós, valamint Steril. Nie 
derberger, Schmiedt, Laufer víz
vezetéki szerelők és számosán, a 
kiknek neveit nem sikerűit fel 
jegyeznünk.

A „Nap" szenzációja,
A „Nap“ c. fővárosi újság „Ego 

város", „Sátoraljaújhely lángokban • 
cim alatt ökölnyi betűkkel az alábbi 
hirt közli saját tudósítójának telefon
jelentése alapján :

Ma délben borzalmas tűzvész 
támadt a városban. A Barátszer 
utczában kigyuladt egy pék üzlet 
s az óriási szélben csakhamar 
tovaterjedt a tűz.

Eddig két utcza égett le és a 
város kellő közepén húsznál több 
ház áll lángokban. A lakosság 
teljesen elvesztette a lélekjelen
létét. Az oltás rendkívül nehéz, 
mert erős szélvihar dühöng.

A városi tűzoltóság és a kato
naság emberlülfttti munkát végez. 
Kassáról különvonatou tűzoltókat 
küldtek le. A tüzet eddig még 
nem sikerült lokalizálni s igy 
az egész várost a legnagyobb 
veszedelem fenyegeti.
Nincs szerencsénk ismerni a ..Nap" 

helybeli saját tudósitótját, azt azon
ban a közlemény ől megállapíthat
juk, hogy ez az ur vagy őrült, 
va*y gonosz. Mert ilyen légből ka
pott. szemenszedett 'aljas hazugsá
gokat, melyek csuk arra lehetnek 
jó.k, hogy a saját tudósitó tudósitási 
dijakat vágjon zsebre, ép eszü, be
csületes ember nem ir.

— Kinevezések A m. kir. pénz
iLyminisztérium Mottó Ferencz nagy- 
ecsedi lakost ideiglenes minőségű 
album végrihajtóvá; Kalmancchelyi 
Jenő okleveles jegyző csicseri lakost 
ideiglenes minőségű segély díjas
pénzügyi számgyakornokká a hely
be i ni. kir. pénzügy igazgatósághoz 
i letve mellé rendelt számvevőséghez 
— és ifj. Barcty Íjászló okleveles 
gondász, perbenviki lakost ideigle
nes minőségű katasztt ri irattárt ke 
zelő irodátLzttó kinevezte a nagy
váradi m. kir. pénzügyigazgatóság 
hoz.

— Áthelyezés A m. kir. pénzű y- 
minisztérium Arist Károly nagy becs- 
kereki m. kir. pénzügyi számviis 
galót azonos ti.-zti minőségben át
helyezte a helybeli m. kir. pénzügy
igazgatói ág mellé rendelt számve 
v őséghez.

— Veflleyesitesek. A m. kir. pénz
ügy minisztérium Lakatos Kálmán 
gálszécsi kir. járási számvevőt Szaf- 
lonczay Endre tokaji és Presnatder 
Nándor szerencsi ideiglenes minő 
ségü adótiszteket állásaikban végle
gesítette.

— Egyházmegye! közgyűlés. A fel- 
sőzempieiu rét. egyházmegye tuár- 
czius 31-én a ref. egyház tanács 
termében Hutka József esperes és 
Dokus Ernő gondnok elnöklete 
alatt gyűlést tartott. A gyűlésről 
térszüke miatt jövő számunkban 
referálunk.

— A Kazinczy Kör estelye. A Ka
zinczy-Kör maré. 28-an este 6 óra
kor estélyt tartotta következő műsor
ral . 1. a) Chopin : Valse Brillanté 
Op. 18. i>) Magyar dalok. Cziiubal* 
mull j.ilszia: Wermr Sárik*.. 2. Rész
let a „Carmenéból. Énekelte: \ár 
konyi F.< n~. Zongorán kísérte: Vár* 
kon) i Sándor. 3. Szavalt. — ifj. So 
mogy i Bertalan. 4. Részlet a „Boly gó 
hol andr*-ból. Éneke te: \ araonyt F»o 
ris. Zougoiáu kísérte : Várkonyi San 
dór. 5. Magyar nóták. Zongorán 
ezigány -kist réttel jatszta : lsepy 1 i- 
lianiér.

—  Az újhelyi munkasbiztosito pénz
tár igazgatósága 1. ho 29-én ülést 
tartott, melyen a pénztár élére 
állítandó ügyvezető igazgatói alias 
rendszert-sitesét határoztak el. Igaz
gatósági ülés után küzgyüle&t tar
tott a pénztár, melynek egyedüli 
tárgya a zárszámadás jóváhagyása 
volt. Az igazgatósági ülés letolyá- 
sával különben legközelebb bőveb
ben foglalkozunk.

— Bibliai estely. Apr. 2 au csü
törtökön d. u. 5 órakor a ref. 
egyház tanácstermében ismét btb- 
■ ut estély lesz a következő műsor
ral. 1, A polgári leány iskola növen
dékeinek kureueke. 2. Imádság. 3. 
Marton János lelkész felolvasása 
„A fájdalmak emberéről*4. 4. Sza
valat. 5. Körének. — Belepi dij 
nincs.

—  Előléptetés a rendőrségnél S/e- 
ntk János rendőrtiledebt ez. ren- 
dörszakaszvezetővó neveztetett ki.

— Sorozás Ujhelyben bátoralja-
uj hely ben folyo hu 10. és 13-án 
tartják meg az idei fősorozást, a 
mikor a Sátoraljaújhelyi illetőségű 
áilitáskötelesek kerülnek sor alá. A 
sorozasi helyiségre nézve még nem 
történt megállapodás, de valősstinü, 
hogy a „Magyar király*4 szálloda 
udvari termében tartják meg.

— A téketerebesi tenyészbikavásár.
A Zeiuplénvárraegyei Gazdasági 
Egyesület által rendezett III. tenyész 
bikavásár ápr. 30-án tartatt meg 
Tőketerebesen, mely a vármegye 
magas színvonalon álló szarvas
marha tenyésztésének teljesen meg
felelő volt s annak eredménye is 
sikeresnek mondható. — Felhajtatott 
24 berni, 50 szimenthali, 7 magyar 
és 4 pinzgani, összesen 85 drb. bika 
— Eladatott 32 bika. A vételár 
300 —800 koronáig terjedt. Berni 
bikákat kiállitotottuk : gr Andrássy 
Gy ű a, gr. Andrássy Sándor, Tahy 
György, Wiczmándy Gyula és özv. 
Bcssenyey Istvánné. — Ssiinentha 
liakat: gr. Andrássy Géza, gr. And 
rássv Andrássy Sándor, Wiezmáudy 
Ödön, Weinberger Jenő, Weinber 
ger Sándor, Sztaukóczy József, 
Féchy Gusztáv, Maruska András, 
Szabó Mihály, Dobos Mihály, Orosz 
Gábor, Kiszely Fái, id. SebeŐk Fái. 
Klein Illés. — Magyarokat : Jaspói 
prépostság riesei gazdasága és Szent- 
pétery Sándor, — Finzganiakat : 
Wallher Lisztó és Szemere Gáspár.

— Palyazat. A S á ro s p a ta k  iszolga- 
birói járásnál pénzügyi száiuellenori 
állásra 2 hét alatt lehet beadni a 
pályázati kérvényeket.

— Loösszeirás A szokásos évi ló- 
összeirást most fejezték be a varos
ban. Az összeírás szerint Sátoralja
újhely város területén és határában 
összesen 468 ló van, körülbelül annyi 
a menny i a múlt évben volt.

— Hamis penzek A rendőrség e 
napokban Bellak Mihályné szerencsi 
lakostól egy darab 2 koronást ko 
hozott el, melyet az asszony — sa 
ját vallomása szerint, — valamelyik 
helybeli kereskedésben kapott pénz
váltás alkalmával. Ugyancsak hamis 
pénzt koboztak el egy vidéki czi- 
gány asszony tói is, a ki egy koronás 
sál vasúti jegyet akart az állomási 
pénztárnál vallani. A rendőrség meg
indította a nyomosáét s a/, utóbbi 
pénznemre vonatkozólag utólag meg
állapította, hogy az volt hamis 
pénz.

—- Or. Gombos Gáspár ügyvédi 
irodájába gyakorlott ügyvédjelölt 
és ügyvédsegéd esetleg azonnali 
belépésre kerestetik.

alkalikus natron-lilhion gyógyvíz
Orvosilag ajánlva: húg)savas diathesis, 
kosztén ), cukorbetegség, gyomor, vese % 

húgyhólyag bánta Imáknál stb.
Mint üdítő és borviz páratlan.

Bővebb felvilágosítással szolgál a

kiii|iuiili inda: Bpslj.játi-kiryl A.
Főraktár: NAGY FERENCZ 

urnái Sátoraljaújhely.
Kapható : gyógytárak, drogériák 

és füszerüzlctekbeti.

n y í l t -t é r .
K rovat alatt közlőitekért n szerkesztő 

nőm felelős.)

Nyilvános köszönet.
Fogadjak mindazon nagyrubecsUlt 

hölgyek és urak, egyletek, testületek 
és azok küldöttei, kik engem ju 
bileumom alkalmával Üdvözleteikkel 
felkerestek s ezt a napot ötökké 
feledhetetlenné tették, halás köszö- 
netemet.

Ö z v . T h e i s z  Z s ig m o n d n é  

s z .  T h o m a n  A n tó n ia

A szerkesztésért felelős:
A S Z E R K E S Z T Ő S É G .

Riailotuiaidonos :
L A N U E S M A N N  M I K S A -

667 — 1908. Tkse.
Árverési hirdetményi kivonat.

A gálszécsi kir. járásbíróság, mint 
tkvi hatóság közhírré teszi, hogy 
Fried Manó végrehajtatnak Mokcsay 
I'ona és Mokcsay István végrehaj
tást szenvedettek elleni 675 kor. tő
kekövetelés és jár. iránti végrehajtási 
ügyéhen a saujlulyi kir. törvényszék 
(a gálszécsi kir. járásbíróság) terüle
tén lévő Felejte községben fekvő, a 
pe!ejtei89. sz. tjkvben A. 1. sor264/a. 
hrss. alátt felvett ingatlanból a B. 
33. sorszám alatti Mokcsay István 
nevén álló ,M/tw rész jutalékra 26 
26 korona; a pelejtei 11. sz. tjkvben
A. I. 3. 4 sor, 277. és 405. hrszámok 
alatt felvett ingatlanból a B. 14. 
alatti Mokcsay István nevéu álló 
'/is-cd rész jutalékra 71 korona; — 
a pelejtei 90. számú tjkvben A. 1. 
1 3  sor 372/b. 390. 396. hrszámok 
alatt felvett ingatlanból a B. 16. 
alatti Mokcsay István nevén álló 
r,/w-od rész jutalékra 138 korona; — 
a pelejtei 135. számú tjkvben A. I. 
1—2 sor. 13. 24. hrszámok alatt fel
vett ingatlanból a B. 2. alatti Mok
csay István és a B. 3. alatti Mokcsay 
Ilona nevén álló */**— l/\r<sd rész 
jutalékok ra 332 korona ; — a pelejtei 
151. számú tjkvben A. 1. 1—5 sor, 
542., 541/a., 546/a., 566. 567/a, hr. 
számok alatt felvett ingatlanból a
B. 3. sorszám alatti Mokcsay Istváu 
*/ia-ed rész és a B. 4. alatti Mokcsay 
lloua Vw-ed rész jutalékaira 364 
korona; — a pelejtei 154. száiuu 
tjkvben A. 1. 1—6 sor, 504. 505. 
518/b, 519. 631/a. 532. hrszámok 
alatt felvett ingatlanból a B. 3. alatti 
Mokcsay István 4/i*-ed rtisz a
4. alatti Mokcsay Ilona 1 it-ed rósz 
jutalékára 370 .korona; — végül a 
pelejtei 175. számú tjkvben A . 1.
1—6 sor, 547. 575/a. 686/a. 587 a. 
ÜUO—601. 602 a. hrszám. alatt felvett 
ingatlanoknak a B. 3. alatti Mokcsay 
István 1 ü-ed és a B. 4. alatti Mok
csay Ilona 1 u-ed rísz jutalékaira 
290 korona ezennel megállapí
tott kikiáltási árban elrendelte éa 
hogy a fentebb megjelölt ingatlan 
uz i 908 ik évi május hó 18*ik napján 
délutáni 3 orakor Felejtő község 
hazánál megtartandó nyilvános árve
résen a megállapított kikiáltási áron 
alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan becsárának lU"o ál vagyis 
2 kor. 60 fi.ll., 7 kor. 10 fill., 13 kor. 
80 Cili., 33 kor. 20 fill., 36 kor. 40 fill., 
37 kor. és 29 kor t készpénzben vagy 
az 1881. évi LX. tvc. 42. §-bati jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. 
évi november hó 1-én 3333. zzám 
alatt Lelt lg. M. rendelet 8. |-á- 
ban kije'ölt óvadékképes értékpapí
rokban a kiküldött kezéhez letenni, 
vagy az 1881. évi LX. t. c. 170. 
$ a érteimében a bánatpénznek a 
bíróságnál történt előlegez elhelye
zéséről kiállított szabályszerű eliz- 
mervényt átszolgáltatni.

Kelt Gálszécsen, a kir. járásbíró
ság mint tkvi hatóságnál 1908. évi 
március hó 9-ik napján.

Kall.
kir. jbiré.

^tévjegyeit
csinos kivitelb en k i teü lnek

JS an iosm an n  cJfliü ta  é t  t f t a
könyvnyomdájában.

497— 1908. végrh. sz.

Á rverési hirdetm ény.
Alulírott bírósági végrehajtó az  

1881. évi LX. t.-c. 102. § a értelmé
ben ezennel közhírré teszi, hogy a 
sátoraljfújhelyi kir. járásbíróságnak 
1908. évi V. II 1104/2. számú vég
zése következtében dr. Bak Illés 
ügyvéd által képviselt Salgó Béla 
javára Dr. Fried Lajos ellen 140 K. 
s jár. erejéig 1899. évi február hó 
16-án foganatosított kielégítési v é g -
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rehajt ás utján lefoglalt és 734 koro
nára becsült következő ingóságok, 
u. iu. : házi bútorok nyilvános árve
résen ehulatnak.

Mely árverésnek a sauihelyi kir. 
járásbíróság 1Í08 évi V. 174 2. 
szánni végzést* folytán 140 korona 
tőkekövetelés ennek esedékes kama
tai, egyharmad százalék váltódij és 
eddig biróilag már megállapított 
költségek erejéig Sátoraljaújhelyben 
alperes lakásán leendő megtartására 
1908 évi április ho 7 ik nap 
jának délelőtti glO oraja határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegy
zéssel hivatnak meg, hogy az érin
tett ingóságok az 1881. évi LX. t,- 
c. 107. és 108. §-ai értelmében kész- 
pénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígé
rőnek, szükség esetén becsáron aiul 
is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő in
góságokat mások is le- ós feliilfog 
laltatták és azokra kielégítési jogot 
nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik.

Kelt Sátoraljaújhelyben, 1 b08. évi 
március hó 23. napján.

Rosner Imre. 
kir. bir. végrehajtó.

Kiadó lakás.
A Petőfi utca 14. szám alatti 

h ízambau 4 szobás emeleti laká>. 
mellék helyiségekkel, vízvezetékkel 
május 1-től kiadó.

Harajda Ján o s.
032. és 300/908. v. sz.

árverési póthirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 

1881. évi LX. t.-ez. 102. íj-a értel
mében ezennel közhírre teszi, bog) 
a satoraijaujhelyi kir. jarasbirosug- 
nak 1907. évi bp. 11. 1074/2. és 9U». 
Sp. 1. 1023,2. szaiuu végzésé követ
keztében JJr. Gombos Gáspár úgy 
véd allal képviselt Kratcsih. Antit u3 
javara Bodak János ellen 8<X) kor. 
es 2000 kor. s jár. erejeig 1007. évi 
szeptember ho ó-én es október 8-an 
foganatosított biztosítási kielégítési 
végrehajtás utjau le- es feJülfoglall 
és 825 koronára becsült következő 
ingóságok, u. m. az lí»07. V. 1767/2. 
sz. végreh. jkv. 1. es 3. es az lóul. 
V. 1941/3. sz. vb, jkv. 4--0. tételei 
alatt felvett kél ökör, igas szeker, 
ssecskavágó, széna es szalma nyil
vános árverésen eladainak.

Mely árverésnek a saloraijaujliel) i 
kir. jarasbirósag 1907. évi V. 937/ i. 
es 1907. V’. J941/5. sz. végzéséi
folytán 80U kor. es 2UU0 kor. tőke-

követelés ezeknek esedékes kamatai I 
váltódij és eddig biróilag már meg-1 
állapított költségek erejéig Sziir- 
nyegen alperes lakásán leendő meg- j 
tartására 1903. évi április hó 6 - ik 
napjának délutáni 4 (négy) óraja 
határidőül kitüzetik és ahhoz .i i • ni 
szándékozók ezennel oly megjegyzés
sel hivatnak meg, hogy az érin
tett ingóságok az 1881. évi L X  t. c* 
107. s 108. §-ai értelmében készpénz 
fizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek 
szüks'g esetén becsáron alul is el-1 
fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő in
góságokat mások is le és felülfog
laltatták és azokra kielégítési jogot 
nyertek volna, ezen árverés az 1881 
évi LX. t.-c 120. §. értelmében ezek I 
javára is elrendeltetik.

Kelt Sátoraljaújhelyben, 1908. évi 
március hó 20. napján.

Rosner Imre.
kir. bir. végrehjató.

Eladó ház.
A Dörzsik utczai 399. számú ház 

szabad kézből eladó.

Bővebbet ugyanott:
özr. K ö v ér  Jétzsefu én ú l.

jfyári idényre
gondozás végett a moly e llen !

Tisztelettel értesítem a n. é 
közönséget, hogy mindenféle téli i 
ruhát és szórmeárut nyaralásra,] 
egyszersmind kijavítás, esetleg 
átalakításra elfogadok.

Gondos és tiszta kezelés biz 
tositva van.

Ajánlom mühel; emet minden
nemű szörmeáruk készítésére.

Tisztelettel

Zsihovics Bertalan ,
szuesmester, Rákoczi-u. 30. szám.

K iadó  la k á s .
A Köztemető felé vezető 

utón újonnan épült házban 2 utcai 
szoba, konyha, éléskamra, előszo
bából és táskaniaraböl álló lakás 
május hó 1-től kiadó

zboray Bertalan.

BOKOR és TÁRSAI
yöztégla. fedélcserép alagc&o es hamotte agyag yyara
------------  SÁROSPATAK. ------------

*

}

ÉrtBíirjiik a t. építők üzüiuéget, hogy tekintettel tulhal- 
inozotl készletünkre, messze viliiken is elsőrangúnak elismert 
agyag kestiln.enye.nk kőiül a kővetkezőket méisikelt arakon 
müzlijük ki és pedig:

Hódfarkú fedelcserepet KXKJ ként 32 koronáért
ehhez gerinccserép dib.-ónként Ki fillérért.
Ezen kitűnő készitméiiyU csereppekkel való fedés olcsóbb 

a zsindelyeiéinél, egy ól 1 kor. 40 fillérbe kiről.
Hornyos tetócserep iOOO-ként 60 korona, a hozza való 

gerineeserép drb.-ként 24 fillér.
Alagcsöveink közül:

41/, - - 118 ram. belvilágu drbja 12 fill.
3 ‘/s — T9 „ „ „ 10 fill.
ay« — 62 ,  „ „ 8 mi.

Alagesőveiuk erősen égetett, szilárd és tartós Hiiyagu termékek.
Az árak Sárospatakon vaggonha rakva értendők. Ily 

árak mellett bármely más gyár legjobb minőségű áruinkkal 
szemben versenyképtelen. Mintát készséggel küldünk.

T ég la  é s  c s e ré p  á r u s í t á s .
Tisztelettel értesitj&k a n. é. épitő-közOnséget, va- f/l 

lantint az építész urakat, hogy a Torzsási téglagyá- 'U 
runkba felhalmozott kitűnő minőségű 1-sö osztályú 
tégla és fedélcserepet legolcsóbb napi árban árusítjuk. V  
A rendelménycket úgy helyben, mint vidékre a vevő 
kívánságára a saját fogatunkon is haza Szállítjuk.

Értekezni lehet Reinitz Elemér úrral (lakik posta 
közben). Megrendelő bárc/ák kaphatók: Gyarmathy 
Béla vegyeskereskedő és Waller Mór lakereskedő 
uraknál.

A n. é. vevűkozönség szives pártfogását kérik 
kiváló tisztelettel 

MÜLLER & REINITZ,
torzsási téglagyára.

lók. Í|!iirOM)li h  ífil/iUiii

Sátoraljaújhelyen
az életbiztosítással kapcsolatos betétüzletet üzletágai közzé 
bevezette és e célból a „Lordrecht" eletbiztositó intézettel 
lépett szoros összeköttetesbe.

Az üzletág lényege a következő « A belépni szándékozó 
kötelezi magát 1 koronás heti resztetek fizetésre. A befize
téseket in m kell feltétlenül heteiikint eszközölni, előre eset
leg több részlet is lel izet In tő. Ezzel kapcsolatban egyszersmind 
életét is biztosíthatja.

17 év elteltével, amikor is az 1 koronás heti befizetés 
kiiiiiulos kamataival együtt lü"U koronára nő fel, ezt a teljes 
összeget, vagyis 100" koronát kézhez kapja. Amennyiben 
azonban mai az első rciziet befizetése után elhaiáioznek, 
az egész 1000 korona haladéktalanul esedékessé válik. Il i 
azonnali a dijak belizete.-. t 15 < v > tölt beszüntetne, úgy be
tétjét kamatos kamataival együtt bármikor kézhez kaphatja.

A biztosítás kockázata rt évről-évre csökkenő minimális 
pótdij fizetendő, amely az utolsó évekbeli a korhoz mérten 
mar csak 2 fillért tesz ki.

Beléphettük 20— 60 évig terjedhető éhtkorban levők.
Egy-egy ügyfél több 1000— 1000 koronás tételt 

is jegyezhet.
Amidőn a nagyközönség figyelmét erre az életre való 

takarékossági imáira tisztelettel fe.hívjuk, még csak azt je 
gyezzük illeg, hogy az ország inas helyein létesített hasonló 
rendsz«r a legmelegebb fogadtatásban részesüli és ina már 
milliókra mg az az ö.s-zcg, ann-íy ilyképeii jegyeztetett.

Vidékiek beiizeté.M ikc t postatakarékpénztár utján eszkö
zölhetik.

Bővt bb felvilágositássid szolgál az üzletágat bevezető

Kereskedők, iparosok és gazdák 
hitelszövetkezete.

Uj nő i d iv a t te re m .
Van szerencsém értesíteni a helybeli és vidéki t. 

höl-yhö/önségot, hopfy Sátoraljaújhelyben (Jókai-utca
l l  42 ) egy, a modern igényeknek megfelelő

uj női Divattermet
nyitottam.

Uj divattermemben utcai, estélyi toiiletteket, pon
g> ólukat é-s angol kosztümöket a legdivatosabb kiálli 
tásban, mérték szerint készítek.

(jyászru h ák  24 óra  a la tt készülnek.
A t hölgyközönség szives pártlogását kéri

Líhrin M ariska,
női szabó.

Nyomatott. Laudcsmauu Miksa é l Tarsa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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