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Ö ssze ta r tá s .
A magyar faj erényei ös hi

bái egyaránt történeti jellegűek. 
A modern világfejlődés csak 
igen kis mértékben éreztette 
idáig rajtunk a hatását, vagy he
lyesebben mondva inkább csak 
külsőségekben nyilvánul meg. 
Bensőkben, közéleti viszonyaink, 
lényegében ma is még a régi 
történeti karakter érezteti raj
tunk a hatását. A magyar név 
egy ezredéven keresztül mindig 
tudott tiszteletet kelteni maga 
iránt s nem lehet az iránt két
ségünk, hogy azok a magyar 
erények, amelyek őseinket eltöl
tőitek s a melyek többé kevesbbé 
a jelen nemzedékekre is áthá
rultak, mindenkor nagy szerepet 
játszottak fajunk fejlődésében.

L)e kétségtelenül vannak úgy
nevezett történeti hibáink is. 
Vagy inkább nem is hibák ezek 
talán, hanem történelmi sajátos
ságok, amelyeket a modern iyök 
követelményeihez képest eddig 
még nem tudtunk átalakítani. 
Ezen történeti hibák közt jelen
tőségben a legnagyobb az a

nemzeti sajátosságunk, hogy so
hase igen szerettük az egységes 
teliepést és fegyelem szigorú 
szabályai által irányított együttes 
működést

A germán népeknél a vezér 
mindenütt félistenként jelentke
zett a többiek szemében, inig 
viszont nálunk még a honalapítók 
idejében sem ismertetett el tel
jességgel az egységes uralkodás, 
hanem a hatalom megoszlott a 
vezérek között s jól tudjuk, hogy 
szent István királynak micsoda 
erőt kellett kifejteni, hogy a ! 
szerte huzó magyarság közepette1 
az egységes nemzeti királyi Ha
talmat megerősítse.

11a nemzetünk későbbi törté- 
tét ligyelemmel vizsgáljuk, lépten-1 
nyomon mindig azt tapasztaljuk, • 

1 hogy a magyar faj tulajdonke-1 
pen gucrilla-harcokban, csoport-1 

i küzdelmekben éreztette a maga 
| igazi súlyát. Ahol egy-egy jeles 
i embernek a saját maga szakál
lára külön-kulön fel lehetett lepni 
es külön-külün egységes beosz 
tás mellőzesével lehetett nagy 
kört tenni az ellenség soraiban, 
ott a magyar harci erény min

denkor a legkiniagaslóbban tün
dökölt, amint azonban arról volt 
szó, hogy az egy ségesen fellépő 
ellenséggel szemben egységes 
haderőt vigyünk harcba, akkor 
igen ritkán tudtunk csak nagy1 
eredményeket felmutatni. Kétség
kívül voltak mindig egyes nagy 
jaink a történelem folyamán, a 
kik képesek voltak egységes fel
lépést teremteni, de itt mindig1 
az illetőknek nagy egyéni kva
litása játszotta a lószerepet. 
Nagyban és egészben el lehet 
mondani nemzetünkről azt az 
igazságot, hogy igazi értéke, 
igazi bátorsága tuLjdonkepen 
mindig a szakadozottan es rend- 
szertelenül iellépo harcok köze
pette jelentkezett. ÍVlig viszont a 
fegyelem vaskapcsa áltál össze
tartott egységes lellepés nem 
egészen egyezik meg a magyar 
karakterrel.

Ez egy olyan történeti tény, 
amelyről sokat lehet beszélni,' 
de amely en előttem, aki ezen a 
kérdésén sokat gondolkoztam 
egy nagy igazságkepen jelent
kezik. Különösen nem rég jár
tam Augsburg tájékán, amelynek

közelében annak idején guerilla 
harcokban mindig győzött a 
magyar, de már a németek egy
séges fellépésével szemben el
vesztette a csatát. Azokon a he
lyeken gondolkoztam különösen 
arról, hogy ez a mi derék fa
junk, amely erényekben nem 
marad hátra a világ semmiféle 
nemzete mögött, nuert nem tu
dott a való életben még sem 
olyan sikereket felmutatni, mint 
például a vele szomszédos ger
mán iaj, amelynek hatalmas gaz
dasága, mérhetetlen gyáripara, 
elsőrangú kereskedelme, kitűnő 
mezőgazdasága valósággal bá
mulattal tölti el az emberi. S 
ott is barangolásaim közepette s 
azóta is mindig csak az az egy 
igazság rögződik meg a szemeim 
előtt, hogy a fegyelem szeretete 
es az egységes fellépésre való 
hajlandóság az, ami hiányzik a 
mi tajunkben. S ha ezzel az 
igazsággal tisztába jöttünk, akkor 
ebből tolyólag azt is világosán 
kell latnunk, nogy a magyar tug- 
getlenseg kivívása, a magyar 
nemzeti jelleg kidomboritása im
itálunk tulajdonképen egy nagy

A H egyaljáról.
Turisták Lapja 190b. legujabhik füzetéből.

S zerzője. Dr. Czirbusz Géza.

111.
A tokaji Nagyhegy

A tokaji Nagyhegy mindene To 
kajnak. A nélkül soha sem lett 
volna város, ha mindjárt a Bodrog 
és Tisza összefolyásánál épült is. 
Lapul is hozzá két parallel, rosszul 
kövezett poros fö- és egy-két kurta 
keskeny, a Bodrogra es I iszára 
nyíló keresztutcáival, mint gyermek 
az anyjához. A polgári iskolán, ta
karékpénztáron, szállodán, kosárfonó 
iskolán kívül alig van emeletes 
háza, de van néhány csinos, kerttel 
díszített magas földszintes haza, két 
vashidja, három szállója, egy l*ár 
kurtnkorcsmaja, hol olcsó pénzen 
jó asztali hegyaljai (leleszi, kiruly- 
helineci, toronyai »*s tokaji) bort 
mérnek. Hangsúlyoznom ken, mert 
általában az a hiedelem, hogy csak 
aszú és szamorodni terein a Hegy- 
alján könnyű asztali bor neru.

Az újhelyi Magos- és tokaji Nagy
hegynek sok a hasonlatossága. Szin
tén két fő völgyüiete van, szintoiy 
gazdag növényekben, pillangókban 
szintoiy köves a teteje, mint a Ma

goshegyé, sőt ugyanoly feljáró do
bogója van, mint amannak. Két 
hatalmas kőbányája és a Zsólyom- 
kánál szélesebb és hosszabb erosi- 
onális patakmedre nagy tömegben 
tuffül tetézett rliyoiit tracbyt k e r 
get mutat. Csak enny iben mondhatni 
homogénnek a vulkán alkotását. 
Mert a mint a balatoni kuj>ok ba 
ztlt jellegét nem aiteralja, hogy ná
lunk a bazalt törmelékkel tóidul 
elő, a Kelemenhegy andezit jelleget 
sem, hogy az tuffakkal és kongío- 
meratla! váltakozik, úgy nem val 
toztai a tokaji hegy rhyolitos jelle 
gén semmit a luffas törmelék vál
takozás. Sőt ha a tuífa csakugyan 
fiata abb Átalakulása a régibb kő
zetnek, homogénnek vehetjük geogr. 
értelemben a tokaji hegyet. Abban 
tévedtem, mikor múltkori értekezé- 
semben (XIX. évf. 1—1. sz.) réte
gesen fel*oltott vu.kánhegyek léte
zését tagadtam az északkeleti tra 
chydvidékén, — inkább azt kellett 
volna állítanom, hogy ritka az egy - 
féle lávából mintegy egy öntésre 
készült homo-, helyesebben mono- 
gén vulkán, minő pl. a Somlyód a 
Némahegyen túl, vagy a kia-Ko- 
paszka gyakoribb ellenben a Több
féle lávából összeoivaszlott vulkán, 
hacsak a trachytok metamorfózis 
utján át nem alakulnak külön vál

fajokká. így szürke idős andezitből 
keuegezés folytan idővel zöldkő* 
trachyt válik.

A vulkánosság mai lei fogás sze
rint különben mellékes, mono vagy 
poiy genetikus voit-e, azaz egy-vagy 
lobbiéin szerkezetű lávából lelt-e 
a hegy? Valamelyes kürtőjének 

! (Schioi) minden vuikuiinak kellett 
lennie, melyen a lava vagy lávák 
kiömlöttek. Egyszerre (orient-e az. 
miként a homogén vulkánoknál es 
a szélességben kioiulott lavatakarók- 
nái (sovar-tokaji, Yihorialhegy ség), 
avagy több ízben, idöszukonkuii, 
hogy lulla- vagy löriueiékretegek 
képződhettek, míg egy uj lava me
gint említette a regi takarul (ujliely 1 
s balatoni hegyek), ez csupuu a fel
buggyant lavapep (magna) víztar
talmaiéi függőit. 11a vizes volt a 
pép, felrobbant és szejjelvelelle a 
kürtőjét a benne meggy üleiulett víz
gőz ; ha pedig süru volt a magma, 
egyszerűen kifordult belőle. (Lövi, 
Ueütogie 1WÜ. 1.) £>őt \an egy eset, 
hogy ugyauegy vulkán időszakon 
kint különnemű iavakal öiuleszt. A 
Féle-vulkán állítólag trachyt- es ba- 
zaltlávákat, tenat teljesen heterogén 
luvákat ömlesztett egyszerre! Ez a 
különös eset legfeljebb a petrogra- 
fust érdekli A geográfusnak eieg 
tudni, hogy a vulkán egyféle (ho

mogén) minőségű (hazait, trachyt, 
diont slb.J lávákból vagy lávából 
óagadt hegy magassaguy ira.

ily erieiembeu mondom homogén
nek a tokaji Nagyhegyei is*

A hegyre Tokaj teioi több hely
ről lehel feljUlui. Legrövidebb, úgy 

j latiam, a lutheránus temetőn ke
resztül vezető gya.ogutat követül, 
mely szőlők közölt, igaz eleg hirte
len halad, de jói járható ösvény. 
Nem kell bokrokou es cserjéken 
keresztül törtetnünk. Legelőbb is az 
tűnik föl, hogy kevesebb a tokaji 
hegyen a leiujitoll szülő, mint a 
Magoson es gyakori torrasz-mivelős, 
mi olt aiig látható. Ezl a tokajiak 
úgy lalszia az olasz teiepeaealoi ta- 
nuiiak. (Uiasz-Liszka, Ü-iolCsva, 
Mad, Meuiaiiuiu, Talya-TauauaJ. A 
hegyoldalt felaprózzak tokozalokra. 
.Azokat vízszintesei! kiegy engetik es 
kövekkel rakjak körűi. Az egyes 
tokozalokal pedig garadicsos hatar- 
barázdákká! köti*. egybe. A tokaji 
szólok különösen a hegyet környező 
dombokon jól vannak megmiveive, 
magasan húzódnak fel \ de azokon 
lelui meg mindig van kukunczas 
vagy krumplis löld, mit szőlőnek 
lehelne fölhasználni. L’gylálszik el
múllak a regi jó idők, midőn kom
pon szállították a Tiszán luira a 
tokaji bort. Ma a cukrozott és sze-

S irolin
Emeli az étvágyat t \  a testsúlyt, megartin* 
tét. a köhögést, váladékot éjjall inadéit

Tüdobeiegsegek, hurutok. szamár- 
köhögés. skrofulozis. influenza
ellen számtalan tanár és orvos által naponta ajánlva

Minthogy értéktelen utánzatokat is kinálnak, kérjen mindenkor 
„Rock*" eredeti csomagolást.

F. Haffinun-LB Hochr A  Cs. Basel (Svájc)

„Roehe“
Kapható orvosi rendeletre a gyógyuarttnüc- 
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erkölcsi kérdés. Mert azzal tisz
tában kell lenni mindenkinek, 
hogy ez a nemzet idegen erők
kel szemben csakis akkor fog 
sikereket elérhetni, hogyha egy
ségesen tömören lép tel a maga 
érdekei megvédelmezésére. Az 
ilyen tellépésnek pedig elenged- 
heílen feltétele az egységes ve
zetés egyik oldalról s a fegyel
mezett követés a másik oldalról. 
Amint ebbe lépten-nyomon bele
játszik a bizalmatlanság érzete 
és amint lépten nyomon azt ta
pasztaljuk, hogy ahogy valaki 
vezető polcra jut, akkor tulajdon 
képen alulról a bizalmatlanságok 
nak egész özönével találkozik, 
úgy ezen észleletek mellett 
örökre le kellene mondanunk 
arról, hogy nemzeti ügyünket 
valaha győzelemre vezessük.

Ma legaktuálisabb kérdés a 
magyar nemzeti bank kérdése, 
libben is olyan valami csodalatos 
türelmetlenséget tapasztalunk, ta 
lán a saját táborunk közepette 
is, amely valósággal gondolko
dóba ejti az embert s mit nem 
lehet egyébnek tekinteni, mint 
annak a történeti hibának, a 
melyre lentebb már reá mutat
tam.

Az én nézetem szerint magyar 
emberek között nem lehet abban 
eltérés, hogy az önálló nemzeti 
bank olyan fontos 
része az állami életnek, hogy an
nak követelésétől, keresztülvite 
létól eltekinteni valósággal nem 
zeti lehetetlenség számba megy. 
De ezen kétségtelen igazság 
mellett viszont azzal kell tisztá
ban lenünk, hogy ezt a nem
zeti sikert is csak egységes tel- 
lépéssel tudjuk keresztül vinni. 
Ne legyen itt helye a gyanúsí
tásnak, ne legyen a helye a bi
zalmatlanság gerjesztésének. Le
hetetlenség feltételezni, hogy pár
tunk vezére ne csüggne a legfor- 
rób szeretettel éppen ezen a 
nagy nemzeti kérdésén. De ne 
higyjük azt, hogy türelmetlenke
déssel, gyaniigatással talán gyor
sabb sikert tudunk biztosítani. 
Mint minden más téren, úgy ezen 
a terén is csak a fegyelmezett

előrehaladás garantálhatja a si
kert. Ne akarjuk túllicitálni azo
kat, akik a nemzet vezetésére 
való hivatottságukat a múltak 
nehéz küzdelmeiben megmutatták 
s ne higyjük azt. bog) azzal tar
tozunk a hazának, hogy őket ha* * 
zafiság tekintetében nagy szavak
kal túllicitálni igyekezünk Meg 
nem alkuvó kitartás, a vezérek
hez való hü ragaszkodás adhatja 
csak itt is kezünkbe a győzelem 
pálmáját, mert egymásnak heves 
kedo tullicitálása az egységes 
fellépés rendezett sorainak meg
bontása és a bizalmatlanság ger
jesztése csak bajt és szomorúsá
got hozhat ránk siker helyett.

Aki a magyar nemzeti bankot, 
mint a nemzeti függetlenség egyik 
lényeges kiegészítő részét elvileg 
sem akarja, annak nézetem sze
rint nincs helye többé a magyar 
politikai élet vezetése körül, de 
ez viszont nem jelenti azt, hogy 
azok, akik az önálló nemzeti ban
kot mindenek felett és feltétlenül 
akarjak, ezen akaratuk kivitelében 
s a lehetőségek korlátáihoz ne 
alkalmazkodjanak. Hogy ezek a 
viszonylatos viszonyok és a le
hetőségek eme korlátjai miként 
alakulnak ki a való életben, azt 
tulajdonképpen előre alig lehet 
megjósolni s igy előre bajos be
látni azt, hogy a legközelebbi

nyiink hogyan és minő mérvben 
valósul meg. Véssünk azonban 
minden körülmények között egy 
igazságot szivünkbe és ez a z : 
hogy tanítsunk feltétlen nemzeti 
legyeimet ebben a kérdésben es 
viseltessünk vezéreink iránt azzal 
a bizalommal, amely bizalom nél
kül soha nemzet ezen a világon 
a maga igazait érvényesíteni nem 
fogja.

Tudom, hogy mindig voltak a 
magyar történelemben olyan tisz
tességtelen elemek, akik saját 
/.sebük és a saját érdekéik szem
pontjából a nemzeti haladással 
szembehelyezkedtek. Lzek szá
mára természetesen hiába s-.ói 
akár maga egy próféta is, ezek
nek a szamára nem is veszteget 
okos ember egyetlen egy szót

sem, ezekkel szemben csakis a 
fenyítés eszközeit lehet foganato
sítani. Az én szavam azokhoz a 
tisztességes magyarokhoz van 
irányítva, akik a nemzeti közélet 
térén sohasem a maguk hasznát, 
hanem mindig az ország egysé
ges érdekét tekintik, ezeket ké
rem én a mai nehéz időkben, 
hogy ne a tullicitálásban, ne a 
heveskedő hazaíiság ropogós ki
jelentéseiben lássák politikai lel- 
idatukat, hanem éppen ellenke
zőleg abban, hogy fogjunk össze 
valamennyien, hogy fegyelmezett, 
zárt sorokban, a bizalom teljes 
érzetével eltöltve, kövessük ve
zéreinket nemzeti ideáljaink célja 
felé, a gyakorlati élet nyújtotta 
lehetőségek országutján

Nem a guerilaharcok elszigetelt 
hősiessége fogja itt sem meg
hozni a győzelmet, hanem a fe
gyelmezett, egységes nemzeti 
fellépés a józan okos vezetéssel 
kapcsolatban.

Dolgoznak a 67-esek.

A koalíció kebelében újra dühöng 
az egység. Ezúttal azonban kivéte- 
léscii nem a néppárt, okvetetlenke- 
dése zavarta meg a békés együtt* 
működést, hanem a miniszterelnök- 
ségi sajtóiroda. Ez az ország pénzén 
fenntartott hivatalos intézmény ve 
telte el ezúttal a bombát. A „Te
mesvári Hírlap44 fiiggetb-nségi párt
állás napilap legutóbbi számában 
egy a függetlenségi pártot hevesen 
támadó cikk látott napvilágot, me 
Ivet, mint utóbb kiderült, a minisz
terelnökségi sajtóiroda küldött az 
illető lap ’ak közlés céljából. Az a 
sajtóiroda, melyet az ország pénzén 
tartanak fenn, s amelynek ilyen
formán egyformán kellene szolgálni 
a kormányt támogató összes pár
tokat.

Es itt álljunk meg egy percre. 
Ez az esemény — bármiként pró
bájuk is azt kicsinyíteni a (17-es 
párti lapok — nagy borderével bir, 
mert bizonyítja azt a gyakran fel
hangzó panaszt, hogy a kormányt 
támogató pártok kisebbsége min
den tekintetben kihasználja a kor
mányzás előnyeit és hálából azért a

nagylelkűségért, mellyel a függet
lenségi párt töri őket maga mellett 
és részt enged nekik az ország kor
mányzásából, — hátmegett neki tá
madnak a függetlenségi pártnak és 
igyekeznek azt minden téren lehe
tetlenné tenni.

Az országnak természetesen csak 
most nyílt alkalma betekinteni a 
kulisszák mögé és nézni, hogy mi
ként foglalnak le magunknak min 
den intézményt a kissebbségben 
levő r»7-es pártok. Mi azonban — 
akik benn állunk a csatasorban — 
már régen láttuk azt az alattomos 
aknamunkát melyet a miniszterel
nökségi sajtóiroda folytat a 67-es 
pártok érdekében a többség ellen. 
Mi régen figyeljük az eseményeket 
és látjuk, hogy a kormány és a 
sajtó állandó összeköttetése érdeké
ben szervezett sajtóiroda a 67-cs 
pártok korteseszközévé síilyedt.

Es hogy mennyire láttuk mind
ezeket, bizonyítja a vidéki függet
lenségi lapok országos szervezeté
nek legutóbbi gyűlése, mely elha
tározta, hogy érdekei megvédése 
céljából egy a kormánytól és pár
toktól független sajtóirodát létesít, 
mdy a vidék függetlenségi lapjai 
közt fogja képezni azt az összekötő 
kapcsot, mely re a miniszlelnükségi 
sajtóiroda volna hivatva; de amely 
most csak a 67-es párti lapot érde
keit tekinti, sőt utóbb odáig me
részkedett. hogy a függetlenségi 
sajtót akarta felhasználni a 07-esek 
támogatására, saját pártjukkal szem
ben.

Mindig a függetlenségi párt érde
kedért küzdöttünk, ezután sem fo
gunk hat hűtlenek maradni régi 
elveinkhez és nem marad ahhoz 
hűtlen a vidék egyetlen függetlenségi 
lapja sem. Megalakítjuk a mi ön
álló szervezetünket kormány-támo
gatás nélkül és szolgálni fogjuk a 
függetlenségi párt érdekeit ezután 
is igazi lelkes odaadással ha kell a 
koalíció, sőt ha kell a kormány 
ellen is. Kétszínű politikát sosem 
Űztünk, — ezután sem fogunk, ha 
még ugy erőlködik is az ország 
pénzén fenntartott t»7 es miniszter
elnöki sajtóiroda.

kiegészít" jövőben ezen nemzeti követeimé-

*zelt borhamisítások elriasztották a 
vevőket. Túl a szántókon követke
zik egy ló-iege ünek használt lan 
kás hegyoida.. A Iánkon felül sok 
virággal élénkített bokroshely ter
jed fölfelé, u melyen alacsony töl
gyes cserjék galagonya, mályva-, 
rekettyés bokrokkal váltakoznak. A 
bokrok aljában es közén viola, méh- 
virág, va< rétég és repce, zab vad 
rezeda, fecskéid, gerely, kék és sárga 
csigacső, szalagbércse, bokréta.-, kiá- 
risos é> karthauzi szegfű.fele. gerely, 
esparsett, ezerjóid, kék es sárga ke 
rtp. réti füzeny, pimpó, koronillu, 
árvácska, zsalya, levendula, vero
nika, tejoltó galaj. cziczkóró, sza- 
raarbogáncs, itt ott gyökünké virít 
A cserjésen tu sok- ka.-zány üggel, 
porjével, rozsnokkal, szuláskal be
nőtt rélség, majd fejebb a hegy 
köves o'dala következik, a hol fel
tűnő, n sok a kigy ószisz, úrnő, ko
mócsin, iti-ott bojtor.áu, csüliüngo 
szironta. Nemsokára megpillantjuk 
a hegy púpjára feitüzött jelző fapi- 
ramist, alatta látszik az ölti. M. T. 
1900 magasságot jelző kő.

A hegy teteje 300 in. hosszú é> 
lőO—ISO m. széles, köves, apró fii 
vei benőtt hál, melyről egyszerre 
kiláthatni a Hegy aljára, a Bodrog
közre és a Nagy Magyar Alföldre. 
Azon sok inorotvát, holtágat, ka

nyarodó folyókat és felcsillanó lap
pangó ereket látni. A Tisza. Bőd 
rog, a T.ikta ere zöldü'ő laposaival, 
ligeteivel feltankolt parin kanyaru
lataival hangulatos k-'pbe olvadnak 
•össze a Tarczal, Mád, Kuk amaz, 
Nagy falu, Eszlár, Zombor és Szán- 
t ';d községeivel. Vagy tiz falut 
látni a tetőről s a hosszúra nyúlt 
Tokaj városát, melyet a Bodrog 
egészen bekerít, csak a hídon alu. 
érinti a Bodroggal egyesült Tisza a 
város partját. A vashidnak ugy lát
tam nagy obb a kelendősége, mint a 
kompnak.

dől látni továbbá a keskeny sza
lagot, mely a két folyót egymástól 
elkülöníteni s azt i>, hogy régebben 
a Tisza ezen keresztül folyt liaka-, 
Kamaz és Nagyfalu felé, a tűig a 
mostani tm di !>•• átcsapott. Vala
mennyi látókörünkbe jutó folyó a 
jobbpartját iszapo ja és a balpartját 
rongálja. Azért ez utóbbi meredek, 
szakad'kos, m dy vizű, miként a ha
jók járatán látni, a túlsó ellenben 
zátonyos, sekély, kivéve a Bodrog
nak a hegy alatti keskeny de mély- 
vizű partját, melyet a Nagy hegyről 
legurult kövek csináltak keskeny 
átk.-iő helylyé alkalmat adtak a 
város keletkezésére.

Igen szépen latszik még a Magos- 
lugy a Vihorlat, a bényei, tarczali,

máili hegy sor, de nyugat és dél 
felé ködbe vész a láthatár pereme.

Érdekes a hegy tetején levő két 
méter széles kutlauforma beszaka
dás, melyet apró kráternek nevez
nek, ámbár csak leméiyedt szikla
üreg, a láva összehúzódásakor tá
madt hézag. Most a czikázásban el 
fáradt kardos és fccskefarku pillan
góknak, róka-, atalanta-, gyász és 
czitrompi*leknek hűsülőhelye.

Lemenőt a löszbe vágott árkos 
utat használjuk, mi egy óráig tart. 
A felnienetdre. másfél órai kell 
számítani; látnivaló tehát, hogy 
minden turista megteheti a kirán
dulást egy délelőtt. Lemenőikor a 
k'-t kőbánya mellett s egy patak 
mentén haladunk, melynek kőmedre 
fokozato-un van kivájva s oly ta
nulságos, mint a magashegy i Zsó- 
lyoiuka omlásod midre,

*
A tokaji és újhelyi magukban 

álló traehyt hegyeken kívül van 
még egynéhány kimeredő traehyt- 
duez a Bodrogon innen és tulnan, 
pl a küvesdi Tarhuczka (279 m.), 
v. szerdahelyi Bakhegy (1H8 m.), a 
király helmeczi (2(HJ m.), a szentesi 
palásait szétváló (1(»7 ni.) traehyt 
domb Nem e traehy tduezok, hanem 
a körükben elterjedő zempléni ős

sivatag igen nevezetes geográfiái 
esemény, melynek megalapítása, fel* 
fedezése dr. Cholnoky Jenő zseniáli 
fásának elévülhetetlen érdeme. Nem 
akarok eléje vágni e fölfed..és le
írásának, csak a mennyiben sze
rencsém volt a jeles tudóssal e fel
szántott buezkás sivatagon néhány 
napot tölteni, az ott tapasztaltakat 
a magam geor. eszemmel beleillesz
tem az északkeleti trachytok leírá
sába.

Tudvalevőleg már Tokaj alatt túl 
a Tiszán kezdődik a Nyírség buckás 
plateauja. Ezeknek a buezkáknak

I homokja dr. Cholnoky szerint tiszta 
sivatagbeli sivány futóhomok. De 
\ an ilyen a zempléni síkon, neve
zetesen a Bodrogközben is. Mivel 
a traehy thegyekből kitört folyók 
l’isza, Ung, Laborcz törmelék-kúp

jai nyirokból, agyagból, uszadékho- 
tuokból, valók: e sivány homok 
nem a törmelék-kúpokból való ; le
fújta a kassai föhnszél a traehythe- 
gy ékről vagy még messzebbről 
hozta.

Minden esetre nem vélen, hogy a 
föhnszél medre a Ilernád, Laborcz, 
Ondava folyók mentén éppen bele
vág a Nyírség délköri hosszanti irá
nyába. A Kárpátok gerincze ott a 
legalacsonyabb, a hol a N. szél at
kái a Kárpátok vonulatán, a Vi-
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A p ia cren d ezésró l.
Egyik utóbbi számunkban fog

lalkoztunk a piaci mizériákkal és 
követeltük a megszüntetését an
nak, hogy a piaci helypénzek — 
dacára a t'enálló szerződésnek — 
a vámsorompóknál szedessenek. 
E felszólalásunk élénk tetszéssel 
találkozott a közönség körében 
és nem egy oldalról kaptunk fel
szólítást azóta, hogy a piacren
dezés ügyét ne engedjük levenni 
napirendről. Mi is ezt a nézetet 
valljuk. Itt van már a tavasz, ami
kor élénkülni kezdenek a heti 
vásárok, nem szabad hát tovább 
halasztani a piacrendczes fontos 
kérdését. Rendet kell csinálni a 
piacon, hogy a városi közönség 
ne legyen kénytelen máshol nem! 
létező horribilis árakon besze- ‘ 
rezni piaci szükségletét.

A piaci rendezés első feltétele, 
hogy a piacok decentralizációját 
megszüntessék és a piacot egy, 
legfeljebb két helyen centrali
zálják. Ezzel elérjük első sorban 
azt, hogy az eladók nem lesznek 
kénytelenek több helyen hely
pénzt tizetm s igy az árak jelen 
tékenyen redukálódnának, d e  
nagy könnyebbségére lesz ez a 
bevásárlóknak is, amennyiben 1 , 
legfeljebb 1 helyen szerezhetnék 
be mindazt, amit most 8 — 10  
helyen kénytelenek beszerezni.

Sürgősen szükséges ezenkívül 
a piacrendezéshez, hogy a kép 
viselőtestülct kérjen engedést a 
kereskedelemügyi kormánynál a 
piaci helypénzeknek a vámnál 
való szedésére oly formán, hogy 
azok csakis a vámnál legyenek 
szedhetők. Ezzel elérnők, hogy a 
vásárra a faluról bejövő falusiak 
csak egyszer fizetnének helypénzt. 
l)e a város érdeke is kívánja, 
hogy csak a vámnál szedjenek 
helypénzt, mert igy a rendőrség 
kevesebb közeggel ellenőriztet 
hetné a helypénz-szedést.

Szívesen látnék, ha a város 
miniszteri engedély alapján meg
engedné a piaci helypénzeknek a 
vámnál való szedését, mert ezt 
a város érdekében valónak tart
juk ; de csak abban az esetben, 
ha azt kizárólag a vámnál szedik. 
De inig erre a kormán) hatósági 
jóváhagyás nem lesz s igy a vá-

horiat, a só vár-eperjesi és a Bükk* 
hegység szintén akkora r» seket 
hagynak, hogy a Ilermid, Laboréi, 
Latoi c/a. Uondava folyok iránya 
bán könnyei, lezúdulhat a síkságra. 
Lehetséges ezek után, hogy ezt a 
sivóhomokot a fühu hozta Galiczia 
plateaujáról vág) máshonnan ás 
összefujta homokbuezka-sorokba. De 
megjegyzendő — ez mar az én 
megjegyzésem — hogy a Bodrog 
kemény agyagfenekén lega ul true 
hytomiadékot és sodralekot lalá'ri, 
azon ülepedett le az iszap, kusza 
pult homok stb. A futóhoinok lég
iidül alkot néha 10—15 m. vastag 
buezkakat. Dr. Cholnoky Jenőnek 
tehát az a nézete, hogy a futóim- 
mokot lefújta a fühnszél a in irségi 
diluvialis plateaura, a hol rao.>t nagy 
telepekben fordul elő. Mas >zoval a 
sivatag a zempléni síkságról átto.ó- 
dott, elvándorolt a szabóié-i róna- 
búgra. Ez az oka a Tisza csapi haj
latának s a Bodrog kanyargós vol
tának. A ki Tokajt, Ujheiy t meg
nézi, ki ne felejtse a programúiból 
a két ős sivatagét, mert u Irachytok
kal függ össze.

Vége.

ros szerződésileg nem biztosít
hatja a bérlőknek ezt a jogot, 
addig követeljük a régi szerző
dés betartását, vagyis hogy a vám
nál a helypénz ne legyen szed
hető. A város nem tűrheti, liogy 
az ő tudtával állandóan meg
szegjék a tennálló szerződést még 
ha a város érdeke kívánná is azt.

H Í R E  k.

Csalán krónikája.
Hír

Laudesmann Miksa könyvárus cég 
Ezer darab párbajkodexet hozatott 
É* a törvényház portásának 
Kiosztás végett 
Átadott ötszáz darabot.

Karnevál meghalt
Karnevállal amint eltemettük 
A vigság is -irha költözött 
Mit is csinálna mint vad idegen 
\ savain u emberek között.

Bankügy.
A jelzálogbankba Beck helyére 
Cjlielyből vi-ziiek helyettest 
Mivel a leghatalmasabb protektor 
A fonnyadni kezdő asszonyi test.

Leányegyleti bál.
Sok legény a rezet, sok leány a rú

piáját kivágja 
Ergo : Készülnek nagyban a ma esteli 

[bálra.
A nők é- férfiak jelmezben lesznek 
Hogy ne tudja a jobbjuk amit bulla1 

[tesznek.

A varannói vicinális.
A varaiméi vicinális, lu»g_, a múlt 

[lu ten hátranézett 
Látott valami gömbölyűt és szépet 
A nagy gyönyörűségtől gyökeret 

[vert lába
S pál) ája kön péu ott m; radt m<

[á lvu.
A varannóiak szomorúságára.

€lő jizriő inkhez!
felkérjük lójumk lisztéit elő

fizetőit, hogy a jcb.uár hó 
végén lejárt előfizetési dijat 
lehetőleg postafordultával küld
jék be, nehogy a lap további 
küldésében akadály legyen.

— Hitközségi választások. A sátor 
aljaujhelyi statUMpió izr. anyahit
községnél f. hii 25 én folyt ie az 
elöljáróság választása. Hitközségi 
elnökké immár tizenegyedszer /Amur 
Henrik lett egyhangúlag megvá
lasztva. Az előljárósági tagok kö é 
uj tagul Grünbaum Simont válasz
tottuk, inig a többiek a régiek ma
radtak.

— A szabadlyceumtjan hétfőn este 
I Gyulai Károly a Halkan állomokról 
'értekezik, csütörtök < st»* pedig Ker
tész Ödön a legújabb magyar iroda 
lómról tart e'őadást, mely előadás 
sál a ciklus bezán dik.

— A cigányügy rendezése. Andrássy 
Gyula gróf belügyminiszter a minap 
körrendeletileg értesítette a törvény- 
hatóságokat, hogy a cigányügyet 
országszerte véglegesen rendezni 
óhajtván, az e körüli teendők ellá 
tusával kománybistosi minőségben 
Joanovich Sándor c. miniszteri ta- 
micsost bízta tneg. — A kormány
biztos citne; „A cigányügy orszá
gos rendezésével inegbizotl kor
mán vbiztos", irodája a m. kir. bel

ügyminisztériumban van. A kor- 
tuánybiztos működését már inog- 
kezdvén, mindenekelőtt szükséges, 
hogy a cigány faj számára, valamint 
a cigányok életmódjára, foglalkozá
sára, kulturális és egyéb viszonyaira 
nézve megfelelő adatok álljanak 
rendelkezésre. E végből a m. kir.

| központi statisztikai hivatal az ősz-1 
j szes községi elöljáróságokhoz, vala
mint az összes városokhoz kérdőíve
ket fog szétküldeni. A miniszter 
felhívja a törvényhátóságokat, hogy 
nevezett kormánybiztost az e körüli 
teendők ellátásánál, eljárásában hat
hatósan támogassák és felkéréseinek 
eleget tegyenek,

— Jön a társulat. Polgár Béla 
színigazgató előlegei színházi jelen
tései megjelentek már az utezák 
hirdetési tábláin s igy most már 
határozottan tudjuk, hogy a szezon 
f. é. márczius hó (> un, szombaton 
kezdődik. A társulat tagjai a régiek 
maradnak, az egy Kállay Jolán ki
vételével, aki most szerződött ál
landó vendégszereplésre a társulat
hoz. Aszezonban szinrekerülő darabok 
a jelentés szerint a következők lesz
nek : Drámai válfajok. (Újak): Vir- 
raszt a szerelem, A morál, Izrael, 
Kivándorlók, A király, Keserű mé
zeshetek, Drótnélküli táviró, Párbaj, 
Tolvaj, Forradalmi nász, Meztelen 
nő, Asszony, Ördög, Császár kato 
nái, Ösztön, Fátum, A pénz, Bi 
boros, Szerencse fia. Kék egér.

Énekes válfajok. (L’jak) : Erdész 
leány, Szép gárdista. Hóditó ke
ringő, Dollárkirálynő, Don Uijotte, 
Tánczos huszárok, Milliárdos kis- 
asszony, Yig i zvegy, Yarázskeringő, 
Csereleúnvok, Yig nibelungok, Bál
királynő, Három feleség, Nagy mama, 
Tatárjárás, Fuzsitos ki-asszony, Ko
médiások, Csókhiraly, llo'landi le 
any. Szerencse malac/., Yi. paraszt. 
Énekes válfajok. (Régiek): Boccació, 
Boszorkány vár, Kornevillei haran
gok, Lili, Csikós, Helyreasszony, 
Eleven ördóg, Nebántsvirág, Tavasz, 
Koldusdiák, Miká»ló, Hoffman meséi, 
Koldus gróf. Baba. Denevér, Su- 
liaucz, Madarász, Parasztbecsület, 
Ripp van Winkle, Bányamester, 
Casanova, C/igányburó. — A bér 
let eszközlésével j e t u f y  Jenő titkár 
van megbízva, aki műre. 2 án ér
kezik városunkba.

— Kereskedelmi bál Nayymihályban 
A nagymihályi kereskedelmi ifjúság 
a létesítendő „Kereskedelmi Kör“ 
javára f. évi március hó 13 án Nagv- 
iiiiháiy ban az „Arany bika" szálló 
összes Ürmeiben Jászai Mari. a bu
dapesti Nemzeti Sziuház művész
nője, Komái Margit, a budapesti

i Magyar Színház primadonnája, Raskó 
Géza, a budapesti Király S/inház 
énekművésze és Dienzl Oszkár zon
goraművész közreműködésével, hang 

I verseny nyel egybekötött zártkörű 
táncestélyt rendez. Hely árak : Ol
dalszékek és I — YI. sor 4 K. a többi 
sorok 3 K. állóhely és karzati ülő
hely 2 K. Felüifizetésok köszönettel 
fogadtatnak s hirlapilag nyugtáztat- 
iiak. Kezdete pontban 8 órakor, Je 
gyek előre válthatók Landesrnuu B. 
könyvkereskedésében.

— Egy erélyes rendelet. A föld 
tniveiési miniszter szigorú réti 
deletet intézett az alispánhoz és a 
polgármesterhez a kártékony róva. 
rok pusztításának ellenőrzésért) vo. 
nalkozólag. Elrendeli, hogy a kötő 
les irtásra a közönség febru r 28 ig 
felhivassék s ennek niegtörléntérő 
a hatóságok fejei március 15 ig 
meggyőződést szerezzenek és erről 
hozza március 31-ig jelentést tegye
nek: Az 1804. Xll t. c. idevonat- 
kozó rendelkezései alapján elbírá
landó kihágások megállapítására 
március 10 ig hatósági személyek 
rendelendők ki és az irtás megtör
t ntéröl április 15-ig a felülvizsgá
latok megtartatniuk. Ezen terminu 
s«.s rendelet végrehajtása ellenőrző 
sére a miniszter szakközegeket fog 
kiküldeni s Ígéri, hogy ott, ahol 

| mulasztást találnak, szigorít meg
torló intézkedéseket fog tenni. A 

| miniszter szigorú rendeletét azzal 
'indokolja, hogy a múlt évben ren

deleté nem lett betartva s igy a 
fákban nagy kárt okoztak a rova
rok.

— Megbüntetett cse'édek A cselé
dek be- és kijelentéséről szóló városi 
szabályrendelet alapján a rendőrka
pitány ismét több cselédet büntetett 
meg azért, mert szolgálatba való 
belépésüket és a szolgálatból tör
tént kilépésüket a rendőrhatóságnál 
bejelenteni elmulasztották. Az uj 
rend máris azt eredményezte, hogy 
sok olyan cseléd van most beje
lentve, akik eddig bejelentés nélkül 
állottak szolg-ilalban. Azonkívül a 
cselédek azóta nem változtatják 
olyan gyakran helyüket sem mint 
eddig tették. A rendőrkapitányság 
minden egyes esetben, a mikor a 
cseléd egy helyen elfogadható ok 
nélkül csak 1—2 hónapot tölt, — 
megtorló intézkedéseket alkalmaz, u 
ki pedig helyét elhagyja, azt elzá- 
rási büntetésének leülése után irga
lom nélkül eltoloncolják. Ilyen szi- 
goru rendszabályok alkalmazása után 
alapos a remény, hogy a cselédek 
szolgálati viszonyában az eddigi tart
hatatlan állapotok a közönség elő
nyére megváltoznak.

— Meglopott török. A miskolci 
„Ellenzék4* Írja : Yeljanovics János, 
sátoraljaújhelyi török cukorkakeres- 
kedő, tegnap Misko'cra érkezett és 
ügyesbajos do’gainak elintézése után 
egy görbe napot csinált magának. 
A mulatság azonban szomorúan vég- 
ződültt reá nézve, mert valahol ki
lopták a zsebéből ti8<) koronát tar
talmazó pénztárcáját. A kétségbe 
esett, jajveszékelő törököt másnap 
aztán csak azzal tudta megnyug
tatni Horváth kapitány, hogy kilá- 
tásba helyezte neki. hogy ellopott 
pénzét kifizetik a Törökországnak 
fizetendő 52 millióból. Erre aztán 
megnyugodott a bus.iló török, aki 
az eset óta azt dúdolja: Látta-e 
már ön Miskolcot éjjel . . .

— Fizetésképtelenség Stilimann 
Frigyes inádi borkereskedő, a mint 
bennünket Mádról értesítenek 1(10 
ezer koronát meghaladó passiával 
fizetésképtelenné lett.

— Modern betörök. Úgy látszik, 
lio*y ma már a betörés sem túr- 
tozliatik a legkényelmesebb foglal
kozásokhoz. mert gyalogszerrel köny- 
nyeli elfogják az embert a szem
füles rendőrök. Ezen is segített ba
rom vállalkozó szellemű betörő, u 
kik a betörés gyors lebonyolítása 
okából automobilt használtak — s 
a mint az alábbiakból láthatjuk — 
pompás sikerrel. A napokban per 
sze Amerikában hajnali 2 < ra felé 
Tárbeli Ernő vegyonos magánzó 
arra ébredt fel, hogy a szomszéd 
házban, a melyben a nemzeti bank 
van, robbanás történt, a mely a 
környékbeli házak falát megresz- 
köttette s a mely után óriási kop- 
panás hallatszott. Azonnal felugrott 
ágyából s töltőit revolverrel a ke
zében lefelé sietett, azonban a ka
put zárva találta. A már felébredt 
(lázban lakók segélyével feltörte a 
kaput s az utczára jövet egy auto
mobilt látott elrohanni, a melyben 
három ember ült. Tárbeli gondol
kozás nélkül utánuk lőtt, de az 
automobil gyorsan eltűnt a sötétben. 
A nagy zajra felébredlek a szom
szédok és közben előkerült a bank 
péiutarnokn is, a kik konstatálta, 
hogy a betörök behatoltak a bankba, 
a hol felrobbantottak a pénzszek
rényt, a melynek tartalmát 14000 
dohárt magukhoz véve, elillantak 
az automobillal. A bank vesztessége 
csak 2000 dollár, mert a többi a 
biztosítás révén ra*. gtérül. A betö
rőknek teljesen nyoma veszett, — 
bár a rendőrség rögtön megindította 
a legszcleskürühb nyomozást.

— Nyilvános számadás. A csizma
dia tar.*u’at áltál rendezett mulatsá
gon összbevétel 60“ kor. 50 fillér, 
kiadás 430 kor. 8 fillér. Tiszta jö
vedelem : 177 kor. 42 volt. Jegyei
ket megváltották özv. Turcsi Sáiuu- 
élné, özv. Gra-zmau Rétemé 10—10 
kor. Orosz Mihály. Francovszky 
György, Gombos János 5 - 5  kor.
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ÉLÖVIRÁG KÖTÉSZETE.
Telefon 57—ái.

Csokor- és koszorú-kötésért az 
országban a legtöbb első díjjal 

kitüntetve.
BUDAPEST, Rákóczi-út 3.

Nemzeti színház.
Képes árjegyzék díjtalan. 

Vidéki megrendelésekre nagy fi
gyelmet fordítok.

Dóci Karoly, Kun Somám*. Nagy 
István 4—4 kor. Mráz Antalné, Lip
csei György, Szabó István Fazekas 
Pál, Tóth István 2—2 kor. Felülfi 
zetek: Soltész József 5 K. Peti 
András. Nagy Sándor, Schvarcbard 
Lipót, Tóbiás Gyula, Kocsordi Já
nos, Kovács József. Vince János, 
Csomós András 4—I kor. Fried Vil
mos, Loraniczer József, Móré Dániel 
Kakovszki Sándor 3—3 kor. Timkó 
Gyula, Kancel Gyula, Fózo József, 
Hbricz Sándor, Dudics György, Csí
zek Rudolf, Tóth József. Balogh 
Lajos, Szabó Sándor, Szabó Sámuel, 
Fekete Vince, Kardos János, Bőd 
nár Jáno., Toronyay József 2—2 
kor. Lójs Gyula, Tóth Lajos, \ ii- 
koviiki Kálmán. Sevger Sándor, 
Jackó Gyula, Jackó József 1 — 1 ko 
rónát.

— Klüry Klára. Petráss Sári. Már 
kusnó, Szoyer Ilona, Sz. Varsányi 
Irén, Góthnó, Kertész Ella, Ötvös 
Gitta, P. Gazsi Mariska, slb. hazánk 
legkiválóbb ssinés’tiöinek nyilatko 
zatai igazoljak a Kerpel-kézfinomitó 
kellemes használatát és gyois és 
biztos hatását. Vörös, fagyos, fek- 
repedt, érdes, durva, ráncos kezek 
3 nap alatt ragyogó fehérré és b.ir- 
sonyrimává lesznek a Kerp«*i kér- 
finomító használata által. Nem zsi 
ros és nem ^ragad, tehát nappal i 
használható. 1 üveg ára 90 fii 1> r. 4 
üveget bérmentve küld Kérje 
gyógy tár, Budapest V. Lipét-körui 
28. Kerpel hőrfinomitó mosdoszap 
pun 3 darab 1 koiona 30 I i • • r. 
Sátoraljaújhelyben kapható líra- 
béczy Kálmán cégnél.

— Nyilvános köszönet A sátorai 
jaujhelyi m. kir. dohánygyári mun- 
kásnŐK által rendezett jelmezbálon 
volt: Összbevétel Mü kor. li!.. 
Összkiadás Ő14 kor. 88 fül. Tiszta- 
maradvány 334 kor. 60 fillér, mely 
összeget a dohány gyári igazgat >• 
saga Veszpréniuegye alispánjának 
az „Ajkai4* köszénbányábau szeren- 
csétienüljártak hátramaradottai ró- 
széle küldött el. Felülfizettek : 
Adametz Emil, Szabó György 10—10 
kor. Sarkadi János 5 kor. Kun 
Soma 4 kor. Dr. Nyoiuárkay Ödön, 
Lukács Jenő, líuicz Sándor, 
Sehmied Lajos 2 — 2 koronát. Vil- 
kovszky N, Keilm r Győző, dr. Bet- 
telheim, Altuásy Mibay, Juhász N.
1 — 1 kor. Orosz Pau a Kisasszony 8 
kor. 48 fillért. A je.mczbalon jelen* 
voltaknak és a tiszteit feiülfizelők- 
nek hálás köszönetét mond Sátor
aljaújhely 1000. február hó 26-án 
kiváló tisztelettel a rendezőség.

P A S Z T O R V

Szoptató anyák
tejük hatását csak növelik és gaz
dagítják a SCOTT-féle Emulsio hasz
nálat által.
k im e r ü ltsé g  m egszűnik ,

s a csecsemő rózsásaidul, 
vidámabbá és pajzánabbá 
válik, mint valaha volt 

Az anyaságnak bármily 
válságos perezében, a
SCOTT-féle Emulsio

| ingatlanok a kikiáltási á r  kétharmad I Béla ügyvéd által képviselt Sigmond 
alul viadalai nem fognak. A Kőnigigarten és Ecker, Pártos és

Az Kimilttio 
v á sá r l ás ná l  ti 
S' 1 >T I’-ífle  

m ódszer véd
jegyet. a ha
laszt, kérjük 
fiiO’t-leinbu 

vonni.

erőt kölcsönöz, bátorít, s 
emellett kellemes izü és 
könnyen emészthető.

Egy eredeti üveg ára  2 K 50 f.
Kapható minden gyógytárban.

A legjob b  Isu rfén yesiio

'M m

Egyedüli gyártója:

Székely és Társa Kassa
A szerkesztésért felelős:

A S Z E R K E S Z T Ő S É G .

Kiaitótu.ajdonos :
L A N DESM A NN  MIKSA

8047 1H)8. szám.
Árverési hirdetményi kivonat.

A királyhelnieczi kir. járá-birós ig. 
mint telekkönyvi hatóság L özhirre I 
teszi, hogy a Palkó István vekei 
lakos végrehajtatónak 2LK) koronás 
jár. iránti végrehajtási ügyében ;»j 
vékei 33. s/tjkvbt-u A. 1. 1 — 11. sor 
30. 78. 119. 154. 104. 225. 271. 333. 
342. 437. 155. hr.száiuok alatt feív* tt 
ingat Iáitokból Feterik Díváimé Tóth 
Annának B. 6. 0. és ll .sor z. a a ti 
jutalékaira 1524 korona kikiá tasi 
atban az árverés elrendeltetett **a , 
hogy u fentebb jelzett ingat unok az 
19Ü9. évi márc. 8 ik napjanak d e 10 
orajakor \ eke kozsegtia/.auui meg-1 
tartandó nyilvános árverésen el lóg
nak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan kikiáltási ara ak 10 szá
zalékát vagyis 152 korona 40 litlért 
pénzln ti vagy óvadékképes cih k j 
papírokban a kiküldött kezéhez le
tenni, vagy unnak a bíróságnál tör
tént előlegei* letételét igazoló elis
mervényt annak átszolgáltatni. Az

bánatpénz kiegészítendő,
Királyhelraecz, a kir. járásbíróság 

mint tkvi hatóság, 1008. évi nov. 0.
Gábriel, kir. járásbiró.

847 2—190S. szám.
Árverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött bir. végrehajtó 
ezennel közhírré teszi, hogy a sátor
aljaújhelyi kir. törvéuyszék 1008. 
évi V. 2/276—78. sa. \c‘Lrzése foly
tán Biringer Artbur ügyvéd által 
képviselt %.*mp!t nagárd és \’id« ke 
hitelszövetkezet felperes részére 4i5 
kor,, 150 kor. és 135 kor. tőkeköve
telés • jár. erejéig elrendelt kielégí
tési végrehajtés folytán alperestől 
lefoglalt s 615 koronára bec-ült ingó- 
sátiokra a királyheitneczi kir. járás- 
bíróság 1008. V. 673—2. számú vég- 
zé-séve1 az árverés elrendeltetvén, 
annak a korábbi vagy felülfoglaltatók 
kóvet«-lés erejéig is. amennyib ti z de 
törvéuyes zálogjogot nyertek volna 
alpi rés lakásán Nagytárkány bán le
endő megtartására batáridőül 1909. 
marc 2. napjan d. u. 3 oraja kit űzetik, 
amikor a btróilag lefoglalt luizihuto- 
rok, lovak és szarvastnathúk és 
• gy éb ingóságok a legtöbbet ígérő
nek ki szp< nzfizetés nn lelt, szüks g 
esetén becsáron alul is e! fognak 
adatni.

Polliivalnak mindazok, kit az el 
árverezendő ingóságok vét darabol a 
vétír- hajtató követeié.- i megelőző 
kielégittctéshez jogot tartanak, hogy 
amennyiben részükre a loglaiás ko
rábban eszközöltetett volna és ez a 
végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem 
tűnik, elsőbbségi bejelent seiket az I 
árverés megkezdéséig aluiirl kikül
döttnél Írásban vegy szóval bejelen
teni el ne mulasszak.

A törvényes batáridő a hirdet 
menynek a bíróság tábláján történt 
kifüggesztését követó naptól számit- 
tátik.

Ivét Királyhelmecz, 1009. február 
hó 18. napjait.

Udvarhelyi Béla.
kir. bir. végrehajtó.

Bérbeadók
a Kazinczy-utczán levő Ligeti 
Ignácz-fcle házban a következő 
lakások: egy hat szobából és 
mellékhelyiségekből álló utczai 
lakás és 2 udvari lakás, továbbá 
a Jókai utczára cső részen egy 
6 szobából és mellékhelyiségek
ből álló utczai lakás. Bővebb fel
világosítással haas Adolf szolgái.

458 —1900. vb. szám.

Á rv e r é s i h irdetm ény.
Alulírott hirósági végr. hajtó az 

1*M. évi LX. t. ez. 1U2. $-a értel
mében e/enne! közhírre teszi, hogy 
a sátoraljaújhelyi kir. járásbíróságnak 
1900. évi V. 255—1. «■> 263 — 1. sz ' 
végzése következtében Dr. Csizv

társa javára 644 k. 98 f. s 424 k. 50 
fül. és jár. erejéig 1900. január hó 
23-án foganatosított kielégítési vég
rehajtás utján lefoglalt és 800 kor. 
becsült következő ingóságok, u. ni. 
magyar öltönyök, házi bútor stb. 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a sátoraljaújhelyi 
kir. járásbíróság 1000. évi V. 263 3. 
számú végzése folytán 644 korona 
08 fillér és 424 korona 50 fillér 
tőkekövetelés ennek esedékes ka
matai és eddig összesen hirúilag már 
megállapított költségek erejéig Sá
toraljaújhelyben alperes lakásán 
Arpad-u. 30. sz. leendő megtartására 
1909. évi március ho 2 napjanak 
deleiott 11 oraja határidőül kitű
nőik és ahhoz a venni szándé
kozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingó
ságok az 1881 évi LX. t. c. 107. és 
108. §-ui ért-lmében készpénzfizetés 
inollutt a legtöbbet Ígérőnek, szük- 
s g esetén becsáron alul is el fog
nak adatni.

Amennyiben az elárverezendő in
góságokat mások is lu- és felülfog- 
laltnttak és azokra kielégítési jogot 
nyertek volna, ezen árverés az 1908. 
évi XL1 t. c. 20. tj a értelmében 
ezek javára Ja elrendeltetik.

Kelt Sátoraljaújhelyben, 1900. évi 
jan. 12. napján.

Rosner Imre.
kir. jbir végrehajtó.

KLEI N GÉZA
szénüzlete

ajánlja  szo b a  f ű t é s é r e :
1. 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 
édes  tej, Báró. ’Sennyey ura 

dalmából. —  Telefon 64. sz.

Magyar gyermek 
Magyar labda 
Magyar vegye 
Magyar adja

Minden magyar labda 

a cserkoszoruba foglalt

jlfegyar labda
—  bélyegzőt viseli. —

! jKási d  ne jogadjunk!
Minden jobb kereskedés 
—  ben kapható —

— <3 A legajánlhatóbb sátoraljaújhelyi ezégek. fQ
HER1CZ SÁNDOR---------

cimftstó ét kocsigyártó, Rákóci-utca 15. sz.
Landesmann Miksa és Társa
könyv-, papirkereskedése, Káküci-ulca 2.

Yilkovszky és Tóth Almási Menyhért
íuszerkereskedvse. Kazinczy-utca 2. szám. férfi- és női divatíruháza, Wekerle-tér 4.

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

Kótits László
kovácsmüheiye, Kákőczi-utcza 25. szám.

---------  FŐZŐ JÓZSEF ______
géplakatos, Meczner Gyula-ulca 5. szám.

Moskovszky Dezső
miikertészete, Lónyay-utca 10. szám.

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

Zambon Valentino
czementáru Kyara Andrássy-utcza 10. szám.

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

Viczmándy Vincze
épület és bútor asztalos, Rákóczi-utca.

Kótits István
kocsigyártó, Rákóczi-utca.

„KÖZPONTI KÁVÉHÁZ**
Wekerle-tér és Rákóczi-utcza sarkán.

Vályi Sámuel
géplakatos, Lakatos-utcza.

Schön Sándor és Barna D.
női divatüzlete, Wckcrle- és Petőfi-u. s a rk .

BÉNYEY ISTVÁN
építési vállalkozó, Kossuth Lajos-utcza.

Z s  ih o  v i c s  B e r t a  1 an
szűcs, Rákóczi-utcza. „Pannónia*1 kávéház

Korona-utcza 5. szám alatt.
Rotter Markusz

• ntiol nCi Habé, Széchínyi-tár 13 színi
Klein Izidor

pi>isz. Kcssuth Lajos-utca szánt.
Domokos Imre

épitísi vállalkozó, Jőkat-utcza.

- -
•>/*<• Ármágyi János

lakatos mester.
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“ O S E R S  és B A U E R ^
kizárólagos motorgyár

WI E N ,  XX., D r e sd n e r -s tr a sse  81—83a.
Magyarországi fióktelep:

BUDAPEST, VI., P o d m a n iczk y -u tcza  18.

mm ’ ' .1 / /  k mm
AZ ÁlLAM! FELUQYiILET MEILETT LÉTESÜLT

n a g y ö s z
TORONT&L M.

TERJEDELME 500 KÁT. HOLD 
KÉSZLET SOK MILLIÓ
ÁRJEGYZÉK INGYEN

BENZIN-LükOMOBÍLüS
csépló'szerelvények a legszolidabb kivitelben 

Benzinmotorok. Szivogázmotorok.
A  je len ko r  legolcsóbb ii se in ereje j  J  f i l l é r  iisem  
költség ura lócrőnkin t. Több száz telep üzemben. 

Elsőrendű szo lid  g yá rtm á n y  !
Xeívező fizetési feitételek. Költségvetés és árjegyzék ingyen
BenzinliiLomoliüos csi'‘|ilősz*'ri‘lv. ii_vi'iiik többek között a kii 
vetkeztíkm* tekinthetők no-g iiz*iuhon : Ifj. Bohodv Pel Bér
ezel, Szabolcs m. Farkas Fcntiez Berezei. Sz .bölcs tu. Jesko 
Mihály Csemernye, Y i .n n .  I> uiier Károly Nagynzar
Gálszéc* mellett. Ziegler Zsigmond Mogyorós, Mándok rael 

lett. Kovács Albert Beretii'. Batroha mellett.

Megyei Általános Bank
r é sz v é n y tá r sa sá g .

Elfogad betétet kamatozás végett. Leszámítol váltó 

és jelzálogkölcsönt. Bevált külföldi pénzeket (dollárokat) 

folyószám la hitelt és óvadékot nyújt kedvező feltétellel.

Eszközöl 10—15 évig terjedő

töriesztéses kölcsönt.
Vásáról megbízásra értékpapírokat, sorsjegyeket és 

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

A Megyei Általános Bank részvény- 
társaság igazgatósága.

Ó JAJ K üliiiifés.rik iilts íg  é> e 
uy álk.iM.ílií*- ellen gyei 

és biztos butiíMiak

\ ,m
az é tvágvat nem rontják 

és Kitűnő izüek.
Doboza 1 K és 2 K. 
Probadoiioz 50 fillér.
Fu- és szétküM ésiraklúr 

May fojt ez az atkozott „ i M á d o r "  E g g e r  niellpasztillaja 
k ö h ö g é s ! gyógyszertár csakhamar

lipcst, VI. Váci-kürut 17. m e g g y o g y 11 o 11.

Kapható Sátoraljaújhelyen: Kádár Gyula, llrabeciy 
Kálmán drog., Kincaessy IV-icr, Widdvr Gyula. Homoiinán . 
Szakarák Aladár Fábián Arnold. Xagymihály : Szölőri Sándor, 
Tolvay Imre. Sárospatak: Uoldblatt Kerenez, Horváth .Mátyás: 
Sztropkó : Füzesi Józsefné. Tarczal: Toperczer A.

r i i 2 n ^

NEM 'A
HILIENNIUHTELEPENVETTEM

A Liniment. Capsici comp., 
a H orgon y-P ain -E xp eller

pótléka
“gv rórjénak kizenyult h.uisier, melv tnir sok 
át óta ‘<*Kohb fájdalomcsil íj.itA Rz^rnet bizonyult 
köménynél, esuznét es meghűléseknél, bedöra-
.................  I ............ .

Fitryi-lme/teté*. Silány hami<itv4nyok miatt 
b«va»4rU*kor óra: »ak Igyunk . sak olyan üve
get fogni nnk el. moly a ..Horgony* vedjogygyal 
es a Richter oogjrgy S 1 ellátott dol.zbá Tan 
oaomag !va. Ára uv.n:ekbon K 8". K 1.40 ee K 2 .- 
éa úgTMÓlván mi? .Jen gyó yszortárl nti kapható — 
Főraktár: Török Jéleef gyógyszerésznél, Budapest

ibter gyógyszertára az „Arany crcszlanhoz",
P r á g á t )  a a ,  Eiistabetimtrastt# 5 neu. 

Mindennapi szétkaldt
se b neu. I

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

cA

Figyelem ! Csakis a JAKOBI jenessel valódi l 
Minden fadoboz egy érdekes bűvész- 

kártyát tartalmaz.

Még azokat is. akik éveken ét 
mást használtak, meghódította 

a valódi

Kaiser-féle
M e ll - C a r a m e l la

a 3 fenyőfával. 
Orvosilag megvizsgálva és 
ajánlva köhögés. rekedtség 
hurut, nyáikasodás és gég« 

hurut ellen. 
ktí/j1 gyzöileg hi

telesített bizont. itvány bí
zón) itja, Iioltv megtartják, 

amit m* gigérnek.
Egy csomag ára 20 és40 fiit.
Hrabeczy Kálmán drogériája 

Sátoraljaújhely.

i i r o
s ó s b o rs z e s z ,
mert m indazt egyesíti megában, am it 
l»ijv igazán jó é hatáson ház it értől 
várni, leltet.

' 're az egészségnek, fertd teleu  %, 
er"*>it ó* edzi nz izntoka . fájdalom-
oaillapitd. Páraila mint láájvis, haj-
t*s b i ápolószer.

Szükséges minden háztartásban.
K a p h a t ó  m indenütt 3 0  fül.. 40 fiit., 

. i i r .g .k b .u .
Póatán 10 k i ' üveget 3 k o ronáért 

küld u tánvétte l vagy a pénz elú'ietes
beküldése után

KOSMOS laboratórium GYŐR.
Kapható mindenütt.

F ő r a k t á r  S á lo ra l ja u jh .l y b M i  
Hrabéczy Kálmán drogériájában


	17



