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A női szavazat-jog.
Azon alkalomból, ho; 

szavazat-jog érdekében 
küldöttség já rt a kép 
bán: Balogh Pál jeles 
sunknak egy derek \ 
je len t meg a Pesti 1 
Hz készte t engem is a ! 
szólnom ; és ha véleményem n 
melyekben el is tér az u nézet 
tol, remélem nem tulajdonítja a t

MATOLAI ETELE.

i/tiiNSuk okét örökös gyám-' 
alatti helyzetre, os ha neta-

’• tl.ITIKAl FÖMrXK ATAItS:
Dr. BÚZA BARNA.
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Azt azonban nem tagadom, ’jadonok is—  ha szülői házon ki-

:y a női la.i némely állá.vt még is elzá
°bry ! ó, runk elölök, — azt ne önzésből
tselOl iá/- t gyük hogy az a mi monopo-
| > 01 i 1iku liumuiik legyen, de inkíihb épen

ivére iÓké [az 0 érdel ökbo 11, mert az <zllen-
iapló't• .tű. kezik a nöies..ejggel, v,■>sy más

rdé .htz ilyen okból — úgy iemmist a va-

hogy a választói jog szükségét nő 
ink általában nem igen érzik ; s 
igy annak m egú jítása  sürgős 
szükséget nem képez.

A t. cikkíró ebből azt követ 
kezteti hogy kísérlete /. n a kül
lőid, várjuk meg annak ottani 

redm nyét, csak azután —  ki

vid laknak, és önállóak.
Hz tehát ugyanaz, mi hatvan 

év előtt már meg volt nálunk ; 
ezt minden setéibe ugrás nélkül 
elfogadhatjuk, ez se az országot, 
se a kész törvényjavaslatot fe
nekestül fel nem forgatná. —  
Cacterum Curthaginem . . . .  az

Mondják női választói 
kiiidötts

J°g
rben1 j .......

ellenmundási \ iszketegnek, járt hölgyek elkéstek, mert az |
De mielőtt magához a targ\ ni választási törvény-jav aslat már 1

hoz szólnék, legyen szabad meg neszen van, s1 azt az ö kedvö-1
jegyeznem, hogy a on nit 1. ., kért felforgat!ni nem szabad. —  |
tisztelt képviseld uraknak k ,. Ha igy* van is . az nem az 0 hi ,

- bajok, dokkal régibb idő óta van j
tek s gúnyolódó tréfákkal 
gették —  viselkedésüket nem tu
dom helyeselni. —  111 s/abad 
kérelemmel járulni : a kép.: c l  •- 
házho a műveltség kezdetii g 
tokán álló egyszerű földinűvc.vj, 
nek vagy gyári munkás »knak ; 
miért ne volna szabad muvtei 
hölgyeknek r es ha szabad : ak 
kor ezért nem szabad  o k .; kigu- 
nyolni; —  l>e más réssröl —  
ha egy kérvényező küldöttségei 
a képviselők trdavai é-. gunynyal 
fogadnak: miként hig\j ■ azon 
küldöttség, sót a nag) közönség 
is, hogy azon képviselők a kér 
vény iarg)a lelett komolyan gon
dolkoznak, és ha azt elutasítjuk, 
komolyan tárgyaltak felette, es 
komoly mcglontolas után utasi- 
tak el. Luin a üeiugyminisziur a 
küldöttségét komolyan fogadta 
es komoly teielettel válaszolt elő 
terjesztésükre.

Bocsánat őszinteségemért !
Aki igénytelen soraimat eddig 

olvasta, az elolt bizonyosan tel 
merült a kérdés — feminista va 
g)ok-é vagy sem ? Hat mivel 
minden kérdésre —  ha felelek 
—  csak őszintén akarok és szok
tam tce lm : e kerdesre az egy 
„igen** vagy „nem“ szóval nem 
telelhetek. 1 la az feminista, ki a 
nőket mindenben egyszerűé:, tel
jesen  egyenjogukka a karja térni 
a férfiakkal, ^boesássanak meg 
tisztelt hölgy eim) úgy nem vagy ok 
lem..lista. —  1 la azonban arról 
van szó, h >gy a hö'gyoknek is 
lehetővé tegy ük neme y válván

már szó 
mintsem

a női választó-jogról, 
a mikor az általános 

válasz;ói j  >g alapján készítendő 
iij val..-í, tasi törvény készíttetése 
a hivatalos körökben lelmerült. 
Ha tehat elkéstek, nem az o In 
baji ;;, de azoké kik a törvény 
javallatot készítik, mert azt tud 
niok at.vW/, uogy a nagy közön 
bégben tkéidoa régóta feiiiiCiuii. 
A abb kitejtendő álláspontunk 
mellett azonban a női jogból 
aiiy nyi, menynyit mi jona látnánk 
belő.e elfogadni, nem okozna 
nag) t dorgálást a kész törvéuy- 
javad. '.bán is.

Es épen ezért nem is képezne 
az olyan „setéibe ugrált*4 az 
oiyau siatif/tikai ad.uok nélkül 
is, amelyek a szóban forgó tör 
vényjavasiatűoz különben okvet
lenül nélkü ozhetetlen .k voltak.

Az telje .en ’gaz és hely es, 
hogy e kérdés miatt az uj vá
lasztási törvényjavaslat bemuta 
tását elhalasztani, vagy attól füg
gővé tenni nem szabad. —  De 
nem is szükséges.

Azt az állítást sem fogadom 
el feltétlenül és egyszerűen hogy 
szavazat-jogot óhajtó hölgyeink 
csak a külföldi propaganda, vagy 
a Mne Kousscl előadásától lel 

I buzdu'.va jártak el. Hiszen az 
, nem is lenne nálunk olyan hal

latlan újság és, mint alább bő-
n kifejt; ik, épen nálunk 

I M.igyaror.szágban volt már női 
választói jog  —  1848. előtt. Igaz, 

; hogy erre már most velem egy ütt 
csak nagyon kevesen emlékezhet-

rlt .-iink mi. Ii.it II n Ml va- ' ónálló magyar jegybank meg le
gyük annak bar.Uj i, hogy min- gyen.

ik . . .  m -n-1 Matolai Etele.

Az ipartörvényjavaslatról. A
lúggetlcnségi kórben Jolyú hó 
20 iitt. (huniét nulsoiinapjdu) dé
lután 4 órakor összejövetel 
lesz, amelyen H u z a liarna kép
viselő ismertetni lógja az ipar- 
törvényjavaslat másik felét, kikéri 
arról az iparosok véleményét, s 
felelni fog Gátliy Gézának az 
ipartestületi közgyűlésen elmon
dott hazugságaira. Kérjük az ipa
rosokat, hogy mind jöjjenek el. 
Győződjenek meg maguk az igaz- 
sági. 1, s szerint Ítéljenek. Amit 
pedig kifogásolnak, mondják meg, 
mert még mindenen lehet javítani, 
s igy kölcsönös megértésével 
egymásnak érhetjük cl, hogy az 
az uj ip.írtörvény tökéletesen jó  
legyen.

jünk csak a külföldi intézménye
ket utánozzuk, a külföldet maj
moljuk. Inkább saját eredeti ősi 

. . ra jnszkodjunk,
ezeket -- ha kell icjleszszük 
Lovább, tökélctesitvük, sőt ne 

• gondoljunk vele, ha a külföldiek, 
j nem lévén képesek azokat meg- 
| érteni, ki is nevetnek miattok 
l minket. íme maga .1 t. cikkíró is 
j mondja, hogy Magyarország ak- 
l kor járt el helyesen, ha nem 
1 adta oda magát . . kísérletezési 
j területül . . a küllőidnek, legfel* 
jjebb  azt próbálta ki itthon a mi 
1 m agyar tutajból :aiv\\

i lat lá-siu hTJgy állott e kér
dés itthon 18-48 előtt.

Minden teljes korú nemes cm- 
' l>cr (férfi) • lvezctt politikai jogo 
: kát —  tekintet nélkül vagyonára.
! Adó-cenzus épen nem volt, mert 
: hiszen a nemes ember n in tize- 
, tett adut. Azonban, ha a birtokos 
1: m s ember elhalt, özvegye ha 
térje birtokát özvegyi jogon bírta, 
\ugy magának volt birtoka a  zár- 
meg\ei tis .ti k a r - is követválasz- 
tűsön szavazattal bírt. —  Még én 
magam is láttam ilyenkor űzve- 

: gy eket a szavazat-szedő küldött
séghez járulni és szavazataikat le- 

, adni.
íme tehát magyar talajból fa

kadó újítás, vagy inkább nem is 
iijii.i ic. n •, ha ezt mo-t vissza-

üáthy úr.
Hímek nz urnák már kezd határ

talanná lenni a vakmerősége. Való
sággal rov-z szelleme az iparosoknak. 
Minden jó  törekvésüket megaka- 
dályo/./a. minden roszba beleviszi 
őket. Es ha az újhelyi ipartostUlet 
nemsokára valóságos romlásba fog 
jutni : emlékezzenek rá, azt tisztán 
üáthynak köszönhetik.

L-giíjiibb szereplése az ipartör- 
vény elleni kirohanás volt az ipar- 

Mileli közgyűlésen, vasárnap dél-

Aep-st mi gtoklN 1 azzal, bog) |V)lry a javaslatot olyan körmönfont,
hogy még ő, az 5 jogászi eszével se 
tudja megérteni.

No hat ebben nem a javaslót

zavazat-jogot nyernének a birto
kos özvegyeken kívül is:

1-szőr az önálló özvegyek te  li hibás, hanem a üáthy úr esze.
• I : . hogy a/, ém  n.-mesak

1 küi'MM’ n vagyonuk kezelésére ; m m jogászi ész, do egyáltalában 
jogi.-alva volnának. l ehat ép el j nem is alkalmas arra, hogy egyenes 
m-jüek, nem cseh dek stb. dolgokat mugórlsun. Csak ifirl.u

utakra van b. rendezve.
.-szór a saját \agyonüt keze-1 Ismertetésének a lényege az volt, 

l -sér jogosított teljes korú ha- ! hogy ez a javaslat sokkal rosszabb.az önálló megélhetés,, hogy nejnek

K a la p - é s  ú r i  d iv a t  üz le t! Szenes £ÍpÓt
Borsalino olasz. Jameson angol, Habig R  & C és l’ichlcr Antal gráczi kalapgyárak egyedüli raktára. “t P l  

Ajánlja nagy választékú legjobb minőségű űridival áruit, u. m .: legújabb divatu kalapokat, finom férfi czipők, fehér- 
nemück, nyakkendők, zsebkendők, esernyők, utiböróndök, bőrárúk stb. mindennemű úri divatcikkek különlegességeit.
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mint a mostani törvény, és igy el
vetendő. Igaz. hogy csak egy pár 
paragrafust olvasott fel, amivel ezt 
bizonyította, de ezek olyan rosszak 
voltak, hogy valósággal felháborodt ik 
rajta az iparosok és szidták Kos
suthot. (Azaz hogy Kossuthot csak

rosok még mindig hisznek a Uáthy 
hazugságainak. Csak a múltkor is
mertette részletesen az ipartörvény
javaslat egyik felét Búza Barna 
képviselő. Becsületesen megmondta 
azt is, ami jó, azt is, ami rósz van 
benne. Az eredeti szöveget olvasta

egy kiváló függetlenségi hazánkfia I fel, neru csalt, nem hazudott. Ott 
szidta: Klein Izidor) Ivóit Mutolai Etele, Szirmay István,

Nem tudjuk, melyik paragrafuso-' Némethv Bertalan, Czizy Béla,
kát olvasta fel Uáthy, de ha 
bői ő azt következtette, hogy az uj 
javaslat rosszabb, mint a mostani 
törvény, akkor ő vagy nagyon ér
telmetlen, vagy nagyon gonosz 
ember. Mert ez a javaslat a lég 
szebb alkotások egyike, amit ma
gyar törvény készítésben valaha pro
dukáltak, s különösön áldásos a 
kisiparosokra, mert miden benne 
t an, tjmií a kisiparosok évtizedek óta 
kívánnak. Benne van, hogy szakcso
portok lesznek az ipartestületekben 
minden iparág számára, hasonlato
san a régi céhekhez. Benne van, 
hogy ipart csak képesített iparos 
űzhet, tehát az iparosok legnagyobb 
sérelme, a korlátlanul szabad ipar 
üzés megszűnik. Benne van, hogy 
a képesítéshez nem csak gyakor'at, 
de vizsga is kell s a vizsga gya
korlati részből is ál), ami azonos 
a hajdani „remek* készítéssel. 
Benne van, hogy az inas is csak 
vizsga után lehet segéddé s ha 
megbukik a vizsgán tovább kell 
inaskodnia. Szóval minden lényeges 
kívánsága a kisiparosoknak benne 
van.

Mit olvashatott hát fel Uáthy, 
arai annyira nem tetszett az ipa
rosoknak, mikor ennek a törvény
nek a legtöbb intézkedése a lehető 
legjobb?

Kérdezősködtünk utána, de csak 
egy két dolgot sikerült megtudni 
abból ami úgy felháborította az 
iparosokat.

Mondják pl., hogy azt is olva>tu 
hogy ha az iparos a darabkámra 
dolgozó segédjét nem fizeti ki. ak
kor a segéd mindazt, amit ő készí
tett, elviheti a műhelyből s az az 
övé lesz.

Ha igaz, hogy ezt olvasta Gáthy 
ur, akkor arcátlanul hazudott. M« rt 
a javaslatban csak annyi van, hogy 
ha a segéd otthon dolgozik, nem a 
műhelyben, akkor nem tartozik 
addig a munkát kiadni, mig a 
munkaadó a bért meg nem fizeti. 
De akkor se lesz az övó a munka, 
nem adhatja azt el, hanem csak 
zálogban tarthatja addig, mig a 
bért meg nem kapja. Ez ma is igy 
vau s ez egész természetes dolog. 
(34!). §.)

Azután azt olvasta, mint mondják, 
hogy más városbeli iparosok min
den heti vásárra bejöhetnek a por
tékáikat árulni.

No hát ez még szemtelenebb 
hazugság. Csak azt mondja a ja 
vaslat, hogy vándoriparosok, t. i. 
akiknek nincs rendes telephelyük, 
csak folyton vándorolva űzik a mes
terségüket, (pl. a drótostóiok), beli 
vásárokon is megjelelhetnek. Ez 
ma is igy van. De a javaslat ezen 
is javít, mert kimondja, hogy az 
egyes városok még a/, ilyen ván
doriparosokat is mindörökre kitilt
hatják a területükről. (111. §.)

llát ha igy „ismertette** Gáthy 
uram az ipartörvényt, akkor két
ségtelen, hogy gonoszul félreve
zette, becsapta, megcsalta az ipa
rosokat. Hogy miért tette azt jól 
tudjuk : azért, mert Gáthy egy idő 
óta bizonyos valakinek, egy nagy 
pál Tónusának az érdekében azon 
működik, hogy a kormány ellen 
izgassa az iparosokat.

Nem is ez a baj. Hisz azt tud
juk, hogy Gáthytói minden kitelik. 
De az a sajnálnivaló, hogy az ipa

Hérics Sándor okos emberek, jó
akarói az iparosoknak, láthatták, 
hogy őszintén és híven ismertette 
a javaslatot. S az iparosok nézete 
az volt, hogy egy két hibát leszá
mítva nagyon jó a javaslat. Búza 
megígérte, hogy igyekezni fog a 
hibákat kija vittetni s azóta már 
Ígéretet is kapott, hogy az iparo
sokra hátrányosabb szakasz ki lesz 
javítva.

Erhetetlen, hogy ezek után meg 
most első szóra elhiszik Uáthynak, 
hogy a javaslat rósz és arra az 
eredményre jutnak, hogy az egészet 
el kell vetni.

Hát hiszen azt elérhetik könnyen. 
Kossuth \ i-szavonhutja a javaslatát. 
De akkor aztán nem tudjuk, hogy 
ki és hogyan fog majd az iparosok 
hajain segíteni, ha megmarad a 
mo.'tani ipartörvény.

Igazán bámulatos az < mberek 
elfogult gondolkozása és haladat- 
lansága. Huszonnégy év óta ja jgat
nak, sírnak, panaszkodnak a kisipa
rosok az ipartörvóny miatt s követe
lik annak megváltó, tat isát. S buszon 
négy év óta minden kormány c ak 
kinevette őket s nem tett semmit. 
Most végre jön Kostulh s minisz
tersége második évében már előáll 

kidolgozott kész ipartörvénnyel, 
amely a kisiparosok minden kíván
ságát megvalósítja. a kisiparosok 
halából bunkósbottal esnek neki 
s agyon akarják verni, pusztán 
azért, mert Gáthy Géza telehazudja 
a fejüket ! Hát érdemes igy az ipa
rosok javára tenni valamit ?

S itt un link Búza Barna — 
amit még « dd g egy képviselő se 
telt ilt — összehívja az iparosokat, 
megmagyarázza nekik a javaslatot, 
megkt rd<-zi, hogy mi a kifogásuk 
s igyekszik, lesz, farad, hogy min 
den a legjobban legyen az ő ja 
vukra, eredményeket is ér el, — 
kél hét mu va pedig mindezt el 
felejtik az iparosok, elhiszik a 
Gáthy hazugságait és Klein Izidor 
ral együtt szidják a függetlenségi 
pártot és Búza Barnát.

Ebbő csak az következhetik, hogy 
az iíytu magatartással elkeserítenek 
az iparosok mindenkit, aki önzet
lenül és jóakarattal fárad az érde
keikért s egészen belekerülnek a 
Gáthy Gézák hálójába.

Megáll az embernek az esze azon, 
hogy józan, okos iparosoknak, hogy 
Ehet Gathybau bizalmuk.

Tudják, hogy ez az ember Abauj- 
ban szo'gabiró volt, do lemondott s 
ide keni t, ilt lett kü/igazgatási 
gyakornok a varmegyén s ipartes
tületi titkár.

Azt hiszik, hogy az ember csak 
úgy pusziéból szokott lemondani a 
szolgabiróságról s elme..ni más vár
megyébe gyakornoknak ? Nagy oká
nak kell annak lenni s mi mar se
hogy se tudnánk egy ilyen ember
ben teljesen megbízni, mert biztos, 
hogy valami „hiba van benne**.

Ilt a vármegyénél Bari hős József 
oldalán dolgo/ott sok évig. A kor 
rupció rendszerének ideje alatt nem 
történt baja, de alig jött idő Hadik 
Béla, Barthossal együtt Gáthynak 
is „menni kelleti*. H .dik nem tűrte 
meg a varmegyénél. Vájjon ha 
megbízható, rendes ember lelt volna, 
elküdte volna ?

Alig hogy kicseppent a várme
gyétől, pártját fogta Székely Ivek.

Azóta is jó emberei egymásnak 
Gáthy úr tehát most a városnál 
közigazgatási gyakornok. Ütvén éven 
felül van s még mindig gyakornok. 
Sokáig tartanak az inas-esztendői. 
Szolgabiróságon kezdte s gyakor- 
nokságon végzi. Ez olyan, mintha 
valaki kauonokságon kezdené s 
kap áuságon végezné.

Szégyen még gondolni is arra, 
hogy egy ilyen emberben bíznak 
az újhelyi iparosok, hogy utána 
indulnak s hisznek a hazugságainak. 
Hát nem tudnak rendes múltú, 
megbízható, embert találni tanács
adójukul.

S mi mindenbe beleviszi őket? 
Belehajszolta a mostani telkük meg
vételébe, a i it ingyen kaphatott volna 
meg az ipartestület. Kifizettetett ve
lük haszontalanul .‘tOUO koronát. 
Persze mert igy lehetett nagy pará
dés deputaciót vezetni Székely 
Elekhez !

Aztán belehajszolta az ipartestü 
letet a székház építésbe. Hangosan 
hirdette, hogy nem hogy ráfizetni 
nem fognak, de hasznuk lesz belőle. 
Most pedig már kisül, hogy min
den iparos 1 forint 20 krt. fog 
évenkint ráfizetni, mert máskép 
nem jönnek ki vele. Mikor Orosz 
Mihály indítványozta, hogy ennyi
vel emeljék fel a tagdijat, őt erősen 
lehurogták az iparosok. De Gáthv 
bán, aki az egész dologban egyedül 
bűnös, bíznak tovább s elhiszik 
hazugságait.

Megcsinálta az iparosókkal az 
iparoskört, aminek semmi értelm
ijein volt, mert semmi szükség 
uiucs rá. Azt mondta, hogy bátran 
megcsinálhatjuk, mert a helyiséget! 
ingyen adja az ipartestüket. Most; 
mar azt mondja, hogy 5“0 forint 
bért fizessen az iparoskör. Ls hogy 
igazolja, hogy mennyire az önkép- 
zi 8 és a művelődés annak az ipa 
roskörnek a célja, hát avval kezdi, 
hogy kétheienkint bált rendeztél 
avval az ipuroskürrol, mintha az 
iparosok már úszkálnának a jólét
ben s már egyéb se hiányzuua 
nekik, csak hogy folytonosan tán
coljanak, mulassanak.

Nézzenek szét az iparosok az 
országban: tálalnak e még egy
iparosegyletet, amely azt tekintené 
legfőbb céljául, hogy mii’d-n mű 
sodik héten bált rendezzen? Min
denütt az országban komoly munka 
folyik, szövetkezeteket alkotnak az 
iparosok, gépeket szereznek be, tö
megesen rendelnek jobb és olcsóbb 
nyersanyagot. Ujhelyben egyebet 
se csinálnak, mint a Gáthy hecce
lésére minden második vasárnap 
táncolnak egyet. Így nem fog az 
ipar fellendülni I

Egy szövetkezetük van az ipa
rosoknak. nagyon okos, jó do og 
lenne. Hitel es árucsarnok szövet
kezet. Csakhogy itt is Gathy vezet, 
hat ezt is tönkreteszi. Arucsatnok 
ma sincs, hogy ptdig a hitelszö
vetkezet milyen siralmas, avval 
legközelebb foglalkozunk.

Egyebet mit tett Gáthy az ipa 
rosok javára? Mit használt, mit 
alkotott ?

S mégis bíznak benne. Egy em
berben, aki Ö0 éves korában szol 
gabirö volt s 50 éves korában gya
kornok. Pedig aki mester volt s 
vénségére inasnak áll be, ugye 
nem valami megbízható, nem ren
des ember az ?

Az ipartestük t vezetői becsületes, 
józan, derék emberük. Móré Danié

volitsák el Gáthyt maguk közül. 
Es mozduljon meg az egész ipa
rosság, mert bizony mondjuk, hogy 
addig nem fejlődhet Ujhelyben az 
ipar, mindig csak romlani fog az 
iparosok helyzete, mig Gáthy 
rázdá kodik az ipartestületben

ga

Sátoraljaújhely fejlődéséről.
Ha elfogatlanul bíráljuk, városunk 

fejlődésének menetét s mélyebben 
betekintünk az e t-'ien kifejtett mun
kálkodásokba. akkor sajnosán fog
juk tapasztalni, hogy addig mig ná
lunk a vez« tő egyének tevékenysége 
csak tervezgeti sek és végeredmé
nyében legfeljebb pénzintézetek sza
porításában jut kifejezésre, addig 
mig nálunk a felvetett eszme, bár 
mily hely esléssel találkozik is, meddő 
terv marad, addig más városok, ke
vés zajjal, de serényen dolgoznak 
városuk fejlesztésén, terveiket lé
pésről lépésre tett követvén, minde
nütt eredményt érnek el.

Nem szükséges messzire mennünk, 
hogy ezt lássuk, hiszen csak rövid 
idő előtt hallottunk arról, hogy Sze
rencs közjegyzőséget kap s most 
már a Szerencs-h' gyaljai vasút is a 
megvalósítás stádiumába jutott.

Azt is egész bizonysággal tudjuk, 
hogy Sárospatak hamarosan meg
kapja a járásbíróságot, adóhivatalt 
és telekkönyvet, kap megyei és ál
lami hozzájárulással épített vasutat 
és közutat stb.

Ezekkel szemben mi történik ná
lunk. Nem akaró\ rámutatni a Kos- 

Isuih szobor ügyére, hisz n úgy is 
tudja mindenki, Hogy e megyében 
született Kossuth Lajos, hát miért 
no legyünk mi az utolsók, szobrá
nak létesítésében, már csak azért is, 
mert ott van az ósdi, még az egész, 
ségre is káros helyiségekkel bíró 
vármegyeháza, melynek erkélye 
eléggé hirdeti azt, hogy valamikor 
ont an beszélt Kossuth Lajos.

Minek frisit em fel az. évek óta 
vajúdó szegény ügy rendezését, hi 
szén ez úgy is kivihetetlen s minek 
.-ürgessi in a gőzfürdő használhatóvá 
tételét s az eikerülhetlenUI szüksé
ges népfürdő létesítését, hiszen van 
inár vízvezetékünk, akinek módjában 
van berendezhet magának saját la
kásán kényelmes fürdőt, aztán aki a 
vasúti Állomáshoz ki akar sétálni 
vehet magának sár vagy porfürdőt.

H illem van egy más nagy dolog, 
amire rá akarok mutatni s ez az a 
nagy hiba. mely' akkor követtetelt 
el, midőn a helybeli állomás bővíté
sének munkálata megakadályozta* 
tolt.

Nem ismeretlen az. hogy a hely
in li állomás az évek óta tetemesen 
megnüvekedett forgalom lebonyolí
tására elégtelen, nem uj dolog az 
sem, hogy c miatt a vasút nagy ká
rokat szenved s sok szegény csalá
dot megfoszt a kenyérkereső család-, 
fő életétől, mert talán sehol sem 
fordul elő annyi vasúti baleset mint 
a hely beli állomáson, s eleggé isme
retes az i.«, hogy az állomás meg 
nem felelő volta, nemcsak a vas
útra, hanem a szállító felekre is 
rendkívüli karos hatással van.

Amikor tehát a vasul ezen tart
hatatlan állapotokon.segítendő, hoszu 
tárgyalások és többszöri megfonto
lás után \égre elhatározta, hogy az 
állomást tetemesen kibővíti, akkor 
midőn már az öaszi s ti rvezési mun-

Orosz Mihály, Tóth András mind kálatok befejezést nyertek s az épit- 
mintaképei a § komo'y, tisztességes, kezés megkezdéséiül c ak kevés idő 
okos magyar iparosnak. Hát nyíljon választott el bennünket, semmiesetre 
ki szemük, nézzenek szét, lássák sem szabad lett volna a városnak 
meg, hogy miiyen gonoszul vezeti mint egy kerékkötő közbe lépni s 
őket a romlásba ez a zavaros múltú »z egész művelet megvalósítását 
ember, álljanak a sarkukra, s tá- lévekre kitolni.

Zemplén vármegye legnagyobb és 

legrégibb polgári, papi szabó üz- 

lete és gyapjúszövet gyári raktára

Olcsó árak

£ászióji űLenrih
S átor a lj auj fia ly.

Pontos és figyelmes kiszolgálás.
Árjegyzék, valamint minták ingyen és bérmentve küldetnek.

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

megrendelések felvételére elmenni
Kifogástalan szabás.
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Vájjon nem gondol arra a város, 
hogy addig mig a vasútnál beveze
tőn mód szerint az újabb terveze
tok elkészülnek, az előirányzott 
összegek más állomások bővítésére 
lesznek esetleg felhasználva, vájjon 
nem fél attól, hogy egyszer csak 
arra fog felébredni liogy állomásunk 
helyett Sárospatak állomása lesz ki
bővítve.

Jó  lesz utána járni, hogy addL 
i mig a kis állomás bővítése el- 
határozotatik, a nagy állomáson a 
már előirányzott munkálatok meg
kezdessenek.

Barta Béla.

SZÍNHÁZ.

A nagy kabaré.
Holnap, csütörtökön tartják 

meg azt a nagyszabású kabaré
estélyt, melyet több i>mert mii 
kedvelőnk és társulatunk jelesebb 
tagjainak szives közreműködésével 
rendeznek az újhelyi hírlapírók 
a „Vidéki Hírlapírók Országos 
Szövetsége“ javára.

Hz a nagystílű, színes, tarka 
estély úgy erkölcsi, mint anyagi 
tekintetben fényesen fog sikerülni 
Erkölcsi sikert biztosítanak a 
szereplők, anyagi sikert pedig az 
az eddig nem tapasztalt óriá-i 
érdeklődés, mely a kabaré iráni 
városunk és vidéke közönsége 
körében nyilvánul.

Az érdeklődést fokozza az, hogy 
a rendezőség a kabarét megelő
zőleg semmiféle programmot nem 
ad ki. A számokat az előadás 
folyamán a conferencier fogja 
bejelenteni a közönségnek. Azon
ban, hogy megközelítőleg fogalma 
legyen a közönségnek ez estély 
művészi értékéről, alább adjuk 
a szereplők névsorát.

Közreműködnek : Barthos Pipi, 
Isépy Zoliánné, Gombos Gás- 
párné, Kossuth Iza, Rosenberg 
Erzsiké urhülgyek, Isépy Zol
tán, Friss Hciman, Kasztriner 
Árpád dr., Matyasovszky Kálmán, 
Székely Lajos urak ; társulatunk 
tagjai közül: Fenyvesi Olga, 
Haller Irma, Harsán) i Margit, 
Olasz Jolán, 1*. Szepessy Szidif 
Szécsi Emma színművésznők, 
Háncs Gyula, Jankó János, Sza
mosi Lajos, Torma Zsiga, Ujváry 
Miklós és Vitéz Róbert színmű
vészek, Lehel Károly karmester 
és a társulat férfikara.

Alig mentek ki az első érte
sítések a kabaréról, már szinte 
lázban volt a közönség s most 
már jegy is alig kapható az 
estélyre. A rendezőség a jó 
tékonycélra való tekintettel mér
sékelten felemelte a hely árakat. 
A helyárak a következők lesznek: 
Földszinti nagy és erkélypáholy 
9 K, Földszinti és I só emeleti 
páholy 8 K. Támlásszék 2 K 
40 fillér. I sőrendü zártszék 2 K. 
Il odrendü zártszék 1 K CU fiil. 
Karzati ülő 80 fii. II. cm. álló

80 üli. Karzati álló 40 fill. Diák
jegy 60 fill.

*
A rendezőség ezúton kéri fel 

a szereplőket, hogy a holnap d. e. 
10 órakor a színházban tartandó 
főpróbán szíveskedjenek pontosan 
megjelenni.

Szombaton

“gy agyoncsépelt operett, a „Bob 
lu rc-x** került színre telt ház előtt. 
Az előadás nem tartozik a Ieg>ike 
Elitebbek közzé, különösen Harsanyi 
Margit kisasszony fellépte kellett 
Gnos meglepetést. Nagyon csodál
juk. hogy a kisasszony vállalkozik 
i yen nem neki való szerepek el
játszó ára Az előadóiba csupin a 
mindig bájos Haller Irma és Szécsi 
Emma \ittek némi élénkséget, az ő 
szereplésük nélkül az előadás telje
sen élvezhetetlen lett volna.

Vasarnap
Strau<z : Cigánybáróját elevenítették 
fel. A kedves meséjü *'s a maga ne* 
m« be:i ulol<-rhet«‘tieiiül szép zenéjü 
operetté, csaknem telt házal vonzott, 
bar m r agyon /an csépelve. A jói 
rendezett előadás ra is szolgáit a 
nagy érdeklődésre; a nézőtéren 
lelkes hangulat uralkodott. 8zafh 
szerepében B. Polgár Fanny nem 
ke teli ugyan teljes illúziót, bár já- 
t» ka átgondolt és öntudatos voít. 
énekevei pedig összes eddigi sikereit 
felülmúlta. H ingja tisztán, üdén, 
ke lt tilosén csengett, egyes bravú
rosabb részletek után percekig zú
gott a taps . » többször kellett ismé
telnie. Tonna méltó partnere volt. 
Vannak játékbeli fogyatékosságúi, 
de éneklésével sokat feledtet. Fény- 
vesy O ga készületlenül lépőt: a szín
padra. Úgy latszik beugrott. De 
különben sem felelt meg ebben a 
szerepben. Vitéz, Ujváry, Szamost 
nagy igyekezettel és figyelemre 
méltóan alakítottak. A kórus néhol 
döcögött. A zenekar azonban kifo 
gástaiunul működött.

Hétfőn
llenequin éa Miilciud „Lili*4 c. ope 
re.le je ki rüli sziure, a szokottnál 
ki.-* bb érdeklődés mellett. A néző
tér hangulata bizonyságát adta un
nak, hogy a bájos meleg poézisü 
darab, és llervé melodikus, raffmúl
tán finom zenéje még mindig hat. 
A darab nagy sikert hozott Haller 
Irmának a címszerepben, ki uz este 
kitünően \olt diszponálva és nagy 
játékbeli készségéről győzött meg. 
Egész este stilszerü voit, hol lea- 
nyosan üde és eleven, hol asszonyo- 
san számító. A nagymama szomo 
rnan in iankóiikus szerepében sok 
közvetlenséggel alakit itt. Ezen szá
mai' zajosan megtapsolták, különö
sen belépőjét és a második felvo
násbeli csodaszép keringőt, melyet 
meg is ismételi, Pliauciiard szerepé
ben Barics dicséretesen buzgolko- 
dőlt és nagyon szépen énekelt, üj- 
vari nagybao-ija, minden izében ere 
d* ii és ötletes alakítás voit. Jankó 
és Szamost osztoznak még az est si
kerében.

Kedden
voit Kadeiburg A Nap bőse c. bo- 
liózai ának bemutatója. A darab csep
pet sem áll irodalmi nívón naiv, 
átlátszó szerkezetű, mindazonáltal 
sok or< deli ség, ötletesség van benne. 
Az előadás úgy rendezés; mint játék 
tekintetében, egyike volt a legjob 
baknak az ez irányban iáloltak kö
zül. Coriurs Loia szerepében Har- 
satiyi Margitnak nagy, őszinte sikere 
volt.Az eg) éniségének sok tekintet
ben meg nem felelő, nagyon fárasztó 
szerepei temperamentumosán eleve 
neti játszotta Jankó kifogyhatatla
nul ötletes, ügyes volt e g é sz  este, 
gyakra.i hangos derültségre hangolta 
a kevés számú közönséget. Epizód- 
szerepeikben igyekezettel és siker
rel debütáltak : B. Polgár Fánni, 
Olasz Jolán, Újvári, Szamosi.

II Í R E K .
—  Kinevezés. Az igazságügy minisz

ter dr. S c h ö p f  Antal győri járás- 
bírósági joggyakornokot a homonnai 
kir. járásbírósághoz jegyzővé ne
vezte ki.

—  Áthelyezés. Az igazságügymi- 
niszter K a r c a g i  Lajos homonnai 
járás bírósági jegyzőt a sátoraljaúj
helyi kir törvényszékhez helyezte 
át.

—  Nevmagyarositas A belügymi
niszter kiskorú G r ű u b a u m Lajos, 
Sándor és Ervin sátoraljaújhelyi la
kosok családi nevének „Györgyire 
kért átváltoztatását m« gengedte.

Halálozás. Karvázy Bál m. kir. 
honvédszazados, Hönscli Dezső mű
szaki tan. sógora 3 an Budapesten 
elhunyt. Temetése ó én délután 5 
órakor volt.

—  A gróf Széchényi pár Őrmezőn
Gróf Széchenyi László és neje 
Wauderbylt Giadis vasárnap d. u. 
1 éra 3ö perczkor érkeztek Uj- 
tiel) be. itt már igen nagyszámú 
közönség várta u pályaudvaron a 
fiatal part. A grufue azonban nem 
mutatkozott, csak férje voit az 
abiukbau látható, de o »eni reagált 
a tüntetésre. Az állomási vend g- 
icbeii * bedet rendeltek, melyet a 
személyzet a vonatban szolgáit fel. 
Ezután folytattak Útjukat Őrme
zőre. N átutalván kedves megiepetés 
erte a gróf nőt. A fa>u apraja 
nagyja az állomáson voit es mikor 
a vonat beérkezett hipp liipp hurrá 
kiáltással fogadlak. (jctuotó lobo- 
gudiszl óitötl uraltak és úrnőjének 
tiszteletére. A falucska hazait fö.- 
lobogózlak es zöld gaiylyai ékesí
tették uz egcsz útvonalat- A sűrűn 
fölállított póznákon a nemzeliaziiiU 
zászlók mellett olt volt mindenütt 
az Egyesült-Államok csillagos lo 
bogoja, a Szécheny i család cuuere 
es zászlója. Gyönyörű volt az idő. 
Mozsaragyuk durrogtak kora reggel 
óta és uz ünnepi zaj odavouzotta 
az egész hatart. A vasúti állotuu 
són száztagú küldöttség és lovas- 
bandcriuiu varia az otthonába térő 
házaspárt. Mikor Széchenyiek le
szabtak, hatalmas éljen zúgott föl. 
Az uradalom lutézöje néhány üd
vözlő szót mondott. A Szecneiiy i 
kastély eiöll fölállított tribünökön 
folierruhás .eanyok, asszon) ok és a 
járás Vezetői togialtak helyet. Őr 
mező öreg plébánosa kü.-zotótto a 
beVouUló párt. Délután iiépünntp 
volt kítioubózö versenyekkel. A 
Széchényi pár is niegjeleient a uop- 
üunepeu. Széchényi hazussaghiiak 
eiulékere, huszonötezer koronás 
alapítványt tett egy őrmezei kisded- 
ovó céljaira. A grófi pár e hónap 
végéig Öl mezon marad.

—  Az eszmei palyazat lejárt. A 
város tulajdonul képező lelkek éas 
épületek értékesítésére, városháza, 
színház építésére hirdetett eszmei 
pályázat t. hó 8 án lejárt, összesen 
3 palyazat adatott be, melyek na
gyobb vonatkozásban majdnem egy
forma tervet ajanlanak elfogadásra. 
Örömmel lakjuk, lé gy végre k e z d  a 
megvalósulás fűié haladni a városi 
telkek és épületek hasznosítása iránt 
indított akció. Bízunk városunk li. 
polgármesterében, hogy mint eddig, 
ezután is szeretettel fogja felka
rolni a város étdekeil s igyekezni 
fog az eszmei pályázat eredményét 
gyorsan dűlőre vinni. Ezt megki 
vauja különben a varos érdeké.

—  Az ipartestulet közgyűlésé. A 
sátorul jaujlielyi ipartest Uiel f. hó 
Ö-Hii d. u 3 urakor évi rendes köz 
gyűlést turloll az ipartestületi szék
ház tanácsleme ben. A gyűlés első 
tárgya, a zárszámadások bemutatása 
volt. Második tárgyról az ipuilörvény 
reformjara vonatkozó javusia. üsmer- 
tetősét tűzte ki Gathy ur. A gyű
lés végén O r o s z  Mihály a lein ók 
indítványozta még, hogy tagdí
jak 2 kor. 4ü fillérrel emeltessenek 
fel, nu rt különben nem kepes uz 
ipartestület u székház annuitását fi
zetni. A közgyűlés az indítványt el

vetette ugyan, de mint halljuk Gáthy 
ur jóvoltából az újra napirendre ke
rül, A gyűléssel lapunk más helyén 
foglalkozunk részletesen.

— Vizsgálat a munkáibizto-
sitó pénztárban. D rechslir mi-
nisteri tőszámtanácsos ma délben 
városunkba érkezett, hogy a mun- 
kásbiztositó-pénztárnál vizsgálatot 
tartson. Hát úgy látszik mégis 
bűzlik Dániában.

— Öngyilkos gimnáziumi tanuló. Egy 
szép reményekre jogosító ifjú vetett 
véget életének folyó hó 4-én Sátor- 
aljvujhelyben. Egy alig 17 éves 
fiatal ember, aki még nem ismerte 
az élet küzdelmeit, akit semmiféle 
gondok, terhek még nem bántottak, 
aki még részese volt a szülői gon
dos ápolásnak. A végzet azonban 
úgy hozta, hogy a kelleténél hama
rabb kerüljön arra a bizonytalan 
útra, mely a szerelem titkos biro
dalmába vezet, mely számára való
ban sötét veremmé vállott. Az ön
gyilkos ifjú Fithrer János, a helybeli 
főgimnázium VI ik osztályának tanu
lója volt, akiben Führer Károly 
itteni dohányjövedéki liszt fiát gyá 
szolja. Temetésén részt vett a fő
gimnázium ifjúsága is a tanári kar 
vezetésével.

—  A satoraljaujbelyi Önsegélyző 
hitelszövetkezet hivatalos helyiségét
a Kazinczv-utcza 5. st. házba 
(Friedrich féle ház) helyezte át.

— írnokot alkalmazok irudámban
azonnal. Dr. Behyna Dezső Ügyvéd 
Sátoraljaújhely.

— Alaptőke felemelés A „Gálszóosi 
Polgári Takarékpénztár t. t.“ igazga
tósága eddigi 1U0.000 K alaptőkéjé
nek 200.000 K-ra való feicmélésót 
h atározta el s e célból 500 darab 
200 K névértékű részvényt bocsá
tott ki.

— Tüzek. Folyó hó 6-án két tü
zeset is volt Sátoraljaújhelyben; 
rövid idő alatt a harmadik. Ai 
egük tűz a Májuskut utcza sarkán 
levő korcsmánál történt, a hol a 
korcsmaros egyik lakóházának te
tőzete égett le ósmeretleii okból. A 
tűz éjjeli */« 1 órakor Ütött ki és 
csakhamar belekapott a korcsma 
z.-midelyttitőzetébo is, melynek azon
ban a F r i s s  Heinian parancsnok 
vezetése alatt kivonult tűzoltóság 
elejét vette és a tüzet rövid idő 
uialt lokalizálta. A másik tűz R a k 
ni a ii y i Janosnénak Palotás ulczai 
házában voit f. hő Ö-áu délután 
háromnegyed 4 órakor. Itt a sér
téséi gyuiadt ki, mely közvetlenül 
a szomszéd ház mellé van építve. 
A kivonult tűzoltóság itt is ide
jében beoltotta a tüzet és mindeu 
további veszedelmet elhárított.

— Rákóczi cipőkrémet követeljünk 
mindenütt. 5n/0 u kassai Rákóczi- 
szobor alapja javára. — Egyedüli 
gyártója . S z é k e l y  és T á r s a  
K a s s a .

M T r —

i
[ s M f o n n A s VASME6Y!
alkalikus natron-lithion gyógyvíz

Orvosilag ajánlva: h ú g y s a v a s  d ia t h e s i s ,  
köszvény, c u k o r b e te g s é g ,  g y o m o r ,  v e s e  s  

húgyhóljag bántalmaknál stb.
Mint üdítő és borviz páratlan.

Bővebb felvilágosítással szolgál a

központi iroda: Bptsl J . ,  T á ti -k ín t  ü .
Főraktár: NAGY FERENCZ 

urnái Sátoraljaújhely.
Kapható: gyógytárak, drogériák 

és fUsserUzIctekben.

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

Kiadótulajdonos:
LANDBSMANN MIKSA,
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94/16—1908 vb. szám.
Árverési hirdetmény.

Alulirott kiküldött végrehajtó az 
1881. évi LX. t.-o. 1012. § a érteim 
ben ezennel kb'zhirré teszi, liojrv a 
budapesti VII. kér. kir. jbirósagnuk
1907. Sp. 1. 1092/3. sz. a. a budi- 
pesti Vili. X. kér. kir. járusbTÓ -ig
1908. í>p. V. 68,3. számú \ * gz* > 
által Biitz és Braun ezég (lakn % 
Budapesten V. kér, Bálvány-u. 1!» 
szám), Weinor Gyula ezégbudapesti 
lakos javára, Weisz Lipót királyin 1- 
meczi lakos ellen 32 Kor. 20 0 í- r 
92 kor. 72 fiil. tokék, ennek 11*07. 
éri október 24 napjaiéi számítandó 
5 százalék kamatai és eddig össze
sen 66 kor. 82 íill., perköltség kö
vetelés érőjéig elrendelt bút. ki é- 
gitési végrehajtás alkalniav.il hirói- 
lag le- és felülfoglalt és 1140 *or. 
becsült fűszeráruk, rövidáruk, gyer
tyák, gyufa, szappan, fe s t  ók a; u. 
cérna, liszt tarró, cukorkák, hólyag- 
papír, kókusz z>ir, lekvár, bein g, 
hagyma, tizedes mérleg, makörio. 
kotöpatuut, szallagok, seprűk, kapóid, 
pipa. kések, súroló kefék, szenljanos 
Kenyér, dara, enyv, ri/.s, edesitett 
italok, kötéláruk, rafíia, meszelő, 
gyula, réztisztitö, csizma zsir, szekér 
kenőcs, olaj, szilvórium, keserű so. 
baizsir. mosó szóda, csoniagolopaj-ii. 
kék víz, tintából áiió-ingóságok nyil
vános árverés utján eladaliiak.

Mely árverésnek a királybenneczi 
kir. járásbirósagi V. 94/8. .-z. ki
küldést rendelő végzése folytán a 
helyszínén, vagyis Királybeliuecziu 
Weisz Lipót végrehajtási szen
vedett lakásán leendő eszköz
lésére 1908. április hu 14. napjának

délelőtt 10 óraja batáridőül ki i/.ctik 
lés ahhoz a venni szándéVozók oly
raegjegyzósis« 1 hivatnak nej. hogy
az érintett inyóságok ezen árveresen,
az 1881 , évi LX. t. e. 107, § ii értei
mébeu u legtöbbet ,i-érőnek be cs-
áron a)111 is eladatni fognak.

Az eíarve r.'zendö iiigóságok. vétől
ára az 1881 . évi LX., t. ez. 108. §•
han int:-gall;ij-itolt 1- Ítéljek szerint

T ég ía  é s  c s e ré p  á r u s í tá s .
épio;-közönségcr, va- 
T crzsási tégiagyá-

lesz fizetendő. Végül folliivatnak 
mindazok, ki!, az elárverezendő in 
góságok vételárából i végrehajtató 
követelését megidőző kieTévitti tév 

én ré
szükre foglalás korábban i s/közölte. 
telt volna é- eza végrehajt;.-i jegyző
könyvből ki nem tűnik, elsőbbségi 
bejeit ütéseiket az árverés megkez
déséig •alólirt kiküldöttnek vagy 
Írásban, avagy pedig szóval beje
lenteni tartoznak.

A törvényes határidő a hirdet 
menynek a bíróság tábláján Liliig 
gesztését Lövető imptól s/ámittali 

Kelt Királyhelnn e/,, 11*08. április 
Iió 1. napján.

Hlinyánszky Gyula.
kir. jl*. Írnok, kiküldött.

E iau o  h á z h e ly .
liajiando vagyok Andráü.sy- 

utcai 4U. számú házamnak a 
Hegyeskor: nezó nyugati végéből 
15 'I íny i darabot építkezés 
céljára m eg je le lő  á r o n  e l
a d n i

M alolai Lteie.

Tisztelettel értesítjük a n. 
lamint az építés/. urakat, hogy 
runkba felhalmozott kitűnő minőségű 1-ső osztályú 
tégla és fedélcserepet legolcsóbb napi árban árusítjuk. 
A rendelménycket úgy helyben, mini vidékre a vévé) 
kívánná ára a aját fog álunkon is haza szállítjuk.

Értekezni lehet ReinitZ E lem ér úrral (lakik posta 
ki>/ben). Megrendelő bárc/ák kaphatók: Gyarm athy 
B éla  vegyeskereskeüő és W aller M ór lakercskedö 
uraknál.

A n. é. vevőközönség szives pártfogását kérik 
kiváló tisztelettel

M ÜLLER & REINITZ,
turzsási téglagvára.

' í ^ f u u s ^ ű í á S r ^ s u s ^ i S í f ^
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Uj n ő i d iv a t te re m .
Va • ■ vid< ki t.

^  hblgyl. ö/(>nséger, l g) Sátoraljaújhelyben (.jókai-u tca
42 ) egy, a modern igényeknek megfelelő

iiiyes unni
felvétetnek a

y/» U j d ív n i
[. O lu i iá l

v  L t;i l i i in ,  nu'-rt

( i .  . - / r

öivaitcrmct
-t'i’ ii u tc-i, estélyi to iiíetteket, fon- 

igol kcsztür. i l-.ei v , <Kvír.o.-abb liálli
-rím 11 tc-k

ÜU. l

r a / l l í T  ' i 
& m A m  i k ;- 
w a e m im v

V KAPHATÓK MINDEN JO*\.
| rA P IR K tí lL S it tD C  *

g ;  •’ .
,

Kapható :

Íaniesnítri; Jüíiksa is itvy yicclj
papiikcrcskeíiíeiUn Sflcríijsujhily.

készülnek.
párt logásat u rí

ULrin M ariska,
női szabó.

Eladó K iadó  la k á s .
egy másfél holdas teljesen bctc-1 A Közti tudó felé vezető 
lepitett szőlő a „Tompán*, v. la- utón ujcnn;-ii éj ult há/l an 2 utcni 
mint egy pince és bot ház szüreti! s Obn. k iii)l;i. <1 1/mra, előszó- 

edén)ekkel cg) ült 
Bővebbet C s e h i/  P é t e r n é l

Sátoraljaújhely. j Zbor&y Jc r la la ii

kt.n> 1
Ihából i s fáhkan arát ól álló biká
in ájus hó 1-tul kiadó

Egy jó karban levő bicikli 
megvételre kerestetik.

— Cim : a kiadóhivatalban,

lili'öüíiU l'S Kü/iiuíi iiiiuKZOlfiliPZlÜl'
S au raijau jh ely en

az cictbiziosdással kapcsolatos betclüzietti üzletágai közzé 
bcvi /.iiti é.- e t i . .i „l orcrccllP  túlbiztosító intézettel 
lépett szoros ütszer ötletesbe.

Az üzletág knyege a következő : A t e.ipni szánd- kozó 
köleit/. 1 magúi 1 hoioii«»t h u i-sZitteh liZcteaert. A betize*- 
tésekci iáin Kell foletiiuui hetin!-int eszkczöiui, e.órc eset
leg több résziét is it-litt lln to. Ezzel kupcsu.alban egy szt mund 
ételét iá biztosíthatja.

17 év eiteitevei, aim..or i.> az 1 koronás heti befizetés 
kamatos kuni..útival i gyuil 1C(,0 l.oiomua i.ö lei, ezt a leijos 
öbüi get. vagyis 10üt) koronát keihez kapja. Amennyiben 
azonban műi az tiso rcsz.cí bclizcicst után ciúataloznck, 
az egcsz 1U0U korona t.a.auckiau.r*ui esedékessé vauk. lia 
uzi.ni>. n ü i j . i k  bt-l izei-I lo u  nőit b> .-/.imie lin , Úgy be
tétjét kamatos kamatúival egy mi hamukor kézhez kaphatja.

A biztu i;aa kec. .«>:atu n evrö. evro Csökkenő nuntmális 
j. üij lizeUndo, uineiy az uioiso evci.b- n a Korhoz iu- rleii 
inuf csak 2 fillért tesz ki.

Be.éphelm k 20—00 évig U ijidllttö élitkorbaii levők.

L ü ) - e fc> i-fcytti töb b Ibbu— lübíi K c ro n ts  té te lt
is jegye/diei.

Antidén a nugyközöi -g fipyt mit írre az életre való 
tukán ko. súgi rut viia liszt* i iut i it hívjuk, m g csak azt je 
gyezzük meg, hogy nz ur.-zi-g iu... heyein u U sittlt lunoiiió 
reiidszv r a legmelegebb tugaötatásbau ívsziaÜit és ma mar 
ini.iiukra rag az az os. ztg, amely ilyképen jegyeztetett.

Vidékiek beiiztte.M ikcl pt-.-UiiakNrékpéiiziár uijáii eszkö
zölhetik.

Bwv-Ld) ft ív ilágii.-ita:. .1 szolgái az üzieiugat bevezető

vy-omatoif Laodesrrano • «K>» Taraa könyvnyomdájába e Sátoraljaújhely.

Jteitskcfiók, iparosok ás gazdák 

e
líitelszövcikezeie.


	29

