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Levél Szappanos Istvánhoz.
Irta : Dr. Búza Barna

Kedves jó  Szappanos Pista bá
tyám ! Nem akarlak boszantani a 
• hírős város* határozatának em
legetésével, csak ebből az alka 
lomból óhajtanék avval az igaz 
nagy tisztelettel és szeretettel, 
amelyet mindig érzek irántad, 
egy pár őszinte szót szólni a te 
szeplőtlenül tiszta jó  magyar lel- 
kedhez, amely bizonyára épen 
olyan szép tiszta, mint az a te 
gyönyörű hófehér pátriárka hajad, 
amit most pártjelvényül hordoz 
körül az országban Lengyel Zol- 
tánék z a g y v a l é k  kompániája

Épen Lengyel Zoltánról volt 
szó akkor is, mikor egyszer már 
Írtam hozzád levelet ebben az 
újságban. Akkor is arra szólított 
lel téged Lengyel Zoltán, hogy 
miután rajta kívül már csak te 
vagy igaz hazafi ebben az or
szágban, hát lépj ki Kossuth párt
jából, csatlakozzál hozzá, vagyis 
állj az ő élére és igy egyesült 
erővel mentsétek meg a hazát. 
Én azt irtain meg erre abban a 
levélben, hogy rajtad és Zoltá
non kivül is vagyunk azért még 
egynehányan, akik igazán szeret
jük ezt a mi szegény hazánkat s 
kívánjuk annak a függetlenségét 
de ha valaki gyorsabb és bizto
sabb utat mutat annak a kivivá
sára, mint amelyen most Kossuth 
vezet, bizony elmegyünk utána. 
De csak kiabálni, csak  szidni 
mindenkit s nem mondani meg, 
hogy mit kell hát csinálni, ho
gyan kell hát azt a függetlensé
get elérni : ez vagy nevetséges 
gyerekeskedés % vagy rosszindulatú 
zavaré sinálás.

T e akkor helyeselted ezt a 
gondolkozásomat. Emlékszem jó l, 
azt mondtad avval a te kedves 
kecskeméti kiejtéseddel : „Igazad 
van. Mög is logom mondani an 
nak a Zoltánnak, hogy te Zoltán , 

te mög vagy bolondulva  l M

Alig több, mint egy esztendeje 
•nnek, Es ime, te most avval a 
Zoltánnal együtt dikeziózol Kos
suth ellen és a függetlenségi párt 
ellen.

Es készülsz bejárni az orszá
got a te balpárti elvtársaiddal. S 
előttetek fog tényeskedni min
dig a világhírű Zoltán, aki már 
eddig is számtalanszor megmen
tette a hazát, mert neki a hazát 
megmenteni csak annyi, mint más 
közönséges embernek egy mia- 
tyánkot elmondani. Ezek a jó  
urak aztán viszik lobogóul a te 
galambfehér hajadat s hirdetik a 
magyar népnek, hogy ne higyjen 
Kossuthnak, ne bízzék a függet
lenségi pártban, mert a hazát 
nem mentheti meg és a függet
lenséget nem vívhatja ki más 
csak ők.

Hát kedves £>ista bácsi, mielőtt 
a kecskeméti levéllel zsebedben 
elindulnál erre az országmegváltó 
körútra, csak egyet kérdeznék 
tőled. Igazán hiszed, hogy Kos
suth Ferencz áruló ?  Igazán hi
szed, hogy megvalósíthatná már 
most a függetlenséget és csak 
azért nem valósítja meg, mert 
nem a k a r ja , mert a császárnak 
akar kedvében járni ? Es igazán 
hiszed, hogy a függetlenségi pár
tiak, akikkel együtt voltál eddig, 
akik jó  részével együtt küzdöttél 
évtizedeken keresztül, hogy azok 
most mind egyszerre elvtagadók, 
a függetlenség árulói lettek ? E l
hiszed, hogy azok a mi jó öreg 
mintaképeink, akik egy-egyjhosszu 
életet töltöttek a függetlenségi 
törekvés szolgálatában, egy 7h a li 
Kálmán, egy Ily és Bálint, egy 
Penyotszky  Sándor, egy P ap  Elek, 
hogy ezek is most mind egyszerre 
elhagyták a magyar népet, meg
tagadták a függetlenséget s b e 
hódoltak a császárnak? Es ellii-1 
szed róluk, meg a többiről mind, 
hogy hütclenek lettek a függet- 
lenséghez és a magyar hazához' 
és hogy ma már nincs más igaz 
magyar hazafi, csak Lengyel  Zol
tán, meg a társai ?

Nem, édes Fista bácsi, te ezt 
nem hiszed. Nem lehet, hogy el- 
higyjed. Ilyet csak Lengyel Zol
tán hihet el, akinek már rögesz- 

I méje, hogy a világon ő az egyet-

len becsületes ember és igaz ha- j 
zafi.

Es mégis elhagytad Kossuth 
Ferenczet. Szeretted ugy e dicső
séges apját, a kormányzót 1 Szol
gáltad is híven, És fiát milyen 
könnyen el tudtad hagyni mégis. 
Milyen hamar elhitted annak a 
szent nagy embernek a fiáról, 
hogy feladta, elárulta az elveit. 
En istenem, hát csak úgy, első 
szóra el lehet az ilyet hinni? Ha 
látnám, ha ő maga mondaná, 
akkor se tudnám elhinni, hogy 
áruló lehet a Kossuth fia. A ki
ben Kossuth L ajos vére fo ly ik , az 
nem árulhatja e l  a  f  üggetlenséget.

Hogy Lengyel Zoltán lapja 
napról-napra árulónak nevezi Kos
suthot, azon nem csodálkozom. 
Ha Jézus Krisztus lejönne a földre, 
ezek arról is kiírnák, hogy váltó- 
hamisító, vagy liliomtipró. E zek  
előtt nem szent se név, se becsület, 

se hit, se érzés. De hogy Szappa
nos István is köztük van 11 logy ő 
is segít sárral dobálni a Kossuth 
nevei 1

Mért cselekszel te is igy, Fista 
bácsi ? Mit akarsz elérni, egy utón 
haladva azokkal ? A függetlensé
get ? Hát azt hiszed, nem meg
valósítanák ma, ha lehetne? De 
nem lehet, nem bírjuk, hosszú , 

komoly , türelmes munkával ke ll 
megalapoznunk, hogy elérhessük. 
Azt a munkát kezdtük el mi mos
tan. Tudtok más utat, amely ha
marabb hozzá vezet ? Tudtok 
eszközt, fegyvert, amelylyel ma 
kivívhatjuk ? Mutassátok meg, 
mondjátok meg, mit kell hát ten 
nünk s bizony mondom, hogy 
megtesszük. De a valóság az, 
hogy nem tudtok ti semmit mon
dani, mert ma az egyetlen he
lyes ut az, amit mi követünk.

Eddig itthon a honátok és a 
nemzetiségek állták útját minden 
munkánknak. Most harmadik aka
dályozónak jöttök ti. Nem mon 
dóm, hogy szövetkeztetek velük. 
De ők támadják a kormányt. Ti 
a másik oldalról támadjátok. Hát 
csak természetes, hogy megköny- 
nyititek az ő munkájokat.

Harczoltok a házszabályrevizió 
ellen, mert az a szólásszabadsá 
got megöli. Hát az a szólássza
badság, hogy H odzsa  Milán be-

[ adhasson minden paragrafushoz 
160 indítványt s mindenikre név
szerinti szavazást kérhessen ? Ezt 
a „szent44 jogot akarod te to
vábbra is megtartani H odzsa és 
Lukácsiu  számára ?

Kedves Pista bácsi, hidd el 
nekem, nem illesz te abba a tár
saságba, amely ha nem is egyet 
értve, de együtt, egyszerre és 
egy okból támadja a kormányt 
Pető  Sándorral, Mezőfivel, Luká- 
csiuval és Supilóval. Hidd el ne
kem, hogy Lengyel  Zoltánon, 
meg az ő társain kivül is vannak 
még jó  magyar hazafiak és igaz 
függetlenségiek ebben az ország
ban, akik szeretik annyira a ma
gyar függetlenséget, mint ők, de 
tudják, hogy azt nem a szájuk 
lármájával, hanem a kezük és 
eszük munkájával kell kivívni.

Látod, Kecskeméten értik és 
tudják ezt. Értsd meg te is és 
térj vissza közénk 1

lanitóképző-intéieti tanárok
nagygyűlése Sárospatakon.

A tanítók tanítói hazánk minden 
részéből összeseregleltek, hogy ré
szint anyagi és erkölcsi ügyeiket 
megvitassak, másrészről az ujounau 
megnyilvánult eszméket a társadalom 
javura a megvalósulás ösvényére 
tereljék.

Zaszlódiszt öltött Sárospatwk vá
rosa mar hétfőn, f. hó 13-an, amely 
napon az egyesület vezetősége nagy 
ünnepélyesseggei fogadtatott és a 
messze földről érkezett tanárok is
merkedése volt a kizárólagos pro- 
gramm.

A tulajdonképeni közgyűlés f. hó 
14-én d. e. 0 órakor kezdődött a fő
iskola imatermében, est közebéd kö
vette, majd a tartalmas nap magas 
színvonalú hangverseny nyel végző
dött. Ma pedig a tisztujitás eszkö
zöltetett.

Közleményem csupán a közgyűlés 
ismertetésére szorítkozik, mert itt 
kerültek felszínre oly kérdések, me
lyek egy tökéletesebb generáció ne
velési szisztémáinak megoldására 
vonatkoznak. Szívesen ragadom meg 
az alkalmat, hogy ezen nagy fontos
ságú kérdéseket a nagyközönséggel 
megismertessem.

A közgyűlést dr. Balé .József 
egyesületi aleinük nyitotta meg.

Özivélyeseu üdvözli a miniszter 
megbízottját, Mceumr Ujula főispánt, 
Novak Lajost, Sárospatak főbíróját, 
gróf Majlalh Józsefet, mint a köz
gyűlés egyik illusztris előadóját

Kalap- és úri divat üzleti Szenes fipót S ‘“ *>
p p -  Borsalino olasz, Jameson angol, Habig P. & C. és Pichler Antal gráczi kalapgyárak egyedüli raktára.

Ajánlja nagy választékú legjobb minőségű űridivat áruit, u. m .: legújabb divatu kalapokat, finom férfi czipők, fehér
re müek, nyakkendők, zsebkendők, esernyők, utibőröndök, bőráruk stb. mindennemű űri divatezikkek különlegességeit.

_____ K izárólag jó árú  ! J V *  M érsékelt szab ott á r  1
L o p u n k  4  ö l e i ü l
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▼égül Baregssásay István kir. tan* 
felügyelőt és Hodossy Béla képző- 
intézeti igazgatót.

Katonáné Thuránszky Irén volt az 
az első felolvasó. A tanév folyamán 
elhunyt Peres Sándort méltatta. Elő
adása tömör volt és a nagy féifiu 
életpályájának minden mozzanatára 
kiterjeszkedett. Mint ember szerény, 
jellemei, mint költő kiváló, de mégis 
a tanügy veszitett a legtöbbet Peres 
Sándor elhunytéval. Pedagógiai ira
tai és köuvvei maradandó alkotások 
és még sokat várhattunk tőle.

Az előadót lelkesen megtapsolták. 
Utána dr. Sáfrány Lajos a nagy
váradi tanítóképző igazgatója érte 
kezett a psychologia köréből. Bár 
elnök a vitát szűkre szabta, vélemé
nyemet el nem hallgathatom. Helye
sen összefoglalta a lélektan fontos
ságát a tanítás és nevelés szolgála
tában, de gyakorlati vonásnak — 
mint , azt egy felszólaló helyesen 
megjegyezte — előadásában nyoma 
sincs. Az egész száraz vázlatnak 
tűnt fel. A gyermekpszichológia kül 
földi munkásait élénken dicséri; nem 
feledkezik meg Meiimanóról, Layról, 
a kísérletezés nagymestereiről, Wundt 
laboratóriumáról, de mintha hazánk
ban még ez irányban egy lópés sem 
történt volna, bölcsen hallgat a kí
sérleti pedagógia magyar munkásai
ról. Hisz e téren, hogy többet ne 
említsek, Hanschburg Pál dr. és Nagy 
László már évek óta óriási munkál
kodást mutathatnak fel, sőt a gyer
mektanulmányozásra alakult társa
ságunk időről-időre beszámol kuta
tásainak eredményéről. így hat fur
csán esett, hogy a jelenlévő Nagy 
Lászlónak kellett ismertetni munka
társát, dr. Hanschburgot, kinek újab
ban a gyermeki elmétől írott müve 
valósággal eseményszámba megy.

Dr. Sáfrány után az előadási he
lyet gr. Majláth Jczsef foglalta el. 
Értekezésének tárgya: .Mit várunk 
a képzőintézetek hatásától a mi szo
ciális munkákban.** Szó, a mi szó, 
jól esett a jogegyenlőség szent elveit 
egy élő gróf ajkairól hallani. Lelkes 
hangon tűzte ki a célt, amelynek 
kivitelét a tanítókra és a tanítók 
tanítóira bízza. Hangoztatta a nép
nevelés és nemzetgazdaság rokon
ságát. kiemelte % képzőintézet nagy 
hivatását, 0  magát a szociálpedagó- 
gusok táborába sorozza s a tanítók 
bán munkatársakat lát.
• Előadásával kapcsolatban az ország
szerte ismert Qeőcze Sarolta fejtette 
ki a tanterv sociális vonatkozásait. 
Szeriute nem az a fontos, hogy a 
szociológiát a tanítóképző disciplinái 
közé sorozzák, hanem a sociológiai 
érzék kifejlesztése. Rendkívül érde
kes és kedvesen előadott szavakban 
mutatja meg az irányt. Példának 
hozza fel a történelmet, hol a szo
ciális vonatkozásokra kitűnő alkalom 
kínálkozik. Meg kell világítani a ke
reszténységet, mint sociális tényezőt. 
A „Szabadság, Egyenlőség, Test
vériség*4 elveit ne hagyjuk a phrá- 
aisok pariagán, hanem világítsuk 
meg szociális alapon- Ne hirdessük 
azt sem, hogy a nemzet csak nyel
vében él, de erkölcsében is.

Ezután fejtegeti az etnographia 
fontosságát, a szünidőnek h .sznos 
értékesítését azonképen, hogy a 
tanító jelöltek e népszokásokat meg
figyeljék és megfigyeléseikről a 
tanév elején beszámoljanak. A szó- 
ciilis eszmék terjesztésére az ön
képzőkör is hivatva van. A szövet- 
keseli tanfolyamuk szintén e célt 
szolgálják, sőt a tanítójelöltekre a 
szabad tanítás hivatása is várakozik. 
A tanárokat sociológiai tanfolyamo
kon kell kiképezni stb. stb,

Bátnily magasztos és szép irány
zat ez, egyes dolgokra nézve véle
ményemet itt is kinyilvánítom.

Eltekintve attól, hogy az ügy 
előadói a szociólógiát és szocializ
must gyakran összecserélték, nem 
nyújtottak világos képet a szociál- 
pedagógia fogalmáról. Mert a tanító 
ezen irányzatot kétféleképen fog
hatja fel: 1) az uj generációnak 
sociális alapon való kiképzést, mely
nek velem együtt sok 100,000 hive 
van, de melynek teljes programja ma 
még utópiának látszik : 2. azon in 
tózményeket értelmezhetjük a fenti 
jelzővel, a melyek a társadalom, 
nálunk csak az istenadta nép bol- 
dogitására teremtetnek.

Ezek az intézmények ina már 
csecsemőkorukat élik, tehát a valóság 
küszöbénél vagyunk. Vannak gyer
mekotthonok, e célra gyermekna
pot tartanak, minden nagyobb köz
ség munkás kaszinót létesít, a me
lyet a népkönyvtár létesítése követ 
és a legfiatalabb hajtás : a szabad 
lyceum.

Hogy a tanítóktól sokat várha 
tünk e dologban, az téuy, de nem 
minden tanító éri el azt, hogy egy 
községet irányítani refolraálni tud
jon. Csak kiváló tanítók mutathat
nak fel eredményt, de törekvésük
ben impulzust nem a képzőintézet- 
ben, hanem saját egyéniségükben 
találnak.

A mai tanítóképzés határozottan 
hibásnak mondható. Négy esztedő 
alatt általános műveltséget és szak- 
képzettséget nem nyújthat. Taní
tóvá a tanítót az élet és a saját 
buzgalma teszi, a képzőből keve
set hoz ki magával. És mégis Geő- 
czo Sarolta már a tanítójelölttől 
azt várja, hogy etnographiai mun
kálkodást fejtsen ki, megfeledkez
vén arról, hogy ehez kiváló érzék 
szükséges, szabad tanítást vár tőle, 
nem gondolván arra, hogy 1000 
okleveles tanítóból 10 tud ily irány
ban működést kifejteni. Hogy pedig 
a tanítás sociális moderben folyjon, 
ez nem csak a képzőiutézetben fon
tol®, de minden nevelő iskolában. 
Es a ki pl. a történelmet csak az 
adatok halmazával ismerteti, annak 
fogalma si.ics azon régi mondásról, 
hogy u történelem az élet mestere. 
Es igy van ez minden tárggyal.

Nem folytatom tovább. Bár még 
sok mondani valóra lenne. De 
rátérek még legközelebb egy önálló 
cikk keretében.

A közgyüiés 1 órakor végződött. 
Ezt közebéd követte a melyen sok 
szép felköscöntő hangzott el. Fel- 
köszöntütték a királyt, minisztert 
és államtitkárt, a főispánt, Mailáth 
grófot, a kir. tanfelügyelőt s az 
egyesület elnökét. A lakoma lelkes 
hangulatban ért véget.

Kertész Ödön.

MEGYE fiS VÁROS. 
Közigazgatási bizottsági filése.

Zemplén vármegye közigazgatási 
bizottsága f. hó 13-án d. e. 9 óra
kor tartotta rendes havi ülését a 
vármegyeház nagytermében. Az ülé
sen Meczner G jula főispán elnökölt. 
Jelen voltak a referensek közül. 
Bernáth Aladár, Isépy Zoltán, tb. fő
jegyzők, Görgey Géza Bessenyey Zénó, 
Mattyascmszky Kálmán, aljegyzők, 
Pintér István árv. elnök, dr, Szirma) 
István t. főügyész, Somogyi Bertalan 
t. alügyész, Löeherer Lőrincz t. fő
orvos, Eiserth István, kir. ügyész, 
Berefrscdszy István tanfelügyelő, 
Mauks Endre pénzügyigazgató, 
H'ónsch Dezső műszaki tanácsos és 
választott tagok közül : grf. AnJrássy

Sándor, Lehoczky Endre. grf. Mailáth 
József, Aíatolai Etele, Meczner Béla, 
dr. Molnár Bó'.a, Nagy Barna, Né- 
methy József, és br. Sennyey Miklós.

Bernáth Aladár tb. főjegyző ol
vasta fel az alispán március havi 
jelentését. A jelentés elejeit ifj. 
Meczner Gyula halálával foglalkozik 
az alispán és indítványára a bizott
ság a főispánnak részvétét nyil
vánítja. Majd áttér a személyi vál
tozásokra és szabadságolásokra, J e 
lenti, hegy a szinnai főszolgabíró 
Durcsinszkv Béla papházai körjegy
zőt állásától felfüggesztette és he
lyettesítésével Szántó Sándort bízta 
meg. Tüzeset 23 esetben fordult elő, 
ebből 3 okozott nagyobb kárt. Ame
rikába kivándorolt 154, visszatért 
491 egyén, útlevél 147 adatott ki. 
Az adókivetés és fősorozás folya
matban van. Az utak jó karban 
vaunak forgalmi akadály nincs. J e 
lenti még az alispán, hogy részt 
vett a Hegyaljai-Mádi vasút alakuló 
ülésén, ahol aleluökkó választották. 
A tavaszi munkák folynak. Az idő
járás kedvező, A vetések állása át 
lag jó. Szőlőmunkák folynak. He- 
lyenkint takarmányhiány van. Be
érkezett 2227 ügydarah, hátralék 
nincs. Az alispán előterjesztés során 
Beregszassy kir.tanfelügyelő bejelenti, 
hogy Széchenyi László gróf és neje 
26ÜU0 koronát adományoztak az őr
mezői ovoda céljára. Indítványára 
jegyzőkönyvi köszönetét szavaztak 
a grófi párnak.

Az aljegyzők tették meg előter
jesztéseiket. A Gálszécsi izr. hitk. 
tagjaira hitközségi adókért az állami 
adó l00°<rát vetette ki. Felebbezés 
folytán a miniszter a határozatot 
megsemmisítette és a hitközséget 
alapszabály készítésére utasította. 
A bodrogközi tiszaszabályzó társulat 
kérvényét — melyben telefonjának 
aa újhelyivel való összekapcsolását 
kéri — hiányos felszerelés miatt 
visszautasították. 30 kivételes nősü
lés iránti kérelem közül 25-üt párto 
lólag terjesztettek a honvédelmi mi
niszterhez. Deutsch ágcsernyői tej- 
kereskedőt tejhamisitásért 100 knr. 
fő és 20 korona mellékbüntetésre 
ítélték,

A tiszti főügyész, alügyész, árv. 
elnök, t. főorvos, tanfelügyelő, kir. 
ügyész, pénzügyigazgató és az ál- 
lamépitészeti hivatal vezetője tették 
ezután előterjesztéseket, melyek ké
sül csupán a pénzügyigazgató elő
terjesztése bir fontossággal a kö
zönségre nézve. 1474608 kor. 10 
fillér egyenes állami adóból befolyt 
404439 kor 31 fillér. Hátralék 
1070168 kor. 77 fillér. A kir. hel- 
raeci adópénztári ellenőrt a bírói le 
tétek kezelésénél tapasztalt vissza
élések miatt állásától felfüggesztet 
tek.

Az ülés déli 12 órakor ért véget.

—  Meyyegyülói. Zemplénvármegye 
törvényhatóságának évnegyeden köz-1 
gyűlését f. hó 26-ának d. e. 9 óra 
jára tűzte ki. Dokus Gyula alispán. 
A közgyüléá fontosabb tárgyai: 1) 
Az ifj, Atet snet Gyula elhalálozása 
folytán megüresedett sárospataki 
főszn'gabirói, valamint az ezen állás 
betöltése. 2) A belógymi nisztet lei 
rata az uj vármegyeháza építése 
tárgyában. 3) A belügyminiszter le
irata Garam Aladár és társai által 
a közigazgatási bíróságnál emelt pa
nasz tárgyában. 4) A sátoraljaújhelyi 
Kossuth-szobor helyének kijelölése. 5) 
Alispán jelentése a tisztviselőknek 
pénzintézeteknél, részvénytársasá
goknál, vagy vállalkozásoknál viselt 
igazgatósági, vagy felügyelő-bizott
sági tagsága tárgyában, 6) Tiszti 
főügyész véleményes jelentése Sá 
toraljaujhely r. t. város képviselő

testületének 200000—150000 korona 
kölcsön megszavazása iránt hozott 
határozata tárgyában.

X  Városi közgyűlés. Sátoraljaúj
hely város képviselütestületo ma 
délután 3 órakor rendes évnegyedes 
közgyűlést tartott, melyről részletes 
tudósitást jövő számunkban hozunk.

X  Az állandó választmány Ülése. 
Az állandó választmány f. hó 27-én 
d. e. 7 órakor ülést tart.

SZÍNHÁZ.
B. Polgát Béla színigazgató f. hó 

12-én, vasárnap tartotta utolsó elő
adását ebben a szezonban. Ezúttal 
csupán a legutóbbi esték kritiká
ját adjuk le, legközelebb azonban 
bővebbet) foglalkozva a próbaszezon
nal, megtesszük arra észrevételeinket.

Csütörtökön
lett megtartva a I)r. B ú z a  Barna, 
É h l é r t  Gyula és dr. N a g y  Béla 
lapszerkesztők védnökségével a Vi
déki Hírlapírók Orsz. Egyesületé
nek nyugdíjintézete javára rende
zett Cabaret előadás, melyen a szín
társulat legjobb erőin kívül rósztvett 
néhány tehetséges műkedvelő is. A 
színház a szószoros értelmében zsú
folva volt. A nálunk szokatlanul 
nagyfokú érdeklődést az előadás úgy 
rendezésével, mint tartalmas és él
vezetes műsorával meg is érdemelte, 
mert a közönségnek egy igazán ke
délyes estélyben volt része.

K o b o z  Ilugó hírlapíró rövid de 
tartalmas prológusa után, a zenekar 
Offenbach : Orpheus a pokolban c. 
nyitányát játszotta L e h a l  karnagy 
vezetésével, kinek művészi egyéni
ségről a színházi idény folyamán 
többször megemlékeztünk. Ez este 
is sok rutimal és temperamentummal 
mélyen járó felfogással és biztos 
kézzel dirigált és az énekszámokat 
művésziesen kisérte zongorán. Szer- 

eményei közül, az estély folyamán 
a „Király esküje“o. férfinégyes lett 
bemutatva a társulat teljes férfi sze
mélyzete és a „Magyar Vígjáték 
Nyitány**, a zenekar által. A forma
ilag tökéletei, iudenciózuz, melodikus 
müvek nagy tetszését arattak.

V i t é z  Róbert a conférencier sze- 
szerepében, mindvégig kifogy hatat 
latiul szellemes, ötletes volt. Övé az 
ezt sikerének egy jelentékeny része.

A társulat tagjai közül Szamosi 
és Olasz Jolán szavalattal szerepel
tek. Szamosi egy mulattató zűrza
varos költeményt adott elő nagy 
hatással, Olasz Jolán pedig Németh 
Pál hírlapírónak Mese c. hangulatos 
költeményét mondta el, annak min
den szépségét érvényre juttatva. 
Haller Irma, B Szepessy Szidi, Torma 
és Barics énekeltek, szokott nagy 
sikerrel. Minden számuk után ráadást 
kellett adniok. Fenyvesi Olga és 
Ujváry ügyesen táncoltak. Ugyan
csak üjváry és Jankó  adták elő 
Lánczi Aladár hírlapíró sikerült Wie- 
land párjelenetét, gyakran hangos 
derültséget keltve.

A műkedvelők közül elsőnek 
Isépy Zoltánná úrnő jelent meg a 
színen, ki stilszerü rococo jelmez
ben Farkas Imre: Pierre és Ninon 
c. költeményét tzavalta nemcsak 
helyes felfogással, de tökéletes 
hanghoi dozással és mimikával, szé
pen színezve. A szép költemény és 
az előadó rokonszenves megjelenése 
nagy hatást keltett Szűnni mm 
akaró taps jutalmazta szereplését. 
Dr. Gombos Gáspárné és Vitéz a 
Varázskeringő melódikus Picolo du
ettjét adták elő ; melyet háromszor 
kellett megismételniük. Dr. Gora- 
bosué szereplései elé mindenkor a

Zemplén vármegye legnagyobb és 

legrégibb polgári, pap! szabó üz

lete és gyapjúszövet gyári raktára

Olcsó árak.

<£ászlóji őLenrik
Sátoraljaújhely.

Pontos és figyelmes kiszolgálás.

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

megrendelések felvételére elmenni. 
Kifogástalan szabás.

Árjegyzék, valamint minták ingyen él bérmentve küldetnek.
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legnagyobb érdeklődéssel néztünk. 
Aa o rutinos, ternpararaenturaos 
tánca, eleven graciozus mozdulatai, 
messze felülmúlják azt a mértéket, 
melyet műkedvelőkkel szemben szok
tak alkalmazni. Friss lleiman ur a 
Uassanova és Cornevillei harangok 
c. operettek egy-egy áriáját éne
kelte. Erős baritonja, kellemesen, 
tisztán csengett. Szintén sok meg
érdemelt tapsot aratott.

Az erkölcsileg és anyagilag is 
fényesen sikerült előadásra hihető
leg sokáig szívesen fog közönsé
günk viszagondolui.

Péntek.
A pénteki est azt a bizonyságot 

hozta meg nekünk, hogy a János 
Vitéznek még mindig van közön
sége. Igaz, péntek félhelyáras nap, 
de még sem mertük volna hinni, 
hogy a nézőtér telve legyen. A 
címszerepben Haller Irma ismét 
nagy sikert aratott, bár az első fel
vonásban fővárosi primadonnák Já 
nos Vitéz sablonjai után indulva 
játszott. Nem volt meg ez alakításá
ban az a meleg közvetlenség, mely 
az 5 művészi egyéniségének leg
jellemzőbb sajátsága, liuska szerepé
ben Fenyvesi Ül a nem tudott elég 
szende lenni, hangja nem felel meg 
e szerepnek. B. Szepesi Szidi (ki- 
rály-kisaszony) kifogástalan éneké
vel ismét nagy sikert aratott, de 
játéka az este sok kívánni valót 
hagyott hátra. Battcs is inkább 
elénekelte, mint megjátszotta Bagó 
szerepét. Kisebb szerepeikben B. 
Polgár Fánny, Ujváry, és Szamossy 
érdemeinek említést. A kórus ismét 
feltűnően döcögött. A rendezés 
nagyon kezdetleges, minden ötlet 
nélküli volt. H.

Szombaton

a „Vig özvegy "-et adták Haller 
Irmával a címszerepben. Erről az 
előadásról, ép úgy, mint az előző 
estiről, semmi jót sem mondhatunk, 
hacsak neiu akarunk a zenekarral 
foglalkozni, mely az estén oly ki
válóan jó volt, hogy mellette még 
jobban feltűnt az előadás gyenge
sége. Sokkal jobb volt a

vasárnapi

bucsueiőadás. A „Sárga csikó“ cimü 
népszínművel búcsúzott el a társulat 
a közönségtől. Ez estén oly előadást 
produkáltak színészeink, melyben a 
legnagyobb fokú roszakarat seiu ta
lálhat kifogásolni valót. Különösen 
Haller Irma ragyogtatta az estén 
istenadta tehetségét. Gyönyörű szép 
magyar nótáit oly megkapó közvet
lenséggel adta elő, hogy a közönség 
alig tudott betelni hallgatás ával, 
mellette kitűntek m ég: Bátosy, 
Jaukó, Ujváry, Vitéz és Bátossyné.

H Í R E K .

Cmlékül az elköltöződnek.
A ver Sacrum igazi, mély, meg

rendítő gyásza *. az év tavaszán, az 
élet tavaszán elköltözött közülünk 
a mi büszkeségünk, megyei fiatal* 
ságunk daliás virága, arany lelkű 
barátunk — Meczner üyuszi.

A régi luagyarabb idők fiatalsá
gának jellemvonásai ragyogták be 
egész nemes lényét. Helyt állt ko
moly munkában, vigasságban egy
aránt. Hivatalában kiváló munka 
ető, szorgalmas, lelkiismeretes, pon
tos, aki magyar virtusnak tartja 
egész szívvel megfelelni a beléje 
helyezett bizalomnak. De megmu
tatja a magyar virtust akkor is, ha 
hegedű szó mellett búsulni kell a 
hazáért. Hát még, mikor csárdást 
já r t : ott volt akkor a lelkében a 
magyar faj egész délezeg rátartó- 
sága. Lát-e még nemes Zerapléiivár 
megye düledeső nagyterme olyan 
öntudatos magyar csárdást ebben a 
petyhüdő, bostonos világban? Én

azt hiszem az ő helye sokáig be
töltetlen marad a zöld asztalnál is, 
a fehérnél is.

Oh, te fekete fátyollal megszomo- 
ritott tavasz, mi a te vétked, hogy 
kerted legszebb virágai közt pusztit 
a nagy kaszás? És te kaszás, te az 
élet kertjének hivutlan napszámosa, 
minő titkos ok mozgatja karod ami
kor a derékhadban vágsz rendeket ?

Mikor a Csontkéz megérintette a 
már ledőlt virágzó tölgyöt, a virá
gok hervadni kezdtok rajta, fenyő 
szerűvé fonyadtak levelei. Aztán 
egy ponton bevágott a kasza és a 
vágás nyomán kifakadt — a czip- 
ruság.

A gyász és az örök élet illatát 
jerjeszti ez a virág.

A megsárgult tölgyből örökzöld 
cziprus hajtott ki . . .

Miért sírunk hát ? A tölgy élete 
múlandó, a cziprus el nem hervad 
többé . . .

Igen. mikor a tölgy kidőlt, mikor 
a Ver sacrum virágos kertjére fe
kete fátyol borult, mikor baráti szi
vünkből könyeket fakasztott a gyors 
hervadás szemlélése és mikor egy 
emberpár szive csaknem meghasadt 
a fájdalom súlya alatt — megszólalt 
a lélekharang . . . .

Tudjátok e mit hirdetett az? A 
virág halálát és egy uj virág szü
letését. Akkor történt a dicsőséges 
átváltozás, akkor olvadt be egy 
megtört fiatal élet a ragyogó Örök 
életbe. Akkor telt a mi szomorkodó, 
hervadozó Gyuszinkból vidámarezu. 
örökké virágzó cziprus-lélek ! . . .

Azt kongatja a harang, amit az 
érezposánok a temetők kapui fölött 
évezredek óta kürtőinek a siket vi 
lág füleibe : Resurrecturit, Feltáma
dunk !

A lélekharang szól . . . imádkoz
zunk 1

Ambrozy Ágoston.
•

Ifj. Mectner Gyulát f. hó 11 én 
délután 3 órakor helyezték örök 
nyugalomra. Már d u. 1 órakor 
óriási embertömeg lepte el a főis
pán Kossuth utczai hazának tájékát, 
ahonnan d u. 2 órakor szállították 
át a halottat. A vármegyeháza ud
varán már ekkor ott voltak a vár
megye és uz összes közhivatalok 
tisztviselői hivatalfőnőkeik vezeté 
sével, az 5. honvedhuszárezred kül
döttsége és nagyszámú gyászoló 
közönség. A gyászszertartást Novdk 
Lajos sárospataki főiskolai lelkész 
végezte, kinek imája előtt a pataki 
főiskolai énekkar egy gyászdalt 
énekelt. Novak lelkész magas szár 
nyalásu beszédben búcsúztatta az 
elhunytat családjától és barátaitól, 
kiemelve az elhunyt közpályán 
szerzett érdemeit. A szertartás után 
a vármegye tisztviselői a halottas 
kocsira helyezték a koporsót és a 
főiskolai énnekkar gyász dala után 
megindu't a mintegy ezer főnyi 
gyászoló közönség, hogy utolsó 
útjára kisérje, a mindenki által 
annyira szeretett ifj. Meczner Gyu
lát.

— Személyi hír. L e n g y e l  Já 
nos, ra. kir. honvédezredes a mis
kolci 10-ik honvódgyalogezred pa
rancsnoka folyó hó 14-én a helybeli 
honvédzászlóalj felett szemlét tartott 
és másnap várwsunkhól állomáshe
lyére visszautazott.

— Áthelyezel. A, i^azságiigymi- 
niszter Csernitzky Kálmán tokaji 
járásbirósági Írnokot a sátoraljaúj
helyi törvényszékhez áthelyezte.

—■ Halálozás Özv.  ̂ dr. S t e i n e r  
Lajosné, szül. Schőn Ilona f. hó 
10-én élete 40-ik évében Budapes
ten elhunyt. Az elhunytban üzv.

dr. Schőn Vilraosné leányát gyá
szolja.

— Megjutalmazott tanító. A zerap- 
lénvárraegyei magyar nyelvet ter
jesztő egyesület, a magyar nyelv 
terjesztése körül tanúsított kiváló 
előmenetel és buzgó munkálkodásért 
100 kor. jutalmat adott Vázsonyi 
József laborcfői áll. isk. ig. tanító
nak. Dr. Gróf Hoyos Viktor járási 
főszolgabíró akadályoztatása folytán 
Dr. Görgey László szolgabiró adta 
át f. hó 2 án ezt a jutalmat a meg- 
jutalmazottnak egy iskolai ünnepély 
keretében, melyen megjelent a járás 
egész intelligenciája.

—  Adományok a tüzkarosultaknak 
AnJrássy Sándor orsz. képviselő u 
kurucfalvai tüzkarosultaknak 1000 K 
készpénzt és Ü00 db. fenyő épület- 
fat ajándékozott. — Gróf Széchényi 
Láczló őrmezői nagybirtokos pedig 
500 koronát küldött a homonnai já 
rás főszolgabirájához ugyancsak 
a kurucfalvai tüzkárosultak közt 
leendő kiosztás végett.

—  Az Iparos-Kör estélye A. nem
rég megalakult Iparos-Kor máris 
nagyarányú tevékenystget fejt ki 
tagjai szellemi nívójának emelése 
érdekében. E cél elérésére f. hó 20 
án, husvót másodnapján, az Ipartes
tület székházában felolvasó estélyt 
rendez. A műsort a jövő számunk
ban fogjuk közölni.

—  Hangverseny. Wemer Sárika 
oki. cimbalom-művésznő és Rossi 
Koaina a czernowitzi opera énekes
nője, kik tavaly nálunk is fényes 
sikerrel hangversenyeztek, f. hó
19-én vasárnap Ungváron lépnek 
fel. Mint értesülünk hangversenyük 
iránt nagy az érdeklődés. Werner 
Sárika masnap nálunk is fellép az 
Iparos-kör hangversenyén.

— Keménytüzek Az utóbbi napok
ban több kémény tűz volt a város 
bán. Ezek között a legjelentősebb 
az A d l e r  József Justus- és Rá- 
kóczy-utca sarkán lévő házban tör
tént kéméovtüz volt, a hová kivo- 
nu't a tűzoltóság is és rövidesen lo 
kalizálta a tüzet. Ha a tűzoltók ide 
jében nem érkeznek meg, a kémény 
tüzből nagyobb veszedelem is szár
mazhatott volna.

— Mulatság Tolcsván. A tolcsvai 
iparosok az alakulandó vadász-kör 
javára 1908. április 20-án husvét 
másod napján a „Korona** szálloda 
termeiben zártkörű tánczestélyt ren
deznek.

— A borbélyok és a husvót. A
saujhelyi fodrászok értesit'k a nagy- 
közönséget, hogy husvét második 
napján üzleteiket egész nap zárva 
tartják.

— Nyilvános köszönet. A sátoral
jaújhelyi izr. Népkonyha egylet 
fenntartásához pénzbeli adományaik 
kai újabban, a következők voltak 
szívesek hozzájárulni, akiknek az 
egylet alant irt vezetősége ezúttal 
halás köszönetét mond. Klein An- 
dorné, Keresztessi Lajosné 10—10; 
Biumenfeld Adolfné, dr. Davidovics 
Jenőné 6—0 ; Gecsei Jenőné, Waller 
Aladárné, dr. Erényi Manóné 5—5 ; 
dr. Klein Károlynó 4 ; Haas Margit 
3 és Haas Béla 2 K, összesen öt
venhat korona. 1908. április 6-án 
Reichard Annin e. a lel nők, György 
Lajos e. titkár. E helyen jegyezzük 
meg. hogy a Népkonyha egylet 
működését mu't hó 31-én fejezte 
be. Ez idényben összesen 6030 sze
mélyt láttak el ebéddel.

— Pályázat. A sátoraljaújhelyi 
törvényszéknéljrodaigazgatói állasra 
2 hét alatt lehet beadni, a pályázati 
kérvényeket.

—  A sok bába között elveszett a 
gyermek Havajban egy gyermek- 
szülésnél két oki. és két dilettáns 
bába működött közre. Segíteni azon
ban nem bírtak a szegény anyán, 
s ahelyett, hogy valamelyikük or
vosért ment volna, addig piszmog
tak, mig az anyu és a gyermek el
pusztultak. Ez alkalommal fény esen 
beigazolódott a régi magy ar köz
mondás : „sok bába ktfsbu elvéss a 
gyermek,"

—  Lopások. Kerekes Anna férj.
Horváth Jánosné a folyó hó 14-én 
tartott hetivásáron Krauss helybeli 
cipőkereskedő sátrából két pár cipőt 
lopott. Rajtacsipték és átadták a 
rendőrségnek. Kol l ár  Jánosné nap- 
számosno a pályaudvari farsktárból 
fát lopott. A vasúti alkalmazottak 
tetten érték és átadták a rendőr
ségnek.

—  Megszökött elmebeteg. Breszto- 
vics János, 54 éves, magas termetű, 
szakállas, szürke ruhába Öltözött, 
volt kassai lakos, kőműves folyó hó 
9-én a némahegyi elmebeteg-telep
ről megszökött. A rendőrség körét- 
tetése iránt intézkedett.

— Templom tolvaj. Liptdk Ferenci 
asztalos, 22-én d. e. betért a nyír- 
jesi korcsmába és hitelbe pálinkát 
kért. Természetes dolog, hogy a 
korcsmáros nem adott neki. Efelett 
való elkeseredésében elment Detra- 
falvára és d. u. 3 és 4 óra között 
betört a gk. templomba, kirabolta 
a kis templomka pénztárát és 64 
korona készpénzt vitt el. Még 
ugyanaz nap este visszatért a nyir- 
jesi korcsmába és pálinkát kért, 
melyet egy arany tizkoronással fi
zetett. Onnan 23-án Tapolyhanus- 
falvára ment és egy kereskedőnél 
box cipőt és kamgárn ruhát vásárolt 
50 korona értékben, majd nyomta
lanul eltűnt. A templom rablót erő
sen nyomozzák a csendőrök, mert 
nem lehetetlen, hogy most a jobb 
ruhában még sikeresebben fog a 
kis vidéki templomokban garázdál
kodni.

—  Hét hétig felakasztva. Kiskörö
sön az urad. erdőben, egy paraszt- 
ember felakasztotta magát és hét 
hétig lógott a faágon, mig végre 
e héten egy uradalmi kocsis, aki 
vesszőket akart vágni a fa mellett, 
belebotlott a hullába és észrevette. 
A hulla teljesen ép volt, a hideg 
tavaszi levegő megóvta a feloszlás
tól, csupán a szemét vájták ki a 
madarak. A hatóság nyomban ki
szállt a helyszínére, de legnagyobb 
meglepetésükre a jegyző jelen
tette, hogy az egész falu férfi népe 
kiszökött a mezőre, nehogy közöt
tük keressenek ki valakit a hulla 
leemelésére.. Nagy nehezen egy 
cigányt kerítettek elő aki 10 ko
ronáért levágta az akasztott embert. 
A felakasztott ember izgága, iszá
kos ember volt, aki Amerikában 
evégett egyik lábát elvesztette, 
amiért felesége most elhagyta volt. 
Ezen aztán annyira elkeseredett a 
magával teljesen meghasonlott kor
hely. nadrágszijára felakasztotta 
magát.

ISÚSKÚtFORRAS VASnEBTtl
alkalílms natron-lithion gyógyvíz

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

h ú g y h ó ly a g  b i n t a l m a k n i l  sth.

Mint ttditő és borviz páratlan.
Bővebb felvilágosítással szolgál a

központi iroda: Bpest, V.,V áti-kinit »4.
Főraktár: NAGY FERENCZ 

urnái Sátoraljaújhely.
Kapható : gyógytárak, drogériák 

és füszerüzlctekben.

— A kassai Rákóczi szobor a lapja ja
vára 5°/o*ot jövedelmez a Rdkóctt apó  
krém. A legjobb börfényesitő. Egye 
dűli gyártója S z é k e l y  és T á r s a  
K a s s a .

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

Kiadótulajdonos:
L A N D f i S M A N N  MIKSA,
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Árverési hirdetményi kivonat.
A  gálszécsi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
Lefkovics Kszti Tégroh^jtatónak Für Ja  
József és neje végrehajtást szenvedők 
elleni 4200 kor. tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a suujholyi 
kir. törvényszék iu gálszécsi kir. já rá s
bíróság) területén levő Cselej községben 
fekvő a cseleji 222. sz. tjkvhen A I. 1—3. 
sor 194/11. 204. 210. hrszámok alatt fel
vett B 1. és B 2. alatt Furda Jó zsef és 
neje sz. Zsadánszki Mária nevén álló ir .

fatlanra 2142 koronában megállapított ki- 
iáltási árban. — a cseleji 234. sz. tjkvhen 

A 1. D. 4. sor 23 a. 24 a. hrszámok alatt 
felvett é s  B 6. 7. sorszámok alatt Furda 
Jó zsef és neje Zsadánszki Mária nevén 
álló ingatlanra az árverést 1054 koroná
ban ezennel m egállapított kikiáltási árban 
elrendelte és hogy a fentebb megjelölt 
ingatlanok az 1908-ik é v i junius hó 12-ik 
(tisenkettdik) napjának d. u. 3 órakor 
Cselej község házánál megtartandó nyil
vános árverésen a m egállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fogna?.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanok becsárának 10 százalékát, vagyis 
214K. 20 fiU. s 105 K. 40 fiit. készpénzben, 
vagy az 1881 évi LX , törvénycikk 42.-ik 
l-ában jelzett árfolyammal szám ított és az 
1881. évi nov. 1-én 3333 szám alatt kelt 
m. kir. igazságügymiuiszteri rendelet 8-ik 
l-ában kijelölt ovadókképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881 
évi LX . t. o. 170. §-a értelmében n bánat
pénznek a bíróságnál előloges elhelyezé
séről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

K elt líálszőcsen a kir. járásbíróság, 
mint tkvi hatóságnál 1907. évi márczius 
hó 31-ik napján.

Kall,
kir, járásbiró,

Tk. 641—908. szára.

jlrvcrési kirktstyi kivonat.
A sátoraljaújhelyi kir. törvényszék 

mint telekkönyvi hatóság közhírré 
teszi, hogy Harajda Jáuos végrehaj- 
tatóuak Ilavrilla Jánosnó végrehaj
tást szenvedő elleni 440 korona tő
kekövetelés és jár. iránti végrehaj
tási ügyében a sátoraljaújhelyi kir. 
törvényszék területén levő Zemplén 
községben fekvő az 1891. évi 80. 
t. ez. 158. §-a érteimében egészben 
árvorés alá bocsátott következő in
gatlanokra : 1. a zempléni 349. sz. 
tjkvben foglalt s Ilavrilla Jánosné 
szül. Zsadanszky Maria, özv. Szabó 
Ferenctné, Mayer Zsuzsanna és 
Szabó Károly nevén álló llosszuföld 
dűlőben; 1077. hrsz. szántóföld 234 
korona, 2. a zempléni 350. sztjkbeu 
foglalt « Ilavrilla Jánosné sz. Zsa
danszky Mária és Szaionlai Ferencz 
nevén álló az alsó és felső keskeny 
dülőbeni 1698. 1756. hrsz. szántóra 
96 koronára, — 3. a zempléni 370. 
sztjkvben foglalt s Ilavrilla Jánosné 
ez, Zsadánszki Mária és ilavrilla 
András nevén álló a Bodrogparti 
dülőbeni 1489. hrszámu rétre 148 
koronára, — 4. a zempléni 371. sz. 

tjkvben foglalt s Ilavrilla Jánosné 
az. Zsadánszki Mária, Szabó Fereucnó 
Mayer Zsuzsanna, Szabó Károly és 
Havrilia András nevén álló 1363. 
hrssárau belső rétre 226 koronában 
ezennel megállapított kikiáltási arban 
az árverést elreudelte, és hogy a 
fentebb megjelölt ingatlanok az 
1908. évi Május hó 2. napján d e. 
10 órakar Zemplén község házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alul is 
eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan beesárának 10°/-át va
gyis 23 kor. 40 fii!., 9 kor. 80 fül. 
14 kor. 80 f., 22 kor. 80 fitt készpénz 
ben, vagy az 1881. LX. t. ez. 42 
g-aban jelzett árfolyammal számí
tott ét az 1881 évi november bó 1 
én 3333 sz. a. kelt m. kir. igazság
ügy miniszteri rendelet 8 g-ában ki
jelelt ovadékképes értékpapírban ki- 
küldött kezéhez letenni, avagy az 
1881 LX. t. ez- 170 §-a értelmében 
a bánatpénznek a bíróságnál előle- 
gos elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt átszolgáltatni.

Sátoraljaújhelyben a kir, törvény
szék mint telekkönyvi hatóságnál 
1908. évi január hó 29 én.

Vielland.
kirí tszéki bíró.

M. kir. államvasutak igazgatósága
75771—908. szám.

P ály ázati hirdetm ény i fi T é g la  é s  c s e ré p  á r u s í t á s .
darabos-, koczka-, vagy diószén 

szállítása iránt.
A magyar királyi államvasutak 

igazgatósága az 1908, évre 52100, 
1909. 1910. évekre évenkiul 62100 
tonna darabos, koczka vagy diószén 
szállítása iránt nyilvános pályázatot 
hirdet.

Az egy koronás magyar okmány- 
bélyeggel ellátott és lepecsételt 
ajánlatok 1908. évi április ho 22 óig
beterjesztendők, a bánatpénzek pedig 
a megelőző napon déli 12 óráig be 
küldendők.

A pályázatra vonatkozó részletes 
feltételek, úgyszintén az általános 
és különleges szállítási feltételek a 
magyar királyi államvasutak anyag- 
és leltárbeszerzési szakosztályánál 
(Budapest, VI. Andrássy-ut 73. sz. 
j(. emelet 45. ajtó) valamint minden 
üzlet vezetőségnél megtekinthetők 
vagy a megállapított ár előzetes 
lefizetése mellett a magyar királyi 
államvasutak budapesti nyomtatvány
táránál posta utján is megrendelhe
tők, — megjegyezvén, hogy a kü
lönleges szállítási feltételek minden 
példányáért 30 fillér az általános 
feltételekért pedig 50 fillér fizetendő.

A feltételeknek posta utján való 
küldése esetén 20 fillér postaköltség 
is beküldendő.

Budapest, 1908. március havában.
A z  i g a z g a t ó s á g .

Utánnyomást nem dijaztutik.

íséget, va- |/j
tócflacfvá. ' ' J

Magyar királyi államvasutak üzlet
vezetősége Miskolcz.

10751 — 1908. szára.

P ályázati hirdetm ény.
A magyar király i államvasutak 

Oararaberzence állomásán a vendég
lői üzletre 1908. évi október hó 1-től 
számítandó 5 évi időtartamra ezeunei 
nyilvános pályázat hirdettetik.

A vendéglőt bérbe venni óhajtón 
felhivatnak, hogy szabályszerűen bé
lyegzett, valamint kellő bizonyítvá
nyokkal felszerelt ajánlatukat folyo 
évi május ho 5 ón déli 12 óráig a 
n agyar királyi államvasutak rais- 
kolczi üzletvezetőség titkári hivata
lához e ciin a la tt:

„Ajánlat a garamberzencei pálya
vendéglő bérletére 10751—908 szara- 
hoz“ lepecsételt borítódban térilvéuy 
mellett nyújtsák be. Az ajánlaton 
a névaláírás két tanúval előtteme- 
zendő s az ajánlati ősszeg betűkkel 
is kiírandó.

Az ajánlattevő köteles a miskolci 
üzletvezetőség gyiijtőpénztáranál f. 
évi május hó 4 én déli 12 óráig bá
natpénzképet) 1000 koronát készpénz
ben vagy alluini letételekre alkalmas 
értékpapírokban letétbe helyezni, 
vagy oda posta utján külön boríték
ban beküldeni, mivel különben az 
ajánlat figyelembe vétetni nem fog. 
Takarékpénztári betétkönyvek el 
nem fogadtatnak. Az ajánlattevőket 
ezúttal is figyelmeztetjük, hogy 
étel és ital árjegyzéket a változott 
viszonyokhoz mérten újból fogjuk 
megállapítani.

A vendéglő bérletére vonatkozó 
feltételek a miskolci üzletvezetőség 
forgalmi és kereskedelmi osztályában 
(11. emelet 33. ajtószám) a hivatalos 
órák tartama alatt megtekinthetők, 
miért is az ajánlattevőkről feltéte- 
leztetik, hogy a feltételeket ismerik 
s azokat magukra nézve egész ter
jedelmükben kötelezőknek elfogadjak

A feltételektől eltérő ajánlatok 
figyelembe vétetni nem fognak.

A magyar királyi államvasutak 
fenntartja magának a jogot, hogy 
az ajánlattevők közül tekintet nélkül 
az ajánlati bérösszegre, szabadon 
választhasson.

Miskolc, 1908. április 6-án.
Az üzletvezatöaég.

__ (l tánnyomat nem dijaztatik.)
Nyomatott Landesinann Miksa és Társa

Tisztelettel értesítjük a n. é. épitő-közönséget, 
lamint az építész urakat, hogy a Torzsási téglagyá 
runkba felhalmozott kitűnő minőségű 1-ső osztályú 
tégla és fedélcserepet legolcsóbb napi árban árusítjuk. V  
A rendelményeket úgy helyben, mint vidékre a vevő lV) 
kívánságára a saját fogatunkon is haza szállítjuk.

Értekezni lehet Reinltz Elemér úrral (lakik posta 
közben). Megrendelő bárczák kaphatók: Gyarmathy 
Béla vegyeskereskedő és Waller Mór fakereskedő 
uraknál.

A n. é. vevőküzönség szives pártfogását kérik 
kiváló tisztelettel 

MÜLLER & RE1NITZ,
torzsási téglagyára.

1 kereskedők, iparosok és pzdák tiitflszii pilléit
Sátoraljaújhelyen

a z  é l e t b i z t o s í t á s s a l  k a p c s o l a t o s  b e t é t ü z l e t e t  üzletágai közzé 
bevezette és e célból a „ D o r d r e c h t * 4 életbiztosító intézettel 
lépett szoros összeköttetésbe.

A z  ü z l e t á g  l é n y e g e  a  k ö v e t k e z ő  : A belépni szándékozó 
kötelezi magát 1 koronás heti részletek fizetésére. A befize
téseket nem kell feltétlenül hetenkint eszközölni, eiőrc eset
leg több részlet is lefizethető. Ezzel kapcsolatban egyszersmind 
éleiét is biztosíthatja.

1 5  é v  e l t e l t é v e l ,  amikor is az 1 koronás heti befizetés 
kamatos kamataival együtt 10<>0 koronára nő fel, ezt a teljes 
összeget, v a g y i s  1 0 0 0  k o r o n á t  k é z h e z  k a p ja .  A m e n n y ib e n  
a z o n b a n  m a r  a z  e l s ő  r é s z l e t  b e f i z e t é s e  u tá n  e l h a l á l o z n é k ,  
a z  e g é s z  1 0 0 0  k o r o n a  h a l a d é k t a l a n u l  e s e d é k e s s é  v á l ik .  11a 
azonban a dijak befizetését 15 év elolt beszüntetné, ú g y  b e 
t é t j é t  k a m a t o s  k a m a t a i v a l  e g y ü t t  b á r m i k o r  k é z h e z  k a p h a t ja .

A biztosítás kockázatáért évről-évre csökkenő m in im á l i s  
pótdij fizetendő, amely az utolsó években a korhoz mérten 
már csak 2 fillért tesz ki.

Beléphetnek 20—60 évig terjedhető életkorban levők.
E£y~e£y ügyfél több 1000— 1000 koronás tételt 

is jegyezhet.
Amidőn a  nag)közönség figyelmét erre az életre való 

takarékossági módra tisztelettel felhívjuk, még csak azt je 
gyezzük meg, hogy az ország más helyein létesített hat-unió 
rendszír a legmelegebb fogadtatásban részesült és ma már 
milliókra rúg az az összeg, amely ilyképen jegyeztetett.

Vidékiek befizetéseiket postatakarékpénztár utján eszkö
zölhetik.

Bővebb felvilágosítással szolgál az üzletágat bevezető

Kereskedők, iparosok és gazdik 
hitelszövetkezete.

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

hölgy közönséget, hogy Sátoraljaújhelyben (Jókai-utca
42 ) egy, a modern igényeknek megfelelő

uj női divattermet
nyitottam.

Uj divattermemben utcai, estélyi toilletteket, pon
gyolákat és angol kosztümöket a legdivatosabb kiállí
tásban, mérték szerint készítek.

G yászruhák 24 ó ra  a la tt készülnek.
A t hölgyközönség szives pártfogását kéri

Uhrin M ariska,
női szabó.

k ö n y v n y  oradájában Sátoraljaújhely.
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