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f. választó törvényjavaslat.
V égre  tehát kezünkben van, 

előttünk fekszik a törvényjavaslat 
teljes szövege. Mi mondtuk a 
türelmetleneknek, hogy ez igen 
nagy munka, a mely sok időt 
vesz igénybe és igen tontos munka, 
a melyet elhamarkodni nem sza
bad : és mégis —  talán nagyobb 
örömmel üdvözöljük megjelené
sét, minsem azon türelmetlenek. 
Ez azonban nem kötelez arra, 
hogy netalán eltérő saját néze
tünket megtagadva, minden egyes 
rendelkezését ieltétlen helyeslés 
sel fogadjuk és csak magaszta- 
Iásban áradozzunk. Kern hírlap
írói hivatásunk, de hazaliui köte
lességünk parancsolja, hogy őszin
ték legyünk, hogy meggyőződé
sünket szabadon nyilvánítsuk, 
hogy azt indokoljuk, kifejtsük. 
D e azután, akár úgy lesz meg
szavazva és szentesítve a törvény 
szórol-szóra mint a javaslat szól, 
akár másként: ha egyszer szen
tesítve lesz, alkotmányos köte
lességünk azt elfogadn i; annak 
fejet hajtani, abban megnyugodni:

Ily szellemben fogom fel tolia
mat. —  És —  ha kissé visszás
nak tetszik is —  nekem úgy lát 
szik, hogy esetleges észrevétele
imet alaposabban fejthetem ki, 
ha nem mindjárt magán a javas 
laton, de az indokoláson kez
dem.

A  mivel a t. miniszter ur „a 
parlamenti reform szükségét" 
indokolja —  az nagyon helyes, 
az ellen szólni nem lehet. De 
nem emliti a mi igénytelen véle
ményem szerint a legnagyobb, 
hogy eddigi rendszerünk azon 
feltevésen alapult, hogy csak a 
vagyonos ember lehet jó  hazafi, 
vagy bírhat annyi belátással, hogy 
öt évenkint egyszer képviselőre 
szavazhasson. Ezt múlhatatlanul 
meg kell szüntetni, mert az adó
alapra fektéim a szavazati jogot, 
majdnem annyi, mint azt pénzért 
osztogatni.

Teljesen egyetértek a t. mi 
niszter úrral, midőn azt mondja : 
• N agy mulasztás volt, hogy a 
választók számát nem szaporítot
tuk már korábban* és itt ismét 
hivatkozhatom képviselő korom

éban az 1874-i választási törvény- 
| tárgyalásánál mondott beszédemre, 
a melyben azt mondám, hogy 
elvileg ugyan az általános szava
zati jogot tartom helyesnek, de 
ez idő szerint (t. i. akkor) azon 
indítványt fogadom el, a mely a 
választójogot a legszélesebbre 
terjeszti ki.

A  női választó-jog kérdésében
—  ha lovagiatlannak találok is 
leltünni —  anynyiban egyetértek

1 az indokolással, hogy a nőket 
mintegy »en b !oc», általánosság
ban én sem tartom szavazat-jog 
yal feltuházandóknak. A  t. mi- 

j niszter ur azt mondja, hogy »ma 
m ég*. Tehát nem zárja ki őket 
örökre s igy némi közeledést a 

' jövőben ehhez nem zár ki. Ehe- 
I lyett én (csak nem veszik t. o l
vasóim >retrográd lépésnek?*) 
visszamennék oda, a hol 1848 
előtt voltunk. Akkor a nemesi 
özvegyek, a kik t. i. özvegyi jo 
gon a birtok haszonélvezetében 
voltak —  a vármegyei tisztuji- 
tásokon szavaztak. Ezt lehetőnek 
és méltányosnak tartanám most 
is, oly különbséggel, hogy e jo 
got, természetesen ma már nem 
kötném a nemességhez és birtok 
hoz, de mindon nagykorú önálló
—  azaz apjától és férjétől 
külön élő nőnek megadnám.

A  kor halárra nézve elvileg 
ugyan fentartandónak vélném az 
eddigit. De tekintetbe véve, hogy 
akkor az értelmiség számaránya 
12'ö százalékról —  a mi már 
igy is igen csekély —  4 2 szá
zalékra esnék, elfogadom a 24 
évet, de úgy, hogy kimondatnék 
a törvényben általános szabályul, 
hogy addig már megszerzett és 
élvezett jogától senki se (osztas
sák m e g ; tehát a kik eddig a 
20 éves kor alapján a képviselő- 
választók névjegyzékébe fel vol
tak véve, abból ezentúl sem 
hagyhatók ki.

A  vagyoni censust a miniszter 
az indokolásban, nagyon helye
sen elutasítja magától, de ezt a 
a nagyon helyes elvet némelj 
részben még is megszegi. A  va
gyoni ccnsus helyett nagyon he
lyesen veszi

az értelmi censust. De már itt 
megvallom bűnömet, nem vagyok

annyira szabadelvű, mint a t. 
minister ur, csak a magyarul 
itni olvasni tudást fogadnám el. 
Es tégy ük fel, hogy elfogadnám 
az Európai müveit nemzetek 
nyelvét e részben : eliogadjuk-é 
a cirill az orosz, a zsidóul írni- 
olvasást is?

Bár senkinek se láthatunk a 
szivébe és megengedem, hogy 
jó  hazafi lehet oly an is a ki nem 
tud magyarul irni-olvasni —  hi
szen sok valódi magyar ember 
nem tud —  még is csak inkább 
leltehető a jó hazatiság arról a 

’ ki magyarul ir-olvas, mintsem 
arról, a ki ezt a csekély minősi- 

| test sem tartá érdemesnek m eg
szerezni. Jól mondja egy bará 
tóm, hogy mielőtt e javaslat 

| megjelent, általános népüssze- 
irást kellett volna eszközölni a 

[melynek egyik rovata lett volna 
milyen nemzetiségűnek vallja ma
gát az illető és mind azt kire- 
keszteni a választói jogból a ki 
magát nem magyarnak vallani, 
No hát ezt pótolná, ha az írni- 

j olvasni tudásnál némileg hason- 
| lón járnánk el.

A többes szavazási rendszerről 
| épen legújabb cikkemben nyilat
koztam.

A  nyilvános vagy titkos sza
vazási eljárás kérdésében a mi
nister a nyilvánosak megtartását 

[ hozza javaslatba c helyütt

lió választóra befolyást gyakorolni 
csakugy an sokkal nehezebb mint 
egy-két ezerre.

Ezek megjegyzéseink a javas
lat indokolására : magára a javas
lat szövegére jö vő  cikkünkben.

Add ig is caeterum Carthagi- 
a külön önálló magyar 

jegybanknak meg kell
nem . . 
nemzeti 
lenni!

Matolai Etele.

csak
| annyi indokolással, hogy nem 
' tartaná helyesnek azt, hogy a 
választói jo g  terén egyszerre 
mindent megdöntsünk. Ez tehát 
ki nem zárja azt, hogy a jö v ő 
ben egy bizonyos, vagy inkább 
bizonytalan időben a kérdés 
újra felvettessék.

Tudva van t. olvasóink előtt 
(Nagy legalább lehet), hogy a 
titkos szavazási eljárás híve va 
gyök, mintegy négy évtized óta 
küzdők mellette és most sem 
akarok következetlen lenni.

Nem tagadom azonban, hogy 
az eddigi választói törvény alatt 
sokkal nagyobb okom volt 
titkos szavazás behozatalát

S Z I L Á N K O K
Irta : Csapó Lajos.

A becsületről.
E rovat alatt jó  ideje nem irtára, 

most a hosszú esték beálltával meg
próbálom azt uj életre kelteni azon 
reményben, hogy elmondandóimat 
t. olvasóim éppen oly szívesen fog
ják fogadni, mint tették azt ennek 
előtte.

Térjünk át thémánkra. Mióta ez 
elvénhedt sártekén kétlábú tollat- 
lan aliatok voltak, vaunak és lesz
nek, felvetett tárgyunk kmindég ak
tuális lesz éppen úgy mini az idő. 
Hogy elvont értelemben tűi a be
csület, azt mindenki tudja, érzi, ha 
nem is képes azt precise meg
határozni ; de egészen más kérdés 
aztán, hogy a mai társadalom kiket 
soroz a becsületes és kiket a becs
leien kategóriába '( Igenis mar kér
dés, mert mindennek divatja vau. 
Ma sajnos más mértékkel, sót raeuy- 
ny ire mással mernek u téren is, 
mint teszem azt ezelőtt csak né
hány évtizeddel mértek 1

Tisztelt olvasóimnak fogadást 
merek ajánlaui, ha tetszik egyre 
tizet teszek, hogy az eleinek meg
felelő helyes meghatározást nem 
találnak el, sőt ha én itt leirom, 
előzőleg valosziuUleg iueg is moso* 
iyogjak, de legyenek egy kis türe
lemmel, több példával logok bizo- 
nyilam, cikkelyemet tarkítani.

A kérdés tehat még egyszer föl
téve az, hogy a mai uradalom  
kiket oszt a becsületesek és kiket 
a becstelenek osztályába ’i A felele

ti tét megadva legközelebb járunk az 
ki- igazság mellett akkor, ha azt mond- 

vinni* mintsem az általános, vagy j u k , hogy mindenki becsületes, ha 
azt legalább megközelítő széle-1 esetleges becstelenségéről az illető- 
sebb körű választói jo g  mellett, kés bíróság Ítélet hozatalával bízó
mért akár m egvesztegetéssel, akár | uyitványt nem állított ki, sőt nem 
bármiféle nyomással eg y  két mii-] így esetben a társadalom a becsű-

I------------- 1 H O V A  M E N J Ü N K  S Z Í N H Á Z  U T Á N ' ? !  I------------- 1

R E U M Á N  A D O L F PANNÓNIA K Á V É H Á Z Á B A ,
ahol egy lea, sonka és vajból álló színházi vacsora 70 fillérért kapható, 

ihol szolid, figyelmes kiszolgálás mellett a vendégek kényelméről a legmesszcbbmenőleg gondoskodnak.
Olcsó árak! Pontos kiszolgálás! Hideg buffet!

l.upunk -4- oldal,



Szerda, november 25.95. szám. (2.)_____________________F E L S Ő  M A G Y A R O R S Z Á G I  H I R L  A JP

et rovására még a bírói ítélettel 
is szembehelyezkedik.

Hiába tudják egyes hölgyekről 
holt bizonyossággal, hogy férjeiket 
számtalanszor megcsalták és pedig 
mozgó és síró eredménynyel, hiába 
tudják, hogy X . Y . stb. stb. csalt, 
lopott, azért a társadalomban semmi 
különbséget nem tesznek ezek és a 
becsületes halandók között mind
addig, mig esetleg erről bírósági Íté
let nincsen, holott tiszta sor, hogy 
az ily asszonyok a társadalom meg
vetésére alaposan rászolgált szemé
lyek, a többiek pedig becsukni és 
az előbbiekkel együtt tisztességes 
társadalomból kiközösíteni való gaz
emberek.

Lássuk az életből ellesett példá
kat, mert állításaimat bizonyítani 
Ígértem. Előre kell bocsátanom, hogy 
szükebb hazánkból, vármegyénkből 
még csak célozni sincsen szándé
kom, sem kedvem senkire, mit 
azért tartottam szükségesnek meg 
jegyezni, mert a vidéki sajtó igen 
sok olvasója mindjárt szeret vonat
koztatni, miként a leírás csak tized- 
részben hasonlatos egy általa ismert 
esettel vagy ténynyel.

Vagy tizenhat esztendő óta min
den évben B. vármegyében szoktam 
több hetet eltölteni, adataimat a lég 
hitelesebbb források nyomán állí
tottam össze nevezett vármegyéből.

A hölgyeket már csak udvariassági 
szempontból is minden téren az el
sőség illeti meg, köteles tisztelet pa
rancsolja tehát, hogy először közü
lük közöljek le néhány photogra- 
fiát.

B. vármegye fővárosában (és min
den egyes fölhozott példa ott ját
szódott le) történt a többek között, 
hogy egy ügyvéd felesége férjének 
minden bojtárjába nemcsak szerel
mes volt, a mi még nem lett volna 
oly nagy baj, hanem közöttük rend
szerint egyéb dolog is volt, a mi 
talán szintén nem volt baj, pedig 
erősen annak kellett volna lennie. 
Elég az hozzá, hogy rövid legyek 
mar csak kiirom, hogy a nagyságos 
asszony kedves férjét, rendszerint 
az ügyvédbojtárhoz átkozottul ha
sonlatos babával ajándékozta meg. 
Ha veres volt a bojtár, veres lett a 
kis világpolgár, ha szén fekete volt 
a fiatal ur, óh pechek peehe, az uj 
kicsi de fekete ! 1 Nem régen az ügy
véd ur egy csúnya és sánta bojtárt 
fogadott és már előre nevelve kér
dezték az ismerősök, no va'jon fog 
e sántítani az uj jövevény ?

Hogy e hölgyet a régibb helyes 
fogalmak szerint a becsületesek ka- 
tegárijába sorozzuk, erre még dr. 
Fried Lajos védőügyvédi eloguen- 
ciája sem volna képes, de nincs ez 
országban oly orvos talentum sem, 
mely az atavizmus bármilyen el, 
vagy megmagyarázásával erre vállal
koznék!

Ha kiváncsiak t. olvasóim, hogy 
mint vélekedik és viselkediK e hölgy
gyei szemben a társadalom, egész 
őszintén írhatom le, hogy a legna
gyobb tisztelettel, előzékenységgel, 
sőt nemcsak egyesek, hanem egyesü
letek is kitüntetésekkel halmozzák el.

Egy hivatalnok egy orvos felesé
gének udvarolt. Minden kétséget 
kizáró hasonló eset. Az eredmény 
egy szép barna lány, ki, ma boldog 
menyecske. Persze, hogy a mama 
szerintem is most már becsületes, 
de csak azért, mert közelebb van a 
hatvanhoz mint az Ütvenhez, mert 
ebben a korban már minden ilyféle 
hölgy, ha még nem is Madonna, de 
közel jár hozzá. Az orvos ur szegény 
oly paltron, hogy egy bodzafa puskát 
sem merne elsütni és én még is 
egy hősnek tartom, mert tudva min
dent ily asszonynyal leélni egy éle
tet, ehhez végtelen önmegtagadás 
és tiirés szükségesek.

A társadalom kérem az hajlong 
és bókol o hölgy érdemei előtt 1

Most had jöjjenek az érdekesebb 
példák.

Egy urnák urleány volt a szere
tője, nem egy lakásban, de egy ház
ban laktak ; az ur mamájával együtt 
lakott. Szeretője mellett különben 
boldog vőlegény volt, egyszer tör
ténetesen menny asszony a — ki más 
városban lakott — édes anyjának 
volt hosszabb ideig vendége. A bol
dog pírt az esküvőtől már csak na
pok vá a ztották el. Es mi tört nt? 
Egy este úgy kilenc óra tájban a 
mennyasszony egy elhányódott cse
csebecséjét keresendő benyit az 
egyik szobába, lrogy a sötétséget 
eloszlassa gyufát gyújt és uram fia! 
mit lát ? szegény mennyasszony . .  . 
a parnlagon látja vőlegényét a le- 
geslegbizalmasabb egy {ittlétben sze 
retőjével!!  Gyöngének érzem tolia
mat, hogy a hatást hűen le tudjam 
írni, de ez nem is célom. Elég nz 
hozzá, bog) a moiiuya&szony termé
szetesen hazautazott, a gavallér pe
dig gondolt egyet és miután az es
küvő már ki volt tűzve, azt meg is 
tartotta, de persze a szeretőjével.

A férfi tehát hibáját legalább fé 
lig kikorrigálta, mert szeretőjének 
uj tevet adott, de nevet adott a kis 
apróságnak is, ki annak nem éppen 
rendje és módja szerint az esküvő 
után három hónap múlva meg is ér 
kezet t.

A régi divat szerint u hölgy mintha 
nem lett volna becsületes, mert hi 
szén még csak azzal sem lehet vé
delmezni, hogy fiatal ártatlan szivét, 
fejét egy ügyes szeludon elszédi- 
tette, mert a hölgy már meglehető 
sen túl volt a 25 tön is, továbbá 
mirt a földszintről ő járt föl a ga 
vallér emeleti lakásába.

Az uj divat szerint pedig e höl
gyet úgy a sa'onokban, mint bár 
mely előkelő társaságokban — komo
lyan mondom — valósággal ünnepük, 
ő az u. n. „tóngebcr“ !

Pihentessük legalább egyelőre e 
szilánkokat és lássunk egy másfé
lét is.

Ez ősz elején beszélte nekem N. 
Vd. egyik elsőrendű kereskedésé
nek tulajdonosa, hogy nala egy elő
kelő és igen gazdag hölgy évek so
rán át több száz korona értékű árut 
lopkodott össze. Kezdetben — úgy
mond a kereskedő — mikor rájöttem 
a turpisságra nem hittem saját sze
meimnek, hogy még a bizonyosnál

is jobban megbizonyosodjunk a va
lóról, én és három segédem egy 
időben figyeltük meg a nagyságos 
asszonyt, simulálva mig ő válogatott 
a kelmékben, máshelyütt való elfog- 
laltatásunkat. Es kérem szépen ő 
nagysága a selyemtől kezdve a ké
zelőgombokig mindent becsületére 
való ügyességgel tüntetett el. Mi
óta gyakorolhatta e privát paszióját, 
ki tudja, hiszen a ki nekem felőle 
ezeket mondta volna, azt képes va
gyok üzletemből kiutasítani, úgy be
szélt a kereskedő.

Hogy azután mit tett a kereskedő, 
hogy védekezzék az ily előkolő bolti 
tolvajok ellen, azt nem tudom, nem 
is érdekelt nem is tart< zik ide, de 
azt feltétlen bizonyossággal tudom, 
hogy e hölgy előtt minden ismerőse 
(bocsánat, hogy ki.-sé rusztikus le
szek ); egyszerűen hódolási szempont 
hói ha.-ravágódik és ha nem fér 
hozzá kezeihez, legalább ruhája szé
lét c okolja boldogságában.

Biztosíthatom t. olvasóimat, bog} 
minden hiperbola nélkül csak is a 
rideg valót irtain le, a régi módi 
szerint — úgy vélem — talán e hölgy 
som lett \olna ünnepelve, ma pedig 
mosolyognak és hódolnak az ily tol 
vajoknak !

Azt hiszem, hogy ezzel az udva
riasság szabályainak eloget lettem 
és most már ideje, hogy az urakra 
kerüljön a sor, róluk azonban csak 
a következő számban.

A  K a z i n c z y - k ö r b ő l .
— Gyűlés. — Az első estély. —

Városunk kulturélctére je len 
tékeny kihatással bíró esemény 
történt f. bő 21-én, szombaton 
este. Ekkor tartotta városunk 
egyetlen irodalmi köre c  szezon
ban első megnyitó estélyét. Ahol 
a szellemi élvezetekben oly sze
gények vagyunk, ahol az ilyen 
félig tudományos, félig szórakoz
tató intézmények iránt minden 
érdeklődés kiveszett, ott rend
kívüli je lentőséggel kell, bog) 
bírjon egy olyan intézmény 
megnyitása, amely e hiányok 
megszüntetését tűzte ki célul.

A Kazinczy-kór városunkban 
ilyesféle hivatást tölt be. Es 
hogy sikeresen, azt bizonyíthatja 
múltja. A Kazinczy-kör felkarolta 
a zenét az irodalmat és esté
lyein a vármegye legjelesebb 
énekesei, zenészei és írói, sőt 
nagyon gyakran országos hirii 
művészek működtek közre és 
elégítették ki a szellemi élveze 
tekre éhes publikumot.

Részünkről ürömmel üdvözöl 
jük a Kazinczy kört első meg
nyitó estélye alkalmából és kí
vánjuk, hogy nemes kulturális 
céljai még jo b b , még alkalma
sabb talajra találjanak ez idény
ben, mint az elmúltakban.

*
Közgyűlés.

A Kazinczy-kör az első estély 
előtt közvetlenül közgyűlést tartott, 
melyen a ti>ztikart választották újra 
és a kör múlt évi működéséről szá
moltak be. Mcczncr Gyula főispán a

kördiszolnüke nyitotta meg a közgyű
lést, szép szavakban üdvözölve a 
nagyszámban megjelent tagokat. 
Dr. Hornyai Béla terjesztette elő a 
kör múlt évi működéséről szóló je 
lentését. Szépen fejtegette a kör 
hivatását. Kifejtette, hogy a Kazin
czy-kör > célul tűzte ki maga elé, 
hogy minden, a művészet iránt 
érdeklődő embernek lehetővé teszi 
a kör estélyeinek állandó látogatását 
és ezért a tagsági dijakat 12 koro
náról 2 koronára szállították le, 
Végül pedig egy kérelemmel fordult 
a jelen volt akhoz, hogy ne kívánják 

I a körtől, hogy állandóan vendég
művészeket szerepeltessen estélyein, 
mert ez olyan nagy költséggel jár, 
hogy azt a kör ki nem bírja; ha
nem a zene, vagy irodalomban já r
tas tagok jelentkezzenek szereplésre 
és tegyék színesebbé, tartalmasabbá 
a kör estélveit.

A jelentés elfogadása után a hi
vatalnoki állások betöltésére került 
sor, majd Eiserth István kir. ügyész 
emelkedett szólásra. A tőle meg
bukott ékesszólással vetett vissza
pillantást a kör eddigi működésére, 
majd egy indítványt terjesztett elő, 
hogy a kör felvirágoztatása körül 
oly nagy érdemeket szerzett ügy
vezető igazgatónak, dr Hornyai 
Bélának szavazzon a közgyűlés 
eddigi működéséért jegyzőkönyvi 
köszönetét. A indítvány egyhangú 
elfogadása után Meczner Gyu'a elnök 
berekesztette a közgyűlést és meg- 
ii} itotta az első

estélyt
Az estély Székely Lajos joghall

gató szavalatával kezdődött, aki „A 
fürdővendég" c. monológot adta elő 
alapos készültséggel, ügyesen, sok
szor derűs kacajra fakasztva a kö
zönséget. Zofahl Júlia miskolci ének
tanárnő énekelt Delilláhól egy áriát. 
Tisztán csengő mezzoszoprán hangja 
valósággal elbűvölte a közönséget. 
Csodálatosan szép hangjánál csak 
az énektudása volt nagyobb. Méltó 
keretül szolgált a miivé zi énekhez 
l'.ckert Laura miskolci zongora ta
nárnő diserét kísérete. Balogh Ber
talan miskolci niáv. hivatalnok 
„Luxusé a művészet?" címmel fel
olvasást tartott. A dolog mélyébe 
nem hatolt ugyan, de szem előtt 
tartva a közönséget, népies modor
ban, egy más helyen fel-felcsillanó 
humorral és a gyakorlati életből vett 
érdekes példákkal fejtegette a 
kérdést.

t ’jra Zofahl Júlia urhölgy éneke 
következett. Straus-Brahmus dalo
kat adott elő az előbbinél is na
gyobb sikerrel. Ez énekszámát még 
„ráadással" is meg kellett toldani. 
Még Eeker Júlia urhölgy zongorán 
játszott egy pár classicus darabot 
magas iskolát követelő technikával, 
majd Zofahl Júlia urhölgy Lasky- 
Kacsoh magyar miidalainak nagy 
siker melletti előadásával befejezte 
a szépen sikerült estét.

S Z ÍN H Á Z .
Heti műsor:

Szerda : „Tatárjárás.*4
Csütörtök : „Ördög."
Péntek : „A császár jkatonái." (Zóna- 

előadás.)
Szombat: „Tatárjárás."

—- nov. 24.
A legutóbbi előadások arról 

győztek meg minket, hogy a tár
sulat teljesen megfelel. Az operett 
— személyzet — amely ellen eddig 
kifogást tettünk — szintén a leg
nagyobb igyekezetét tanúsította 
legutóbb és egészen nívón álló elő
adásokat produkált. Az előadások.

„Jüori11 íeüélpapir, 50 íeüélpapir és 50 boríték
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ról különben alább mondunk rész- j 
letes bírálatot:

Varázskeringő. Szombaton Strausz 
szép zenéjü operettjét a „Varázs* 
keringőt4* elevenítette fel a társulat. 
Fokozott érdeklődéssel tekintettünk 
ez előadás elé már csak azért is, 
mert összehasonlítást tehettünk a 
darab múlt évi előadásaival. Kész* 
séggel (ismerjük el, hogy a mérleg 
ezúttal a jelenlegi társulat javára 
billent. Az összjáték, és az egyes 
szereplők játéka méltán elismerést 
érdemelnek, azonban a zenekarnál 
némi hiányokat észleltünk. Ott, ahol 
tisztán a primhegedü, vagy fuvoJla 
kiséri az énekszámot, több Ízben 
megtörtént, hogy a zenészek elhall
gattak, dacára annak, hogy a par
titúra megkövetelte volna a kisé 
retet. Ez pedig nem csekély bosszú
ságot okozott azoknak, akik az ope- 
retben leginkább a zenét kívánják 
élvezui. Az egyes szereplőket ille
tőleg elsősorban kell megemlékez
nünk Niki személyesitőjéről. az ak
kor bemutatkozott l aiady Mártonról. 
Várady mindjárt első fellépte alkal
mával megnyerte énekével a közön
ségtetszését kellemes baritonjaszépen 
érvényesült Niki szerepében. Franci 
szerepét Jászay  Mariska játszotta. 
Szívesen elismerjük, hogy ez esti 
szerepében élénk tetszést aratott. 
Discrét játéka különösen kellemes 
hatást tett. Énekszámai sem vesz
tek el hatástalanul. Hiányzott azon
ban a játékából az a bizonyos 
„paprikás valami", a tűz, ami pedig 
kell, hogy ezt a szerepet áthassa. 
A hercegnő szerepében Szabolcs)- 
Jozefin elbájolóan kedves volt. 
Hangja ebben a szerepben teljesen 
érvényre jutott. Fgyancsak elisme
réssel kell szólaltunk Sebők Sáriról, 
aki a főudvarmesternő hálás sze
repét nem hagyta kiaknázatlanul. 
A legapróbb részleteiben is kidol
gozott alakítását zajos tapssal ho
norálták. Szőrt gh  Gyula, akit pedig 
az elsők közt kellet volna emlite 
niink, a hülye Lothár szerepéből 
csinált kabinet alakítást. Ez az izig 
vérig szinészember teljesen belopta 
magát a közönség szivébe. Sokol
dalú tehetsége, mely már eddig is 
különböző zsánerű szerepekben ér 
vér y esült, ezután is sok fényes si 
kert fog neki biztosítani. A többi 
szereplők szintén megérdemlik az 
elismerést. Az előadást szép számú 
közönség nézte, illetve tapsolta 
végig.

Magdolna. Rákosi Jenő nem a leg
nagyobb sikereket ért parasztdrá
mája, a „Magdolna** vasárnap este 
került a színre. A színházat csak 
félig töltötte meg a közönség, da
cára a vasárnapnak. Ennek azon
ban csak a direktor az oka. akinek 
tud ia kellene, hogy vasárnap egy 
dráma, sőt hozzá egy vérszegény, 
minden cselekményt nélkülöző üres 
dráma nem vonz közönséget. Az 
előadás azonban jó volt. Színészeink 
derekasan megálltak helyüket és 
igazan nagy erőfeszítésükbe került, 
hogy élvezhetővé tegyék az elő
adást. Magdolna szerepében Harmath 
Zseni, mig Bereci szerepében Sző- 
regh Gyula nyújtott kiváló alakí
tást. Jók voltak még Bátosy% Magas, 
Ágotái Völgyi, Fekete Rózsi, Thurzo 
Margit és Borsodi Paula.

Hajdúk hadnagya. Hétfőn magyar 
zenét élveztünk. A „Hajdúk had 
nagyaN került színre. Az előadás a 
legjobb volt az eddigi operett-elő 
adások közül. A szereplők mindegyike 
külön külön is, együttesen is oly 
előadást produkáltak amilyenhez ha
sonlót keveset láttunk eddig. Várady 
Márton, Belesnay Margit, Szabolcsi 
Jozefin és Jászay  Mariska állandó 
ovációban részesültek. Különböző 
szerepekben játszottak és mégis ne
hezen tudnók megmondani, hogy 
melyik volt jobb. Várady Márton 
éneke valósággal könnyet csalt a 
közönség szemébe. Gyönyörű szép, 
érces baritonja kitünően csendült 
a szebbnél-szebb magyar nó
tákban. Beleznay Margit ez estén mu
tatkozott be tulajdonképen. Kitűnő 
qualitáiait ez estén sikerült a maga 
valójában élvezni. Kellemes hangja,

j énektudása, játéka, tánca, mind a 
| maga tökéletességében jutott ér
vényre ez estén és meggyőzték a 
közönséget arról, hogy az operett- 
társulat sincs híján kiváló erőknek. 
Szabolcsy Jozefinrül nincs mit írnunk. 
Hogy játszani tud, azt már meg 
mondtuk, hogy énekelni tud, azt is 
inegmodluk, hogy elragadóan bújó.- 
volt. azt pedig hiába mondjuk azok
nak, akik nem látták. Öt látni kell, 
őt hallani kell, ha élvezni akarunk. 
Jászay  Mariska ez esten ugyancsak 
nagyon jó volt. A kadét szerepében 
oly tökéletes alakítást nyújtott, ami
lyet eddig nem láttunk. Tökéletes 
színjátszó képessége ez estén teljes 
egészében domborodott ki, amihez 
még hozzájárultak gyönyörűen szép 
énekszámai is De a többi szereplők : 
Agotay. Batosy, Kertész szintén kifo
gástalanul játszottak. A közönség 
ez estén is szép számmal volt és 
lelkesen tapsolt a szereplőknek.
A tanítónő. Bródy Sándor kiváló, a 

fővárosi színházban nagy sikert ért 
színmüvének „A tanítónődnek be
mutató előadása volt kedden este. 
A minden tekintetben modern irányú 
társadalmi színmű bemutató eiőadá 
sál megelőzte jó hire s igy megtör 
télit az, amire még példa eddig nem 
volt, hogy egy sziniuü premierjét 
zsúfolt ház nézte végig. A darab 
egy szegény, elhagyatott falusi ta
nítónő életét tárja elénk a maga 
elszomorító valóságában, élénk szi 
nekkel festve meg azt a temérdek 
szenvedést és kisértést, amit egy 
ilyen minden támasz nélkül álló. 
idegenbe került falusi tanítónőnek 
végig kell szenvedni. A darab maga 
úgy van megírva, hogy előadás 
esetén is biztos a sikere, de színé
szeink olyan előadást produkáltak, 
amely — minden túlzás nélkül — 
minden kritikán felülinek mondható. 
Különösen Harmath Zseni, a címsze
rep kreálója ragyogtatta ez estén 
kiváló tehetséget. Az a természetes 
közvetlenség, az a minden apró rész
letre kiterjeszkedő figyelmesség, 

mely játékát jellemezte, nem ma
radhatott hatás nélkül. Minden fel
vonás végén sokszor hívták lámpák 
elé, sőt nyílt színen is nem egyszer 
kapott tapsokat. Méltó partnerei 
voltak a sikerekben a közönség 
által már első felléptéik alkalmával 
kedvelt két kivaló művészember: 
Magas Béla és Szőiegh Gyula, de 
nem kevésbé voltak jók a tübbi 
szereplők sem. Bolgár Béla, B. 
Bolgár Fánny, Bátossy Endre mind 
részesei voltak az előadás nagy 
sikerének. A közönség is hálás voil 
és lelkes ünnepléssel adott kifejezést 
tetszésének.

H Í R E K .

gr. jtlailáth jözsejné ünneplése.
— S a já t tudósítónktól. —

Lélekemelőén szép ünnepély 
folyt le f. hó 22-én, vasárnap dél 
után Királyhclmeccn. A  Bodrog 
közi jótékony nőegyesület fen- 
állásának és elnüknője ; Gr. Mai- 
Uith Józsefné működésének 10 
éves jubileumát ünnepelték. Az 
ünnepélyt a Tiszaszabályozó tár
sulat dísztermében tartottak meg 
a vármegye inteligens közönsé
gének élénk érdeklődése mellett.

Érthető az a nagyfokú érdek 
lődes, amely az ünnepély iránt 
megnyilvánult, hiszen Gr. Mailáth 
Józsefné n^mcs emberbaráti mű
ködése, jótékonysága, embersze- 
retete vármegyeszerte a legna- 
gyobb tiszteletet vívta ki a nc- 
meslclkü grófné iránt.

Az ünnepélyre városunkból is 
sokan rándultak át. Ott láttuk : 
Mcczner Gyula főispánt dr. 
I\oncz Endre titkárja kíséretében. 
A  jelenvolt előkelő vendégek kö 
zül a következők neveit sikerült 
feljegyeznünk. Sennyey Pálné

bárónő, Széchenyi Ernőné grófnő, 
Mailáth Erzsébet és Stefánia gróf
nők, Bessenyey Zénóné Mailáth 
József gr. Széchenyi Ernő gr., 
Sennyey Béla br., Barkas Róbert 
dr.. Sáiossy lelkész, Bencsik Ist
ván, Szmrecsányi Béla, dr. Wein 
berget Józset, dr. Bessenyey Zénó, 
Dános Miklós, Hodossy Béla, dr- 
Kossuth János, ott voltak azon 
kívül a Bodrogköz társadalmának 
szine-java és a nőegyesület tagjai 
nagyszámban.

A  szép ünnepélyről az alábbi
akban számolunk be részletesen:

Délután 2 órakor nyitotta meg 
Sennyey Puliié bárónő a közgyűlést, 
üdvözölte a megjelenteket és indít
ványozta, hogy az ünnepeltért kül
döttség menjt-n. A jubiláns elnök- 
nőt, mikor a küldöttség élén a te
rembe lépett lelkes ovációval fo
gaid ák. A nőegyesület nevében az 
első üdvözlő beszédet Uhlrich Vil 
mosné urhüigy tartotta. Rövid be 
szédben visszapillantást vetett a 
uőegyesület és az elnöknő 10 éves 
működésére, ecselte azokat az ér
demeket, melyeket u grófnő szer
zett. Megemlítette hogy a Bodrogköz 
ő2 községében nincsen szegény akiről 
a nemeslelkii grófnő nem gondos
kodott volna.

Dr. Weinberger József gyermek- 
telepi orvos a gyermektelep nevé
ben üdvözölte a grófnőt és főleg a 
telep felvirágoztatása körül szerzett 
érdemeit méltatta. Dicsérte azt a 
fáradhatatlan tevékenységet, mely- 
lyel az iskolák felszerelése, a tiiz 
és vizkárosultak segélyezése körül 
fejtett ki a grófnővel elen az egye
sület. Megemlítette, hogy ily cé
lokra 10 év alatt őO.tMK) koronát 
fordított az egyesület.

Még Bencsik István főszolgabíró 
üdvözölte a járás nevében a gróf
nőt s azután az ünnepelt köszüntu 
meg az ünneplést, mely — úgy
mond — min neki, hanem az egy 
letnek, a tisztviselő és tagtársainak 
szól. Végül kérte a tagokat, hogy 
az eddigi eredményen felbuzdulva 
ezután még hatékonyabban munkál 
tudjanak a jótékonyság terén.

Az ünnepség délután fél 4 órakor 
ért véget,

- -  Kinevezések A m. kir. igazság- 
ügy miniszter dr. Oláh István sátor
aljaújhelyi kir. törvényszéki bírót a 
kassai kir. itélöláb ahoz elnöki tit
kárrá, — Almássy Rezső derecskéi 
kir. járásbirósági telekkönyvi betét 
szerkesztő dijuokot a királyhelmeczi 
kir, járásbíróság hoz írnokká ne
vezte ki.

Városi közgyűlés. Sátor 
aljaujhely város képviselőtestülete, 
holnap folyó hó 26-án délután 
3 órakor rendkívüli közgyűlést 
tart —  Fontosabb tárgyak :
1 .Közigazgatásibizottság fegyelmi 
választmányának határozata Szé
kely Elek polgármester és többek 
elleni fegyelmi ügyben. 2. Ugyan
csak határozata 1 leli Jenő és 
Gáthy Géza elleni fegyelmi ügy
ben. 3. H. polgármester ielmen- 
tési és szabadságolási kérelme.

— Szabad Lyceumbol. A szabad 
lyceurn vezetősége közhírré teszi 
hogy dr. Chudovszky Móricz közkór
házi igazgató főorvos az Iparoskor 
helyiségében f. hó 20-án este 8 
ólakor vetített képekkel előadást 
tart. Az előadás ingyenes,

—  Eiküdtszóki tárgyalás. Az őszi 
eskUdtszéki ciklus egyetlen tárgya
lása f. hó 23-án, hétfőn kezdődött. 
Dudás András földműves állott a 
bíróság előtt szándékos emberölés 
vádjavai terhelten azért, mert test- 
véröccsét megölte. Az esküdtbiróság 
elnöke llte/and  Lajos, tagjai dorom
bé)' Balazs és Ferenezy Sándor kir. 
ívszéki bírák voltak. Jegyző Szent- 
imrey Tamás tvszéki jegyző volt. A 
vádhatóságot Eistrth István kir.

ügyész képviselte, a védelmet dr. 
Frud  Lajos látta el. A bizonyító el
járás egy egész napot vett igénybe 
s csak kedden reggel 9 órakor kez
dődtek a perbeszédek, melyek dél
után 4 óráig tartottak. Az esküdtek 
a vádlottat szándékos emberölésben 
találták bűnösnek s ezért a bíróság
10 évi fegyházra ítélte Dudás And
rást. Az ítélet ellen a védő semmi
ségi panaszszal élt.

— Öngyilkos iparos. Egy jómódú, 
küzbecsülésben álló iparos, Bodeczky 
Gyula helybeli rézüntőiuester vetett 
véget életének folyó hó 24-én dél
előtt. Kossuth* utczai müliolyében, a 
mikor rajta kívül a műhelyben senki 
sem volt, egy 12 milliméter átmé
rőjű forgópisztollyal jobb halánté
kába lőtt és szörnyet halt Mire az 
öngyilkosságot észrevették, székeli 
ülve, átlőtt fejjel, nagy vértócsában 
találták a szerencsétlen embert. A 
golyó jobb halántékába hatolt és a 
feje tetején jött ki. Az esetről érte
sítették a rendőrséget, a honnan 
Sehmiedt Lajos rendőrkapitány ment 
ki a helyszínére. Eleinte hire járt, 
hogy Bodeczky Gyulát agyonütöt
ték. de a rendőrkapitány és meg
jelent orvosok kétséget kizárólag 
megállapították, hogy öngyilkosság 
esete forog fenn. A törekvő, becsült 
iparos családja iránt általános rész
vét nyilvánul. Temetése f. hó 2ö-án 
lesz.

—  Kémenysüpromesterek gyűlése.
Az országos kéményseprőinosterek 
szövetségéhez tartozó zemplénvár- 
raegyei kéményseprőmesterek folyó 
hó 22-éu a Kovacsicsné-féle vendég
lőben gyűlést tartottak Kőráry And
rás gálszécsi kéményseprömester, 
iparkamarai felügyelő elnöklete alatt. 
A gyűlés több, az egyesület beléle- 
téliez tartozó ügy elintézésén kívül 
a szabályrendeletet tárgyalta és 
abban több módosítást eszközölt. A 
módosított szabályrendeletet felsőbb 
jóváhagyás végett küldöttség fogja 
átnyújtani Dokus Gyula vármegyei 
alispánnak,

— Nyilvános köszönet. Szántó Mór 
és Társa ruhakereskedő cég 6 öl
tönyt adományozott az izr. nőegy
letnek szegény gyermekeknek való 
kiosztás céljából mely nemes csele
kedetükért e helyen mondok hálás 
köszönetét. Üzv. Teich Zsigmondné 
nőegyleti elnök.

— „Függetlenségi Kör“*i gyűlés. A
sátoraljaújhelyi „Függetlenségi Köri
ben f. hó 23-án vasárnap délután 
5 órakor választmányi ülés volt Kin- 
esesy Péter, a kör elnökének elnök
lete alatt. A választmányi ülésen 
úgy a tisztikar mint a választmányi 
tagok nagyszámban vettek részt. A 
gyűlésnek legfontosabb tárgya volt 
a lakás kérdés, miután a körnek a 
jelenlegi helyiségből május 1-ével 
ki kell költöznie, amennyiben a kir. 
közjegyző azon épületet, ahol a kör 
helyisége jelenleg van, megvásárolta. 
Többek hozzászólása után Dr. Búza 
Barnatitkár indítványára, Hericz Sán
dor alolnök, Novák Gyula háznagy, 
Fuchs Jenő pénztárnok és Dr. Csiuv 
Béla ügyészből álló bizottság külde
tett ki, hogy a kör résiére kerthe- 
iyisségel biró megfelelő alkalmas 
lakást keressenek. Jelentkeztek fel
vételre 21-en, s a jelentkezőket egy
hangúlag felvették a kör tagjaiul. 
Egyébb folyó ügyek elintézése után 
Kozák Gyula háznagy kéretett fel, 
havonként egyszer tartandó családias 
osssejoi ete/eh -} és a farsangon egy 
nagy szabású mulatság rendezésére. 
A felolvasással és kabaréval egybe
kötött családias összejövetel a jövő 
hó elején fog megtartatni s arról 
legközelebb résaleteson értesítjük a 
közönséget.

— Tűz. Folyó hó 21-én éjjeli fél
11 óra tájban, a mikor a színházban 
még tartott az előadás, tüzet jelez
tek. A tűzoltók Friss Heitnan pa
rancsnokkal kivonultak a helyszínére, 
B au mán Sámuel bádogos műhelyé
hez, a hol szerencsére nagyobb ve
szedelemtől nem kellett tartani. 
Mindössze a kályhában égő tüztől 
meggyulladt a kályha körül össie- 
lialiuoaott gyúlékony anyag, mely* 
nek füstje hely hiányában az utcza
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S z o p ta tó  a n y á k
tőjük hatását csak növelik és gaz
dagítják a SCOTT-fe!e Emubio hasz
nálat által.

K i m e r ü l t s é g  m e g s z ű n i k ,
s a csecsemő rózsásabbá, 
vidámabbá és pajzánabbá 
válik, mint valaha volt 

Az anyaságnak bármily 
válságos perezében, a

SCOTT-féle Emulsio
erőt kölcsönöz, bátorít, s 
emellett kellemes izü és

vAsASSnái1# könnyén emészthető.
S l 'O T T - í é l e  

ni Adsz 
jogjré'.. 
láBzt, kt-rjiik 
fi y etem be Kapható minden gyógytárban.

! Egy eredeti üveg ára 2 K. 50 f

N Y ÍL T -T É R .
alatt köziüt tekert aszerkosz 
tőség nem feleli"*.)
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felőli ajtóréseken át nyomult kifelé.
A füst láttára történt meg a tűzjel
zés. A lappangó tüzet rövidesen 
lokalizálták.

— Síkos járdák. Aki tudja, hogy 
a jelenlegi rendőrlétszám mennyire 
csekély, hogy azzal a nehány rend
őrrel a közrendészet terén az eddi
ginél nagyobb eredményt elérni 
képtelenség, — az nem fog fenn
akadni azon, hogy az utcák járdái 
sok helyütt vízzel vannak leöntve.
A cselédek, a hol közelükben rend
őrt nem látnak, vigan lejtenek végig 
vizes kannáikkal a járdán és végig 
locsolják úgy annyira, hogy a járó
kelők testi épsége valóban a legko
molyabb veszedelemben_forog. Erre 
ügyelni és ezt megakadályozni ter
mészetesen a rendőrség kötelessége, 
de mert olyan kevés rendőr van, 
hogy a cselédeknek ezt az eléggé 
el nem Ítélhető, könnyelmű eljárását 
megakadályozni minden esetben kép
telenek, — nagyon ajánlatos volna, 
ha e tekintetben a közönség, külö
nösen pedig a cselédeket tartó házi
asszonyok segítségére lennének a 
rendőrségnek és egy kis jóakarattal 
kitauitanák a cselédeket, hogy a 
vizet ne a járdán, — a mely cselek
mény különben is szabályrendeletbe 
ütközik és kihágást képez, — hanem 
a járda széle mellett, az úttesten 
hordják be lakásaikra. Ezsel a fárad
ságot nem igénylő, jóakaratu figyel
meztetéssel sok bajnak vesszük elejét 
és tulajdonképen egymás iránt tar
tozó kötelességet rovunk le. — itt 
említjük meg, hogy a beállott hava
zás és utána következő fagyás al
kalmából a rendőrség most is meg
teszi a járdák tisztántartása céljából 
a szükséges intézkedéseket. A jár
dákról tehát már most — minden 
rendőri felszólítás bevárása nélkül — 
igyekezzünk a havat eltakariltatni 
és fagyás esetén a járdát fürészpor- 
ral vagy hamuval behinteni.

— Öngyilkossági kísérlet. Gavai 
Gyula helybeli lakos folyó hó 21-én 
délután betért a Kossuth-utczai 
Weisz-féle üzlethelyiségbe és ott 
hirtelen rosszul lett. A összeesett 
fiatal emberen mérgezési tünetei 
vettek észre és nyomban elhivatták 
hozzá dr. Sírni Ármin városi alor
vost, a ki megállapította, hogy a 
fiatal ember öngyilkossági szándék
ból gyufaoldatot ivott. A helyszí
néről a közkórházba szállították a 
hol gyomormosást végeztek rajta.
A gyors segély rövidesen magúhoz 
térítette Gávai Gyulát, a ki most 
nr'r túl van a veszélyen.

— Hamis pénz Az utóbbi időbon 
Elég gyakran megtörténik, hogy 
hamis pénz kerül az ember birto
kába. Különösen a 2 koronások ke
rülnek sürüu forgalomba. Egy ilyen 
2 koronással akart fol}ú hó 20 an 
a helybeli vasúti pénztárnál A agy 
Mihály né király teleki asszony jegyet 
váltani, a pénztárosnő azonban ész
revette a hamis pénzt és az asszonyt 
átad* i igazolás végett a pénztárnál 
szolgálatot teljesítő rendőrnők. Az 
asszony ellen megindították a nyo
mozást.

— Rákóczi cipőkrém a legjobb 
bürféiiyesitő 5°/o a kassai íiákó 
cii-szobor alapja javára. Egyedüli h e l y i s é g  K e r e s t e t i k  
gyártója iá z é k o 1 y üü T á r b a  . . . .
K a s s a .

Tisztelettel értesítem a n. é. közönség, hogy tűzifa 
raktáram  m ár nem a vasúti állom áson, hanem a K os
suth-utczai sa ját telkem en, a (H ordtígyár) mellett van, 
ahol hasáb t:s vágott fát nagy raktáron tartok.

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

M agam  a n. t: . közönse'g pártfogásába ajánlva 
m aradtam , kiváló tisztelettel

NEUMANN HERMÁN
fukereskedő, (Árpád u. 1. Rude ház

TATAI B R i K E T T j
k i t ű n ő  s z o b a f ü t é s i  s z é n .

Jutányos árban azonnal szállítj: 
jtfagyar ^Általános JCőszénbánya Részvénytársulat k i

Budapest, V., Erzsébettér 19. J /

l i t j a  A

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

Kiadótulajdonos: 
LAI'iD&bM Ai^i'i fviíKSA

T a r t a l é k o s ;
l i s z t e k n e k

P E R S O N A L - N A C h W E í S
nyomtatván) ok kaphatok

LaiÉMiiüiiii kitmí és társa
könyv- i s  papitketisktU se Saujhely.

Egy német és magyar le
velezésben t e l j e s e n  jártas 
könyvelő 1200 1500 korona
fizetés mellett egy helybeli 
kezmükereskedésbtn a i i a s t  
nyerhet.

A jánlatok a kiadóhivatalba 
kéretnek.

Jutányos áron elvállalok.m in- 
dentele m enyasszonyi kelengyék 
stikkelését. —  Úgyszintén hazak
hoz is elm egyek.

Lővenwirt Sára
Andrússy-utca 13. sz.

(a régi kórházzal zseniben).

S á r o s p a t a k o n ,  a  f ö í s -  
 ̂j k ó l a  k ö z e l é b e n  e g y  ü z l e t -

Ajániatok 
kéretnek.

a kiadóhivatalba

SALGÓTARJÁNI
K ő s z é n b á n y a  R é s z v é n y - T á r s u l a t

széutermékei (szobaiütésre és ipari czélokra)

K LÁ R  é s  N EU M A N  cég n é l
Sátoraljaújhely

rendelhetők meg. Ugyanott legjobb minőségű apró és durva 
sseraü kétszer mosott kovács szén és koksz, valamint porosz 

briket kapható.

Magyar királyi államv 
301585—908. szám.

P á l y á z a t i  h i r d e t m é n y .
Kereskedelemügyi m. kir. minisz

ter ur ü n agy mél tó.-liga a magyar 
királyi államvasutak 1900. és követ
kező évek talpfa és váltótalpfa szük
ségletének bizto.-itása ezé íjából folyó 
évi június hó 17 én megtartott nyíl 
vános ajánlati tárgyalás eredményét 
megsemmisíteni és elrendelni mél- 
toztatott, hogy újabb nyilvános pá
lyázat hirdtltessék.

Ennélfogva a magyar királyi ál
lamvasutak igazgatósága az t ddigick- 
bői eltérő feltételek mehett, a ma
gyar királyi államvasutak részére a 
jövő 1009- évben szükséges vasúti 
tölgy, — feltétlen bükk és fenyő 
talpfák, valamint tölgy váltó és kii- 
.öntb piák szakításának biztosítására 
újabb nyilvános pályázatot hirdet.

A szükséglet megközelítőleg a kö
vetkező :

Tölgyta piákból :
3ÖOOOO drb. 270 cm. hosszú köz- 

b'-usö I. rangú.
101.000 drb. 250 cm. hosszú üt 

küzö 1. rangú.
574 000 drb. 250 cm, hosszú köz

benső 1. rangú.
72.000 drb. 220 cm. hosszú 17 cm. 

felsőszélességü ütköző 11. rangú.
133.000 drb. 220 cm. hosszú 14 

cm. felsőszélességü közbenső 11. 
rangú.

31.000 drb. 220 cm. bosszú 16 cm. 
felsőszélességü, közbenső II. rangú.

Telítetlen bükktalpfakból, esetleg 
fenyőtalpfákból :

1*'0.000 drb. 270 cm. hosszú köz
ensö 1. rangú
28.00k drb. 250 cm. hősSZU ütköző
rangú.
157.000 drb. 250 cm. hoss. u köz-

LI1SŐ 1. rangú
19.000 drb. 220 cm. hős sj.ll 17 cm.

bőszeit HS.'.gii, ütköző, II rangú.
30.000 drb. 220 cm. hős szil 14 cm.
bőszek .'M'gÜ. közbenső. 11. rangú.
9.000 drb. 220 cm. hosszu 10 cm.

■LŐnZŰlt közbenső, II. rangú |
A tölgy váltó- és különtalpfukbói 

8500 köbméter ép- és tompított (le- 
sarkolt) élű.

A tölgy talpfák, tölgy váltó- és 
különtulpfák szállítása csak 1000. 
évre, vagyis egy évre, a telítetlen 
bükktalpfak és fenyőtaipfak szállí
tása pedi , három egyniá után kö
vetkező évre, vagyis 1000., 1010.,
és 1011. évre ajánlható,

Aükktalpfák szállítására tehát 
ajánlatot lehet tenni egy, kettő és 
három évre is.

Nyomatott Landesnann Miksa és Társa könyv nyomdájában bátoialuujhely,

I A szállításra, illetve ajánlattételre 
, vonatkozó részletes feltételeket és 
: módozotokat tartalmazó „ajánlati 
felhívás", valamint az ajánlatok meg
tételére szolgáló ajánlati űrlapok és 

• a tölgv váltó és különtulpfák méret- 
jegyzéke, a magyar királyi állam
vasutak üzletvezetőségeinél és a m. 
kir. kereskedelmi mu/euiu igazgató
ságánál megtekinthetők és a magyar 
királyi államvasutak igazgatóságának 
ön\ag- és lelt árbe.-zerzést* (A. III.) 
szakosztályánál (Budapest, VI., 
Andrássy ut 73. sz. II. ern. 43. ejtő) 
díjtalanul kaphatók.

A szállításra vonatkozó általános 
és kü ü.ileges feltételek a magyar 
királyi államvasutak budapesti nyom
tatvány táránál (VI. Andrássy -ut 75.

{szám) kaphatók, a vételár és a 
1 postaköltség előzetes beküldése, 
illetve, bt fizetése ellenében.

A szabályszerűen kiáliitott, iven- 
kint 1 koronás magyar okmány bé- 
lyeggel elütött ajánlatokat lepecsé
telve és a borítékon ezzel a felírás
sal : „Ajánlat 301585—108. szhoz“ 
elütva legkésőbben 1908 évi de
cember 10 erek deli 12 óráig a ma
gyar királyi államvasutak igazgató
ságának anyag- és leltárbeszerzési 
szakosztályában kell átadni, vagy 
pedig posta utján oda beküldeni.

Banatpénzzül az ajánlott talpfa- 
mennyiségek egy évi értékének 5 
szézalekát készpénzben, vagy állami 
letétekre aika.mas értékpapírokban 
az ajánlatok benyújtására kitűzött 
határidőt megelőző nap déli 12 óráig 
a magyar királyi államvasutak igaz
gatóságának budapesti főpénztáránál 
kell letenni.

Az ajánlati felhívástól bármely 
csekély mértékben eltérő és bánat
pénz letétele nélkül tett, vagy ké
sőbb benyújtott ajánlotok, valamint 
a pótajáulatok figyelembe nem fog
nak vétetni.

Budapest, 1008. nov. hó.
A m. kir allamvasutak 

igazgatósága.

E g y  n é m e t  ( P o r o s z )  
k i s a s s z o n y t ,  a k i  h á z v e 
z e t é s b e n  i s  j á r t a s  á l l á s t  
k e r e s .

Bővebbet a kiadóhivatalban.

B é rb e  v e n n é k
f elsőzcmplénben egy 2— 300 holdas 

birtokot.
Cim a kiadóhivatalban.
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