
Tizenkettedik évfolyam. 9. szám. Sátoraljaújhely, 1909._________  Szombat, január 30.

P O L I T I K A /  Ú JSÁ G

ejjelen minién szerdán es szombaton este i
K í u r a t r k y v i t a i t  ne:* a i.

SzorkeaztösoK : Kazinczy-utca 2- 1 M A TO LA I ETELE.
Kiadóhivatal Lanüesi.ami Miksa es Tartana.

POLITIKAI KÓMUNKATÁKS:

Dr. BÚZA BARNA.

Ki 'fize tés i á r : égés* évre 10 korona, f é lé v re  
korona, n egyedév re  2 korona 50 fil lé r . — hgy 

szám ára 10 fillér.
y * i*' - s e k - - t leg ju ttn y  oítbfc t r b t n  kOsICnk

Hogyan győzhetünk ?
Kósza híreknek egész garma

dája suttog, beszel, jajgat és ör
vend az állítólagos válságon 1 . 
hírek forrásai, terjesztői közismer
tek: az a had az, amelyiknek 
egyik részét történeti idők vihara, 
nemzeti felébredésnek tiszta le
vegője söpörte és tüntette el a 
porondról, a másik részét p<‘uig 
kielégimtlen ambíciók, szereplési 
viszketegseg, nemzetiségi érdekek, 
miegymás ónüs célok sarkalnak 
a koalíció elleni frondőrküdésre 
Sajnos csak az, hogy ezeknek a 
íelkiismeretleniil terjesztett hazug 
hireknek telülhet jóhiszeműen 
sok ezer tájékozatlan bár, de 
igaz érzésű magyar ember i*. 
msg hogy ez a frondőrködés a 
Lajtán túl ürügyül szolgál annak 
a konstatálására, hogy magában 
a nemzet felfogásában sincs meg 
az eg) ségesség és az összetartás

A világ mind a négy tája felé 
szétröpitett válsághírek legna
gyobb része az önálló bank fel 
állításának kérdése köré csopor
tosul, tápanyagát pedig abban a 
sürü politikus-járásban leii, ame
lyet az utolsó héten a bécsi Burg 
kapui láttak. Holott a dolog 
egészen természetes, világos és 
egyszerű. A bankszabadalom le

járta es megújításának vagy meg 
nem újításának kérdése fölött 
való döntés a politikában elő
térbe állította ezt a nagy fontos
ságú kérdést most, jólehet az e 
fölött való döntés nem foglalta
tott azok közé a teendők közé, 
amelyeknek megoldása céljából 
a koalíció, az átmeneti kormány 
zást vállalta. Ezeknek a felada
toknak kétségkívül legfonto
sabbika, az általános választójog 
kéidése, még nincsen megoldva, 
maga az átmeneti kormányzás 
éppen a harmadfél év alatt v g 
zett munka és sok szociális je
lentőségű törvényalkotás miatt 
és — ne felejtsük el, — a hor
vátiaknak hónapokig tartott meg 
bénító obstrukciója miatt h o s
szabb ideig húzódik, mint az ta
lán eredetileg kontemplálva volt. 
Akkor tehát amikor a vállalt és 
még megoldásra váró feladatok 
közé a ka lerdáriumbeli kén)szer 
egy olyan nngy fontosságú kér
désben való állásfoglalás kény
szerűségét iktatta bele, mint ami
lyen a bankkérdés, talán még 
sem csodálkoznatni azon és ta
lán nem feltétlen ismérve a vál
ságnak az, ha a korona tanácso
sai, ha a magyar parlamenti elet 
vezetőiért iái a trón elé járulnak, 
hogy e kérdésekkel kapcsolatban

a nemzetépitö parlamenti munka 
zavartalanságának módozatairól 
informálják az uraik odót.

De ha ez a politikus járás nem 
volna teljesen megától értetődő 
es természetes is, mindennél vi
lágosabban reá cáfol a válsághí
rekre az, hogy a szőnyegen forgó 
kérdésekben való állásfoglalás a 
koalíció vezérei között meg van 
s hogy ebben a tekintetben sem 
miféle elvi eltérés közöttük fenn 
nem forog. I la tehát ellentétek 
forognak fenn, az nem magyar 
parlamenti körökben egymás kö 
zött, hanem igenis a magyar fel
fogás és az osztrákoknak a kö
zös bank mai formájában való 
fent.irtásához való meleg ragasz
kodása között van meg E/ pétiig 
megint egészen természetes. Ta
pasztalattal biró ember nem kép 
zelhette azt, hogy Bécsbcn egy
szerűen és minden további nél 
kül lemondjanak arról a bőség.-s 
gazdasági erőforrásról, amelyet 
számunkra többek között a közös 
bank meg az ennek folyománya
ként következő vámterület és 
egyéb gazdasági közösség évii 
zedekig kiapas/thatatlanul s/ol 
gáltatott. Számíthatott mindenki 
ra, hogy már akkor, amikor eb 
ben a k -rJetben már csak az elvi 
állásfoglalás is bizonyos aktuali

tást nyert, találkozni fogunk oda 
át az ellentálásnak, a kétségbe- 
vonhatlan jogaink érvényesítése 
meggátlásdnak minden módjával 
és minden eszközével. Számíthat
tunk arra, hogy éppen azok, akik 
untalan a bankkérdésnek gazda
sági kérdés voltát hánytorgatták, 
ma, amikor tapasztalják azt, hogy 
a magyar nemzetnek politikai 
iajsulylyal biró elemei egyre kö
zelebb jutnak a bankönállóság 
éppen gazdaságilag előnyös vol
tának felismeréséhez, megfordít
ják a köpenyeget és most már 
ök igyekeznek politikai motívu
mokat keverni bele a kérdésbe, 
ha másképp nem sikerül, olyan 
szánalmas kapkodás alakjában is, 
mint amilyen a bankközösségnek 
és a közös hadsereg komoly hely
zetekben való készségének junk- 
timba hozása.

Ezekre a dolgokra pedig a 
mi részünkről a felelet csak egy 
lehet. A feltétlen és teljes biza
lom a/.okban, akik, — hívják bár 
Wekerlénck, Kossuthnak, András- 
synak, Apponyinak, vagy Justh- 
nak, — egyformán kipróbált és 
becsületes, igaz magyar, hazafias 
érzésükről egyaránt ismert bajno
kai a magyar nemzet jövője ki
építésének, akikről csak egy pil
lanatig sincsen jogában senkinek

Falusi történet.
I r ta : Zsoldos László

Van nekem eiiy szegéry siket 
néma ismerősöm, fehér poía-zakal
ias. mókusképü, fürge öreg einherk- , 
akivel akárhányszor találkozom az 
utczán (ez pedig gyakran rnege.dk). 
mindig már messziről olyan diadal
masan mosolyog és olyan ürömmel 
integet -- mii ? Gyönge sző! 
hadonász felém a keztyüs kezével 
(miközben sietve tiped hozzám), 
hogy a járókelők szinte megállnak, 
és derülten pillantanak reánk :

— Nini két rokon, aki legalább 
tiz esztendeje nem látta egymást!

Vagy, ami már kissé kellemetle
nebb föltevés :

— Nini ni ! Azt a fialal embert 
(már minthogy engem most) meg 
csípte a hitelezője !

Őszintén szokást, én csak az ut
cáról ismerem az öreget (egy íz
ben tüzet kértem tőle és innen szá
mítódik a barátság), hanem azért 
igazán nagyon szive.hetem. Kóló 
nősen az tetszik rajta, hogy bár én 
egyáltalában nem értek a siketné-

mák jolbesz d- liez. én csak úgy a 
inasam esze szerint magyurázgatok 
neki a kezemmel, ha nem bi/orn 
eléggé' az ajkam mozgásában, hogy 
megérteti vele, amit monda.>i akarná, 
mégs.-m éreztette velem soha, hogy 
lekicsinyel, amiért nem tudok a 
nyelvén, vagy hogy éppenséggel 
talán kinevet, ha a jell»eszédt*en 
hibát (még pedig bizonyara szarva* 
hibát és azt is minél többolj kö
vetek el.

Mert egyszer, hogy megváltjain 
az igazat, már nagyon megsértett 
egy siketnéma társaság. Halottak 
napján a temetőből jövet betértünk i 
a két bátyámmal egy krisztinavá
rosi korc.-mába, ne tessék megítélni I 
minket, de bori*- átáztunk a szakad *. 
hideg esőben és ott ült a szomszéd i 
asztalnál v ilami három ur, meg ha 
jól emlékszem egv fitu-< orrú, szőke ] 
hölgy. Nagyon csöndesen voltak, 
és • bből és elenintén arra követ ; 
k'-ztettem, hogy talán valami csa
ládi harag tört ki közöttük a fehér 
asztalnál, kérőbb azonban, amint | 
véletlenül arra pillantottam, láttám | 
hogy hevesen integetnek egymásnak.1

Na gondoltam, mindjárt kitör 
a vihar. Hanem hogy én elbeszél 
tem valamit a bátyáimnak, hát a 
kezemmel (p« dig nem szokásom) 
egy két gesztust tettem. Es ekkor 
egyszerre csak látom, hogy a hölgy 
s a három ur a másik asztalnál hol 
összenevet, hol meg rám nevet, 
hanem tzt is egé>zen hangtalanul, 
aztán az öt újukkal hirtelen, elkez 
dik a másik öt újukkal püffőlni, 
(ekkor láttam csak. hogy siketné
mák szegények) alkalma-sint annak 
a jelzésére, hogy igy kell igazában 
siketnémái) beszélni, ahogy ők I 
Nem pedig, amint ni kon! trkodom 
a gesztusokkal.

Ezt akkor nagyon megzokoltam a 
siketnémáktól, mert hiszen minden
kit kellemetlenül érint, li i valamely 
hibája, vagy tökéletlensége miatt 
kigunyolják. En meg éppenséggel 
már gyermekkoromban is olyan 
voltam, hogy' amikor, gondolom, a 
harmadik gymnásiumi osztályban 
német órán egv alkalommal az 
Augeias király islálój írói szóló részt 
lévén kénytelen felolvasni, ezt a 
m> oldatot :

— „D.m König Augeias hal drei 
tausend Kinder (augeias királynak 
háromezer marhája volt", — igy
betűztem ki:

— „Dér König Augeias hat drei 
tausend Kind'-r (Augeias királynak, 
háromezer gyermeke van*') és ezért 
az egérz osztály kinevetett, akkor 
é» ott rögtön ál Ili helyemben a 
padban sírva fakadtam, méltatlan
kodó hangon kiáltva a körülöttem 
vihogok felé :

— Rinder vagy Kinder ! Hát 
háromezer gyerek nem csinálhat 
akkora piszkot, mint háromezer 
marha, egy istállóban ? HioZ ti csak 
ötvenen vagytok és e* az osztály 
mégis olyan, mint a Teleki tér!

Amely nyilatkozatomért először 
is tanári megrovásban részesültem, 
másodszor pedig a pedellus fele
sége, aki a tantermeket söpörte, 
másnap kijelentette, hogy netu ve
hetek tőle többé hitelbe sóskalá- 
c>ot a tegnapi rágalmazó szavaira 
után, (pedig bizony Isten piszkos 
volt ez a terem.)

Huhelka bácsi azonban (igy hív
ják az én ör»*g siketnémámat) soha
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sem hinni azt, hogy a nemzeti 
érdekekért való küzdelemben a 
legcsekélyebb ingadozást is ta
núsíthatnák. A küzdelem megví
vásának pedig az a módja, hogy 
eztk mögé a vezérek mögé meg- 
bonthatlan, tömör falanxban so
rakozzunk és bizonyítsuk be, hogy 
igenis ebben a kérdésben is mint 
minden olyanban, amely nemzeti 
önállóságunk kivívásának, nemzeti 
jogaink érvényesülésének kérdése 
lellogásbeli különbségek nélkül 
egységes az egész magyar nem- j 
zet.

Ha igy harcolunk, a győzelem 
el nem kerülhető, mert hiszen | 
akkor válságról beszélni sem le- 1 
hét. Amikor egy változás az elő 
zónél simább utat nem nyújt a 1 
kibontakozásra, akkor válságról * 
szólni sem lehet, amikor egy kor
mány törekvései mellett az egész 
nemzet a maga minden akaratá 
val, minden erejével áll meg s 
amikor a legelső nap elsöpörne 
ez a nemzeti akarat minden olyan 
kísérletet, amely ettől az iránytól 
eltérő törekvés magvát rejtené 
magában.

— jau. 30.
Az édes bor bejelentese az uj bor 

törvény szerint Ai uj bortörvény 
(lWött. évi XLVli. törvénycikk^ *ze- j 
nut többé nem szabad mazsolaszőlő 1 
vagy cukor fülhaszná'ásaval édes1 
bori készíteni. Az uj törvény elet-{ 
belépte, vagyis januar 1-e előtt ily 
módón készített edes vagy más cse- 
mtgebort pedig január 31-ig bünte j 
les terhe alatt be kell jelenteni az 
illetékes 1. fokú hatóságnak, tudni
illik a járási tószolgabiruiiak, vagy 
városokban a rendőrkapitánynak. A 
bejelentett borkészlet az év végéig 
még forgalomba hozható, viszont a 
bejelentés elmulasztása a törvény 
38 szakasza értelmében 3 hónapig | 
terjedhető elzárással és 1U0U koro
náig terjedhető pénzbüntetéssel 
büntetendő. A bejelentéshez sziiksé- J 
ges űrlap mintája a törvény végre
hajtása tárgyában múlt évi 112.000 
sz. alatt Kiadott rendelethez van 
csatolva. Ab illetékes hatóságuk 
föladata, hogy a bejelentés meg
történtet ellenőrizzék. A végrehaj
tási rendelet 27. szakasza szerint az

az édes, vagy más csemege bor. a 
melyet nem hoznak forgalomba, ha
nem a tulajdonos saját házi szük
ségletére van szállva, nem esik a 
bejelentési kötelezettség alá.

fi nép barátja.
— Egy kis összehasonlítás. —
A múlt vasárnap a városházán 

tartott összejövetelen felszólalt 
dr. Grosz Dezső is, a beteg
pénztári botrányokból ismert nevű 
ügyvéd és keményen bizonyította, 
hogy az adóreform a kisiparosok 
és kiskereskedők adóját emelni 
fogja.

Búza Barna ugyan ceruzával s 
a kétszerkettő megcáfolhatatlan 
igazságával bizonyította be, hogy 
amit Grosz Dezső adóemelésnek 
állít, az kézzelfogható adóleszál- 
litás, de mégis maradtak iparo 
sok és kereskedők, akik jobban 
hittek a C>rosz Dezső szavának, 
mint a kétszerkettőnek, s ma is 
azt hiszik, hogy itt adóemelés 
lesz és áldják Grosz Dezsőt, aki 
ilyen önzetlenül igyekezett okét 
az uj terhektől megvédeni.

Hát erre az önzetlenségre 
nézve akarunk egy pár tanul
ságos adatot lelhozni. Olvassa el 
mindenki, s Ítéljen belőlük.

Dr. Grosz Dezsőnek, mint 
ügyvédnek, évi tiszta jövedelme 
köztudomás szerint legalább 8000 
korona. Ez után a jövedelem 
után lizet o 80 korona kereseti 
adót. Tehát fizet 1 •/«, egy per 
cent adót.

Összehasonlításul közöljük itt 
még egynéhány újhelyi polgár 
adóját.

Gottlieb Sámuel lizet 100 kor. 
adót, Lomniczer József 150 ko
ronát, Majoros Gyula 83 koro
nát. Engel Izrael 132 koronát. 
Halász Hermán 91 koronát, 
Szakácsy Károly 106 koronát, 
Szegő Sándor 104 koronát, Klein 
Salamon 120 koronát, Lyócsa 
András 80 koronát, Minyocska 
György 80 koronát, Demjén Ist
ván 1 2 0  koronát, Landesmanti 
Miksa 120 koronát, Bloch Májer

bein seriéit meg, avagy nezell le, 
amiért neiu értek jól a jelekkel 
való beszédhez, bőt ellenkezőleg, 
ámbár az szemmel láthatólag nehe
zére esik neki, mert a régi időben 
még nem tanították um olyan ügye
sen a beszédre a némákat, mint 
manapság, még ö iparkodik itt-otl 
ahol éppen tud, egy egy hangos 
szót kimondani.

A minap is, csípős, fag)os szél 
fúlt az utcán, összejöttem vele va
lahol a belvárosban és valóságos 
beszédurudultui rohant meg az üreg:

— Um . . üm! — . . elolvasni!
Es mivel a beszédárudat nála

ezzel a három szóval mar ki is 
merült, uz Ö sajátságos, kapkodó 
mozdulatával belenyúlt a vékony 
őszi (oh, iitm, téli) kabátjánuk u 
belső zsebébe, s kihúzott belőle, 
képzeljék, egy kéziratot) Ezt aztán, 
folytonos kezveregetés, meg a ru
hám gombjának barátságos ránci- 
gálása közben be'eerőszakolta a 
markomba :

— Elolvasni . . . üm . . , üm 
mindjárt /

— De micsoda ez, Hubelka bácsi ?,

kérdésiéin nem annyira tennhangoii, 
mint inkább az ajkam billegetésé* 
vei, — csak nem valami ? . . .

— Elolvasni! — törte a szót 
harmadszor is az ü sajátságos tompa 
hangján vágván a szavamba. — 
Elolvasni ! tarcza !

Belepillantottam a kéziratba, s 
csakugyan afféle tárcza lehetett.

— l)e mit csináljak én őzzel ? 
kérdeztem most mar izgatottam 
Nem vagy ok én szerkesztő! Nem 
vagyok én iró! En tisztességes, 
becsületes államinvatalnok vagyok, 
Hubelka bécsi! Irodasegédliszt, Hu
belka bácsi! llát mit akar mégis 
tőlem! Minek néz maga engem?

A kíváncsiság ördöge azonban 
már belém lopózott. Es mivel őriz
kedtem attól, hogy magammal vi
gyem az öreg kezeirását (csak irá>t 
nem szeretek latoi magámnál! Nem 
eleget kürinölük bent az igtatóban 
reggel nyolc órától, vagy esetleg, 
ha elkésem kilencedféltől, hanem 
akkor mar bírságot kell fizetnem 
érte, — délután kettőig ?) kaptam 
magam és az üreggel együtt behú
zódván a legközelebbi kapualjba,

198 koronát, Deutsch Simon 113 
koronát. Krausz Józsel 169 ko
ronát, Kálmán Sámuel 121 koro
nát, Liner  Miksa 85 koronát, 
Lózc Mihály 197 koronát, Léner 
Dávid 81 koronát, Rose József 
94 koronát, Keller Menyhért 106 
koronát, lakács János kőfaragó 
154 koronát, Klein Albert 86 
koronát. A többieket, akik 
2—3—4 száz koronákat fizetnek, 
nem is akarjuk itt felsorolni.

Hát kérdezzük mindenkitől, a 
ki Ujhelyben az embereket is
meri s elhiszi, hogy azoknak, a 
kiket itt telsoroltunk, több jöve
delmük van, mint Grosz Dezsőnek? 
Legtöbbjének negyedrészannyi jö 
vedelme sincs. Es mégis több adót 
fizetnek, mint Grósz Dezső.

Miért ? Mert igazságtalan a ki 
vetés. Grosz Dezsőre kivetnek 
egy percentet, Majoros Gyulára, 
Bloch Májerre, Léner Miksára 
kivetnek 6 , 8 , 10  percentet.

Botrányos dolog, hogy Majoros 
Gyula, Léner Miksa, Bloch Májer, 
Lyócsa András, Takács János, 
Keller Menyhért, Demjén István 
több adót fizessen, mint Grosz 
1 )ezső!

Ep ezen akar a kormány se
gíteni az uj törvénnyel. Azt 
akarja, hogy igazságosan legyen 
elosztva az adó. Hogy Majoros, 
Léner, Kyócsa kevesebbet fizes
senek Grósz Dezső pedig töb
bet, mert ez az igazság.

S akkor előáll nagy ügyesen 
Grósz Dezső — és az ország 
többi Grósz Dezsői — és mit 
mond ? Nem azt, hogy rósz a 
javaslat, mert o ezután többet 
fog fizetni. 1 lanem hogy rósz a 
javaslat, mert Majoros, Léner, 
Bloch többet tog űzetni.

S Majoros, Bloch, Léner, Kel
ler, Lyócsa elég naivak, hogy 
elhiszik a Grósz Dezsőknek eze
ket a valótlanságokat, szidják a 

T ormányt és a javaslatot, amely 
pedig épen orajtuk akar segíteni 
s nem akarja engedni, hogy a 
Grósz Dezsők helyett is ők fi
zessék az adót.

futtában elolvastam az egész kéz
iratot, avagy tárcát — miként Hu
belka bácsi nevezi — úgy, ahogyan 
kivé vén a helyesírási hibákat, ame
lyeket kijavítottam, itt következik : 

A kicsiny isaszegi házban, ahol 
laktunk küszöbön volt a karácsony. 
Mátyás, az öcsém (ma is él, de már 
hat éve nem láttam, mert nincs 
pénzem, hogy elutazhassam hozzá 
és legalább egyszer meglássam a 
kis birtokát) nyolc éves volt, én 
tizenkettő. En nem tudtam beszélni, 
ő nem bírt járni. Hét teljes hónap 
óta feküdi az ágyban. Sem az iFa
szegi, sem a péceli, sem a gödöllői 
orvos nem volt képes talpraállítani. 
Sem a pe>ti klinika. A doktorok 
azt állították, hogy meghűlt, a 
szomszéd z.-idó asszony azt mondta, 
hogy Sára cigányasstony verte meg 
a szemével, de akár melyik volt isi 
igaz a kettő közül, Mátyás öcsém 
már bét hónapja feküdt, soványo- 
dott és senyvedett.

(Folytatás.)

Kisiparosok, kiskereskedők vi
gyázzanak ! Ne engedjék magu
kat félrevezetni a betegpénztári 
ügyész ur által, aki a saját bőrét 
akarja önökkel megmentetni!

s z ín h á z .
A színtársulatról.

— Munkácsi vélemények —
11.

Lapunk legutóbbi számában jelez
tük, hogy közölni fogjuk a közön- 
ség tájékoztatása céljából a ,,Mun
kácsi Hírlap** kritikáját is. Eleget 
teszünk ebeli Ígéretünknek és az 
alábbiakban szószerint közűjük a 
jelzett kritikát :

Látszólag Polgár Béla színigazga
tónak van igaza, a mikor a közön
ségnek a helyi sajtó utján nyilvání
tott véleményét egyszerűen figye- 
lembe nem véve, nem pótolja azo
kat az elmulaszthatta!) hiányokat, 
melyek nélkül a jövőben elérendő 
céljainak vágja el az útját.

Az a látszólagos igazság az, hogy 
a mi hálás, jóindulatú közönségünk 
minden este bőségesen gondoskodik 
arról, hogy a legértókteienebb darab 
is eassa darabnak váljék be.

Ebből a szép látogatottságból me 
rili a Színigazgató ur, bogy jó en
nek a közönségn-k úgy is. Nincs 
ám egészen igaza.

A jóakaralu kritika, mely min
den or a társulat jólétének megva- 
ó s itá sá n  fáradt, sok tekintetben a 
közönség megnyugtatására is szol
gált. mert a színigazgatók ezt mél
tányolva, sokban igyekeztek eme 
igazságos jóakarattal szemben áldó, 
zatokat is hozni. Kunhegyi, Mezey. 
Micsey mind igazolják ezt, csupán 
Polgár ur hunyorít satyrikus mo
sollyal e kívánságok felé.
A szituig) i bizottságnak nevetsége

sen semmi a szerepe, csodálatosan 
hallgat minden panaszt és nem tudja, 
hogy ebbe neki is van beleszólása.

Megkísértjük leírni még egyszer 
mindazt, amiről az egész közönség
nek, úgy tudjuk egy a meggyőző
dése és sál válva leszünk az intri- 
kusság vádja alól, melynek már 
csak azért sem akarunk hírébe ke
rülni, mert ismételjük, bogy érdek
lődő barátai voltunk mindig annak 
a culturális törekvésnek, mely a 
színpadról tanítja a közönséget az 
élet megismerésére és igazságaira, 
ugyszigtén azoknak, a kik e hivatás 
szolgálatában e törekvésnek műve
lői.

Hangsúlyoznunk kellett ezeket, 
nehogy egy pillanatig is személyes
kedést, avagy rosszindulatot keres
senek cikkünkben.

Egy vidéki színtársulatnak, mely
nek kerületében S.-A.-Ujhely 23000 
lakossal, 3 hónapos saisonnal. Mun
kács 18<MJ0 lakossal, két hónapos 
saisonnal, továbbá Eperjes és Bereg
szász nyújthat az év legnagyobb 
részében biztos hajlékot, határozott 
direktívát adni arra nézve, minő 
módon legyen szervezve, csak any- 
nyiban lehet, hogy az ember szám- 
vetésileg tudja a minimális havi be
vételeket és ennek arányában oda- 
helyozi a direktor áltál fizethető 
gázsit.

Hét—nyolczszáz forintos prima
donnákat és 3—400 frtos színészeket 
nagyon természetes nem szerződtet 
bet, mert egyszerűen nem birja el 
a legnagyobb bevételek melleit sem, 
a mikor még egy csomó segédszi- 
nészt, kóristát és zenekart is fenn 
kell tartani, anélkül, hogy érdeme
sebb és jogos subventiót élvezne.

Sirolin
Em»M at étvágyat <i a tntiólyt, megarun-
Úti a kMiflgéat, váladékot, éfjcll irudáat

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár
köhögés, skrofulozis. influenza
ellen számtalan tanár és orvot által naponta ajánlva

Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak, kérjen mindenkor 
„Hotk*" eredeti etomagóláél.

F. HofTmaan-La Rsrhe á C#. Basel (Svájc)

„jRoehe"
Kaphat.' rvosl rendeletre a gyAtyaiért!rák

ban - Ara aVcfenklnt 4.—korona.
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Ezt neiu is kívánjuk. Hiszen ilyen 
fizetést csak igen kevés kivétel 
kap a fővárosban, de kívánjuk azt, 
hogy az a szerepkör, a melyre vál
lalkozott a társulat, hivatásos embe
rek kezébe legyen letéve és nem 
minden umbitiu nélküli emberekébe. 
Az a kevés hivatott elem, mely a 
társulat között van, ilyen módon 
kimerül rövid időn belül teljesen, 
mert ha csak egy nap is nem vesz 
részt valamely darabban, már a 
közönség fél a sikertelen estétől.

Hivatásos színész és színésznő 
van ebben az országban elég, a kik 
panaszosan vallják, hogy a szerző
dés-hiány őket a c abaretbe kény
szeríti. Tessék csak ezeket a meg
illető rendesebb fizetésben biztosi 
tani és nem kórista, vagy épen 
csak egy fokkal jobb fizetéssel meg
kínál ni, bizton tudom, szívesen sze
gődnének vidékre, a honnan csak 
megizmosodva kerülhetnek ismét a 
főváros világot jelentő színpadaira. 
Igenis tisztelt Direktor ur, ez igy 
van. A tisztességes jobb rendű gá
zsit a kiszámítás szerint nyugodtan 
fizetheti.

Milyen örömmel nézzük mi pél
dául a drámai resorlban (bocsánat 
az üzleti kifejezésért, de nekünk az 
egész olyan Üzletszerűnek tűnik 
fei) a törekvő, a szereptudó Harmat 
Zsenit, Szőregliet és Magast. Lat
juk, hogy értelmesek és céhbeli 
emberek, de bizony azután már 
csak elvétve tudunk egy egy jele
netet, mely a többiek kezében vé
letlenül sikerült volna. Az operett 
nél ugyanez az eset, vagy még 
szomorúbb. A primadonna kultuszt 
nem üzzük, de azért a jó prima
donnát — hiába — szeretjük. Jászai 
Mariska sok jeles művészi tulajdon
sága mellett a mai operettek pajkos 
közvetlenségét nem tudja termé
szetévé tenni, mig Beleznay kis
asszony vérbeli táncos soubrette, de 
kénytelen a rendező által kiosztott 
énekes számokat is elfogadni, amit 
elenyészően csekély hanganyaga 
csak küzdelemmel tud megoldani. 
A férfi énekesek között Váradit 
és a reményekre jogosító Martont 
vehetjük komolyan. A többi sze
replők talán egyes epizód szerepeik
ben érvényesülnek, de arra, hogy 
művészi értékkel becsüljük, nem 
érdemesek, vagy legalább még nem 
érdemesek.

A közönségnek az a jogos kí
vánsága tehát, hogy az igazgató 
gondoskodjék egy olyan primadon
náról is, aki némileg egyesíti ma
gában azokat a tulajdonságokat, 
melyek a közönség és színpad kö 
zött a közvetlenséget tudjak meg
szerezni. Gondoskodjék egy komi
kusról. aki nem csupán karzatfogá
sokkal akarjon érvényesülni. Legyen 
szigorú a rendezésben, hogy az 
előadás alatt mindenki pontosan 
tudja kötelességét és Ízléstelenséget 
sohase kövessen el szerepében.

Silány életképek, gyenge tákol 
mányu más darabok szinrehozatalát 
kerülje. Holmi Fekete tenoristák és 
7 Schlézingerck nem intelligens kö
zönségnek valók.

A zenekarnál, mely számra nézve 
a mi kis színházunk akusztikájához 
épe i elég erős, szintén látunk nagy 
fogyatékosságot abban, hogy a kar 
mester ur épen csak azzal látszik 
szik törődni, hogy a zenekar le- 
játsza a partitúrát, de azzal, hogy 
az énekesek egy méterrel előbb, 
vagy hátrább vannak énekükben, 
ez őt éppenséggel nem zavarja, 
ami a legkiválóbb primadonnát is 
kihozhatja sodrából.

Végül a díszletek és garderob 
hiányosságait kellene a lehetőség 
határain belül kiegészíteni. Az illú
zió rovására esik sok abból, hogy
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egy-egy főúri sálon, vagy bálterem 
díszletei alig festenek egy polgári 
berendezésű szobinál különbül, vagy 
annyira sem. A toilottek stylszerü- 
sége is elengedhette!) feltétel.

Nagyobb igényünk egyelőre nincs, 
de ennyit a Sátoraljaújhely — mun
kácsi sziuikerület bármelyik igazga
tójával szemben mindenkor fentar- 
tunk.

*
Ezek után pedig újra csak azt 

kérdjük, hogy nem e kell pirulnunk 
Munkács előtt? Munkács varosa 
num ad évi 1000 korona szubven
ciót, mint mi ; nem ad fadotációt, 
mint mi és a színháza oly kicsiny, 
hogy állandó zsúfolt ház mellett 
sem képes a direktor oly bevételt 
összehozni ott, mint nálunk, ha 
állandóan csak közepes házai van
nak. Es Munkács nincs megelégedve 
a tar:ulattal, az újhelyi sziniigyi 
bizottság pedig elismerő okié 
veiét állított ki Polgár Bélának 
azért a nagy „művészi élvezetért" 
amelyet városunk közönségének 
ny ujtott.

De hisszük, hogy a munkácsi vé 
lemények elolvasása után a mi >zin- 
ügyi bizottságunk és cl fog kezdeni 
gondolkozni és befogja látni, hogy 
eddig teljesített munkája ép a város 
közönségének érdekeivel ellenkezik 
és a direktor érdekében való. Be 
fogja látni, hogy a társulat ellen 
felhozott panaszok, kifogások nem 
rosszakaratú rágalmak, hanem jogo> 
Kívánságok.

Ha pedig a sziniigyi bizottság 
még ezek után sem teljesítené a 
közönséggel szembeni kötelességét 
és megmaradna régi álláspontja 
mellett, akkor a közönség — mely
nek türelme már végsőkig tétetett 
próbára — fogja értésére adni 
Polgár igazgató urnák, hogy a neki 
adott pénzbeli segély, fadotáció és 
felemelt helyárak ellenében joga 
van, ha nem is elsőre.idü, de lega
lább is valamit produkálni képes 
társulathoz és ha nem is kifogásta
lan, do legalább tűrhető előadá
sokhoz.

H Í R E K .

felkérjük lapunk tisztelt elő
fizetőit, hogy a január hó 
végén lejárt előfizetési dijat 
lehetőleg postafordultával küld
jék be, nehogy a lap további 
küldésében akadály legyen.

—  Elserth István — főügyész he 
lyettes Egy érdemekben gazdag 
tiszt) iselőtért ujaban jól megérdemelt 
előléptetés. A király liiserth István 
kir. ügyészt, a sátoraljaújhelyi ügyész 
ség általánosan tisztelt vezetőjét 
jelen szolgálati helyén való megha
gyása mellett kir. főügyész helyet
tessé nevezte ki.

— Czimadományozások. A király 
WirUar.d Lajos sátoraljaújhelyi kir. 
törvényszéki bírónak az ítélőtáblái

bírói címet és jelleget és Görgey 
Gyula kir. járásbirónak nyugdíjaz
tatása alkalmából az Ítélőtáblái bírói 
czimet adományozta. E királyi el
ismerések — melyek a ezimadoiuá- 
uyoziLokban jutnak kifejezésre — 
ezúttal az igazságügynek két érde
mes munkását érték.

Városi közgyűlés. Sátoraljaúj
hely város képviselőtestülete február 
hó 1-én, hétfőn d. u. 3 órakor rend
kívüli közgyűlést tart. — A köz
gyűlésen több fontosabb ügy kerül 
tárgyalásra.

— Közigazgatási bizottsági ülés
Zemplónvármegye közigazgatási bi
zottsága február havi ülését február 
hó 8-án reggel 9 órakor tartja meg 
a vármegyeháza nagytermében Mecz- 
ner Gyula főispán elnöklete alatt.

— A főgimnázium emlékünnepélye
A sátoraljaújhelyi róm. kath. főgim
názium a kegyesrend alapítójá
nak, Kalazanti szent Józsefnek em
lékére, az intézet tornacsarnokában 
1909. február 2 án d. e. 10 órakor 
matinét rendez, melyre a t. szülőket 
és a tanügy barátait tisztelettel 
meghívja az igazgatóság. A műsor 
a következő: 1. Aubor : Ima a „Por
tiéi néma" c. dalműből. Előadja az 
énekkar. 2. Verdi: Miséiére a „Tru- 
badour" c. operából. Előadja a ze
nekar. 3. Ünnepi beszéd. Mondja: 
dr. Barna Leander, fógim. tanár. 4. 
Zsasskovszky : Kalazanti szent Jó
zsefhez. Előadja az énekkar, 5. Va- 
radi Csöbör: Regina co**li. Melo
dráma. Szavalja Kantba Géza Vili.
o. t. Zongorán és harmóniumon ki
st rik : Thuránszky László Vili. o. t. 
és Schweitzer Károly IV. o. t. 8. 
Árkádéit - A ve Maria. FJőadja a ze
nekar. 7 Palásti Gyula: Kalazanti 
szent József. Szavalja; Benke Bé*la 
VII. o. t. 8. Kölcsey-Erkel; Himnusz. 
Előadja az énekkar.

— Ünnepelt főrabbi. Az ungvári 
izr. hitközség főrabbija Lőw Lázár 
e hó 14 én tölti be életének 70 
esztendejét. Nemcsak hitközsége, 
hanem a hazai zsidóság, de a kül
földön élő tisztelői is örömmel ra
gadják un g az alkalmat, hogy a 
nagyhírű ősz főpapot ez alkalomból 
üdvözöljék. A napokban egy 60 
tagból álló értekezlet 18 tagú elő
készítő bizottságot küldött ki azon 
célból, hogy ezt az ünnepélyt elő- 
kéf-zitse. Ezen bizottság már most 
felhívja a rabbi nagyszámú tiszte 
lóit, régi híveit, a hazában s a kül
földön élő tanítványait, hogy ve 
gyenek részt az ünuepeltetésben, 
mely Ungvarott lesz megtartva. Az 
ünnepély pontos idejét a bizottság 
legközelebbi alkalommal közhírré 
fogja tenni.

— Szabad lyceum. Csütörtök este 
I)r. Chudovszky Mór kórházi főor
vos igen érdekes előadást tartott az 
alkoholizmusról. Előadását számtalan 
példával élénkített**, különösen a 
norvégi tapasztalatai keltettek nagy 
hatást. A vetített képek is jók vol
tak. A városháza nagyterme zsúfo
lásig megtelt tanulni vágyó közön
séggel, mely előadás befejeztével 
megtapsolta az előadót A jövő hét 
miisora a következő : Hétfőn . (febr. 
1-én) A vulkán izmusról és földren
gésről. Előadó . Diószegliy László. 
Csütörtökön: (febr. 4-én) kereske 
delmi ismeretek. E'őadó: Kozma 
Ármin.

— Alakuló közgyűlés A ..Keres
kedelmi Kör" folyó hó 31-én vasár
nap d u. 3 órakor a városháza disz 
termében tartja alakuló közgyűlését, 
melyre a tagsági iv aláíróit tisz
telettel meghívja a végrehajtó bi
zottság Tárgyak : 1. A végrehajtó 
bizottság jelentése, 2. kürolnök vá

lasztása, 3. jegyzőkönyv és alapsza
bályok hitelesítőinek választása, 4. 
alapszabályok tárgyalása és elfoga
dása, 5. szavazatszedő bizottság vá
lasztása, Ö. a tisztikar és választ
mánynak választása.

—  Kérelem a közönséghez. Két
nemes faj szárnyas van, lövése 
1909. jan. 1-től kezdve tilos. A  ti
lalmat a törvény rendeli, a törvény
tiszteletben pedig minden igaz ér
zésű embernek elől kell járnia jó 
példával. A jelzett két szárnyas 
vad : a fogoly es a factán. A vadász- 
társaság tudomására jutott hogy a 
tilalmi időszakban ezeket a vadakat 
a városban árusítják. Felkérem a t. 
közönséget, hogy kínálat esetén az 
árusító ellen a feljelentést a rendőr- 
kapitányságnál vagy bármely va
dászembernél szíveskedjenek meg
tenni, liogv kedvenc vadjaink óltal- 
mazasa céljából az illetők ellen a 
megtorló eljárást lefolytathassuk. 
Sátoraljaújhely 1909. jan. 29. Matolat 
Etele társasági elnök.

A délolaszországi károsultak és
az ajkai szerencsétlenség által súj
tottak részére befolyt adományok 
folytatólagos nyilvános számadását 
térszüke miatt lapunk legközelebbi 
számában hozzuk.

Balesetek. Szécsóoyi József 
helybeli mészárossegédet folyó hó 
20-án husvagás közben baleset érte. 
Az éles vágókés a hús között ki
pattant és bal kezét súlyosan meg
sértette. A sérültet lakásán ápolják. 
— l'gyancsak vágóeszköz sértette 
meg Bimba Pál ináv, pályamunkást 
is Talpfa kapcsolás kozbt n a jeges 
talpfán megcsúszott és a kezében 
lévő vágó-fejsse jobb lába fejébe 
szaladt. Sérülése komolyabb ter
mészetű.

—  Tolvaj cseléd. Varga Ferencz 
helybeli hentes feljelentést tett a 
rendőrségnél Illés Julianna nevű 
cselédje ellen azért, m* rt a tolvaj 
leány bárom heti szolgálati ideje 
alatt mintegy 200 koronáig megká
rosította. A cseléd felhasználva szol* 
gáiatadójának és nejének távollótét, 
a hentesüzlet áruas. tálának fiókjá
ból apránként ellopott közel 200 
korona ezüst és nikel pénzt. A lo 
pott pénzen barátnőjével, llkó An
nával megosztozott. A nyomozás 
során az ellopott pénznek egyik 
részét Illés Julianna >zo!gálutadójá
nak padján, a másik részét llkó 
Anna gazdájának padján találták 
nn*g. A tolvaj cselédek oda rejtet
ték el a pénzt azzal a szándékkal, 
hogy ha majd falujokba mennek, 
magukkal viszik a zsákmányt.

—  Az ebtulajdonosok figyelmébe A
rendőrkapitány a város ebtartó kö
zönségéhez a következő felhívást 
bocsátotta ki- Az ebtart-U és ebadó
ról szóló városi szabályrendelet 3. 
szakasza ulapján felhívom az ebtartó 
közönséget, hogy a birtokában lévő 
eb -két azok szamának és minőségé
nek pontos megjelölése mellett f. 
évi február hó 15 óig a rendőrkapi
tányi hivatalba naponkint d. e. U 
órától 12 ig bejelenti el ne mulasz- 
szák. Bejelentési űrlap a hivatalban 
kapható és ottan is kitölthető! A 
bejelentés és adófizetésre való kö
telezettség a kutyáknak csak 6 hó
napos koránál áll be. Az ebadó az 
összeírás után a városi tanács álta| 
fog ki vettetni s az ebvédjegyek az 
ebadónak a városi pénztárba történt 
befizetése után fognak kiadatni. A 
felhívás ellen mulasztók kihágást 
követnek el és 40 kor. ig terjedhető 
pénzbüntetéssel fognak büntettetni, 
az ebvédjegy nélkül járó kutyák 
pedig ki fognak irtatni. Sátoraljaúj
hely, 1909. január hó 26. S c h m i d t 
Lajos, rendőrkapitány.

„Jüori“ levélpapír, 50 levélpapír és 50 boríték
1  K O R O N A

Landesmann Miksa és Társa könyv-és papirkereskedésében.



— Nyilvános köszönet. A saujhelvi
i/r. népkonyha egylet fenntartású 
hu* készpénz adományaikkal eddigelé 
a következők volta!; kegyesek hoz
zájárulni, akiknek az egyedi, t a ti - 
írott vezetőségi* ezúttal is hálás kö
szönetét mond: üuitman M • »ru** 
Bodrogsierdahely 20 K. Haas Adolf, 
WiddiT Gyula, Wilh-lm llenrikné. 
Dr. Fucha Emil 10—10 kor. D vai 
Lajosné, Dr. Friedman Arminn**, 
Gottlieb Ignáczué 6—1> kor. Ozv. 
Haas Lipótné. Alexander Yilmosné, 
Haas Fülöp, Weisz Káliuániié, Koth 
Józsefné o—5 k ;r. Némethv 13 rta 
launé 4 K. Had Ödönné, Lgri Etelka. 
Haas Imre 2 2 kor. összesen 1W
korona. Kei elund Ármin e. ga/.d. el
nök, György Lajos e titkár

—  Nyilvános nyugtázások. \ G i -
szécsi általaim- i( ..11.• >t » • t f>:vóh> 
24 én az ip.-itesti.. ja. ra tanc -s- 
télyt rend . ott.ru \  n f-lü tizet.tk  : 
Gref Est« rhá/.y M it.’z 20 K. N mes 
Sándor, Dr. Huddi I/r.* I 3—3 tor. 
FiguU I- S » IN , Kőváry 
András 2 -2  kor. Toj' -r F v ti 
liutter N. P r Mátyás 1 — 1
kor. Össze.' a 3Ű kor. a t i d ..'ég 
a fenti adom ni a én >'ii iiidü mond 
kö'Zonetet.

A íolcsvai iparit*,,*... bálján 
bevétel volt 254 korona (KJ ti! . 
Jegyzéket megváltották S• liü í • ! 
József 10 :.i» >i t l áv. S  . ,if. d E l j 
5 K. tirémi i J.mo* t K. Juha-. Ja 
no.> 3 K. 1 I I K Gold-1
stein Herm i 2 K. Eri !<•/. 1» njami..
2 K. Go.d'* ::i Adolf 2 K Pod >v ts 
Károly 2 K L mg M.ijer 2 K. C’zi 
rak\ Józsel 3 K. 4(J ti ;, Lengyel
Mihály 3 I\ L» ■ gáry Ai dór 2 K.
40 lili, Jii'iHs/. Kvillán 2 K. 2 K.
40 fill. Nova Antal 2 iv 4<> fi 1.
Hajduc/.ky Fér. :.<v. 2 K. 4<) fill. 
Ható Karoly 2 K. 4U ii.i. 13 um 
Arthur 2 K. 40 liö. és Ki rtész Já
nos 2 K. 4- ■ fillért, K m Gyula 2 
K. Hajduczky István 1 K. 4<» fill, 
Papp György 1 K. 40 li . Czirák. 
Fereucz 1 1\ 40 liö. Ács András 
1 K. 40 fill, Hegedűs György, An- 
talóczi Alidra.', Hód * Alidra-, Ker
tész Antal, Ormos Jázsef, Álagyar 
Héia. Kántor János. L ngyei El
van, Vojnai Gyű a llolodnyák Já- 
uostié, Krucay József, Naupaur 
Ferencz. Polgary János 1— koro 
nát. Lehoczky Dénes 00 Ilii. Kraft 
János, Molnár F. Pajkossy L. Czu- 
kermann, Feidmann S, Lováé-. Gy. 
Hudak G. L rdög E. Klein F, Schvarc 
Ignácz, Krimbuc/, Major F, Kova- 
csik Géza, Lukács Sándor, Hanna 
noczky J, Bocsár J, Spitz Márton, 
Saliay B, Fried M, Csorba M. \ alga
J. Yaszko J. Gavallér Gy. Kovács 
». Csipkés F, Klein D, Szalanczi, 
Géressy Gy, Saray P, Gro.-z László, 
Papp Miklósue, Rubliczky Bertalantié, 
Moiuar J. Fuchs J. Podiovits 
György né, Ormos Károly és Kovács 
Ferencz 4-0 -40 fillért tizeitek Ker
test Janoa ipartestületi jegyző, Haj- 
duetky Ferenc ipartestületi elnök.

— 12 Compositions de Francz Lehár 
L óim alatt jelent meg a Magyar 
Zeneműkiadó Társaság kiadásában 
Lehár Ferencnek a vig özvegy szer 
zőjeiiek 12 legújabb szerzeménye. 
A szebbnél szebb zongoradarabok a 
zongorázó közönségnek sok gyö
nyört fognak okozni és reméljük, 
hogy ez az igazán elsőrendű munka 
miuden zongorázás kottaludojára 
kerül. Ebből a kiadványból meg
jelenés előtt sok ezer példány kerül 
külföldre a mi részlten a Magyar 
Zeneműkiadók érdeme, a kik ezen 
vallalkozusukkul a magyar névnek 
akarnak dicsőséget szerezni. A mint 
értesülünk a Megyar Zeiieuiükiud i 
Társaság legközelebb, elsőrendű 
magyar szerzők munkait fogja ter
jeszteni a kü.földön. A 12 Uompo- 
silions de Franc Lehár c. 30 oldalas 
gyönyörű kiállitá&u rnunak 3 kor. 
bO fillér az ara és mindé i könyves
boltban kapható.

_  /̂ z ..Országos Magyar Iskola
Egyesület" évi napiara Ábrányi 
Emii és s -uoüy Kérő j  sx 
seben a napokban jelent meg. Az 
ízléses kiállítású naptár az egyesület 
beszámolói4 ** céljainak ügyes, ági-
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talériu* ismertetése mellett uj dol
gokat is nyújt. A naptárak közis
mert — rendszerint ö'szetákolt 
szépirodalmi rovata be vett igen tar 
tál más cikkek t közöl a magyar 
nemzeti kultúráról. Halász Ferencz 
min. tanácsosnak a „Nemzeti népne
velésiről irt nagyértókii közleménye 
a nemzeti kultúrpolitikával foglalko
zók között oh.ro láthatólag feltűnést 
fog kelteni ; Ábrányi Emil, a ma
gyar föld, magyar hasa éa magyar 
társadalomról irt poétikus cikke 
sok más érdekes közleménye alapján 
iné. érdem i a naptár, hogy minél 
s/.élesebb körb n elterjedjen. A nap
tárt levélbeli kívánságra és 00 fill r 
beküldése ellenében mindenkinek 
megküldi az egyesület központi iro
dája (Budapest, középponti város
háza, 1. kapu, félemelet, 41. ajtó, 
tel-fon 113—13j ).

f\ leg job b  b ö r fé n y e s itö  
f

Egyedüli gyártóját

Székely és Társa Kassa

FARSANG.

Széchenyi-bál.

sunkban is látható, ügy értesülünk, 
hogy' az ország minden részéből 
szép számmal készülnek a bálon 
részt. venni. A bálelnök'-’g a túl
zsúfoltság elkerülése rt gett csak 
korlátolt számban ad ki jegyeket. 
A páholyjegyek már a meghívó 
kibocsátása előtt elfogytak. A lói1- 
iroda Budapesté, Ráday-utcza 1G. 
szám alatt van, február 5-én és 
6-án pedig a Hungária szállodában. 
Az előreláthatólag jelentékeny tiszta 
jövedelem felét az Országos Házi
ipari Szövetség népipart párt ló 
czéljaira, felét az egyetemi ifjúság 
Országos Széchenyi Szövetség nép 
jóléti alapjának a czéljára, egy ha 
nyadában az ajkai bányaszerencsét
lenség s egy hányadában az olasz 
földrengés károsultjai javára fór 
ditják.

— A fűggetlensegi-kör báljára
melyet február hó 6 úti fognak meg
tartani, nagyban folynak az előké
születek. A rendezőbizottság élén 
Kincsessy Péter elnökkel állandó 
p* rmanenciában van s tevéki uysé

Keresek
négy polgárit végzett leányom ré
szére vidéki postamester családnál, 
vagy magányos nőnél mint kisegítő 
alkalmazást.

Bővebbet a kiadóhivatalban.

Szombat január 30.

Eladó.
A Rákóczi-u. 36. szám alatt 

újonnan épült ház, a magashegyen 
(Boda dűlőben) teljesen betele
pített 2 hol ’as szőlő, a hozzá
való nagy kőbor’názzal, udvarral, 
gyümölcsössel és gazdasági esz
közökkel, valamint egy Zsólyom- 
kán levő lakóház és pince szabad 
kézből, közvetítés kizárásával 
jutányosán eladó.

Bővebbet a kiadóhivatalban.

-ét főleg a kabaré rendi*. ése köriii
,'ejti kí, am n yiben azt 1 ily ben
:ie-g eddig nem látóit í-ziuv jtiaion
k i v a •ja r< ndezni. Nnu ki\ állunk
hang os reklámot c-inálni nulat-
•ágn ik, csupán jelezni ki\ .ínjuk,
hogy a közönség mi y tok at. ve!*
telte abban az esutben, Ka e nigy-
szab su mulatf ágon részt ne,n

_ Csizmadiák muiatsá^a A sátor-

Egy intelligens árva
ány keres hasonló keresztény esz- 

vagyiádnál, mint házi kisasszony,

főleg u jo bánásmódra reflektál,
’ időkre is elmegy szívesen, miután 
háziason nevelt leány.

Czim a kiadóhivata bán.

Már a mű t évijén fölkeltette a>
• ‘gész ország érdeklődését az a 
reiidsivül nagy>/.ab.MU és di>ze.' 
farsangi ünnepség, melyet a fővá
rosban Széchenyi-bál neve alatt 
tartottak meg. Az idén azonban a 
múlt évi sikert is fö’ü'mu'ja a 
Széch* nyi bál, mely már azzal i? 
ki. pett a fővárosi bálok sald inog 
sorából, hogy az egész ország elő
kelőbb társadalmából került ki 
majdnem má.'félszáz háziasszonyá
nak di-zes sora. A február 6-án 
tartandó balnak, melyen Izabella és 
Bugusztu füherczc' asszonyok és 
Józ-ef főherczeg a főúri világ leg- 
előkelőbb társasagaival együtt lesz
nek az külc.'ünöz az id*-n érdekes 
séget, hegy a lányok mind ibolya 
diszszel jelennek meg. lehetőleg lila- 
szinü ruhában. A fővárosi Vigadó 
hatalmas méretei erre az estére 
ritka látványosságot nyújtanak : a 
.ilaszinü szőnyegek és drapériák 
mellett a pálmaligetek, a nagysza
bású királyi emelvény, melyen a 
fóherczegasszonyok foglalna* he
lyet, ép úgy, mint u főherczegasz 
szuny ok fogadó- és te..zú termellek 
pazar hereiidezese.

A bál élén Andrássy Tivadarné 
grófné, Apponyi Albert né grófné 
*s Balthány Lajosné grófné vezető- 
háziasszonyok, Széchenyi Béla gróf. 
koronnőr, Esterházy Móricz, ifj 
Mai,állt György. Pallavicini György, 
őigray Antal, Széchenyi László cs 
Weinkheira Lászlói grófok állattuk, 
inig a rendezési Dubay István dr, 
eínöa és Scsandi Karo.y dr. másod
elnök vezetik Müvézzbizottság gon
doskodik a ballal kapcsolatos ma
gyar iparművészeti kiállítás rende
zéséről is. A fényes vendégek fo
gadtatását apródok, diszru ás baj 
duk és kürtösük teszi* változatossá, 
inig a bevonulásnál Tarnay orgona* 
művész játszik barsonásoktól ki
sérve. A csárdásokra Kidics Béla 
bandaja játszik, a keringőkre pedig 
a houvédzenekar játsza ezúttal elő
ször lovag Dobrzyniecki ez atka- 
lomra átdoiguzot Széchenyi kerin- 
Bőjét.

j A bal hatalmas méretű s művészt 
[plakátot bocsátott ki, mely vár©-

aljaujhelyi cJzm idia tálaidat 1900. 
•\i fabruár hó 13-ik napján, a városi 
'zinházbun sr.egény ip trosok felse 
gélyezésére jét konyezélu zártkörű 
tánczmulatságot rendez.

V érszegénység
ilensulyozá.'iiul tessék SCOTT-féle 

Emu siót ha ználni a m >ly a vert 
gazdagítja és a test lui-át szilárddá 
és egészségessé teszi.

j i  Scott-jéle €inuisió
Á  . .y y egyaránt liai.Lo' fiatain, k 

H i Ú \ '  ' A Kyors jav ii 
lá‘5 meglep és knd git.

Próbálják meg
és meg fognak erről gy ü- 
ződui, mint ahogy ezren 
és ezren győződtek niv*g 

a* Enmtftio róla az utó só 32 év lefo-
Yá'irlasiiál a , i ..son r-iéie Jyasa alatt.módszer v. d-
lliezi*l'k^rjUk Egy e re de t i  üveg á r a  2 K. 50 f.fig) t-lenibu

\euni. Kapható minden gyógytárban.

A gyermekvédő-ligának

j= Az Országos s< 
Gyermekvédő-liga

LEVÉLPAPÍRJA
csinos dobozokban 
= r .-. kaphatók .iu ,j

Landesmann Miksa
könyvkereskedésében.

Bérbeadó
Május hó l-lől bérbeadó esetleg 

l.idű egy ház, mely all 5 szoba, 2 
előszoba, 2 pircze, kamara és istálló
ból.

Bővebbet a kiadóhivatalban.

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

Kiadótulai Jonos :
L A N D E S M A M N  Iví 1K S A .

Eladó.
A Hákiíczi-uicában, a kisállomái 

‘ özeiében két utcára nyíló harmad
tól hold fold szabad kézből eladó.

Vevők értekezhetnek Moskovszky 
János műkért-' znél, mint tulajdo- 

• no mái.
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■tsim uam

Védjegy: „Horgronyí4 *

A Liniment. Capsici comp., 
a Horgouy-Pain-Expeller

pótlék-
répának bizonyult h.izisror, mely már sok 

év óta loj-pi-b f-H iloni'" il ?|ii* . szőrnek 1-izonyult 
kcszvénynél, osuznál és meghúléiekr.él, t-dárz-
..................... sóié koppon használva ............. .„••••*

Kiiryrím e/telén. Silány liAgiisítványok miatt 
bevásarl.iskor ÓTat-.-.-ik loiry-irk - - -:ik -dvan üve
get fogadjunk el, molv a - „Horgony- vó<Í;ozyfjr«l 
m a Richter ■ .-w. saoí ellátott dől • . rm 
csomagolva. Ara uv. cokbeu K ,V), K 1.40 es K 2 .- 
éa figyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
FÓráktár: Török iózsef gyógyszeróaznél, Budapest.

0: Riühter gyboyszertára az „irány creszlá ihoz**,
P r á g A h n n ,  Klisahettistnisae 5 ne a. 

Mindennapi azétktildén. J
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|  Száncsengő és száncsörgő
nagy választékban kaphatób j MiMutívm/uu nupnuiu w

/( L a n d e s m a n n  S ám uel n
S  szíjgyártónál Sátoraljaújhelyben. r

Landesmann Miksa és Lővy Adolf 
papirkereskedéseiben Sátoraljaújhely.

82—19011. vh. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulirott bírósági végrehajtó az 

1681. évi LX. t.-ez. 102. órtel- 
mében ezennel közhírré teszi, hogy 
a sátoraljaújhelyi kir. járásbíróságnak
1907. évi 8p. I. 690—9. sz. végzés® 
következtében í)r. Gombos Gáspár 
ügyvéd által képviselt Puillis Gyu- 
láné javáru 240 kor. és jár. erejéig
1908. évi január hó 1-én foganatosí
tott kiégitési végrehajtás utján le
foglalt és 942 kor becsült következő 
ingóságok, u. m. házi bútor nyilvá
nos árverésen el adatnak.

Mely árverésnek a sátoraljaújhelyi 
kir. járásbíróság 1909. évi V. 24,1. 
szánni végzése folytán 250 korona 
tőkekövetelés ennek esedékes ka
matai és eddig összesen hiróilag már 
megállapított költségek erejéig Sá
toraljaújhelyben alperes lakásán Mo!- 
in.r István-utoa 1- endő megtartására
1909. évi fobuar ho 1-so napjanak 
deleiutt 9 oraja határidőül kitii- 
zetik és ahhoz u venni szándé
kozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingó 
sái:ok az 1881. évi LX. t. c. 107. és 
108. §»ai értelmében k< .'/pénzfizetés 
melleit a legtöbbet Ígérőnek, szük
ség esetén becsáron u ul is el fog
nak adatni.

Amennyiben az elárverezendő in
góságokat mások is le- és felülfog
laltattak és azokra kielégíti >i jogot 
nyertek volna, ezen árverés az 1908. 
é\i XLl t.-c. 20. § a értelmében 
ezek javára la elrendeltetik.

K t  Sátoraljaújhelyben, 1908. évi 
jan. 12. napján.

Rosner Imre.
kir. jbir végrehajtó.

10976—908. sz.
Árverési hirdetményi kivonat

E sátoraljaújhelyi kir. törvényszék 
mint telekk nyvi hatóság közhírré

teszi, hogy Dr. Garai Ármin ügyvéd 
vhajtatóuak ilausenberger Edéné 
végrehajtást szenvedő elleni 46 ko
rona 30 fillér tőkekövetelés s jár. 
iránti végrehajtási ügyében a sátor
aljaújhelyi kir. törvényszék terüle
tén lévő Sátoraljaújhely r. t. vá
rosban fekvő, a sátoraljaújhelyi 1339. 
számú betétben A. f. 1. sorszám, 
1268. hrsz. alatt felvett ház, 733—16. 
ö, i. szám alatti udvarral ingatlanból 
B. 1. alatt Hausenberger Edéné sz. 
Kovács Bírna nevén álló 1/6-üd rész 
jutalékára 900 koronában ezennel 
megállapított kikiáltási árban, — 
azonban az 1881. évi LX. t‘-cz. 163. 
§-a alaptáy a fenti jutalékra C. 1. 
a att özv. Kovács Istvánná Turján 
Anna javára bekebelezett özvegyi 
haszonélvezeti jogának épségbeo tar
tása mellett az árverést elrendelte, 

hogy a fentebb megjelölt ingatlan 
1909 évi február ho 26 ik napján 
délelőtt 11 orakor a kir, törvény
szék hatóságnál megtartandó nyil
vános árverésen a tuegállapított 
kikiáltási ár kétharmadán a!ol el
adatni fog.

Árverezni szándékozók tartóznak 
az ingatlan beosárának 20 százalé
kát vagyis 90 koronát készpénz
ben vagy az 1881 : LX t.*cz. 42 
§-ában jelzet árfolyammal számí
tolt és az 1881. évi november hó 

i l én 3353 szatu alatt kelt igazság- 
ügyiuiniflzteri rendelet 8 g-ában 

I kijclüit úvudékképea érték papírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881 : LX t. ez. 170 §-a értel
mében a bánatpénznek a bíróságnál 
időleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszol
gáltatni.

Kelt Sátoraljaújhelyben, a kir. 
törvényszék, mint telekkönyvi ha
tóságiul 1908. évi október hó 8 ik 
napján.

Kazár, tvszki bíró.

VASÚTI MENETREND.
H i ’ i  1 9 0 8 .  o k t ú h e r  l - t ö l .

Budapest fi  le'
rteme így. v. 
Délután sz. v. 
Délután gy. v. 
Este sz. v.

Budapest felöl
Reggel sz. v. 
Délután gy. v. 
Délután sz. v.
Este gy. v.
Este sz. v. 
tjjel t. v. sz. száll.

6 ó. 
12 6 . 

4 6.
7 ó.
8 ó. 
4 6.

29 p 
33 p
10 p
35 p
20 p

P

1 .X I > l  I . S  A  T  ( l ö i .
Kassa felé

7 ó. 44 p- 
12 ó. 09 p. 
4 ó. 39 p. 
9 ó. 20 p.

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

7 ó
1 ó,
8 ó.

> í-£ A  l ^ J  A. L  J  H  12 L  V
Mezőlaborcz felé

25 p. Reggel v. v. 7 6. 10 p.
13 p. Délután sz. v. 1 ó. 03 p.
30 p. Este sz. v. 7 ó. 47 p.

H K K B Z I K  *S  A
Kassa felöl

Reggel sz. v. 7 ó.
Délután sz. v. 2 ó.
Este v. v. 7 ó.

Csap felé
Reggel v. v. 7 ó. 39 p-
Délután gy. v. 12 6. 38 p.
Délután sz. v. 4 ó. 41 p.
Este sz. v. 8 6. 38 p.
Délután sz. v. 1 ó. 20 p.' I '  O R A L J  A  t / J  I I l í  I . V B E :

Mezőlaborez felől Csap felől
18 p. Reggel sz. v. 7 ó. 30 p. Reggel sz. v. 6 <5. 49 p.
— p. Délután sz. v. 4 ó. 26 p.
56 p. Este v. v. 8 ó. 13 p.

11 6. 49 p. 
4 6. 17 p. 
7 6. 38 p.

.Minden vasár és ünnepnapot m egcőző köznapon d. o. 4 ó Iá p kor M iskolci^ tehervonat indul szem ély a iá llitá lia l.

Délelőtt sz. v. 
Délután gy. v. 
Este sí. v.

Kassára minden Szerdán és Szombaton reg. 4 ó. 10 p.-kor Indul Sátoraljaújhelyből tehervonat személyszálitással

G l — fQ  A l e g a j á n l h a t ó b b  s á t o r a l j a ú j h e l y i  e z é g e k .  G ^ — ^ 3

~  HFRICZ sÁNinnu---------
cimfestő ét kocsigyártő, Rákóci-utca 15. sz.

Landesmann Miksa és Társa
könyv-, papirkereskedése, Rákóci-utca 2.

Vilkovszky és Tóth
fiiszerkereskedése, Kazinczy-utca 2. szám.

Almási Menyhért
férfi- és női divatáruháza, W ekerle-tér 4.

BAUER ANTAL
hentes és mészáros, Rákóci-utca 7. szám.

Kótits László
kovácsmüheiye, Rákóczi-utcza 25. szám.

----------  FŐZŐ JÓZSEF ----------
géplakatos, Meczncr Gyula-utca 5. szám.

Moskovszky Dezső
mükertészete, Lónyay-utca 10. szám.

Langermann Károly
hentes és mészáros, Fő-utcza 30. szám.

Zambon Valentino
czementáru gyára Andrássy-utcza 10. szám.

Landesmann Sámuel
szíjgyártó és nyerges, Rákóci-utca 5. szám.

Viczmándy Vincze
épület és bútor asztalos, Rákóczi-utca.

Kótits István
kocsigyártó, Rákóczi-utca.

Vályi Sámuel
géplakatos, Lakatos-utcza.

Schön Sándor és Barna D.
női divatüzlete, Wekcrle- és Petőfi-u. sarok.

BÉNYEY ISTVÁN
építési vállalkozó, Kossuth Lajos-utcza.

Z s i h o v i c s  B e r t a l a n
sziies, Rákóczi-utcza.

„Pannónia" kávéház
Korona-utcza 5. szám alatt.

Rotter Markusz
angol női szabó, Széchényi-tér 13 szám.

Klein Izidor
építész Kossuth Lajos-utca szám.

Domokos Imre * 0 .
építési vállalkozó, Jókat-utcza.

Ármágyi Jánof ^
lakatos mester.
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Doboza 1 Ív és 2 K. 
Proüadoboz 50 tiiier.
F ő - é s  s z é t k ü . t i c M r a k l ú i  '

Meflfojt ez az atkozott „ j N ű t l o r ”  ...eiiHaeínnaja
kóhöpes ! yyoyyszertar csakhamar

Bpest, VI. Váci-körűt 17. n i e y y y o y y i t o t t .

Kapható Sátoraljaújhelyen: Kádár Gyula, Hrabéczy 
Kálmán drog., Kincsessy Péter, WiddiT Gyula. Hoiuonnán . 
Szék érák Aladár Fábián Arnold. Kagyniiháiy : Szőlősi Sándor, 
Tolvay Imre. Sáros| atak : Go dblatt Fereiiez, Horváth Mátyás: 
Sztropkó : Füzesi Józsefné. Tarezal: Toperczer A.

nJ2TKZ^
= S \ f c / c i

Megyei Általános Bank
részvénytársaság.

Elfogad betétet kamatozás végett. Leszámítol váltó 

és jelzálogkölcsönt. Bevált külföldi pénzeket (dollárokat) 

folyószámla hitelt és óvadékot nyújt kedvező feltétellel. 

Eszközöl 10—15 évig terjedő

törlesztéses kölcsönt.
Vásáról megbízásra értékpapírokat, sorsjegyeket és 

előlegezi az értéket havi törlesztésre. Elvállal minden a 
bsnkszakba vágó megbízást.

A Megyei Általános Bank részvény- 
társaság igazgatósága.

K A I S l i t í - f Z - l i -

borsos minli karamellátatv
S ^ használja.
(* Orvosilag kipróbálva és ajánlva.

N élkülözhete tlen  em észtési ;
(Mj \arok, étvágytalanságé- gyomor- 
1  fájásnál stb.Uditő é- vidámitő szer 
f/jl Egy csomag ára: 20 1 - -10 fill.

dro-

• jt
I

K apható  Hrabéczy K álm án d ro 
gériájában S átoraljaújhely.

K LEIN GÉZA
szénüzlete

ajánlja szoba fű tésére :
I. rendű Porosz kőszén 2 frt. 40 
kr. Szalon kőszén 1 frt. 80 kr. 
Porosz brikett, valamint I. r. gáz
koksz jutányos árak mellett ház
hoz szállítva. Ugyanitt kapható 
házhoz szállítva tisztán kezelt 
é d e s  te j , Báró. Sennyey ura

dalmából. —  Telefon 64. sz.

Még azokat Is, akik évaken át 
mást használtak, meghódította 

a valódi

s ó s b o r s z e s z ,
mórt m indazt eg yesíti m agában, amit 
QgV igazán jó  é-. h atásos házié őrtől 
várni, lehet.

Őre az egészségnek , fertő te len  t, 
e rő sít és edzi az iz tnoka . fájdalom 
csillapító . F á ra tla  m in t szájvíz, h a j
ós borápolószor.

Szükséges minden háztartásban.
K apható m in d en ü tt 30 fill., 40 filí., 

1 és 2 koronás Üvegekben.
l ’ostán  10 kis Üveget 3 k o ronáért 

küld u tánvé tte l vagy a pénz előzetes 
beküldése ultin

K O S M O S  laboratórium  G Y Ő R .
Kapható mindenütt.

F ő rak tá r Sátoraljaújhely ben
Hrabéczy Kálmán drogériájában

Eladó vagy bérbeadó a volt 
pezsgőgyár és több házhely

Bővebbet ugyanott Liszkay 
Józsefnál.

N A P R Ó  L - N A P R A
einolkedik u

Pesti Hazai Takarékpénztári Sorsjegyek
árfolyama.

Hivatalos tőzsdeárfolyam a jan u ár 4-én — — _  K 09.50 volt
- „ ja n u á r 7-én — — — K 100.60 volt
» • jan u ár 9-én — — - -  K 102— volt

„ ja n u á r 18-án — — — — K 104.— volt
Ma egy darabnak ára már K 110.

liusotiló árem elkedés esetén vulús/inii. hogy ezen sorsjegyeknek 
hivuta-os árfilxam a még a legközelebbi (február 5.) húzás e lő tt kö rü l
belül 128 koronára emelkedik.

A j  100.000 darab Hazai sorsjegy legutolsó húzása 07 év m úlva lesz. 
mely idő alatt K )io 1G0 0<*0 nyerem ény fizettetik  ki ezen sorsjegvekro. 
az h z  állagban minden^.sorsjegy re K *217 20 esik. Tekintve, hogy u rend
kívül előnyős játékterv  érteim ében valamennyi sorsjegynek nyernie 
kell. sőt minden sorsjegy többször is nyerhet, vételük ~ m indenekelő tt 
ajánlható. A főnyerem ények GOÜ.OÜO korona 300.000 korona és számtalan 
nagyobb nyeremény.

I.g\ darab sorsjegy mai ára  K 110— Klőlcgiil küldeudő K 8.— 
\ hátralékos vételár K 102.- a vevő tetszése szerint lö rleszthető  akár 

20 é\ alatt, esakis évenkiut logulálh 5 korona törlesztés kötelező. — 
Az első negyedévi kam atot elengedjük.

A hátralékos tartozás után. melyet a törlesztések csökkentőnek 
5 és fél százalék kam at fizetendő. Az előleg beküldése után a m egren
delő azonnal megkapja a sorsjegy szamával ellá to tt le tétivet. m elyet 
bírva, u február hú ó iki buzií-on már részt vés . és a sorsjegyro eső 
minden nyerem ény őt i lhti  meg A hátralékos 102 korona lotizetése 
u tán  n vevő asoiinal m egkapja az eredeti sorsjegyet. M inden húzás 
u tán ingyen küldünk sorsolási értesítő t.

Sziklay (iéza és Társa bank h**1’
Suját ház, József főherczeg szálló.

untatott Luiidttniam. Miksa és Tárta kon)vnj orudajábuu bátoralaujhuly.
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