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A háziipar.
Jól esik látni azt a becsületes
törekvést, amit mostanában az
ipari élet töllenditése érdekében
országszerte folytatnak. Bár messze
vagyunk még attól a ponttól,
attól a magaslattól, amelyet el
kell érnünk, de még sem olyan
sisiphusi munka az, mint eddigelé képzelték. Igaz, hogy nagy
politikai átalakuláson kell keresz
tül mennünk, mig megtaláljuk
azt a termékeny talajt, amelyből
a magyar ipar kisarjazhatik. A
háziipar egy olyan tóke, amely
kicsiny
befektetésekért
nagy
eredménnyel fizet.
Látjuk ezt
más országokban, hol az ország
évi bevételeinek jelentékeny té
tele a háziipar révén befolyó
jövedelem. Hogy csak a kis
Svájcra hivatkozzunk, fölemlítjük,
hogy ott az óra készítését is sok
helyen mint háziipart kultiválják
s mekkora összegeket vágnak
zsebre a kivitt órákért s óraré
székért. Nálunk is újabban szép
példával mutatták be, hogy mi
lyen szépen leh<*t jövedelmezóvé
tenni a házi ipart. A székely
varottas készítése sok munkás
családnak ad ma már kenyeret.
A kormány is régen belátta a
hlziipar fontosságát
a
nem
zet gazdaság terén. Ma már
a tanitóképezdékben kezdik a
tanitó jelölteket a házi munka
egyes nemeire oktatni, hogy maj
dan kimenvén az élet síintcrére,
zaját községében minden tanitó
vezetője s oktatója legyen a
háziiparnak.
Minden község
alkalmas a
háziipar bizonyos nemének Uzésére. Ez erre, az emerre, amint
a földrajzi és természeti viszo
nyok határozzák meg. Az volna
az ideális állapot, ha községeink
a háziipar megteremtése által
egy uj jövedelmi forrást nyitná
nak meg maguknak. De mig a
világba kilépni is merünk| addig
is erélyes, szorgalmas munka
árán -tökéletesíthetjük magunkat,
hogy a versenyt legjobb tehet
ségünkhöz képest, már most is
fölvegyük a szomszéd népekkel
és nemzetekkel.
Ha iparunk különböző ágain
vígig tekintünk, egy nagyon szo
morú jelenség ütlik szemünkbe.
A legmostohább, a legháladatlanabb viszonyok között él és
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tengődik a mi házi iparunk. Pe
dig az iparnak épp e fajtáit
kellene legszorgosabban kultiválni. Hiszen földmivelő népek
vagyunk, csak az a keresetünk,
amit az Isten ad nekünk, az ő
szeretetére van a sorsunk bizva,
a természet szeszélye ami jó,
vagy rósz sorsunk, nála van le
téve a magyar nép boldogsága,
megelégedettsége, kenyere.
Gondoljuk csak el, mennyi
munkáskéz vesztegel tétlenül a téli
idóben, a mikor a löldmivelő
népnek megszűnik a munkája.
Mennyi egészséges erő pihen,
ernyed el ilyenkor, a melyet löl
lehetne használni és a melyre
télen épp oly szükség van, mint
az év többi, melegebb idősza
kában.
Különösen a fiatal munkás ke
zek igy télnek idején alig fog
lalkoznak valamivel. A gazda téli
munkája oly csekély, hogy mel
lette a báziipar bármely ága
tennakadás nélkül volna üzhetó.
Csehországban és Németország
egyes vidékein háziipar gyanánt
Űzik a játékáruk készítését, ko
sárfonást, szőnyegkészitést. S a
statisztika nem megvetendő össze
gekkel tünteti fel az ezekből be
folyó jövedelmet.
Hogy nálunk hol nyitnék tere
ennek az energiának, azt rövid
gondolkodás után könnyen elta
lálhatjuk.
Műveljük a háziipart, hadd ölt
sön mind nagyobb és nagyobb
mérveket, úgy, hogy ne csak a
mi szükségletünket elégíthessük
ki vele, hanem nyissuk meg az
utat a külföldre is, hadd váljon
a háziipar a löldmivelő nép ál
landó kereseti forrásává, melyre
— ha a természet szeszélye nem
is kedvez neki — bizton szá
míthatna.
Műveljük, tökéletesítsük a házi
ipar egyes ágait, úgy, hogy speciálitásként emlegessék egy- egy
vidéknek házilag előállított kézi
alkotásait.
A magyar nép van oly értel
mes, mint más nemzetiségű: sőt
meg van egy jó
tulajdonsága,
minden alkotására rányomja sa
já t nemzeti jellegét. Bizonyára a
nálunk életre kelt háziipar is rö
videsen speciális magyar házi
iparrá nőné ki magát s egy ál
landó kereseti lorrást nyitna meg
népünknek.

„Jüori levélpapír,
■
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Becsüljük meg ezt az állandó,
tekintélyes kereseti forrást, melylyel a most lolytonosan szükség
ben tengődő nép nyomorán, Ín
ségén segíteni lehet.

A könyörtlletes szivekhez.
— BftkUldetott. —
A huszadik század emberei az is
teni tan magasztos irányelveit —
közöttük, szeresd és segítsd feleba
rátodat — aszerint magyarázzák és
követik, amint abból anyagi vagy
erkölcsi előnyöket, vagyis hasznot
élvezhetnek. Mindent, ami az egyéni
előnyök, vagy a hiúság és ambíció
határain kívül esik, azt csak addig
és oly körülmények között támogat
ják, ameddig egy hozzájuk közelálló
célját elérte és igy az is az ők
önző működésűket elősegitheti.
Az a csodálatos nemtörődömség, a
a melylyel szegény, nyomorgó em
bertársaikkal szemben viseltetnek,
arra késztette az érző lelkületűket,
hogy sorompóba állva, egymásnak
kezet nyújtva ők kevesen vigyék
diadalra a szeretet amaz zászlaját,
amelyre a jótékonyság szent esz
méje van írva. Haladó utjokban a
részvétlenség sürü
ércsövónyénól
majd csak megbirkóznak, úgyis le
gyűrik utjokban azokat az akadá
lyokat, a melyeket a közöny gördít
el munkájuk elé. Nagy rohanással
haladnak előre és feljutnak a virág
zás hegyére. Előttük a megmentett
emberek ezrei állanak, fölöttük pe
dig a hála bocsátja reájuk sohasem
szűnő, világitó, boldogító, sugarait.
Kitűzött céljaikat elérték, a föld
mely a könyörülotesség és szeretet
kalászait bőségesen ontja majd, be
van vetve. Csak dolgos, munkás ke
zekre van még szükség, a mely azt
ápolgassa. Kiválasztják tehát saját
körükből azokat, akik a munkában
előljárnak, akik nckiek példát statu
álnak, hogy kell szeretni és szeret
tetni, ők pedig vállvetve lankadat
lan buzgalommal öntözgetik a szere
tet földjét.
A föld, az eszme beérett. Aratnak.
Megelégedett örömmel viasgálgatják
a kalászokat, mig arcuk hirtelen
elborul. A szalma, az alap, ép,
egészséges, mig a tulajdonképeni
termést a rozsda megette. Egész
évi munkájuk, fáradságuk eredmény
telen, meddő. Az irigy istenek nem
nézhették nyugodtan a bőséges ál
dást és a rozsda, a viszály magját
szórták el a vetésben. A légvárak

levélpapír és

összeomlanak. A pusztulás könynyekre fakasztó képét mutatja min
den. A viszály, az egyenetlenség
semmisíti meg a legnagyobb dol
gokat, az egyetértésből hegyek tá
madnak.
Hölgyeim 1 Uraira! feledjék el
a hiúság ütötte sebeket, temessék
el önérdekeiket a jótékonyságnak
feltámadást hozó koporsójába. Olt
sák fel ha csak látszólagosan is a
szeretet álarcát, a széjjel fonódott
kezek kapcsolódjanak újra egybe.
Meg kell menteni a Népkonyhát.
Ha kell önérdekeink árán is. Fe
lejtsék el a percek hiú vigalmait,
áldozzanak fel mindent a Népkonyha
boldogulása és virágzása érdekében,
csak a Népkonyhát nemit

—őr.—

MEGYE ÉS VAROS.
A

városok, mint az állam
mostohagyermekei.

Bizonyosan nem vagyunk ellen
ségei az ország vármegyéinek. Ha
azok lennénk, akkor a hazának vol
nánk ellenségei ; mert hiaz' az ál
lam megerősödését jelenti. Ea pedig
mindanyiunk közös éi buzgó célja.
De nem lehetünk ellenségei a ma
gyar városoknak sem ; hiszen nap
nap után folytatunk harcot azért,
hogy városunk életánek neházségeit a fejlődés utjából elhárítani
segítsük. A mikor tehát örömmel
látjuk a vármegyének az állam ré
széről való megszilárdítását, ugyan
akkor keserű panasszal kell látnunk,
hogy a városok fölsegélyezését em
legető kormánytörekvés csak fráaia,
mert mig a máris segélyezett vár
megyék most újabb 4 és fél milliós
segélyt kapnak, addig a városoknak,
melyek eddig semmit sem kaptak,
mindössze két millió jut, és azt ii
123 város közt fogják szétosztani.
A kormány követi a régi kormá
nyok rendszerét, és érzéketlenül
halad el a városok államföntartó
nagy Bzerepe mellet. Kulturális és
nemseti haladásunk fundamentumai
a városok. Ezt jól tudja minden
gondolkodó elme, csak éppan a
mindenkori kormányok nem akar
nak erről tudomást sseresni. A vá
rosok pedig tűrik as állam mostohaságát, és nem jut eszükbe, hogy
helyzetükön valamiképpen változ
tassanak.
A belügyminiszter jövő évi költ
ségvetésében 1.930,000 koronával
emelkedett a vármegyék közigazga
tási, árva- és gyámhatósági kiadáaa.
A miniszter ez összegből 100,000
koronát uj járások szervesésére és
tg állások rendsseresitésére vett föl.
A miniszter a megyei nyugdíjala
pok segélyezésére és e háztartási
hiányok fedezésére szintén 100,000
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koronát állított a költségvetésbe,
|kiolégitő volt. Azonban ő is felosz gyen engedtetnek át a vállalkozó
mert u nyugdíjalapok ilt ott kime
latta régi társulatát azzal a kifogás tenyésztőknek, kik kzt kívánatra
rültek és mert a pótadó is igénybe
sal, hogy az eddiginél jobb társula 40 ®'0-os árkedvezménnyel n»eg is
vétetett.
vásárolhatják. A rendkívüli kedvez
tot szervez. Ki biztosit minket ar ményes ár az 1 évi próba idő alatt
Azonkívül olyan szükségletek is!
ról, hogy nem fogunk úgy járni részletekben is törleszthető. A gé
fölmerültek, a miket a inegyék ön
erejükből fedezni már nem képesek.!
Polgárral, mint ahogy Micsey vei pekre reflektáló baromfitenyésztők
Előirányzott még a miniszter 65
jártunk ? Polgár ellen eddig semmi lelkérotuek, hogy ebbeli igényeiket
ezer koronát az évről évre emelkedő
kifogásunk nem volt, do ez nem a Z mplénmegyei Gazdasági Egye
fűtési és világítási költségekre, va
sületnek f. évi november hó 16*
zárja ki, hogy nem lehet ezután.
lamint a papiros- és nyomtatvány
ikáig bejelenteni szíveskedjenek.
A szinügyi bizottság kötelessége
szükségletekre. De azt is akarja a
— Qalszócsl telefonelöfizetök. La
miniszter, hogy a közigazgatási tiszt
lett
volna
gondoskodni
a
jövő
sze
punk egyik utóbbi számában közöl
Szinészetügy linkről.
viselők a szakmájukba vágó és a
zon sikeréről, az ő kötelességük lett tük,
hogy Gálszécs nagyközség
fölállított közigazgatási szakkönyv
Egy régi téma, amely már min
bele lett vonva az újhelyi helyközi
tárak részére beszerzett szak köny den formában fel lett tálalva a kö volna megnyugtatni a közönséget. telefonforgalomba s igy az újhelyi
Do a mi szinügyi
bizottságunk
vekhez külön megtcrheltetés nőikül
zönségnek, most újra előtérbe nyo. aminthogy eddig sem ismerte küte előfizetők a gélszécsiekkel ingyen
hozzájuthassanak.
folytathatnak telefonbeszélgetéseket.
Van a jövő évi költségvetésben múl és meghallgatást kér. A színé- lességót most sem ismeri azt. Nekik E hírhez pótlólag közöljük most a
egészen uj fejezet is, a mely a köz szetügyünk kérdése már oly sokszor másodrendű feladat a közönség ér gálszécsi telefonelőfizetők névsorát :
ségi- és körorvosok, valamint a bá és annyi mindenféle formában lett
dekének védelme, a kötelesség tel 1 sz. A felső bodrogi vizszabályozó
bák illetményeire vonatkozik. A megvitatva, hogy most, amikor uj
jesítése: az első, a fő törekvés, hogy társ. Parnón, 2. Szolgabirói hivatal,
megyékben alkalmazott orvosok a
3. Herschkovics Jónás, 4. Markovics
költségvetés szerint türzsfizetés fe hói aktuálissá válik ennek a kérdés meg legyen a cim, a többi az mel testvérek, 5. Dr, Molnár Béla, 6. Dr.
jében 1.635.000 koronát fognak kapni. nek a feszegetése, amikor nemcsak lékes.
Novak István, 7. Dr. Rudali Izrael,
Ezekhez még uémi korpótlék is já az aktualitás, de a közönségünk ér
Csakhogy nem igy gondolkozik 8. Wirthschafter Samu.
rul, a melynek összege 537,000 ko deke is kívánja, hogy ez a kérdés
ám a közönség, amely elvégre azért
— A sárospataki vashid ügye.
ronára rúg. A helyi pótlékok külön újra napirendre kerüljön, nem tu
választotta a szinügyi bizottságot, Szerdán tartatott meg a sárospa
104.000 koronát tesznek ki.
dunk
már
formát
találni,
amelybe
hogy törődjék a szinészetügyekkel taki uj vashid ügyében az árlejtés.
A községi igazgatá-i kiadások
462.000 koronával emelkednek. Ősz öltöztetve az eddigiektől eltérő mó és igyekezzék a közönség igényei Beadatott összesen tíz ajánlat, me
szosen tehát közel négy és fél mil don foglalkozzunk evvel az igazán nek kielégítését előmozdítani. A lyek közül a legelőnyösebb a Balogh
Kálmán ajánlata volt vasbetonból
lió korona újabb segélyt kapnak a most már fontossá vált kérdéssel.
szinügyi bizottsági tag uraknak pe bárom 30 méteres
hidnyilással
vármegyék a kormánytól olyan dől
De nem is lehet újat Írni. Nem dig kötelességük elvállalt feladata 205.094 kor. 67 fillér összeggel.
gokért, a miket a varosok mind a
lehet
sziuészetüg)
ünkről
más
irány
iknak eleget tenni. 11a pedig nem Vasfelszerkezetü kőalapépitményü
saját terheikből fedeznek.
Vájjon meddig tart és meddig ban foglalkozni mint eddig tettük, akarják a bizottsági tag urak hiva hidra a vasfelszerkezetru a Schlick
tarthat ez? Es vájjon mikor szűnik még akkor sem, lm akarnék. Addig tásukkal járó kötelességeiket teljesí gépgyár három 30 méteres hidnyi
lással 99.465 kor.
a kőalapépitmeg már az állami és varmegyei míg a régi hibák orvosolva nincse
tisztviselőknek a városi pótadoktói nek nem kívánhatjuk újabb (erdősé teni, akkor mondjanak le és adják ményre pedig a Grégerzen G. és
át helyüket olyanoknak, akiknél első Fiai cég 266.382 kor. 94 filléres
való, immár teljesen indokolatlan
gek megszüntetését. Es nálunk még kötelességérzet és csak másodrendű ajánlat volt a legelőnyösebb. Mind
mentessége ?
sok olyan kérdés vár megoldásra, kérdés az, hogy névjegyükön ott a két ajánlat fel fog terjesztetni a
)( Városi közgyűlés. Sátoraljaújhely amely nélkül nem képzelhető rendes díszelegjen a „Sátoraljaújhely r. t. keresk. minisztériumhoz s valószínű,
r. t. város képviselőtestülete f. hó színházi szezon, amely nélkül nem város szinügyi bizott.>úgának tagja" hogy az első vasbeton szerkezetű
ajánlat lesz elfogadva, amennyiben
3-án d. u. 3 órakor rendkívüli köz lehetséges színészei ügyünket vég díszes felírás.
a második 364.847 kor. 94 fillért
gyűlést tartott Kiss Ödön h. polgár legesen rendezni.
kitevő ajánlattal szemben 60753
Rohamosan közeledik november
mester elnöklete alatt. Az 1908. évi
kor. 27 fillérrel kedvezőbb.
H
Í
R
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költségvetés került tárgyalás alá s 15-ike amikor szerződés szerint kö
— Hirtelen halál. Folyó hó 31-én
Horn vak István szomotori születésű
igy érhető, hogy nagy érdeklődés telezve van Polgár Béla sziuigaz— Kinevezés. A pénzügyministe- napszámost halva találták Weisz bér
nyilvánult a gyűlés iránt a képvi gató társulatával megnyitni az új rium vezetésével megbízott ininiskocsi-tulajdonos istalójában. Az el
selőtestület tagjai körében. Megje helyi szezont. Már nem is egész kél terelnök Kolos Elemér sátoraljaúj halt emberhez orvost hivattak, a ki
lent nyolez képviselőtestületi tag, hét választ el minket attól az idő helyi pénzügy i számtisztei a nagy- már csak a beállott halált konsta
pénzügy igazgatósághoz tálta. Hulláját a rendőrség beszálnóvszerint: Kincsesy Péter, Chu- ponttól, amikor társulatunknak lei becskereki
ideiglenes minőségben ái!aiui vég littatta a köztemető halottasjházába,
dovszky Móricz dr., ltotli József jeseu szervezve meg kell kezdeni
rehajtóvá nevezte ki.
Szomotoron lakó hozzátartozóit pe
dr., Miklósy István, Matolai Etele, előadásai sorozatát és mi még min
— Eljegyzés. Barna Dezső sátor dig értesítették a halálesetről.
Kádár Gyula, Hericz Sándor és dig nem tudjuk, hogy kikből áll az aljaújhelyi
kereskedő eljegyezte
— Megrágta a disznó. Múlt hét
Alexander Vilmos, az elöljáróság a társulat és milyenek a kilátások Fried Lajos dr. országgyűlési képvi főn K. M. tokaji vincellér és neje
tagjai közül pedig Pataky Miklós, a közelgő szezon művészeti értékére selő leányát l'iroskat Sátoraljaújhely a szőlőben dolgoztak s két éves
fiacskájukat valamivel idősebb leSzőllősy Sándor, Rakraányi Jenő, A közönség teljes bizonytalanságban ben.
— Katonai kinevezés. A novem ánykájok gondjaira bízták otthon.
Kérészy Gyula és Scbmied Lajos van A szinügyi bizottság — mely
jelentek meg és igy tizenhármán fo nek hivatása volna ezeknek a kér beri csillaghullásból az újhelyi hon Mire hazakerültek, rémülettel kel
védség tisztikarának is jutott. A ki lett látniok, hogy fiacskájok orrát,
gadták el néhány perc alatt az 1908. déseknek a rendezése — pedig egy rály a miskolci 10. honv. gyalog füleit és kezeit az udvarban szaba
évi költségvetést és emelték 34 szá lépést sem tesz, hogy a közönséget ezred Sátoraljaújhelyben
aíloma- don járó-kelő hizódisznó egészen
sozó zásztóaljabau Búza Józsi f hon összeharapdálta.
zalékról 44 ö^tized százalékra, vagyis bármely irányban megnyugtassa.
Pedig ez nagy hiba. Nagy hiba véd századost 1 oszt. századossá és
— Országos vásár. Folyó hó 2-án
10-5 tized százalékkal a póladot.
A költségvetés szerint lesz a háztar mar azért is, meri uz eddigi tapasz JJelíz Kálmán tiszthelyettest hűd tartották meg Sátoraljaujhelyben az
nugygya nevezte ki.
úgynevezett
Imre országos vásárt.
tásnál bevétel 275364 kor. 15 fid., talatok megtaníthatták a szinügyi
— Hangverseny a városi színház Miután a hajított körmü állatokra
kiadás 396423 kor. 75 fillér, hiány bizotlságot arra, hogy nem lehet bán. A sátoraljaújhelyi gyártelepi zárlat van elrendelve, csupán lovak
1 2 1 0 5 9 kor. 6 0 fillé r , mely 44 5
ti bízni minden színigazgatóban. Távol dal-, zene- és önképzőkör 1908. évi kerültek felhajtásra, ezek is igen
zed százalékos pótadóval lesz fe áll tőlünk még a gondolata is an november hó 14-én, a városi szín csekély számban. A lovak rendkí
dezve. A községi közmunkánál 6756 nak, hogy Polgár Bélát előre meg házba! jótékonycéiu hangversenyt vül olcsó áron keltek el.
— Zsebtolvajlás. E gri Mihálynó
kor. 61 fillér kiadással szemben gyanúsítsuk, de az eddigi tapaszta rendez. Belepii dijak . közép, és
proscenium páholy 10 korona. Föld
6756 kor. 61 fill. bevétel; A köve- latok indokolná teszik a nyugtalan szinti- és 1. emeleti páholy 8 ko szül. Demeter Alán kistárkányi szü
letésű ismert vásári tolvaj folyó
zeti költségvetésnél 23024 K. 37 íili. ságot, a kétkedést.
rona. Tánilásszék 2 korona 40 fil hó 2 áu délelőtt a Főtéren zsebtol
kiadással szemben 25928 K. 97 fiil.
Micsey igazgató is, mikor — mim lér. I. rendű zártszék 2 korona. vajlást kísérelt meg. Sztanko latbevétel; a nyugdíjalapnál 3'>61 K. a múlt évben Polgár — próbaszezon II rendű zártszék 1 korona 60 vánné helybeli lakos zsebébe akart
66 fiil. szükséglettel szemben 3830 előadására jött el hozzánk régi tár fii lér. Deák hely 80 fillér. Karzati nyúlni, hogy onnan a pénztárcát
ülő 80 fil'ér. II. em. álló 80 fidér. kilopja. A közelben volt rendőr
K. fedezet; a városi vízmű fenntai - sulatával, ha nem is művészi, d Karzati álló 50 fillér. Jegyük előre
azonban észrevette és a tolvaj aszfásánál 52334 K. 38 fill. szükséglet mindenesetre elfogadható és az új válthatók Landesinann Miksa s Tsa szonyt letartóztatta. Illetőségi köz
tel szemben pedig 68800 kor. fede helyi igényeket kielégítő előadáso könyvkereskedésében és este a szín ségébe utasították.
zet van kimutatva. A költségvetést kát produkált. Próbaszezou után házi pénztárnál. Tiszta jövedelem ^— Karómból a vasúti állomáson.
Kincsesy, Miklósy, Kótli és Alexan azonban azzal az indokolással, hogy az elszegényedett mühelyi alkalma Folyó hó 1-én reggel a helybeli
zottak és azok családtagjainak fel
der képviselőtestületi tagok hozzá jobb társulatot szervez, feloszlatta segélyezésére fog fordiItatni. — A pályaudvaron kevésbbé múlt, hogy
szólásai után változatlanul fogadták a régi társulatot és egészen uj ta hangverseny műsorát lapunk jövő emberáldozattal járó vasúti szeren
el. A jegyzőkönyv nyomban való gokat szerződtetett. 8 az eredmény számában hozzuk. Felülfizetések kö csétlenség nem történ-. A Miskolc
felől a pályaudvarra érkező teherhitelesítése után a gyűlés d. u. 4 az volt, hogy a régi elfogadható szönettel fogadtatnak.
vonat az állomáson vesztegelő má
—
Felhívás
a
baromfitenyésztőkhöz.
órakor véget ért.
társulat helyett kaptunk egy min
sik vonattal összeütközött. A karom
den művészi értéket nélkülöző sze A Baromfitenyésztők Orsz. Egye ból olyan heves volt, hogy az egyik
sülete Zemplénvármegye területén vasúti kocsi egészen a levegőbe
det védett vándor truppot, mely tel több keltetőgépet hajlandó haszná
jesen elriasztotta közönségünket a lat céljából elhelyezni. A gépet emelkedett s a többi kocsik is erő
sen megrongálódtak. Szerencsére a
a színház látogatásától és teljesen csak olyanok kaphatják, akik haj vasúti személyzet közül senkinek
landók
az
ügynek
buzgó
apostolai
aláásta színházunk amúgy sem va
baja nem esett. Az összeütközés va
lenni s a népet a mesterséges kel lószínűleg hibás váltóállítás követ
lami fényes művészi nívóját.
tetés és neveléssel megismertetni. A keztében történt. A vizsgálatot meg
Polgár Béla múltkori társulata is keltetőgépek 1 évi használatra in
indították annak kiderítése végett,

végén lejárt előfizetési dijat
lehetőleg postafordultával küld
jék be, nehogy a lap további
küldésében akadály legyen.
SZÍNHÁZ.

előfizetőinkhez!

felkérjük lapunk tisztelt elő
fizetőit, hogy az október hó

89. szám. (3.)
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hogy kit terhel az összeütközés jsitett.k szolgálatot, de tekintettel iben a nyomozás nu-g folyamatban! a 453-ik lajiig vissza forgatni, a
miatt felelősség.
; másnapi foglaltságukra — éjfélutáni van. Lényegesebb bűneset október melyen megtalálja, hogy várme
— Vízbe fűlt lovak. Medve Ferenc ! 1 órakor már laktanyájukba vonul lm 10-án történt. Áron Ködre tisza-1 gyénk rendei már az 1825 ben or
juhász a minap kettős fogatú sze tak. A betöréseket p dig ezután kö jíölgári szül. 28 éves, izr. foglalko szággyűlésre adott követi őtasitás
kerével jött keresztül a szöllőskei vették el az eddig ni g ösnu retlen zni nélküli, már két ízben büntetve 18-ik pontjában a köznép gyerme
Bodrog-hidon. Közben a juhász le- tettesek. A betörésekről a következő vöt cipészsegéd Gyarmat hy Béla keinek a tanulásra való kényszerí
szált szekeréről és kevés időre ma tudósításban számolunk be: Folyó helyin *i lakos Kákúczy-utcui házának |tését kívánják (453. I. al. szám
gára hagyta a fogatot. A lovak ok hó l-éről másodikára menő éjjel emeletén lak > Jámbor Lajos dr. ta 5 —3-ik sora.)
Saját csekélységemmel ugyan nem
kor hirtelen megriadtak és a hid kél é> három óra közölt lisen lerg et nár lakásán b> törést kísérteit meg,
feló fordulva, magukkal vonszolták Mór KákócLutcai 52 sz. házban lévő tetten éretvén, — le lett tartóztatva. tartom érdemesnek foglalkozni, de
a szekeret. A mint a hídról letér korcsmájában betöréses lopás történt, Ivintasitlátott és eltoloneoltatott 18 j ha már a szerző érdemesnek találta
tek, őrült vágtatással neki futottak akként, hogy a tettes az egyik ab (»gyén, — Amerikába kivándorolt ő| az 508. lap tetején megírni, hogy
a Bodrognak, a hol rövid vergődés lak.-/árnyat befeszitette s úgy má és vissza nem tért egy sem. Izraelita 1872-ben az általános titkos sza
után a hullámok között elmerültek. szott az ivóba, a honnan 5—0 rúd I zugiskolák föl nem fedeztettek, kő vazás behozátala mellett mondám
— Szerencsetlenül járt utas. ti a- 50 —60 dekagramm súlyú kóser sza bor cigányok nem garázdálkodtak. el szűz beszédemet az országgyű
v a 1 1 a Jakab felsőzászlőfulvui la lámit egy 2 és egy fél kilógramm Az egyesületek működése ellen ki lésen kénytelen vagyok ezt annyiban
kos f. hő 28-án d. u. Homonimról súlyú parisser husi, a pénzes fiók- fogás fel nem merült ; közlekedési helyreigazítani, hogy a titkos sza
Udvára utazott a vasúton ; szeren hó)! számlákat leveleket és nyugtá akadályok elő nem fordultak, sok vazás mellett az 1872—1875. országcsótlensógére azonban az udvai ál kat, 5 egy literes „Gondüző*4 feli utcákban azonban a vízvezeték mi gyülésen (az általánosról ekkor nem
loraást elnézte, de hogy mégis ratú sötétbarna likőrt. 5—0 két att felszedett kövezet még mai na- v olt szó) beszéltem; pedig már az
helyrehozza
némileg hibáját, a és három deciliteres üvegekben pi l>ig sincsen rendben visszarakva. Be előbbi országgyűlés utolsó 4 hónap
Kroszhatanyára vezető úthoz kiug ros és fehér likőrt ellopott. Összes érkezeit összesen : 877 drb, i ebből jában is képviselő voltam és akkor
rott a vonatról, oly szerencsétlenül, kar 40 korona. Ugyan ebben az rkapitány kapott 218. elintézett 214 is beszéltem.
Matolai Etele.
hogy egyik lába a vonat kerekei időben feltörték Lejko.ics Jakab elintézetlen 4, ralkapitány kapott
14.
(F o ly ta tju k )
alá került s azt tőből lemetszették. Háuóczi-tcri 6. sz. házban lévő bolt 194, elintézett 180 elintézetlen
ját,
úgy
hogy
a
vasredőny
zárját
rbiztos
kapott
203,
elintézett
251
Haldokolva vitték be a homonnai
kórházba. Felépüléséhez kevés a felteszitették. Innen a pénzes fiók elintézetlen 12, Tb. rtollnok kapott
hói elloptak egy drb. 100 koronás, 202, elintézett 2üü elintézetlen 2 drb.
remény.
5 darab 50 koronás, 3—4 drb. 20
Rákóczi cipőkrém a legjobb K rovat ala tt közlöt tokért a s z e rk e sz — Programrészeddel egybekötött koronás, 3— I 10 koronás bankjegyet
tí'póg nem felelős.)
sikeres megalakulás. Ilyen i< van ezenkívül forintos tallérokban, ko bürfénj esitő 5% a kassai liákómanapság a világon, mióta a kere ronás és nikk I pénzben 00 —100 ko ezi-s/obor alapja javára. Egyedüli
kedő és ipari alkalmazottak szociális ronái. Ebből 50 korona 10 koronás gyártója S z é k e l y és T á r s a
Búcsúszó.
alapon szervezkednek. F. hó 1-én papir tekercsekben volt. A helyszí K a s s a.
Király holmecről
Nyíregyházára
alakult meg egy ily szociális alapon nén egy 80 cm. hosszú nyers vas
vah) távozásom alkalmából azoknak
álló egyesület Ujhelyben. A keres tag fii/fa bot maradt. — Ezután a
az ismerőseimnek, akiktől ez idő
kedő alkalmazottak szervezkedtek K ikéci utcai 08. szám házban l'arga
rövidsége miatt — személyesen el
Erre a szervezkedő gyűlésre nem l \ és társa boltjába próbáltuk be
nem búcsúzhattam, ez utón mondok
hivták meg — bizonyára tévedésből törni, azonban az üzletvezető a
Isten hozzádot, kérve őket, tartsanak
— a sajtót, de hogy hibájukat jóvá zajra felébredt és a házból az ut erősekké és vidorakká fejlődnek, meg — épugy mint ón őket — jó
tegyék, hivatalos értesítést küldtek cára kijött és vadászfegyverével elvesztik lehangoltságukat, hogyha
emlékükben !
a lapoknak az alakulásról, -őt hogy nyu'seréttel közelből a tettelek egyi a szükséges táplálékot
Fenyvesy Kálmán.
megkönnyítők a szerkesztőség mun kére Kitt, a ki jajgatva elmenekült.
káját még meg is fogalmazták a Valószínű, hogy megsebesült. A szóA szerkesztésért felelős:
»hirt«. A mi szivünk nincs kőből s mélyleirásból eddig csak annyi volt
^ alakjában élvezik, a mely
mert tudjuk méltányolni a jóakara lile.,állapítható, hogy tettes, kire a
A SZERKESZTŐSÉG.
J b Á W az összes erősítő szerek
tot, szószerint közöljük a hivatalos iö\és történt, közéj), vékony tér
között a legkiválóbb.
híradást a következőkben: Alakuló metü. fekete rövid kabátot és inul
Ki ad ót ul ajd on os :
Orvosok és bábák a
k'óggyülés. „A kereskedő alkalmazot ragot viselt, a rendőrkapitányság a
L A N D E S M A N N M IK S A .
Scott-féie Emulsiot a leg
tak orsz. szövetségének Saujhelyi legszélesebb körben megindította a
melegebben ajánlják az
csoportja Vasárnap november hó 1- nyomozást a tettesek kézrekeritése
utóbbi 32 év óta. Édes
én siket esen megalakult. Ben kő Sán végett.
mint a tejszín.
dor Bpesti kiküldött tartotta pro%
g— A rendőrség tevékenysége ok
rammbcszédjéí, melyben fejtegette az
,
Könnyebben
emésztAz J.inulHio
»„
.
.
alkalmazottak helyzeteit, a szónok tober hóban A rendőrség tevékeny
íttr frV t*
heto m,n* a *eJlás 3 órát vet igénybe. A gyűlés sége az elmúlt hónkban a szokott mó
d s z e r vétiszínhelyén mely a „Club" kávéház nál változatosabb képet mutat. A Jászt, k ér< j ü>k- Egy
eredeti üveg ára 2 K 50 f.
M
egyik dísztermébe tüitént, már a személy- és vagyonbiztonság általá í,« S „ n|!,# Kapható minden gyógytárban.
ban
kiél
gitő
volt
Tűz
2
esetben
kúra délutáni órákba megtelt alkal
mazóiakkal. A Szónok a beszéd be fordult elő, a mikor 2 külváros-részi
fejeztével felolvasta a tisztikart, kár és egy kisebb üzleti raktár
mely egyhangúlag lett elfogadva.” égett le. — Biztosítva voltak s a
— Lám mégis csak érnek valamit húz nagyobb részben megtérül. Bűn
Könyvösmertetés.
fi
az ipari munká.-ok és kereskedői ügyi nyomozás 5(> esetben teljest
alkalmazottak szociális alapon való tetett és pedig lopás vétségében Zemplén vármegye Mouographiája
szervezkedései, mert ha egyebet nem 20, lopás bűntettében 7, egyéb ese
X X L közlemény.
4*
kap ön, ha a
is, de szép, zamatos magyar stiiust tek!) -n 20 alkalommal. Megemliten- Az elnyomatás és felszabadulás kora
dőnok tartjuk itt, hogy ezek között
okvetlenül tanulhatunk ilyenkor.
(1848 1867.)
— Tömeges betörések. A téli idő két jelentékenyebb baleset fordult
Az 507. laj'on „Népoktatás" cím
járás előhírnökei, a betörő-tolvajok elő, ugyanis : október hó 7-éa Ko
már megkezdték romboló munkáju vács István saját házánál és vigyá alatt az mondatik, miszerint annak,
használja.
|
kat. A hideg és a nyomában járó zatlansága folytán petróleum lámpa l hogy a szülők gyermekeiket isko J
nélkülözés sok embert rávisz télviz kezelése közben oly súlyos égési lába járassák, Arvay József tanOrvosilag
kipróbálva
és
ajánlva.1
idején arra, hogy szükségleteit bű sérüléseket, szenvedett, hogy ennek I felügyelő Füzesséry Sfiulor Pataki
nös utón szerezze meg. Tekintettel következtében a helybeli közkórház plébános, Hegedűs L.>zló Pataki \L NélkQlSihlÚttal emésztési t«- ,
ezekre az eshetőségekre, Schmidt ban elhalt, — okt. 22-én pt dig a hely ref. lelkész. Sennyev Pál báró Vio- ^ varok, étvágytalanság és gyomor- I
fájásnál stb.L'ditö és vidáinitd szer I
Lajos rendőrkapitány
a csekély beli máv. nagyállomáso í egy na mándy Ödön, és Zsolnay Endre
bor (inak
egyik
teher voltak Zemplénben a legelső niunszámú rendőrség támogatására az gyobb
Egy csomag ára: 20 és 40 fill. '
országos vásárokat megelőző éjje kocsiból másikba való átrakása köz munkásai. A világért sem akarunk
Kapható Hrabéczy Kálmán dro
lekre és a vásárok éjjeleire csend ben a hord > lezuhanása következtén e derék hazafiak érdeméből semmit
gériájában Sátoraljaújhely.
|
őrőrjáratot kért, a kik már a most Schvarc Pál máv. hordár szenvedett levonni, midőn arra kérjük a t. ol
történt betörések éjszakáin is telje- életveszélyes sérüléseket, mely ügy vasót ne resteljen ugyan o könyvet

NYÍLT-TÉR.

Serdülő lányok és Jiuk
S cott-féle Emulsio

Fehérnem űk m o sá sá t
és v a s a lá s á t elvállalja
Duró Józsefné D eák-u.
48. szám alatt.
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Magyar királyi államvasutak üzletvezetősége Miskolcz.
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334UO—908. szára.

SALGÓTARJÁNI

Kőszénbánya

Pályázati hirdetm ény.

Részvény-Társulat

szén iéim ék «i (szo b eíU téire és ipari e z é ltk r a )

KLÁR és NEUMAN cégnél )j
Sátoraljaújhely

m1 Erdei fenyő deszka.
ras Jegenye lenyS deszka.
m8 Lucz
tt
n
ra8 Tölgyfa deszka.
m* Szólraetszetlen jegenyefa deszka.
m8 Faragott tölgyfa 4 m. hosszig 20—20 cm. ra.
30 —30 cm. ra.
m8
n
4 m.
„
m
m*
30—30 óra. ra. felül.
»
4 m.
m8
„
4—7 ra. „
20—20 cm. ra.
.
4—7 ra. „
30—30 cm, ra.
m8
30—30 cm. ra. felül.
ra8
„
4 -7 m. .
20—20 cm. ra.
„
7—9 ra. „
1 - 2 m8
„
7000 drb. Puhafa kerítés sűrítési léc 1400 rani. h. 50 mm. k. átm.
82560 » Metszett puhafa léc jég. fából.
800 » Tölgyfa keritési oszlop.
23 m- Erdei fenyő palló.
307 6 m8 Jegenye fenyő palló.
35 ras Lucz fenyő palló.
160 m3 Tölgyfa palló.
11*4 m3
„
„
padolathoz.
6’7 ra8 Vörös fenyő palló.
5880 fm Puhafa keritési rúd 5—6 m. h. 50 mm. k. átra.
1200 fra Kemény fa „
„ 5—6 ra. h. 50 mm. k. álra.
18850 fm Puhafi
„
„ 5—G m. h. 80 mm. k. átm.
738 drb. Puhafa rúd 6 ra, h.100 ram.
k.átm.
400 drb.
*
•
6—10 na. h. 130 mm. k. átra.
36 ra9 Tölgy szálfa.
20 ra3 Puha
„
6.6 ra3 Vörös fenyő szálfa.
167000 drb. Fedő zsindely 47 cm. hosszú.
Az 1909. és esetleg 1910. és 1911. évre szükséges fanemüek ugyanazon év április hó közepéig szálütandók be.
Az üzletvezetőség fentartja magának a jogot, hogy az 1909. évre
történő megrendelés alkalmával a tájékozásul szolgáló fenti mennyiség
nél, illetőleg a méretjegyzékben felsorolt fáknál 10 százalékkal többet
vagy kevesebbet rendelhessen, úgyszintén azon jogot, hogy a szállítási
év folyamán 10 százalék erejéig megrendeléseket, eszközölhessen.
A pályázati feltételek alapján szerkesztendő ajánlatok legkésőbben
1908. évi november hó 18*án déli 1B óráig nyújtandók be az üzletve
zetőség I. osztályához, a bánatpénz pedig 1908. év november hó 17-én
déli 12 óráig teendő le az üzletvezetőség gyüitőpénztáránál.
A pályázati feltételek és a méretjegyzék minden üzletvezőtőségnél megtekinthető és a miskolci flzletvezetőségnól díjtalanul kapható.
A szállítási feltételek, úgymint az általános szállítási feltételek és
pályafentartási fák szállítására vonatkozó különleges feltételek minden
üzletvezetőségnél megtekinthetők és készpénzfizetés mellett az igazga
tóság nyoratatványtárából megszerezhetők. (Andrássy-ut 73—75.)
Miskolcz, 1908. október 14.
41
140
140
12
17
47
108-5
38-5
Ö5-6
109
1

ronáeHiotSk meg. U g y a n o tt lag jeb b minSsógü apró ói durva
scainti k ó t i i t r m o so tt k ováti s íin ót kokss, v alam in t p o ro n

brlket kapható.

j^ la j fe s té s z e th e z
szükséges kellékek:
n. m. ola/cstékek, ecsetek, festőviszon,
nastixfirniss, damasztfimiss, reci/terpentin,
lenolaj, paletta stb.
—

nagy választékban kapható
íanőesmann jYíiksa e Jársa
könyv-, papír-, iri- és rajzszerkereskeöésében
Sátoraljaújhelyben.

Bútorüzlet áthelyezés.
Ü z le te m e t, moly sok

óven

A magyar királyi államvasutak miskolci Ueletvezetősége a Vonalai
részére az 1909. és esetleg a következő 1910. és 1911. években szük
séges pályafentartási faanyag szállítására ezennel pályázatot hirdet.
Az 1909. évben körülbelül az alább kitüntetett mennyiség len
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Üzletemet ízléses és a legmodernebb
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ós garzon bútorokkal
felszereltem.
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Ü zletem et f e l o s z l a t n i szándékolom, s az

özszes

áru kat bevásárlázi áron alul is elárusítom.

W ILHELM HENRIK.

H rv én y e«
I N D U L
Budapest f e l i
7
12
4
9

Re ege így. v.
Délután sz. v.
Délután gy. v.
Este sz. v.

ő
ó.
ó.
ó.

44
09
39
20

29
33
10
35
20
-

Egy m éterm . vágott fa házhoz szállítva 2 kor.
50 fillér. Vaggon számra jutányos árak mellett.

l/l
II
II

Magam a n. é. közönség pártfogásába ajánlva
maradtam, kiváló tisztelettel
NEUMANN HERMÁN

^

1 9 0 8 ,

Reggel v. v.
Délután sz. v.
Este sz. v.

7 ó. 25 p.
1 ó. 13 p.
8 ó. 30 p.

fakereskedő,

o k tó b e r

Reggel sz. v.
Délután sz. v.
Este v. v.

Reggel v. v.
Délután sz. v.
Este sz. v.

7 ó. 10 p.
1 ó. 03 p.
7 ó. 47 p.

M ezőlaborcz f e lő l
7 ó. 18 p.
2 6. — p.
7 6. 56 p.

Reggel sz. v.
Délután sz. v.
Este v. v.

(Arpád-u.

16. Rude

hál.)

l-tö l.

S Á T O R A L J A Ú J H E L Y B E

K assa fe lő l
ó.
6.
ó.
ő.
ó.
4

J

S Á T O R A L J A U J H E L Y B Ő I . :
K assa f e l i
M ezőlaborcz f e l i

É R K E Z I K
Budapist fe lő l
Reggel i i. v.
6
Délután gy. v.
12
Délután sz. v.
4
Este gy. v.
7
Este sz. v.
8
Éjjel t. v. sz. száll 4

Tisztelettel értesítem a n. é. közönség, hogy tűzifa
raktáram már nem a vasúti állomáson, hanem a Kos
suth-utczai saját telkemen, a (Hordógyár) mellett van,
ahol hasáb és vágott fát nagy raktáron tartok.

r .

7 6. 30 p.
4 6. 26 p.
8 6. 13 p.

Csap f e l i
Reggel v. v.
Délután gy. v.
Délután sz. v.
Este sz. v.
Délután sz. v.

7 6.
12 ó.
4 ó.
8 ó.
1 ó.

39
58
41
38
20

6 ő.
11 ó.
4 ó.
7 6.

4*
49
17
38

Csap f e lő l
Reggel sz. v.
Délelőtt sz. v.
Délután gy. v.
Este sí. v.

Minden vaedr i t ünnepnapot megedií küenapon d. n. 4 d. 45 p.-kor Miakoldg teherronat Indul eioni<lyu4IHt4aaal.

Kassára minden Szerdán es Szombaton reg. 4 ó. 10 p.-kor indul Sátoraljaújhelyből tehervonat személyszálitással

Nyomatott Laoáeim saa Miksa ói Társa kttnyTnyemdájákaD Sátoralaujholy.

