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Válság?
Ki megy: Andrássy-e, vagy 

\ \  ekerle 1 Vagy Kossuth talán' 
— vagy az égisz kabinet ? Nem-c 
Justh hagyja el díszes elnöki mél
tóságát és vonul ellenzékbe ? Mi 
lesz a fúzióval, ugyan mcglesz-e ? 
Es ha meg lesz, hogyan lesz 
meg ? Negyvennyolcas alapon c, 
vagy hatvanhetes elemek tömö
rülésével ? 1 la pedig nem lesz
meg, mi következik azután, — 
vizüzün-e, vagy a Nemzeti Tár
saskör hallgatag alakjai vonulnak 
újra fel.

Száz ilyen kérdés röpköd a 
magyar politika levegőjében, 
Hogy az a fészek, amelyből ki- 
reppentek, nem valami mintatisz- 
taságu, azt tudja mindenki. Es 
hogy ezek a kérdések csak arra 
vannak szánva, hogy mestersé
gesen idézzenek elő bizonyos ide
ges feszültségei, megtöltsék a 
levegőt villamos szikrákkal, szó
val hogy a közéletet nyugtalanít
sák : hál' Istennek az is köztudo 
másu ma már.

Es éppen mert ismert dolog, 
azért hullanak vissza a röpködő

kérdések rövid vergődés után 
szárnyukat szegve. A közvéle
ményt megtéveszteni ma már 
nem lehet, szántakarva mestersé
gesen idézni fel válságot akkor, 
amikor erről szó sincs; szánal
masan együgyű kísérlet, amelyet 
a magyar közönség politikai érett
sége habozás nélkül utasít vissza.

Válság — az nincs. Semmiféle 
válság nincsen, semmiféle irány
ban. Nagy feladatok előtt állunk, 

1 súlyos kérdések várnak megol
dásra . ennyi a tény. De csak 
egy szemernyi judicium kell an
nak a belátásához, hogy az a 
nemzeti irány, amelynek medré
ben Magyarország ma uj kor 
lele halad, meg nem változhatik 
és mivel ez az irány szerve üsz- 
szeköttetésben áll és szinte el- 
választhatlan azoknak személyétől, 
akik megteremtették, a szemé
lyekben sem eshetik, — józanul 
tekintve a dolgokat, — jelen
tékenyebb változás.

A magyar nemzetnek két nagy 
ellensége volt mindenha. Mind a 
két ellenség százados keletű. Az 
egyik az a Lajtántuli törekvés, 
amely ezt a geogratice is, meg

táji eredetére nézve is önállóságra, i 
termett nemzetet és országot 
százszor kudarcot vallott, de 
mindig újra felbukkanó makacs
sággal akarja egy nagyhatalmi 
hóbortnak, a »Gesamt Monarchie* 
eszméjének vazalusává tenni. - 
Az az osztrák ez, amely Kollo- 
nics hírhedt jelszavában dombo
rodik ki a legkifejezőbben, 
az a beolvasztó politika, amely 

! ellen 11. Rákóczi Férne kibon
totta bzlizmáriás kornétáit; amely j 
ellen kardot ragadtak 48-ban a 
nagyidók névtelen félistenei s 
amely ellen küzdünk ma is, —

! ahogy az Isten tudnunk adta 
és küzdeni fogunk az utolsó csepp 

I vérig, amig magyar el a Kárpá
tok alján, Duna-Tisza menten.

A másik nagy ellenségünk nem i 
kevésbbé régi. A visszavonás az, 
amely untalan felütötte a fejét,! 
valahányszor nyugodtabb korszakj 
az alkotó munka korszaka kö
szöntött erre a nemzetre. A la
bancoktól a darabontokig minden 
kornak meg voltak a maga tág \ 
lelkiismeretű magyarjai, akik kin
csért, hatalomért áruba bocsá-l 
tották a nemzeti ügyet, sőt akkor I

is sziszegve öltögették mérges 
nyállal teli viperanyelvüket, ami
kor a nemzet felébredt öntudata 
visszakergetle őket sötét odva- 
ikba. De sajnos, akadtak egyéb
ként jóhiszemű, talán jó t is akaró 
hazafiak is mindenkor, akik agyéni 
hiúságból, szereplési viszketeg- 
ségbol, vagy egyszerűen csak 
meggondolatlanságból nem egy
szer állították válságos helyzet 
elé nemzetüket.

Évszázadok tesznek tanúságot 
amellett, hogy mégsem jutottak 
célhoz a magyarság ellenségei 
soha. Ha le is gyűrtek bennün
ket egy időre, a magyar Anteusz 
mindig újból, uj erővel pattant 
fel a földről. A Lajta vizén át* 
áramló törekvésekkel szemben 
megvédelmezett bennünket az 
élethez való jogunk hatalmas ér
zése, a sok kihullott magyar vér
rel átitatott hazai röghöz való 
ragaszkodás és a szabadságnak 
szeretete. A széthúzás átka pe
dig elült mindannyiszor, valahány
szor nehéz idők előtt állott a 
magyar.

Nem lesz hát vízözön most 
sem, amely a »koalíció vétkeiért*

Falusi történet.
Irta Zsoldos László

Anyám, özvegy volt szegény, 
egész éjszakukon at .-irt, de Itat ez 
sem használt az öcsém lábának. 
Kiment u javasasszony tanácsára, 
mar egyszer a nyáron éjfélkor a
temetőbe is és ott ebcsoiitud lu 
roniszor körülvájkálta az édesa pám
sírját, hanem a Mátyás lába még
attól stmi lett jobban.

Végre karácsony böjtjén, ‘■j fél
után st5 szó, se beszéd, eltűnt Ma-
zniról az anyám. Csikorgó liii'K’
volt és a hó a bokáig ért.

— Hová ment a mama? — kér-
dezte ujjával mutogatva az üres
ágyra Mátyás, amikor reggel föl-
ébredt.

— Nulti tudom — vonogattaiu a
váltamat és mivel én meglehet ősén
ébren aludván, az órát is tudtam,
amikor kisurrant a szobából, el-
mondtam az öcsémnek, (hiszen mi 
egészen jól meg birtuk magunkat 
értetni egymással) mindazt, amit 
tapasztaltam.

Tudakozódtam a szomszédoknál, 
nem kaptam kielégítő választ. Vár
tuk, hogy csak majd megérkezik 
délre. De bizony nem jött. Szalon
nát, meg hagyott kint aszámunkia,

hát nagy szomorúan elköltöttük 
magunkban.

Na is zen, nio.>t szép karácso
nyunk lesz, mozgatta az ajkát 
Mátyás, miután előbb megbökött az 
ujjával, mert engem mindig meg 
szoktak bökni, ha nem néztem oda 
és szólni akartak hozzám, — ha 
nn g az édes anyánk is elhagyott.

— Hizony szép karae-onyunk lesz, 
bólintottam én is bánatosan.

Elkövetkezett a délután, bekö
szöntött az este, de a mi jó anyánk
m.g mindig nem tért \ issZ a hoz-
zánk.

Szelnben velünk, a tunilóék ltá-
zabán kigyulladt a karáé:sotiJ 1 a.
Mi ö?iszedugluk a 1[.■jüinket és sir-
tutik.

— Megszületett a 'Jézus ÍZ, —
kiáltó!;t. mert lati;a ni az ajkáról,
Mátyás — és e l v e s z e t t  hz édes
anyánk !

Erre a beszédre megdöbbentem.
— Csitt, intettem az öcsémet, ne 

káromold a/. Istent! S rámutattam 
az apró Mária szoborra, a kisded 
Jézussal, amely üvegbura alatt ott 
állott a fiókos szekrényünk tetején 
és mi reák nézett.

Ettől aztán Mátyás elcsendese
dett és miután még rádobtam ne 
hány hasábot a tűzre, én is bebúj
tam öcsém mellé a takaró alá,

nemsokára mindketten elaludtunk.
Ejfél után két órakor — jól meg

jegyeztem magamnak az időt 
egy szerre csak arra riadok fel, hogy 
Mátyás, az én béna öcsém, keresz
tülveti magát rajtam és az ágy 
szélére ül. Aztán lassan leereszti a 
lábát a tőidre, s az egészen közel 
ben áiió asztalba fogul zva, megáll 
a földön. Azon a Iában, amelyikre 
mar hét hónap óta nem bírt rá
lépni.

Világosság volt a zuluban. Anyára 
havasun, áltázva, fagyva, a hideg 
töl szinte megdermedve állt kis 
odúnk ajtajában és bal kezével 
magasra emelve az éjjeli lámpást, 
jobbjával izgatottan mulatott — uh, 
lattant, hol kivörösödött, hol bele
sápadt az areza, kék szeme pedig 
ragyogott, mintha tüzet Csiholná
nak belőle — Mátyásra.

Ámultán néztem az öcsémre. 
Erősen belefogódzott az asztalba és 
lassan bátortalanul megindult mel
lette a sarka felé. Ott hevert aszó
kul megboldogult apánknak egy 
vastag, futkos bo.ja.

Anyánk félöriilt tekintete kö
vette minden mozdulatát.

— Mama! Mámul — kiáltotta 
az öcsém, mert engem \ alaiui ti
tokzatos ösztön már odaállított

láttam az ajkáról, hogy mit beszól 
— Anyám ! Anyám !

A következő pillanatban én már 
a markába nyomtam a botot, ő 
pedig rátámaszkodva, levette a ke
zét az asztalról, amelyre eddig ne
hezedett és — ón tapsolni kezdtem 
örömömben — kicsit biccegve, de 
mar bátran és egészen biztos lé
péssel megindult az ajtó felé.

Anyánk még mindig ott állt az 
éjjeli lámpával; de most hirtelen 
mind a kel karjat kitárta a szobánk 
gerendázatu fele, úgy hogy a kicsi 
lámpás egyszeriben Iónt kaiuupalód 
zott a levegőben és (tatotl szájjal 
lestem minden mozdulatát az ajkú
nak) rajongó arccal sikoltotta :

— Tesz még Jézus csodát! Nem 
hiába voltuiu ma liesuyön.

Többet nem hallottam, mert 
anyám mindkettőnket megragadott 
és ingünk ujjúnál fogva, uztan hár
masban térdepeltünk olt sokáig a 
fiókos szekrény 'ölt, amelynek te
tejéről jóságosat! pillantott le reánk 
Mária karján a kisded Jézussal.

Mátyás tudott járni és a követ
kező őszön mar újra beírathatták az 
iskolába. En pedig mivel nem vol
tam az i?koluba való, természeté
ben tovább is otthon maradtam. 
De jól megjegyeztem magamnak,
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mossa el a füld színéről a ma 1 
gyarság önállóságra és lügget' 
lenségre irányuló törekvéseit. 
Nem válság sem, mert ha ko
molyra fordul a dolog, a magyar 
köavélemény józan ítélete lenéző 
megvetéssel fordul el
ugratástól, minden színfal mögötti j jjj^ősitsa

............................. * ’ ki

él vü kormányok emlékét nem örö
kíti. A inunkásbiztositás intézmé
nyével nemcsak az emberszeretet- 
nek állított nemes példát, hanem a 
jogos igazságnak is, mert ha mun
kás az ipar és kereskedelem szol
gálatában kockáztatja az életét, tel- 

minden lje*en jogosult az a kötelezettség.
hogy az ipari és kereskedelmi toké
.............. munkás életét, mert

intrikától. A hamis jelszavak k i-; csakugyan a tőkének kötelessége 
vülről szilárdnak látszó, de belül megvédeni a munkaerőt s ezért na
üres oszlopai belerogynak a meg- ; gyobb áldozatot kell hoznia,

. .  ̂ maeanak a munkásnak, aksemmislilésbe, a nemzet 
nyugodt lélekkel bízhatja magát 
azokra a gránitoszlopokra, ame
lyeknek vállán sorsa egyizben 
nehéz időben nyugodt már s 
amelyek terhüket megingás nél
kül viselik most is.

La ahogyan nemártanak ezek
nek az oszlopoknak az üres jel 
szavak, konkolyhintő intrikák tisz
tátalan hullámai, épp úgy nem 
fogja megdönthetni őket még az 
a bizonyos — vízözön sem!

A gazdasági jövő biztosítása.
A keddi ünnepnapon a szegedi 

munkás biztosítópénztár uj székhá
zának felavatása alkalmából egy 
nagyjelentőségű beszéd hangzott el 
méltán figyelmet keltve az egész 
országban.

A nagyhatású beszédet Sittről) i 
József kereskedelemügyi államtitkár 
mondta, aki a gyengélkedő Kossuth 
Ferenc kereskedelmi miniszter kép 
viseletében avatta fel az uj szék
házat. Ezt a szerény helyi ünnepet 
az államtitkár elmondott beszédjé
vel országos jelentőségű ünneppé 
tette, mennyiben a magyar gaz-

mint 
akit hacediir I m»Bín»k 8 ,nun * b I munkája közben megsérül, magara

hagyni emberiellenség volna. Éppen 
ezéit a Kossuth munkás törvényé
ben nemcsak szociális szempont 
valósul meg, hanem egy nagy nem
zeti feladat is érvényesül a munkás 
testi épségéről való gondolkodás 
által.

A munkásbiztositás folytán a 
munkaadókat jelentékeny anyagi 
kötelezettség terheli s e miatt or 
szágszerte elégületlenség tapasztal
ható főleg a kisiparosság körében. 
Ezt az elégületlenséget, vagy talán 
jobban mondva, ezt a nyugtalansá
got Szterényi államtitkár nagyon 
helyesen úgy magyarázta ki, hogy 
az bár nem megokolt, de mégis 
vannak okok, amelyek bizonyos elé 
gületlenséget jogosultnak tüntetnek 
fel, ezek az okok azonban, melyek 
orvoslást igényelnek, nőm a mun 
kasbiztositó törvény megalkotásá
ban rejlenek, hanem a mi sajátos 
alakulásában. E sérelmek legfőbbje 
az autonómiában és a paritásban 
jut kifejezésre a munkaadók részé
ről. Ennek gyökere pedig abban a 
nemtörődömségben van, amely egész 
közéletünkön végig vonul. Mikor 
küzdeni kell egy alkotásért, akkor 
lelkesedünk, de mihelyt ezt az al 
kotást a kereskedelmi kormány 
megcsinálja, akkor nem érvénye

dasági jövő biztosításának egész sülhet a törvényalkotók intenciója 
programmját fejtette ki abban,' a ueiutürődömség miatt. Ez a hiba 
mellyel igazán méltó bővebben fog- a magyar életből folyik. Mo.«t már

nincs egyéb hátra, minthogy a tör
vény alkalmazkodjék a gyakorlat 
hoz, miután a gyakorlat nem tud 
alkalmazkodni a törvény intenciói
hoz. Vagyis módosítani kell a mun- 
kasbulo.-itó törvényt, amelyet oly 
alapon tervez, hogy a munkások 
jogait teljes épségükben fenn lehes
sen tartani s másrészt a munkaadók
nak jog ad.issék a szavazás utján 
való határozatba. Így a jog is, a 
paritás is m* g lesz a gyakorlatban.

De foglalkozott az államtitkár 
azzal a jogos panasszal is, hogy t.

Jaikosni
A koalíció kormánya talán sem

miért sem tett annyit, mint a mun
kások szociális érdekeinek istápoló 
•ára s az ipar és kereskedelem fel
lendítésére. Kossuth Ferenc mint 
kereskedelmi minister a munkáshiz- 
tositó törvény által, mellyel a nem
ceti ipari munkát biztosította, meny
nyiben a nemzeti termelés e nélkül 
nem lenne képes gyarapodni s az 
után .a  balesetbiztosítási törvény 
életbeléptetésével egymaga is olyan 
érdemeket szerzett, aminő a szabad-

I i. a'munkásbiztositó pénztárak egy
oldalú hatalmi tényezők gyanánt 
használtatnak és a személyzet nem 
mindkét fél bizalmi embere, meny
nyiben ezek a társadalmi rendet 
megváltoztatni akaró politikai moz 
galom híveiből valók. Es erre meg
jegyezte az államtitkár, hogy a 
munkáspénztárnál, mint egy pari
tásos intézménynél alkalmazott sem
miféle munkaadó, sem pedig mun
kásszervezetnek agitátora és szerve 
nem lehet. Itt hivatalnok és alkal
mazott csak olyan egyén lehet, aki 
a nemzet iránti hűséget, a haza 
iránti szeretet vallja életcéljának, 
tehát ettől az intézménytől távol 
kell tartani minden politikai és szó 
ciális mozgalmat, amit a pénztári 
személyzet összeférhetetlenségéről 
szóló javaslattal fognak megterem
teni. Ez a Kossuth Ferenc terve, 
melyet az egész ország iparossága 
lelkesen köszönt. Mert az eddigi 
gyakorlat, mely szerint az uj intéz
ménynél éppen a szociáldemokrata 
párt legnagyobb agitátorai nyerték 
el a legzsirosabb állásokat, csak
ugyan visszatetszést és elégületlen- 
seget idézhetett elő az iparosoknál 
s ez a gyakorlat látszólag azt a fel
fogást érlelte meg, hogy az agitá
tor urakat mintha csak azért ültet
ték volna bele a jól dotált állásokba, 
hogy annál jobban és hatásosabban 
agitálhassanak a szociáldemokrá
cia elvei mellett* ami csakugyan 
nem liberális irányzat, holott a gaz 
d.isági életben csak a valódi libe 
ralizmusnak lehet jogosultsága. Csak 
ezen az alapon keletkezhetik erős 
munkaadó és erős munkásosztály s 
csak igy lehet biztosítani a magyar 
gazdasági jövőt.

Cselédszerzés.
Sajnos és mindnyájunk állal tu

dott dolog, hogy ez a kérdés társa 
dalmi szempontból előbbvaló min
denféle politikai vitatkozásnál s leg
alább is egy rangú a közélet bármely 
ágából vett értekezéssel, mert addig 
inig gazda és cseléd, mig munkaadó 
és munkás van a világon, addig 
mindenkor kiemelkedő társadalmi 
kérdést fog képezni a cselédügy be 
íves kezelése s annak okszerű ren
dezése. Közgazdasági kérdés ez ma. 
amely mellett, vagy ellen sokféle 
vélekedés nyilvánulhat, de a helyes

amit anyám ajkáról láttam kiá tani 
üzen a felejthetetlen karácsony éjt- 
szakáján:

— „Tesz még Jézus csodát** !
Végigolvastam a kéziratot és mi

kőiben vissza akartam adni az öreg 
nek, kíváncsian kérdeztem tőle, 
minden egyes szótagot jól kibi- 
gyesztve az ajkammal-

— Hát az öccse, a Mátyás? Nem 
veszi magához magút Hubeika 
bácsi? Hiszen együtt imádkoztak a 
Mária szobrocska előtt! Es ű most 
tehetné.

A kis fehér mókus, mert csak 
ugyan olyan volt a folytonos izgé- 
sével, mozgásával, derülten rázta a 
fejét, és integetett melléje mind a 
két kezével, hogy :

— Bitony a Mátyás már hat év 
óta nem is ir neki. Pedig jó dolga 
van. Hanem az — nevetett a sze
mével — hanem az nem baj.

S mialatt (talán azért, hogy át 
melegedett kissé a hidegben) szinte 
hozzam dörgöiődóti, a markomban 
levő kézirata fülé hajolva, elkezdte 
lázasan eg) másra forgatni a teleirt 
lapokat, mindaddig aiuig csak nem 
találta az utolsó oldalt és azon rá

nem bökött erre a mondatra, hogy: 
— Tesz még Jézus csodát!

Ezt a mondatott uztán jól meg- 
hüködte a keztyüs ujjával, mig a 
má ik kezét ökö be szorítva, nevetve 
veregette meg vele a tulajdon mel
lett, illetve a vékony őszi kabátját, 
miközben hevesen és jókedvűen 
rázta a kedves pofaszakállas őszi 
fejét, mintha csak ezt mondaná.

— Tesz még Jézus csodát, de 
velem nem tett 1 Velem nem !

Es mintegy megijedve attól, hogy 
talán félre találom érteni ezt u 
néma kijelentését, hangos, rekedt 
kacagással rázogatta megint a fejét, 
amelyet azonban ugyancsak pirosra 
fut a fagyos szél:

— De ha Jézus nem tett is cso
dát velem, az nem baj, hagyta a 
nevetést, ezt a néhány szót:

— Een . . . boldog. ! . . . Sze
gény . . .  de . . . boldog ! . . . 
Mmert . . . hiszen . . .

Nem beszélt többet, úgy látszik 
nagyon erős küzdelme lehetett a 
hangjával. Hanem ez után, hogy :

— M . . mert . . . hiszen . . ., — 
a fürge jobb kezét előbb a szivére 
tette, aztáu pedig fölemelte és kez

tyüs ujjúval minthogy akkor már 
kint állottunk az utcán, felmutatóit 
az égre.

Elegáns, fülpiperézett dáma töf 
fögütt el előttünk gyönyörű prém 
bundában a gépkocsiján és ahogyan 
Hubeika bácsi a menyboltozat felé 
mutatott nagy erőlködéssel (aminek 

| valami különös, megrázó hatása 
volt reám) ismételve :

— Hiszem . . . .  — a fülpiperézett 
dáma meglepődve kapta a fejét az 
ég felé, hogy ugyan vájjon mi le
het ott, amire az üreg úgy muto
gat ?

— Hiszem . . .  — nyöszörögte 
ki jóformán fuldokló hangou az én 
süketnémám.

Es ezzel az ő megrendithetetlen 
bitével, amely iuég abban a ször
ny ü némaságban és ebben a vé
kony őszi kabátban is derültté, sőt 
boldoggá tudta tenni, — minek 
cifrázzam a szót? — az én elfásult 
fejemnek is mindennél szebben meg
magyarázta, hogy :

— Valóban, tesz még Jézus cso
dát.

(Vége.)

megoldástól, hogy még távol vagyunk 
azt kétségbe vonni nem lehet.

Mielőtt a kérdés részletezésébe 
bocsátkoznánk, máris a megoldás 
egyetlen helyes módozatára teszünk 
ajánlatot s hívjuk fel idevonatko- 
zólag a polgármester és rendőrható- 
ság figyelmét, nem véve ki az ér
deklődés keretéből magát az alko
tásra legelső sorban hivatott ténye
zőt: a városi képviselőtestületet.

A nálunk divó viszonyokra figye
lemmel, helyes megoldása a cseléd 
elhelyezés kérdésének csakis úgy 
képzelhető, ha a város maga veszi 

j kezébe ezt az ügyet s fogja kezelni 
becsületesen, lelkiismeretesen, amint 
teszik ezt más városok is már s 
ahol mig egyrészt tekintélyes jöve
delmük van a közvetítésből, más
részt igazán közérdeket szolgálnak, 
midőn a polgárság jogos kívánsá
gait, annak pénzéért kielégíteni ipar
kodnak, a cselédet pedig a zülléstől 
és kizsákmányolástól megmentre, 
annak leikéből is kipusztilják a ma
gasabb társadalmi osztályok iránt 
való gyűlölködést, a csavargási haj
lamot és az untalan való helyvál
toztatási, a sokféle fazékba való 
bekostolási törekvéseket.

Ilyen városnak, mint Sátoraljauj 
hely, nem kerülne nagy megerőlte
tésébe ennek az ügynek lelkiisme
retes rendezése. Egy szerény he
lyiség kell hozzá s egy hatósági 
közeg, aki a felügyeletet gyakorolja 
s egy alkalmazott. Nem ördögi mes
terség ez, gazda és cseléd filléreiből 
szépen jövedelme*, csak nem kell 
tőio idegenkedik Példával, útba
igazítással, tervezettel kész örömest 
szolgálna a budapesti Marta-egyo- 
sülét, mely valóságos jótétemény 
gazdára és Cselédre egyaránt.

A fővárosi Márta-egyesületnél 
s*Az és száz számra van választék 
naponta a cselédek mindenféle fo
kozatából. A fő az : hogy akit az 
egyesület elhelyez, az megbízható s 
a rendőrség albumában és a dák ti- 
loskopiai felvételeknél még nem 
fordult elő. Egy főnok nő s négy nő 
alkalmazott vezetése alatt a cselé
det kereső gazdának oly választékot 
mutat be az intézet, hogy nincs 
ember, kinek igényei kielégítést ne 
találnának. Csekély közvetítési dijat 
lefizetve a pénztárnál az ügylet 
fait acoompli, mig nálunk a jelen 
viszonyok mellett nemcsak a köz
vetítési dijak magasak, de egyes 
engedély nélküli cselédszerzők tág 
lelkiisincretéhez az is hozzáfér, hogy 
már a szegődtetésnél jobb és újabb 
hellyel biztassék a tapasztalatlan s 
esetleg még a becsületesség útjáról 
le nem tért cselédet.

Hogy a cseiédközvetitők se hara
gudjanak nagyon, nem hallgatjuk 
el, hogy főleg Sátoraljaújhelyben 
minden kofa és vénasszony hivatásos 
cselédszerző. Ezek a zug cupringe- 
rek természetesen elveszik az adózó 
s cégbejegyzett cupringerek kere
setének egy részét, utóbbiak tehát 
rávannak uszítva a közönségre, a 
cselédre s rákényszerítve megélhe
tésük végett ezek kizsákmányolására.

Nagy mértékben fokozza a cse-

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár
köhögés. skrofulozis. influenza
ellen iz.imt.tan tanár ét orrot által naponta ajánlva.

Minthogy éttéktelon utánzatokat la kintinak, kérjen mindenkor 
„Hoakt" rrtdMi atomagólátí
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lédhiányt nálunk a dohánygyár, mert 
a munkásnő ma már miiül önálló 
látja magát s inkább dolgozik ott, 
a tüdejét és szervezetét sorvasztó 
levegőben, hogysem tisztes úri csa
ládoknál bármily jó bánásmód mel
lett is ne ünállóskodhatnék. 11a va. 
latui szerelmi csapás éri, a város 
tartásdijat fizet az ismeretlen apáju 
honpolgárért, a mama pedig önálló
ságának tudatában vigau nyújtózik 
paplana alatt s lenéz minden nacs- 
cságát.

Ezeken a beteg, züllött és tart 
hatatlan állapotokon segíteni kel 
városunk hatóságának, még akkor 
is, ha némi áldozatába kerülne 
egész kérdés helyes rendezése 
varosnak.

A eselédkórdés kicsinyre és nagyra 
egyaránt közérdekű, mert keptelen 
és embertelen állapotok megszünte
tését célozza. — Kérjük a po.gár- 
mester urat, akiről köztudomású, 
hogy társadalmi s közéleti kerdoek 
iránt nagyon fejlett érzéke van : 
vegye kezt be ezt az ügy ct s te
remtse meg Sátoraljaújhelyben 
hatóságilag való cseiédk zvetilést.

H I R t k .

— Varmegyei közgyűlés. ZempU 
varmegye törvény Hatósági bizott
sága ma délelőtt 10 oiakor remiki- 
vüli közgyűlést tartott M e c z u e r 
Gy uia iöispau elnöklete alatt. A 
közgyűlés tárgysorozatán csupán 3 
tárgy szerepelt, de ezeket alapos 
tárgyalás ala vettek a jeleiivolt 
csekély számú bizottsági tagok. Ku 
lónösen a közkórház uj kazanha 
zauak épilésére es uj kazáu boZír- 
zésére szükstgts költségek mi gaza- 
vuzásánal keletkezett nagyobbszu- 
basu \ita, amennyiben Ke r e s z y  
Gyula \arosi mérnök indúvany t tett, 
hogy uz uj kazan beszerzése mellőz 
lessek és a városi viziuü altul lat, 
lassek el a kórház vízszükséglete. 
Krrol a vitáról, valamint a gyűlés 
lefolyásáról lei szűke miatt csak jövő 
számunkban hozhatunk részletes 
tudósi tásl.

—  Kinevessek a postánál. A ke
resktdeleiuugy i miniszter a sátoral
jaújhelyi postahivatalnál M a i l l é  
Kálmán postaionok, löliszlel teiű- 
gyelőve, b z é iu  a n i-iy ma seged iszi- 
jelöltet segédtisztté es B  e 11 d i k 
Mihály szó.gat altisztté kinevezte.

—  Elöljáróság! üies az ipartestulet 
ben. A satorai^aujlieiyi ipartestület 
előijurósaga jaiiuar ho 3l-én ülést 
tartott, melyen e öször jelent meg 
ór. bucii Barna ölsz. k' pveelő ipar 
hatósági biztosi minőségiben. Az uj 
iparbiztost Mon Dániel ipartestü
leti elnök üdvözölte a következő 
beszéddel: „Nagyságos Képviselő 
Uram! Ma volt szerencsém uz ált. 
Ipartestület helyiségében, hogy iid 
vözöihettem, mint lparhalosagi biz
tos urat, arra kérem, hogy hordozza 
az ipartestületnek szivén, Ú tkén a/ 
iparosoknak az érdekeit, mentse 
meg ezeket mindenféle meghurcol
tatástól, hasson oda, hogy az ipa 
rosok ismét egy táborba kerüljenek, 
mert ezek csak úgy érhetik a cél
jukat. Miért is kérem a Mindenhatót, 
hogy városunk, megyénknek, testü
letünknek hasznára működjék.“ Dr. 
Búza Barna szép beszédben válaszolt 
az üdvözlésre. Kijelentette, hogy ö 
nem mint ellenfél, hanem jóbarát 
jött a körükbe, akinek célja, hogy 
az ipartestületben a régi rendet és 
békét helyreállítsa és az ipartestü- 
letet az országban első helyre se
gítse. A válasz utón folyó ügyeket 
intést ik el, majd az (gisz elöljáró
ság és dr. Búza Barna az iparos-

kőibe mentek, ahol az esteli órákiglizr. elemi iskola tanulói 4 K. 60 fill,
legkedélyesebb társalgással töl 

I tötték az időt.
Italmeresi illetékek ellen l eadott 

felebbezesek tárgyalási. Sátoraljauj 
hely r. t. város italmér‘si illetőleg 

! az 1909. 1910 és 1911. évekre kive 
tett italmér* ai illetékek ellen beadott 
íelebbezések az italméré-i illetékek 

1 felszolaiulási bizottság által f. évi 
j február hó Ili. és 13-ik napján d.
9 órakor fog a péuzügyigazgatósági 
hivatalos he yis**gében tárgyaltaitok

Letartoztatott ipartestületi elnök 
Szenzációs hírről ad hirt a Szeren
csen megjelenő „'Tokaj Hegyalja". 
Legutóbbi számában azt Írja, hogy
f. hó --án a csendőrség letartóz
tatta Kozma Józsefet, a szerencsi 
áit. ipartestület elnökét és fedezet 
mellett Debreczenbe kisérték. A le 
tartóztatás oka eddig ösmeretlon. 
A letartóztatás Szerencsei! óriási 
feltűnést és izgalmat keltett.

A szabadlyceumban hétfőn este 
Gyulai Karoly a mai államok kia 
lak idusáról értekezik, csütörtök este 
pedig Kertész Ödön Moherről tart 
előadást.

— Adományok az ajkai banyasze- 
rencsétlenek özvegyek s árvái reszere
Taktaharkánv község lakói 23 K. 
44 fill, Und kózr-ég lakosai az elől 
járódig utján 15 K. IS fill, L icza 
község és iskolás növendékei 13 K. 
62 fill, Dobrókai gk. hívek Novak 
leikéss utján 12 K. parnói rk. hívek 
Derfinyák lelkész utján. Felsőreg- 
mecz lakosai a biró utján 10—10 
kor, Vajdácskái ref. liivek 5 K. 3<J 
fill. üzv. Teich Zsiginondné. Hurka 
Ferenc 5—5 kor, Telekházai áll. 
i>k. növendékei Madarász tanító ut
ján 4 K. 30 fill, Lahocsiuszky Adolf 
4 K. lurnádkaki ref. egyház 2 K. 
sárospataki takarékpénztár 30 K 
Kesznyeten község lakói az előlja- 
róság utján 29 K. 23 fill, Mocsár 
község lakosai Füzesséry jegyző ut
ján 55 K. 39 fill, Megyaszó község 
lakosai az e'eljárósag utjén 27 K. 
27 fill, Hernádnémeti község lakosai 
a jeg<EŐ utján 23 K. SS fill, 'Tak 
tuszadai ref. hívek Zitás J. lelkész 
utján 17 K. Varaiméi takarékpénz-
t.r 15 K. Takcsany község lakosai 
Petrassovics lelkész utján 10 K 08 
fill, Homonnai főzzolgahiró gyűj
tése 10 K. 40 fül, Tolcsvai rk. hit
község Kolbay G. utján 12 K. La- 
borcrév kézség és Rokitócz község, 
G. rbey K. gk. esperes utján 10 K. 
14 fill. Olasz i>zk,ti ref. egyház Aba- 
házy I\ le kés* utján 4 K. 40 fii . 
Dessewífy Tainés 10 K. Karsa Fe
renc a Felsómagyarországi Hírlap 
utján 5 kor. A mai napig befolyt oül
K. 84 fillér.

Adományok a delolaszorszagi 
károsulták reszere. Báró Maillott 
Nándor 100 K. Dámócz község la- 
kosai a biró utján 54 k. 38 fill, 
tíély község lakosai 
utján 42 K. 61 fill, 
hívek Novak lelkes/, 
l'surnahó község lak
utján 22 K. 50 fill, 
lakói és iskolai nüv 
ref lelkész utján, Kazinczy Arthur, 

ry Tamás Füzes rből, Gutt- 
mán Lipót és fia bankháza Homonna 
20 -20 kor, Taktaharkány község 
lakosai az elöljáróság utján 18 K. 
84 fill, Vendégi község lakói Már- 
tyák Győző utján 15 K. 06 fili, 
Bodrogszwrdahelyi áll. i*k. növeli 
de kei Polák J tanító utján 14 K. 
.*>0 fill, Istvánteleki gr. lelkész gyűj
tése 11 K. 72 fill, Béres János par
iiéi biró gyűjtésé 11 K. 10 fill, Ki 
rályhelmecii főjegyző gyűjtése 10 
K. 10 fill, Und köz.*ég lakosai az 
előljéróság utján 10 K. 88 fill, Ba- 
rathy Samu és Béla, Zipszer Henrik 
mádi Í7r. hitk. elnök, üzv. Teich 
Zsíginoiidné, Parnói rk. hívek Dér- 
finyák lelkész utján 1**—10 kor, 
Felsőregmccz lakosai a biró utján 
6 K. 54 fill, Gorzó község lakosai 
körjegyző utján 6 K. 40 fill, Hurka 
Ferenc/. 5 K. Lahocsiuszky Adolf 
4 K. Deák János nagygéresi tanító 
növendékei 6 K. Alexander Vilmos 
e Zemplén utján 7 K. Mezőiaborczi

az elöljáróság 
Dobrókai gk- 
utján 35 K. 

ói. a körjegyző 
Láeza község 

ondókéi Török

Csepka Amália 4 K. Gortvav Ala- 
| dár 5 K. Horváth János tanító 8 
; K. Pelejtei rk. isk. növendékei, Gort- 
| vay Tiborcz 2—2 kor, Greskó Jó
zsef, Uéczy István, Lantos János, 
Gosztonyi István, Pethő Dániel 1—1 
kor, Pajkossy József 70 fill. Her
nádnémeti község lakosai a kör
jegyző utján öl K. 44fill, Deregnyő 
község lakosai 48 K. 48 fill, Tárcái 
község lakosai az elöljáróság utján 
13 K. 50, Kesznyéten község lakói 
az elöljáróság utján 42 K. 22 fill. 
Sárospataki takarékpénztár 30 K. 
Homonnai rk. elemi isk. és leány 
isk. növendékei 28 K. 78 fill, Tokaj 
község lakosai az elöljáróság utján 
28 K. Bernáth Győző 10 K. Dókus 
László 5 K. Benesik Béla, Pili 
Kossuth Pál, Dr. Sebőn Hugó 2—2 
kor, Niederiuiiller Ferenc. László 
Ferenc 1 — 1 kor, Sztropkói főszol
gabíró gyűjtése 23 K. Eiseinann 
Uszkár p. ii. ig. gyűjtése a pénzügyi 
tisztviselői kartól 22 K. 30 fi‘I. Ag- 
cst-rnő község lakosai Soitész .1. ut- 
ján 20 K 2ö fill. Tőketerebes vi
déki körjegyzőség községei 20 K. 
Megyaszó kö'x’g lakosai az előljá 
rósag utján 19 K. 88 fill, Kolbasa 
község lakói a biró utján 17 K 41 
fill, Laborcrév község Gerbery Ede 
utján 15 K. Legyesbénye község 
lakói az elöljáróság utján 14 K. 80 
fill, Révleányvár község lakosai 14 
83 fill, Leleszi rk. hívek Ileffler K. 
utján 14 K. 50 fill, Mezőzombori 
ah. el. isk. tantotülcte és növendé
kei 13 K. 68 fill, Lasztócz község 
lakosai a biró utján 10 K. 30 fill, 
Takcsany község lakosai Petra-sovic- 
E. utján, Dessewífy Tamás 10—10 
kor, Kisbari község lakói a körjegyző 
utján 5 K. 70 fill, Nagyküvesdi izr. 
hitközség tagjai 5 K. Ordas falvai 
isk. növendékei C-ollák tanító utján 

K. 60 fill, Alsóregineci isk. nö
vendékei 4 K. 23 fill ; Garanyi egy
ház 3 K. 15 fid, Morvái rk. isk. nö
vendékei Tm k Vallij utján 2 K. 
50 fill, Darvas Gy. utján a bistei is
kola, Karsa Ferenc 2—2 kor, Hlado 
nik János 1 K. Összesen a legutóbbi 
kimutatott összeggel 2657 K. 52 fii.

—  Dinamit a gyermek kezében 
Nagy szerencsétlenség történt e na
pokban Sztropkón egy 10 éves fiú 
val. F r i e d iu a n Bernát elemi is
kolás fiú a kőbánya közelében egy 
dinamintpatront talált, melyet haza 
vitt és otthon játszani kezdett vele. 
Közben gyufát is vett elő s azzal a 
dinamitpaíront meggyujtotta, mely 
hatalmas dörejjel szétrobbant a 
gyermek kezében. A durranásra a 
közelben voltak nyomban a szeren 
ese tlenül járt gyermekhez siettek, a 
kit iszonyúan megcsonkítva, vérében 
fekve találtak a földön. A felrobbant 
dinamit a kis fiú bal kezéről lesza
kította az újakat és karját összáron 
csolta. Azonkívül bal arcán is súlyos 
sérüléseket szenvedett. A szeren
csétlenül járt gyermeket a helybeli 
„Erzsébet" közkórházba szállították.

Szerencsetlenül járt kocsitoló 
Vatzita Ferenc helybeli máv. kocsi
toló január hó 80-án vasúti kocsikat 
kapcsolt össze, miközben a csavar
kapocs összekapcsolása után a kap 
csolat alatt át akart bújni és le-1 
hajtás közben megcsúszott, elesett 

fejét a csavarkapocsban súlyo
sabban megsértette. A vasúti kő

ik szerencsére nem voltak raoz | 
gásban a baleset alkalmával.

— Nyilvános köszönet. A keres
kedő ifjak az általuk rendezett bál 
jövedelméből 20 koronát juttattak a 
Népkonyha egyesületnek a miért is 
fogadják ez utón az egyesület ne
vében leghálásabb küszönetünket. 
Keiehard Ármin alelnök, György La
jos titkár.

— A rendőrség januárban. A rend 
őrkapitányság januar havi tevékeny
ségi kimutatásából közöljük a kö
vetkező adatokat: Lopás büntette 
11, lopás vétsége 13, baleset beje
lentés 9, egyéb bűneset vagy vét
ség 15 esetben fordult elő, illetőleg 
ennyiszer foganatosíttatott nyomo 
za*. A kihágási igtatúba beérkezett 
115 ügy darab. Itt megemlíti a je-

I lentés, hogy L e s ó Audrásné sá
toraljaújhelyi lakos, szabó nejét 

: Amerikába való engedély nélkül- 
‘ közvetítés miatt 1 hónapi elzárásra 
és 300 korona pénzbüntetésre Ítélte 

|a  rendőrkapitány. Tűz egy esetben 
fordult elő, N e u m a n Adolf ká
rára bolti tűz. Az elégett áruk biz
tosítva voltak. Egy veszett gyanús 
eb több ebet megmart, miért is a 
zárlatot 40 napra 23-ától el kellett 
rendelni. Amerikába kivándorolt 6 
egyén, vissza nem tért egy setu. 
Mint a közbiztonságra veszélyes el- 
toloncoltatott és kiuta-ittatott 32 
egyén. Külföldi bejelentetett 23 
egyén. Közlekedési akadályok elő 
nem fordultak ; kobor.cigányok nem 
garázdálkodtak. Az egyesületek kö
réből a vas és fémmunkások orszá
gos szövetsége helyi csoportjának 
működését felsőbb rendeletre fel
függesztette a rendőrkapitány. Izra
elita zugiskolák fel nem fedeztettek. 
Az elmúlt hónapban beérkezett 
összesen 871 Ugydarab. Ebből ki- 
osztatott: 1. Rendőrkapitánynak
205 ügydarab. Eiintézt tett 200, el
intézetlen 5, 2. Reiidőralkapitány- 
nak 204 Elintéztetett 180, elintézet 
len 20, 3. R-ndőrbiztosnak 248. El
intéztetett 240, elintézetlen 8, 4. Tb. 
riollnoknak 214. Elintéztetett 214.

— Lopás a pályaudvaron. A hely
beli állomási liitőház mögött lévő 
fürdőből üsmeretlen tettesek nyolca 
darab 220 korona értékű rézcsapot 
loptuk. A főnökség panaszára a 
rendőrkapitányság megindította a 
nyomozást.

—  Az epilepszia (nyavalyatörés) 
gyógyítása. A világ legkiválóbb or
vosai szüntelenül fáradoznak és ku
tatnak újabb és ujabb gyógymódok 
után az emberiségre súlyos átokként 
nehezendö betegségek ellen. E be
tegség talán legborzahnasabhika az 
Epilepszia. E bajban szenvedőknek 
vigaszul szolgálhat azon értesülésünk 
mely szerint egy magyar orvos e 
betegség ellen uj és hatékony mód
szert, — amely mar külföldön is 
méltó elrsmerébbaii részesült, — ab 
ka Ima/, gyógysikerrul. Ez orvos a 
Budapesten, Nagykorona utcza 18 
sz. alatt lakó dr. Szabó Sándor, ki 
községgel nyujt felvilágosítást mind
azoknak, kik gyógyító módszere se
gélyével e súlyos bajtól szabadidői 
óhajtanak.

—  Veszedelmes sertósölés. Gajdos 
János helybeli tuészárossegéd ma 
reggel sertést szúrt a helybeli pálya
udvaron, miközben a nagy sertés a 
kerítéshez dobta a mész irossegédet,

ki a csizmája szárában volt, élesre 
fent késsel jobb lábát megszurta. A 
-ulyosan sérültet első orvosi segély 
ben dr. Sceptssy Arnold részesítette.

A leg jo b b  S jörfén yesitö  
4

Egyedüli gyártója:

Székely és Társa Kassa

3 P A S Z T 0 R Y
ÉIŐV1RÁG KÖTÉSZETE.

Telefon 57-33.
Csokor- és koszorú-kötésért az 
országban a legtöbb első díjjal 

kitüntetve.
BUDAPEST, Rákóczl-űt 3.

Nemzeti színház.
Képes árjegyzék díjtalan. 

Vidéki megrendelésekre nagy fi* 
gyeimet fordítok.
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F A R S A N G .
—  Az Izr. Uányegyltt jelmezeste

lyére nagyban folynak az előkészii- 
letek. A rendező bizottság serényen 
munkálkodik az estély sikere érde
kében. A meghívók a napokban 
lesznek kibocsájtva. Részletes ős- 
mertetést a mulatságról jüvő szá 
inunkban hozunk.

— A „Bodrogközi függetlenségi kör“ 
saját alaptőkéjének gyarapítására 
móltóságos Meczner Béla és Seny- 
nyey Miklós báró urak védnöksége 
alatt 1900. évi február hó 14 ón Ki 
rályhelmecen, a Rigó vendéglő ősz- 
szeg termeiben zártkörű táncmulat
ságot rendez. Belépő-jegy: Szemé
lyenként 2 kor. Családjegy 4 kor. 
A mulatság kezdete este 8 órakor.

— Nyilvános elszámolás. A keres
kedő ifjak táncmulatságán a keze 
ink közt levő részletes elszámolás 
szerint 1191 kor. 7t> fillér bevétel
lel szemben 957 kor. 78 fillér kiadás 
volt és igy a tiszta jövedelem — 
melyet jótékonycélra fordítottak — 
233 kor 06 fillér volt. A részletes 
elszámolást térszüke miatt nem kö
zölhetjük.

T Ö R V É N Y S Z É K
66 Esküdtszék! tárgyalások. A

téli esküdtszéki ciklus a sátoraljaúj
helyi kir. törvényszéknél f. hó 
10-án kezdődik és amennyiben csak 
két ügv kerül tárgyalásra — két 
napig fog tartani. Az első nap t 
hó 16«án Dargó Janó* kerül hirái 
elé rablás bűntettével vádolva. A 
tárgyalás elnöke Wtellar.d Lajos 
kir. Ítélőtáblái biró, tagjai Istfy 
Andor és Eperjcssy Ferenc kir. 
tvszóki birak lesznek. A vádható
ságot Eiserth István kir. főügyészi 
helyettes képviseli, mig a védel
met dr. Behyrta Dezső ügyvéd látja el.

68 Az esküdtek névsora. A leg
közelebbi, f. hó 16-án kezdődő es- 
ktidtszéki tárgyalásokra esküdtek
ként a következők sorsoitatt.ik ki: 
Galgóczy Barna városi pénztárnok 
Sárospatak, Képes Gyula nyug. 
Lvszéki bíró Sátoraljaújhely, Pes- 
senszky Lajos tiszttartó llomonna, 
Sebeő Gyula birtokos Tarczal, 
Roth Adoif gőzmalom tulajdonos 
B. Szerdahely, Eiselt Vinczo gaz 
datiszt Ricse, Szepesy István pék
mester Sárospatak, Dirraezkey Re
zső tanár Sárospatak, Elekes Imre 
főgym. tanár Sárospatak, Beck Sá
muel kőfaragó Erdőkénye. Zajka 
István birtokos Sátoraljaújhely, 
Szabó János kisbirtokos Gurany, 
Fodor Jenő jegyző Sárospatak, 
Pekáry Lajos szabó Sátoraljaújhely, 
Oiváth Ferenci nyug. járásbiró 
Sátoraljaújhely, Fejes Jakab könyv- 
kereskedő llomonna. Schneider Ká 
roly birtokos Mad, Olchvári László 
oki. gazdász Alsóbereczki, Nyoinár- 
kay Frigyei földbérlő Zemplén, 
Moskovits Ignácz birtokos Sáros
patak Osvald Győző gazdatiszt Vég- 
ardé, Pataky József birtokos Tárcái. 
Propper Jenő borkereskedő Tolcsva, 
Vitek Imre nyug. tanító Sárospatak, 
Princz Dávid gőzmalom tulajdonos 
Sárospatak. Meisner Ferencz birtokos 
Sárospatak, Róth May ás bérlő Szől- 
lőske, Semsey G)ula ispán Nagy- 
miliály, Ruzsiuszky István suszter 
Sátoraljaújhely, Rübner Hermán 
sőrkereskedó Sátoraljaújhely.

NYÍLT-TÉR,
Nyilatkozat.

Az Ócskái László nyomdász fele
lőssége és kiadásában Sátoraljaúj
helyben megjelenő „Times**, akarom 
mondani krajcáros „lityácska** ese
temmel hosszúbban foglalkozik, az 
igazságnak meg nem felelő nyaka 
tekert módon. Az olvasó közönség 
tisztában van azzal, hogy Ócskái 
László nyomdász velem eg)ütt nincs 
tisztába a helyes irás fogalmával. 
Hogy mégis szőrkőszt az náia régi 
úrhatnámig pénz nélkül.

Nem is felélnek rá, de valamire 
akarom figyelmeztetni úgy Ócskáit 
mint minden zugfirkászt: Ujhelyen 
megalakult, a mesteremberek szájon 
kapó ligája. (A tisztelt olvasó ne 
tévessze össze, nem gyermek védő 
liga.) E módszerünket már tavaly 
akartuk kipróbálni egy fiatal zug 
firkászon. de úgy látszik elhordta 
az irháját Uj hely bői.

En tudok védekezni és mondha
tom elég ügyesen : a zug lapok tu
lajdonosai a börtön viselt zug fir- 
kásaok, a inunkátlan csavargók, a 
bepálinkázd támadóim ellen, min
dig hordok magamnál ütő eszközt 
abból a keményebb fajtából, de 
annál az esetnél sajnálatomra nem 
volt nálam sémi ütöeszköz.

Mi iparosok nem vagyunk híve a 
sajtó pörnek. A sajtó pör csak da 
gasztja a botrányt a nélkül, hogy 
a sértelmek elégtételt adna. A sajtó 
e piszkos parazitái ellen csak a ke 
tnény eszköz válik be. Igen sok 
jeles embereinket meg hurczoltak 
már a zug firkászok a kik egy kis 
pálinkára valóért szívesen vállalkoz
nak tisztességes emberek megliur- 
czolására.

Igen rossz tréfát űzött a ki Láng 
Xándorné .ak a fenyegető levelet 
irta, mert, hogy tréfa volt az bizo 
nyos leheteti abból, hogy u y Láng 
Kandóménál mint Oc-kai Lászlónál 
igen nehéz volna 131 koronát össze 
kotorászni.

Hazugság az mintha engem Mol
nár Gyula tanító ur kiutasított 
volna. Az igaz, hogy Molnár tanító 
ur igen nagy ur lett amióta állami 
tanító lett, do én már hozzá vágyó* 
ahhoz szokva.

Minálunk kálvinv istáknál az a 
szokás, hogy ha valamelyikünknek 
egy kissé jól megy a sora, akkor 
aztán nem ösmer se Istent se papot 
se csapot. Azaz csapot igen. Molnár 
úrtól annak rendje-módja szerint 
búcsúztam el.

Az agyonra dicsért, bátor, markos 
börtönért, aki kabátom fülkései le 
— a fogház felügyelő ur amiért a 
„lityá cskába** foglaltakra ötmerüsei 
figyelmét felhívni szives volt — ti r- 
jessze fel gazgajanak kitüntetésre, 
had jöjjön uz egy füst alatt.

Jerünk tovább uraim I
Fözö József.Serdűlő lányok és Jiuk

erősekké és vidorukká fej ödnek, 
elvesztik lehangoltságukat, hogyha 
a szükséges táplálékot

Scott-íéle Lniulsio
alakjában élvezik, a mely 
az összes erősítő szerek 
között a legkiválóbb.

Orvosok és bubkk a 
Scott-féle Eiuulsiot a leg
melegebben ajánlják az 
utóbbi 32 év óta. Édes 
mint a tejszín.
Könnyebben emészt- 

mint a tej.

Még azokat is. akik éveken ét 
mást használtak, meghódította 

a valódi

s ó s b o r s z e s z ,
rt m indazt eg fa s iti magában, nmit 

egy igazán jó  ás hatásos bázis értől 
várni lehet.

Őre az ogészsógnok. fertü telou  t, 
• it és edzi nz izm oka . fájdalom- 

csillapító . P ára tla . m int szájvíz, haj
ós bőrápolószer.

Szükséges minden háztartásban.
K apható m indenü tt 30 fiit., 40 fiit., 

és 2 ko ro n ás  üvegekben.
l'ó s tán  10 kis üvegot 3 korouáórt 

küld u tánvé tte l vagy a pénz előzetes 
beküldése után

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

FG raktár Sátoraljaújhely ben 
Hrabéczy Kálmán drogériájában

Eladó.

Tartalékos '
tiszteknek

PERSONAL-NACHWEIS
nyomtatványok kaphatok

iiiiiflfMiiiinii Diliül is társa
önyv- és papirkireskcbése Saujhely.

A Rákóczi n. 36. szám alatt 
ujonnan épült ház, a magashegyen 

I (Boda dűlőben) teljesen betele- 
1 pitett 2  holdas szőlő, a hozzá
való nagy kőborházzal, udvarral, 
gyümölcsössel és gazdasági ssz- 
közökkel, valamint egy Zsólyom- 
lán levő lakóház és pince szabad 
kézből, közvetítés kizárásával 
jutányosán eladó.

Bővebbet a kiadóhivatalban.K L E I N  G É Z A
széntlzlete

ajánlja szoba fűtésére:
I. rendű Porosz kőszén 2 frt. 40 
kr. Szalon kőszén 1 frt. 80 kr.

| Porosz brikett, valamint 1. r. gáz
koksz jutányos árak mellett ház- 

| hoz szállítva. Ugyanitt kapható 
I házhoz szállítva tisztán kezelt 
é d e s  tej ,  Báró. ’Sennyey ura 

dalmából. —  Telefon 64. sz.

Bérbeadó
.Május hó l-1c$l bérbeadó esetleg 

eladó egy Ház. mely áll 5 szólta, 1 
előszoba, 2 piücze, kamara és istálló
ból.

BT.ebbet a kiadóhivatalban.

Ai h.mulató hot/ívAhárláaiiál a lieiO
BCOTT-Mle 

módaier vód-
tóat^kérjUk eredeti üveg ára  2 K. 50 f.
tt$yÁnnl Kapható minden gyógy tárban.

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

Kiadótulajdonos: 
LAN DESM A NN  MIKSA.

Kiadó.
Erzsébet-ut 5. szárú alatt egy kü

lön bejáratú bútorozott szoba kiadó. 
Bővebbet a kiadóhivatalban.

Eladó vagy bérbeadó a volt 
pezsgőgyár és több házhely

Bővebbet ugyanott Llszkay 
Józsefnél.

Meghívó.
A „Homonnai kereskedelmi és Iparbank 

Részvénytársaság44

az 1909. évi jebruát hó 21-én délelőtt 10 órakor
Homonnán, saját helyiségében fogja megtartani 

Vl-ik évi rendes

K Ö Z G Y Ű L É S É T ,  |
melyre a részvénytársaság tagjait ezennel meghívjuk.

Tárgyalási sorrend:

1. Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők elnöki kijelölése.
2. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentései

nek tárgyalása és azok részére a felmentvény megadása 
lölütti határozathozatal.

3. Az 1968. évi tiszta nyereség felosztása.
4 A felügyelő-bizottságnak az alapszab. 69. ij-a 

szerinti megválasztása I évre.
5. Az igazgatóságnak az alapszab. 49. § a szertnti 

megválasztása 3 évre.
6 . Az igazgatósághoz az alapszabályok 49. § a sze

rint beadott indítványok.
Homonna, 1G09. január

Az igazgatóság.

Jegyzet. A mérleg és engedmény-számla az intézet helyi
ségeiben a hivatalos órák alatt a közgyűlés előtt 8 napon át 
megtekinthetők.

A közgyliléseu résztvenni szándékozók az alapszabályok 
értelmében részvényeiket 8 nappal a közgyűlés előtt az in
tézet pénztáránál vagy az igazgatóság elnökénél tartoznak 
letenni.



11. szám. 5.) F E L S Ő  M A G Y A K O R  S 7. Á G I  H I R L A I ’ Szombat február 6.

L

K ö h ö g é s !
Aki arra min vigyáz, vét
kezik a saját élein ellen.

Kaiser-féle
Mel l - Car amel l a

a 8 fenyőfával. 
Orvosilag megvizsgálva és 
ajánlva köhögés, reki tltség 
hurut, nyálkásodis és gége 

hurut ellen, 
közjegyzőileg hi

telesített bizonyítvány bi
zonyítja. hogy megtartják, 

amit megígérnek.
Egy csomag ára 20és40 fii).
Hrabeczy Kálmán <h >4. i i. ja

Sátorai jauj hely.

9950—908. sz.
Árverési hirdetményi kivonat

E sátoraljaújhelyi kir. törvényszék 
mint telekk nyvi hatódig közhírré 
teszi, hogy a Központi Takurékpénz-

| tár vhajtatónak Hartstein Péter és 
neje végrehajtást szenvedő elleni 
240 korona tőkekövetelés * jár. iránti 
végrehajtási ügyében a sátoraljaúj
helyi kir. törvényszék t> rületén lévő 
Czéke községben fekvő,

1. a czékei 108. >zámu tjkvben 
143. hisz. alatt foglalt s Hartstein 
Pétern • ;•/. Weisz K zi ne\•'•n áll*»

! 0, és 100. ö. i. sz. ház, udvar és 
kertre. — azonban erre 0. 1. alott 
özv. Klein Lajosné sz. Wt i>z Kóza 

l javára bekebelezett özvegyi haszon*
! élvezeti jog fenntartásával 1212 ko- 
I rónában.

2. a czékei 030 számú tjkvben 
11229. hrsz. alatt fogla t s a Szent-
pétcr begyen lévő erdőből a 13. 7.1 

I alatti Hartstein Péter 1 2-rész juta
lékára. — azonban erre a C. 1. alatt 

1 özv. Egri Jánesné sz. Hunyadi Bor- 
; bála javára bekebelezett életfogy ti .- 
tani haszonélvezeti jog fenntartásá
val 147 k.-ban ezennel megállapított 

I kikiáltási árban az árv. elmük lto, 
é*s h.ogy a f»*ntebb megjelölt ingatlan 
1909 évi február hó 24 ik napján 
délelőtt 10 orakor ('/éke községhá
zánál megtartandó nyilvános ár
verésen a megállapított kikiáltási] 

'ár kétharmadán a’ol eladatni fog.
Árverezni szándékozók tartóznak 

az ingatlan becsárának 20 százaié- 
' kát vagyis 124 korona 20 fillért és

' 1 I korona 70 fillért készpénz- 
bán vagy az 1881 : EX t.-cz. 42 
§-aban jelzet árfolyammal számí
tott é. az 1881. évi november hó 
l én 3353 szám alatt kelt igazság- 

j ügy-miniszteri rendelet 8 §-ában 
•
a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
1 881: LX t.-cz. 170 f-a értei
mében n bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított 
aaabalyazerU elismervényt átszol
gáltatni.

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

Wielland. tvszki biró. 
277—3. 1908. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírói kiküldött, mint vég

rehajtó ezennel közhírré teszi, hogy 
a Benczúr Testvérek cég tapolymo
gyorósi lakos végrehajtatónak meg 
nem nevezett volt tapoly mogyorósi 
lakos végrehajtást szenvedő elleni 
150 kor. s jár. iránti végrehajtási 
ügy »ben végrehajtást szenvedettnél 
lefoglalt és 25k koronára b* csőit 80 
zsák tűzálló liszt stbiből álló ingósá- 

1 gok nyilvános bir-'i árverésen el
adatnak és árverési hutái időül 909.

évi február 16 napjának d. u. 3 órája
Tapolyraogyorós községébe, a cze- 
meutgyár üzletébe kitüzelik s ahhoz 
a venni szándékozók ezennel meg
hivatnak.

Varannó, 1909. jan. 28.
Sztanko László,

mint kik. végrehajtó.

1908. V. 352—2. sz.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírói kiküldött ezennel 
közhírré teszi, hogy Salamon Jakab 
és társa czég végrehajtatónak egy 
tapolymogyorósi végrehajtást szen
vedett elleni 178 korvna 50 fillér s 
jár. iránti végrehajtási ügyében vég- 
rehajtást szenvedettnél lefoglalt és 
240) koronára becsült 80 mtrmázsa 
portland és roruan czeraent továbbá 
egy félstabil gőzgép ől álló ingó
ságok nyilvános bírói árverésen el
adatnak.

Arv« rés határnapjául 1909, febr 
12. napjának d u 3 órája Tapoly-
mogyorós községbe, a czementgyár- 
hoz kitüzetik s arra a venni szán
dékozók ineghivatnak.

Varannó, 1909. jan. 24.
Klonfár Alajos, 
kir. jb. jegyző.

„M-i-i-t ?“ „Papa megengedte ! 
Hisz’ va'ódi Jakobi-féle Antinico- 
tin-cigarettahüvelyek fadobozban.“

Figyelem ! Csakis a JAKOBI jelzéssel valódi 1 
Minden fadoboz egy érdekes bűvész 

kártyát tartalmaz.

i

I

t££3dl

i/ST' Védjegy: „llorgonjí* ^

A Linimeut. Capsici comp., 
a H orgony Pain E sp e lie r

1

rógjónak bizonyult !i 
ir óta Telibb f'. i i! mely ni Ár tok 

:i -’k bizonyult 
ekrel, be lörz-

L

köménynél, osuznal és megh
..............  a U - :■ ■ ra ..............

F ify ih u i t i t i •».
"*•
get fogadjunk el, moly a , Horpony'* v. :
•a a Riciiter
•onutgt Ira in  flve* kben K 80. iK3
4t égyszólván minden gyó y* 10 kai ató 
Főraktár: Török József •ry'.jzy-z-t.», r.. I Budapest
Bi Richter jyéíimertíra az „Arany rnndinlw"

Prágában,  EliaabeOntraas# 5 nau. 
Mindennapi azétkiödéa.

m
m
m

(H A Z A IK
sin
V ií

om A m 'r ír ó  és
Í0 6 A L /V U  P A P Í R O K  *

KAPHATÓK MINDEN JOBB 
PAPIAKERESKEDÉSBEN

Kapható:
Landesmann Miksa és Lővy Adolf
papír kereskedéseiben Sátoraljaújhely.

= s / ; » n £ = s £ / k £ : \ s =

Köhögés, rekedtség és hurut ellen nincs jobb afté ih y -}ccí etc{ü czukorkánál.
Vasai lasnai azonban vigyázzunk 

es határozottan RETHY felet kérjünk, mivel 
sok hasztalanjutanzata van 

t doboz 60 fillér. ^ ^ 4  
Csak RÉTHY felét fogadjunk el 1

K é r j e n  cyu  m i n t á t  an 
á l t a t u n k  k i a d o t t

aőcRcnyvecsfiéKBő l.
Landesmann M. és Tsa

künyvkerask déae.

BV— ÍQ  A legajánlliatóbb sátoraljaújhelyi ezégek. B\—^3
--------- -- HERICZ S Á N D O R --------- Landesmann Miksa és Társa
cint fát tő cs k< ctigyártd, Rí

Viikovszky és Tóth
füszerkereskedése. Kazinczy-utca 2. szám.

Almási Menyhért
férfi- és nó’i divatáruháza, Wekerle-tér 4.

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

Kótits László
kovácsmüheiye, Rákóczi-utcza 25. szám.

-----------  F Ő Z Ő  JÓ Z S E F  -----------
géplakatos, Meczner Gyula-utca 5. szám.

Moskovszky Dezső
mükertészete, Lónyay-utca 10. szám.

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

Zanibon Valentino
ezementdru gyára Andrássy-utcza 10. szám.

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

Viczmándy Vincze
épület és bútor asztalos, Rákóczi-utca.

Kótits István
kocsigyártő, Kákőczi-utca.

Vályi Sámuel
géplakatos, Lakatos-utcza.

Sebőn Sándor és Barna D.
női divatüzlete, Wekcrle- és Peiófi-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
szlics, Rákóczi-utcza.

„Pannónia1* kávéház
Korona-utcza 5. szám alatt.

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

Klein Izidor
építész. Kossuth Lajos-utca szám.

Domokos Imre
építési vállalkozó, Jókat utcza

•sfs* Ármágyi János
lakatos mester.
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^ R Ö O Z - A P O L F ^
VlRKÖRAKTAI?A"E’/'KÖFARAGOTELEPE. 
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Zemprpn megŷ leciÂ qyOTb /irtó rak t a-rít'A^ciír\r\?mb/7irprT\iekek;rAQlqyvrike- 
r p ^ t ó y i w e q e l y e k í t r A l á t e ' r k ö v e k e t i G
nur\cler\r\entó~ lepc/oketórAjz vze -
rirvh'kivitelbeirérntmdervfnartóforacjomvr\kat' elvállal “erporv 

sto/arv elkerít

• H i s r  iw**1 ■*" •*-;-Voe.- r'-ft <

LEGNAGYOBB SZŰLfiOLTVÁNYISKOLA
AZ MAMI FELÜGYELET MElkETT LÉTESÜLT

MILLENNIUM, 
TELEP
NAGYŐSZ
TOPONTAL M.

TERJEDELME 500 KAT.HOLD
KÉSZLET SOK MILLIÓ
ÁRJEGYZÉK INGYEN

MlllENNIÚMTELEPEN-VETTEM *
NEM A

MILLENNIUMTELEPEN VETTEM

Ó  I Á I !  K öhögés,rekedt *ég É l  | p \ l  |
nyálkásudiís ellen gyors •

és biztos hutitsuuk

iiifll|iihzlilliii,
az é tvágyat nem rontják  

és k itűnő ízűek.

Doboza 1 K  és 2 K.
Probadoboz 50 fillér.__

KG- és azét küldés irak iéi >
Meflfojt ez az átkozott „ W á i l o r ”  F.yyci meiapasztillája 

köhögés! gyógyszertár csakhamar
Bpest, VI. VácI-körut 17. m e g g y ó g y í t o t t .

Kapható Sátoraljaújhelyen: Kádár Gyula, Hrabéczy 
Kálmán drog., Kincsessy Péter, Widder Gyula. Hoiuonnán . 
Szekerák Aladár, Fábián Arnold. Nagymihály : Szolősi Sándor, 
Tolvay Imre. Sárospatak: Goldblatt Ferenez, Horváth Mátyás: 
Sztropkó : Füzesi Jócsefné. Tarczal: Toperczer A.

r 3 / 2 A ^ b

A sátoraljaújhelyi kir. ügyészségtől.

1253 909. szám.

Hirdetmény.
Azokat a szőlőbirtokosokat, akik rabmunkaerő en

gedélyezése iránt nálam jelentkeztek, ezennel értesitem, 
hogy a folyó 1909. évi munkáltatási kimutatás a m. kir. 
igazságügyminiszterium által jóváhagyatott és hogy ezen 
kir. logházleliigyelői irodában kifüggesztett kimutatás 
minden vasár- t ünnepnapon reggeli 9 órától délelőtt 
il-ig  az érdekelt szólóbirtoko-ok által megtekinthető.

Sátoraljaújhely, 1909. február 4-én.

Eisert István,
kir. főügyészi helyettes.

j m i m i

* > Pk

Olaj Jc stészethez|  szükséges kellékek: |
y  u. m. ola/estékek, ecsetek, /estővászon,
E  mastix/irniss, flamaszf/irniss, reci/terpentin,
|£  I  ~  lenoiaj, paletta stb. . I  I|  nagy választékban kapható
j  íanöesmann jVíiksa és Társa

könyv-, papir-, író- és rajzszerkereskeöésében 
Sátoraljaújhelyben.

Ús

1
f i

Meghívás.
S  fi gálszécsi polgári Takarékpénztár Részvénytársaság
1/1 részvényesei

az  1909. é v i f e b r u á r  h ó  2 4 -é n  d é lu tá n  3 ó r a k o r

az intézet helyiségében tartandó

rendkívüli közgyűlésre
ezennel tisztelettel meghivatnak.

A  k ö z g y ű lé s  t á r g y a i :

1. Jegyzőkönyvi hitelesítők választása.
2. Az alapszabályok 94. és GG. szakaszainak mó

dosítása.*
3. Az igazgatóság lemondása folytán H igazgatósági 

tag választása.
Gilszécs, 1909. január hó 6-án.

A z  i g a z g a t ó s á g .

V alap- abilyok 64 v/akas/.a olykep niódo-.it- 
tatik, f ogy az alapszabályok módosítása, az alaptőke 
felemelése, vagy leszállítása a közgyűlésen résztvevő 
részvényesek ~ 3 ad részének szavazatával határozható el. 
A 6 6 . szakasz pedig olykép, hogy az igazgatóság áll 8 
tagból, kiket a közgyűlés 3 évre választ és a kik saját 
kebelükből választanak egy elnököt.

KyOMtett Landcimup Miksa és Tána kün> vn) omdájában 8átoralaujh#ly,
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