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I.

Elhangzott tehát e hó 2-t én 
a képviselőházban az uj kormány- 
elnök programmbeszéde. Általá
nosságban - -  úgy látszik —  hogy 
az egykori hires francia államférfi 
elvét követi, miszerint a beszéd 
nem arra való, hogy gondolata
inkat mások előtt feltárjuk, de 
hogy elleplezzük. Sok jó l hangzó 
mondat, a minek tetteiben alkal
masint majd ellenkezőjét tapasz
taljuk.

Kormánya irányát akarja álta
lánosságban jellemezni, midőn azt 
mondja :

„Vállalkozásunk alapja az 
a komoly elhatározásunk, hogy 
a hónapok óta húzódó vál
ságot parlamentáris utón, szi
gorúan törvényes és alkot
mányos eszközökkel igyek
szünk megoldani és a nemzet 
és koronás királya között 
fennálló viszonyt minden ká
rosodástól megóvni. “
Igen szépen van mondva, — 

de hogy beszélhet igy, aki kite- 
jezetten arra vállalkozott, hogy a

f i gyilkos köszobor.
Irta: Zoltán Vilmos.

A firenzei Caffe Garibaldi külün> 
szobájában hangos volt az elet. Et
tore Gaetani a fiatal törvényszéki 
jegyző tartotta legény búcsúját né
hány meghitt barátjával.

Ettorét mindenki szerette. Egyike 
volt a gondviselés ama kisszámú 
kiválasztott gyermekeinek, kiket a ' 
szerencse bőven elhaimoz minden 
adományával. Testi szépségén és 
erőn kivül ragyogó elme, nemes 
szív és tekintélyes vagyon jutott 
osztályrészéül. Ezt a sors most az 
zal tetézte, hogy neki juttatta fele
ségül a virágok városának egyik 
ünnepelt szépségét, coute di Catena 
nyugalmazott ezrtdes gyönyörű le
ányát, contessina Elvirát.

Ettore Gaetani, kit az esküvőtől 
már csak rövid néhány nap válasz
tott el, úszott n boldogságban s 
ürömében őszintén osztoztuk barátai, 
kik irigység nélkül szemlélték szé
dületes szerencséjét.

A lakoma már a vége felé járt s 
a fiatalemberek Veuve Cliquot is
teni nedűjétől felhevülve élvezték 
maii i 11 ái k zamatos, finom füstjét, 
mely kék fellegekben gomolygott a

képviselőház nagy többségének 
kilejezctt kívánságát, a nemzet
nek általános óhaját, kívánságát, 
igazságos és törvényes követelé
sét elnyomja . . . ? Ennél már 
sokkal őszintébb az a nyomban 
következő nyilatkozata, miszerint 
ha a mostani országg) üléssel nem 
sikerül szándékait megvalósítani, 
a ház feloszlatását és uj válasz
tások elrendeltetését eszközli ki. 
Erre készen voltunk már akkor 
is, mikor még sejtenünk sem le 
hetett —  ki Esz az, ki ezt kiesz- 
közli. De miért nem mondja meg, 
mit tesz majd ha az uj választá
sokon sem nyer többséget . . ?

A 67-iki kiegyezésre célozva 
azt mondja, hogy abban > nem
zeti önállóságunk és függetlensé
günk minden intézmén) linkben 
teljes mértékben érvényesült* ! 
No hát a miniszterelnök ur irigy
lendő boldog ember! O tehát 
oly meggyőződésben él, (ha ugyan 
tényleg meggyőződése vagy hite 
ez) hogy nekünk már semmi 
kívánni valónk ninc^ hátra ! E b 
ből tehát már most tudhatjuk, 
hogy az ő közreműködésével a 
nemzetnek semmi kívánsága se 
nyerhet valósítást; ő tehát a 
ü7-iki kiegyezést „Capitolii im
mobilé saxum*‘-nak tartja, a mely 
mellett a nemzetnek már semmi

csillár izzólámpái körül. Valaki az 
alomvilágra terelte a beszédet s Ét
tere igy szólt.

— 11a az álmokra adni lehetne, 
akkor most boldogság helyett halál 
és pusztulás várna ram.

T íz szempár kérdöleg fordult Et
tore felé s ez igy folytatta :

— Képzeljétek csak az elrau t 
éjjel azt álmodtam, hogy meg kel
lett halnom. Es még hozzá milyen 
különös körülmények közt! Vala
mennyien láttátok és ismeritek azt 
a hatalmas kőoroszlánt, moly a pia- 
zettá.i áll, közvetlenül a palazzo 
Bomelli bejárata előtt. Nem valami 
raestermü, de a késői reneszánsz 
érdekes emléke s ahogy tátott to 
rokkal ott áll s kegyetlen tekintette* 1 
vicsorítja a járókelőkre, tagadhatat
lanul kellemetlen érzést támaszt az 
emberben. A Bemelliek egyik őse, 
Ugo, a félkarú oroszlánvadász ké
szítette ama fenevad emlékére, mely 
Afrikában üsszemareangoita a bal
karját. Nos, ezzel az oroszlánnal 
gyűlt meg a bajom. Azt álmodtam, 
hogy amikor elmentem mellette, 
kedvem kerekedett belekötni a ha- 
ragvó állatk irály ha Szemébe nevet
tem és karomat tövig beledugtam a 
torkábá. Es képzeljétek csak, a kő
oroszlán leharapta karomat, én esz

teendője, teliát már létjogosult
sága sincsen : menjen aludni, vagy 

; legyen öngyilkos! Nem úgy uraim !
| azt a 67 iki kiegyezést nem önök 
becsülik meg igazán, a kik azt 
»ne nyúlj hozzám«-nak, örökre 
változhatadannak tartják s ezzel 
még nem hogy igazán becsültté, 
de gyülültté is tehetik ; mi be
csüljük azt igazán, a kik azt a 
nemzet további élete fejlődése 
alapjának tartjuk s ekként magát 

| e dicsőített nagy müvet fejlesz
teni, tökéletesíteni, hogy azt a 
nemzet további fejlődésében mint 
annak alapját mindenkor áldva 
emlegesse.

» . . . nemzetünknek mo
dern irányú belső tovább 
fejlődése önkéntelenül magá
val hozza nemzeti önállósá
gunk további fokozódó érvé
nyesülését, a melynek szá
mára a meglevő keretek bő
séges teret engednek* —  
mondja továbbá.
1 lát ez a szakasz magyarázató* 

kívánna, de hát azért szóljunk j 
hozzá. Az a »modern irány* oly 
elcsépelt phrasis, amely alatt j 
mindenki azt értheti, a nű nekil 
tetszik; megvallom gyengesége
met én semmit se értek alatta, 
tehát —  ez alkalommal legalább 
—  nem is beszélek róla többet.

Hát a * belső továbbfejlődés* 
ugyan mit jelent, ha csak nem 
azt, hogy nyugodjunk meg mos
tani közjogi állapotunkban, az 
Ausztriával való összeköttetésünk
ben, tőle való függésünkben, —  
mondjunk le gazdasági önállósá
gunkról ? Hát ha úgyis megért 
jük, miért nem mondja ki világo
san ? azt hiszi, hogy tüggetlenségi 
képviselőink ezt meg nem értik ? 
Csakugyan ez az értelme lehet 
>a meglevő keret*-nek is.

Hogy az a belső tovább fe j
lődés ónkénytelenül magával hozza 
nemzeti önállóságunk . . . érvé
nyesülését, ismét csak annyit 
tehet, hogy mi —  a nemzet —  
ne tegyünk semmit, csak várjuk 
a mi önkényt történik, de akkor 
nem is történhetik egyéb, mint 
a mit a hatalom rendel és pa
rancsol, tehát teljes abszolotizmus.

Most jön egy nagy ígéret . . . 
mind a mit a véderő nemzeti 
irányú lejlesztése tekintetében 
egy előző kormány . . . kilátásba 
helyezett, fentartom . . ... Quid 
dignum feret hie tanto promis- 
sorhiatu ? Ugyan mi lehet az . . . !  ? 
No de legalább nem köti áldozat
hoz, feltételekhez.

Következik egy még nagyobb 
szó :

„Törvényeinkben tisztán és

méletlenül visszahulltam a kövezetre 
és elvéreztem . .

A kis Enrico Rienzi, a bolondos 
bersaglieri-hadnagy, aki legkevésbbő 
bírta a pezsgőt és tökéletesen el
ázott, bambán rábámult a beszélőre, 
ám a többiek, Ernesto Cola kivéte
lével, hangosan kacagtak.

Cola, akit az a gyanú terhelt, 
hogy álnév alatt érzelgős verseket 
ir a helyi lapokba, nagyképüsküdni 
kezdett.

— Az álmokkal nem jó tréfálni 
— szólt. — Nem is olyan régen egy 
nagynéniéin ravatalon látta önmagul 
s harmadnapra meghalt

A többiek hangos kacagással el
hallgattatták a vészmadarat s lég- 
vidámabban Ettore kacagott. Ez 
alatt a szobában, melyben kék köd- 
felhőkhöz hasonlóan gomolygott a 
cigaretta és szivarfüst, csaknem tűr
hetetlenné vált a hőség s többen 
sétát ajánlottak. A társaság csakha
mar fel is kerekedett s kiment a 
holdvilágos májusi éjszakába.

A kertekből bóditó virágillatt öm
lött a nóptelen utcákra s a társaság 
hangos szóval, dudoiva és nevet
gélve haladt a piazetta felé, hogy 
az Arno partját elérje.

Fnrico Rienzi hadnagy, kinek fe
jébe szállt a pezsgő, hangosan kur

jongatni kozdett s kardjával meg* 
megdön^ette a kapukat. Hasztalan 
vo i társainak minden csittitgatása, 
a bolond hadnagy csak annál poko
libb lármát csapott, mire itt-ott ki
nyílott egy ahlak s láthatóvá lett 
eK.v"e8y borzos, kiváncsi fej. A
I arra a a rendőr-őrjáratot is oda- 
csalta s az utcasarkon felbukkant 
két rendőr, las»u léptékké! szemközt 
tartva a csoportnak. Ettore Gaetani 
megijedt. Hz ezek igazolásra szólít
ják fel őket, botrány lesz belőle, 
melynek másnap már Ilire megy. 
Hirtelen jó ötlete támadt. Rámuta
tott Riunzire s elkiáltotta magát:

— Francesco Giustit fogjátok meg, 
Giustit, a rendőrkapitányt, mer* el
esik szegény I

Rienzil erre kelten közrefogták, a 
rendőrök pedig úgy eltűntek egy 
mellékutcában, mintha kámforrá vál
tak volna.

A fiatalemberek háborittatlanul 
elértek a piazettát, melynek holdvi 
lúgos felén fehéren all a márvány- 
oroszlán s haragosan nézte az alatta 
elhaladó vidám csapatot. Ettoro Gae- 
laninak eszébe jutott álma a a töb
biek bátorítására felkuszott a talap
zatra.

— Nos, fickó — szólt — itt a 
karom, harapd le I
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világosan biztosítva van or
szágunknak az önálló gazda 
dasági berendezkedésre való 
joga. Ezt a jogot eddig 
egyetlen számbavehető té
nyező kétségbe nem vonta 
és nem is vonhatta s annak 
minden elhomályositását, mint 
alkotmányellenes törekvést 
visszautasítjuk".
Ezt a jogot a miniszterelnök 

ur elődei is iennen hangoztatták, 
sót azzal dicsekedtek, hogy azt 
számunkra biztosították és — va* 
lósittatását meghiúsították.

•Hogy azután a nemzet 
ezt a kétségtelen jogát a j  
eddigitől eltérő módon érvé
nyesítse, annak mérlegelésé
ben . . .?
No ez már nevetséges! hiszen 

az önálló gazdasági berendezke
désről beszélt és most azt mondja, 
hogy ezt az eddigi módon érvé
nyesítettük ! mintha most csak 
arról volna szó, hogy az önálló 
berendezkedést más módon akar
juk gyakorolni , . .! Ha tehát 
majd azt mondjuk, hogy önállóan 
akarunk berendezkedni, azért akar 
juk a külön bankot felállítani, azt 
felelhesse nekünk, hogy hiszen 
eddig is önállóan voltunk beren
dezkedve, tehát a fent hangoz 
tatott jo g  teljesülve volt.

Mérlegelendő tehát szerinte 
„valljon bizhatunk é abban, hogy 
érdekeinket az eddigi módon is 
kellően megóhajtjuk44 . . . vagy 
. . „tényleg megvannak-é azok
az előfeltételek, melyek az uj 
berendezkedésből származható ká
rosodással szemben biztosítékul 
szolgálhatnak'*.

íme a közösbank-csoport ös- 
mert nótája! bizonyítgatni egy
felől, hogy a közös bank (anyagi)

9. szám (2)

Es karját beledugta az oroszlán 
torkába.

De a többiek mérhetetlen bámu
latára fájdalmasan felsaissent és 
karját gyorsan visszarántotta. A ho'd 
világánál látszott, hogy arca halál 
sánadtra vált.

Mély megdöbbenéssel köréje gyűl
tek és ijedten kérdeztél :

— Mi az? Mi történt? Mi bajod 
Ettore ?

— Nem tudom — szól Ettore. — 
De valami metsző fájdalmat éreztem, 
mintha tüzbe nyu'tain volna . . . 
most is pokolian ég . . . Talán mé
gis megharapolt . .

Es erőltetve nevetett, de csakha
mar újra felsziszent és karját fáj 
lalta.

A fiatalemberek, kiknek jókedvét 
alaposan elrontotta a rejtelmes eset. 
lakására kisérték Ettorét.

Mire odaértek, ennek karja rette
netesen feldagadt, szemei előtt fe
kete foltok táncoltak és csakhamar 
•lvesztette eszméletét. Mire orvost 
találtak, ez már csak a vérmérgezés 
következtében beállott halált kon
statálhatta.

A megrémült és megrettent kis 
csapat visszament a piazettára s 
fáklyafénynél megvizsgálta a gyil
kos oroszlán torkát.

Csakugyan rá is jöttek a borzal
mas titok nyitjára A kőüregben 
akorpiófészket találtak három szo
katlanul nagy, kifejlett skorpióval.

érdekeinket jó ! szolgája és más
felől, hogy nem vagyunk eléggé 
elkészülve a külön bank létesit- 
tetésére.

De hát miért nem mondja meg 
a miniszterelnök ur egyszerűen 
és világosan, mit akar tenni, ha 
a nemzet —  illetőleg úgy a j e 
lenlegi, mint az általa összehí
vandó uj képviselőiláz az uj mód
hoz, —  az önálló magyar nem 
zeti jegybank felállíttatásához ra
gaszkodik? Le mond? vagy erő
szakhoz nyúl ?

Nem érdekekről van itt szó 
Uram! Lehet számokat ügyesen 
csoportosítani, sőt meghamisítani 
is, hogy kimutassák, mennyire 
részrehajlatlanul, vagy épen Ma
gyarországra kedvezően műkö
dött az a közös osztrák bank, 
csakhogy nem lehet oly együgyű 
ember, aki azt elhigye, de még 
ha képes is volnék azt elhinni, 
mindegy, itt nem apró vagy nagy- 
érdekekről van szó, de arról, 
hogy Magyarország >de jure . a 
koronázási eskük szerint is állam  
—  regnum pro se —  a mely
nek lényeges attribútuma, hogy 
sa já t pénzügye legyen, a nélkül 
nem állam; ezt tehát valósitanunk 
kell, még ha anyagi áldozattal, 
kárunkkal is, a r.ut majd csak 
kihevernénk mihamar, még ha 
lenne is.

Lehet é oly bárgyú valaki, azt 
mondani, hogy neki jobb ha pén
zét más kezeli nem maga? De 
ha egyes ember ki is állíthat 
magáról ilyen szegénységi bizo
nyítványt, egy nemzet azt nem 
teheti.

A miniszterelnök ur tagadja, 
hogy akár az országban, akár 
magában ti képviselöházban meg 
van a többség az önálló oank 
mellett. Hát mi azon reményben 
élünk, hogy erről legközelebb 
meggyőződik.

p e  l s o  M a g  v  A K O R

V issza!
A királynak a törvény betűi 

szerint jog a  volt grót Kiment és 
társait kinevezni, ez utóbbiak azon
ban egészen tisztában kellett, 
hogy legyenek magukkal aziránt, 
miszerint vállalkozásuk csakis azon 
egy esetben nem ütközik alkot 
Hiányunkba, ha el vannak hatá
rozva a képviselőházat exlexben 
sem el nem napoltatni, sem fel 
nem oszlattatni, ellenben köteles
ségüknek ismerik, mihelyt a kep- 
viselóháznak irántuk való bizal
matlanságáról meggyőződtek, ál
lásaikból azonnal távozni. Ha 
bárminő más szándékkal, avagy 
elhatározással vállalták a kormány- 
alakítást, úgy máris az alkotmány
sértés bűnének szándékával jelen 
tek meg a fórumon, mint oly 
férfiak, akik parlamenti, még ki
sebbségi támogatás nélkül is ex
lexben kormányalakításra vállal
koztak.

lshuen-Héderváry grólnak ak
kor, amidőn a magyar képviselő- 
ház többsége a lüggetlenségi párt

elveit vallja, nem lett volna sza
bad kormányt vállalni, mert jó l 
tudjuk, hogy neki első miniszter
elnöksége idejéből a független
ségi párttal szemben egy éppen
séggel nem tisztázott ügye ma
radt fönn.

De ettől eltekintve, Kimen gr. 
első miniszterelnöksége idején 
közjogi kérdésekben oly lehetet
len felfogást vallott, hogy még a 
saját pártja is kénytelen volt őt 
megbuktatni Ilyen előzmények 
után a miniszterelnökséget vállal
nia egyszerűen a nemzet provo 
kációját képezi.

A képviselóbáz nagy több
sége a leghatározotabban és min
den kétséget kizáró módon az 
igazi demokratikus általános vá
lasztói jog  és Magyarország gaz 
dasági önállóságának alapján áll. 
Ha nem akarnak alkotmányunk
ból gúnyt űzni, akkor tessék azok 
soraiból kormányt alakítani, akik 
a többségi akaratot képviselik. 
Akkor lesz rend, teljesítve lesz
nek a Iiécsben annyira óhajtott 
állami szükségletek. A Kimen- 
Héderváry gróf-féle kísérletekkel 
szemben azonban, mint olyanok
kal, amelyek a magyar nemzet 
óriási többségének akaratával szem- 
beszállnak, alkotmányunk szelle
mével és rendelkezéseivel össze 
nem egyeztethetők s mint olyan
nal, amely a nemzet óriás több
sége kívánságainak legyűrésével 
a 67 es reakció felélesztését ter
vezi : a magyar képviselőháznak 
és a magyar nemzetnek csak egy 
válasza lehet és pedig a legride
gebb, a legvégsőbb erőfeszítése
kig terjedő harc, amely csak ak
kor érhet véget, ha a nemzetei 
ezen legújabb támadástól végkép
pen megmentettük.

Vannak egyes ártatlanok, a kik 
a Khuen gróíék programmja iránt 
érdeklődnek. Őszintén megvallva, 
minket az, hogy minő program- 
rnot adnak, a nagyou kevéssé 
érdekel. Emlékezhetünk arra, ami- 
dón a Eejérváry-kormány királyi 
leirattal bővített, toldott és ki
egészített programmot tett közé. 
Ígérték Kejérváryék program iju k
ban annyit, hogy még a legvé
resebb szájú kortesek is elszé
gyenkeztek volna, hogy annyi ki
vihetetlen dolgot beígérjenek a 
népnek. S  jól tudjuk, hogy azt 
az ezernyi előnyt, kedvezményt, 
katonai vívmányt és gazdasági 
önállóságot, amit ők programm- 
jukban hirdettek, az egész ma
gyar nemzet egyhangú kacajjal 
logadta. Úgy vagyunk nti a 
Khuen-kormdny programmjával is.

ígérhet az uj kormány akármit, 
a régi szabadelvű párt ősi tradí
cióihoz híven elcsenheti a magyar 
pártok egyes programntpontjait, 
hinni azonban ép oly kevéssé fog 
neki a nemzet, miként nem hisz 
a piacra összesereglett nép an
nak a berúgott vándorlegénynek, 
aki nagy szájhősködéssel milliókat 
Ígér neki.

Ls különösen most, amikor már
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rálépett az alkotmányellenes útra 
a képviselőháznak ex-lexben való 
elnapolásával, nem marad más 
hátra, minthogy minden erőnkkel 
küzdjünk azért, hogy ezt a kor
mányszékbe beszemtelenkcdett 
cselédhadat visszaüzzük oda, a 
honnan előkerültek ? —  a Nemzeti 
társaskör sötét odúiba.

SZÍNHÁZ.

Színházi esték. Az utóbbi színházi 
esték közül csuk a szerdai és a csü
törtökiről van mit beszámolni. Szer
dán este a M a g a s  pár jutalomjá
tékául a „Gratchen44 vígjátékot hoz
ták színre. A közönség lelkesen fo
gadta a darabot, sokat mulatott rajta 
és meleg szimpátiáéval tüntetett a 
jutalmazottak mellett, akik egész 
szezonon keresztül, de különösen ez 
estén nagyon is rászolgáltak erre.
— Csütörtökön este a „Corneviilei 
harangokéban a társulat uj bari
tonistája : E r c z k ü v y  Károly mu
tatkozott be, akit a közönség szíve
sen fogadott. Habár énekhangja nincs 
oly terjedelmes és olyannyira kelle
mes csengésű, mint a Vr á r a d y 
Mártoné, de játékban és énektadás
ban — és ez a fő — messze felül
haladja Váradyt. — Az előadás 
mindkét este jó volt.

Szinügyi bizottság ülése. A szinügyi 
bizottság szerdán délelőtt D ó k u s 
Gyula alispá.i elnöklete alatt ülést 
tartott. A szintarsulat vezetői bead 
vány bán kérték a bizottságot, hogy 
kétségbeejtő helyzetükro való tekin 
tettel február 8-ig tóihassák ki a 
szezont, hogy adja meg nekik a ta
vaszi évadra a játszási engedélyt a 
bizottság. A beadvány megemlíti azt 
is, hogy 1* a 1 á s t h y Sándor a tár
sulatnak közel egy havi gázsival 
maradt adós és kéri a színtársulat, 
hogy a bizottság ha módjában áll, 
merítsen ki minden olyan eszközt, 
mely hozzájuttathatna a társulat 
tagjait keservesen megdolgozott pén
zükhöz. A szinügyi bizottság bele
egyezett abba, Imgy február 8 ig 
jalszhassók a társulat, afölött azon
ban, hogy megadja-o a tavaszi sze
zonra a játszási engedélyt vagy sem, 
csak március elején fog dönteni. A 
beadvány kapcsán konstatálta a bi
zottság, hogy nem áll módjában, 
hogy a színtársulat tagjait elveszett 
gázsijukkal szembei) kárpótolhatná, 
a maga részéről azonban el fog kö
vetni mindent, hogy rendkívüli se
gély kiutal vány ozasára reábirja az 
illetékes téuyezőket. — Ezután a 
színházra beérkezett pályázatokat 
tárgyalta a bizottság. Beérkezeti 3 
pályázati kérvény: karkas Ferenc 
dr. munkácsi színigazgatóé, Jenoffy 
Jenő nyitrai színházi titkáré es 
Deák Gyuláé, aki most a moszkvai 
Theattr-liouffnak a tagja. A bizott
ság azonban úgy határozott, hogy 
inig a kerület megalakítva nem lesz, 
a színházat senkinek ki nem adja.
— Nagyon helyeseljük a bizottság
nak ezt az állásfoglalását, mert eb
ben jelét látjuk annak, hogy okulva 
a múlt tapasztalatain, a bizottság 
tagjai kezdenek komolyan gondo!- 
kodni. — Egyet i.zonban elvárunk 
u szinügyi bizottságtól, hogy — ha 
majd tárgyalni fog a színház kiadása 
felett — a Farkas Ferenc dr. pályá
zatát hagyja figyelmen kívül. Ebben 
az emberben egyáltalán ueiu lehet 
bizalma a közönségnek, mert Sza
badkáról is el kellett távoznia, hol
ott már bent ült a kerületben. Oiyan 
direktor pedig, akitől már egy vá
ros közönsége megvonta a bizalmát, 
ne számitsou má.-utt pártfogásra. De 
ellene foglalunk állást azért is, mert

Legjobb minőségű plUs, lódén és nyúlszőr 
K A L a P O K ,  szőrme és lódén S A P K A K  
-  kaphatók —

S z e n e s  £ ip ó t
kalap és uridlvat üzletében Saujhelyben a megye* 

házzal szemben

Nagy választó: Flanell ingek, gyapjú, mellények, 
vadász harisnyák, téli harisnyák, trikó áruk, téli kez- 

tyük, bokavédők stb. téli uridivpt cikkekben.

Valódi Jae g e r  tanár féle alsó  ruházat.
Ú jd on ság : Eredeti angol gallérvédő. 

—  Finom férfi cipők, ----------  ■



F E L S O M A G Y A R O R S Z A G I  H Í R L A P Szombat, január 29.0 u ím  (1)

olyan embernek tanultuk megismerni 
a közelmúltban is, aki képes kivenni 
egy teljesen magára hagyott társu
lat szájából a kenyeret. Elhalászta 
ugyanis társulatunk elől Beregszászt, 
melyet pedig már kezükben tartot
tak és ezzel úgyszólván lehetetlenné 
tette nekik, hogy innen kimozdulja 
nak. Legközelebb bővebben kifejt 
jük azokat az okokokat, melyek a 
Farkas dr. elleni állásfoglalásra kész 
totnek minket, most csupán jelezni 
kívántuk azt, hogy ő semraiesetre 
sem jöhet számításba az újhelyi 
színház odaítélésénél.

H Í R E K .

— Özv. Búza Jozsefnó temetése f.
hó 28-án, pénteken d. u. 2 órakor volt 
Tolcsván óriási részvét mellett. A 
temetésen jelen volt M e z ő s s y 
Béla volt államtitkár, N a g y  Barna, 
N e m e s  Bertalan orsz. képviselők, 
a sátoraljaújhelyi függetlenségi kör 
30 tagú küldöttsége K i n e s e s y 
Péter eluok vezetése alatt és még 
számos előkelőség. Részvéttávirato- 
kat küldtek a gyászoló családnak : 
J u s t h  Gyula, H o l l ó  Lajos, gr. 
B a t t h y á n y  Tivadar, É b e r  An
tal, Hg. W i n d i s c h g r á t z  Lajos, 
az országos 48-as és függetlenségi 
párt, és még számosán.

— A függetlenségi kör mu
latsága. Már csak egynéhány 
nap választ el a függetlenségi 
kör mulatságától, attól a mulat
ságtól, amely —  előreláthatólag 
—  egyik legsikerültebbje lesz a 
larsangi táncvigalmaknak. Kedden 
este megnyílnak a színház kapui 
ezúttal nem Thália papjai szá
mára, hanem azért, hogy tért ad 
janak egy vidám, kedélyes mu
latságra. A rendezőség már min
den előkészületet megtett a mu
latság sikere érdekében és most 
teljesen lelkészülve várja azt a 
nagyszámú vendégsereget, mely 
a lüggetlenségi kör mulatságai
nak keretében kíván hódolni a 
farsangi bálok bohókás hercegé 
nek. Jegyek már csak kevés szám
ban válthatók a mulatságra Lan 
desmann Miksa és társa könyv- 
kereskedésében.

— A szabad líceumban f. hó 30-án,
vasárnap este (> órakor G y u l a i  
Károly polg. isk. igazgató tart elő
adást. Ez alkalommal a felfedezések 
történetét adja elő a legrégibb kor 
tói az újkorig. Szerdán este — feü- 
ruár 2-án — G á r d o s Mór tartja 
meg előadását az emberi test szer
vezetéről. A vezetőség február hó 
folyamán néhány vetítéses előadást 
is szándékozik rendelni.

— Az izr. Nöegylet hangversenye. 
Mint már lapunkban jeleztük, leb- 
ruar hó 12-éu tartja a nöegylet jó 
tékonycélu hangversenyét a városi 
színházban. Az estélynek egyik ki 
váló érdekessége lesz a kiso Mén 
Margit zongoraművész jatéka. A kis 
művésznőről a fővárosi lapok elra
gadtatással írnak. A „Budapesti Hír
lap44 egyik számában a kis Meer 
Margitról így nyilatkozik;

„Csodálatos feliemen játékot hal
lottunk ma a haugverseny-lerem 
ben. Tkomon mesteriskolájának leg
tehetségesebb növendéke, a még 
alig tizenkótévés Meer Margit je 
lent meg a dobogom Szinte hinni

se akartuk, hogy ez a kis gyerek 
lány a zenei tudás és műveltség 
olyan fokán áll, ahova csak a leg
nagyobbaknak sikerült eljutniok. 
Szédületes technika és más olda
lon megint bámulatos finomság je l
lemzik a kis müvészgyermeknek 
játékát, amelyben még ezenkívül 
azt a biztosságot csodáljuk ahogyan 
a legnehezebb zeneszámokat in 
terpretalja“.
Mutatóba csak ennek a lapnak a 

kritikáját közöljük. Hasonló hangon 
Írnak erről a csoda gyermekről a 
többi lapok is. Biztosra vesszük, hogy 
az újhelyi közönség nem fogja el
mulasztani a jó alkalmat és meg 
hallgatja a kis művésznőt.

Mérnökök tancestelye. A sátor
aljaújhelyi mérnökök f. évi február 
hó 8-án zártkörű táncestéi)'t rendez
nek a városi színházban. A tánces
téi)' este ‘J  órakor kezdődik.

— Üstökös. F. hó 28-án este fel 
6 óra tájban gyönyörű látvány tá 
rult városunk lakót elé. Az égbolt 
ny ugati részén, az esthajnaii Csillag
tól jobbra, a látóhatárra merőlegesen 
haladó hosszú csóvája üstökös tűnt 
fel. Az üstökös lassan elhalványult 
és végre eltűnt. — Az üstökösnek — 
melyet legtisztábban a kórházhoz 
vezető Seunyey-utcából lehetett látni
— nagyon sok nézője akadt.

— Az alkoholfogyasztás korlátozása 
Tudvalevő dolog, hogy a korcsma 
rosok és más italmérési engedéllyel 
biró egyének is csak korlátolt do 
hány és szivar eladási engedéllyel 
bírnak, vagyis csakis ülő, alkoholt 
fogyasztó vendégeknek szabad tra
fikot adni. Sőt — és ez is tudva
levő — azoktól, akiknek eddig volt 
korlátlan engedélyük, rövid időn 
belül szintén megvonják azt. Es ezt 
a törvény rendeli így, állítólag azért, 
hogy az ivást korlátozzák, nehogy 
ha valaki szivart vesz, kedvet kap
jon az ivásra. Hogy mennyiben felel 
meg a törvénynek ez az intézkedése 
a fentebb említett intenciónak, j ej.  
lemzi a következő eset, mely e-jak 
a napokban történt m eg: úgy 8 
óra körül — mikor már minden tra
fik zárva volt — bejött a korcsmába 
egy iparos és szivart kért. A korcs
maros azonban nem adott szivart 
azzal az indokolással, hogy- csak 
ülő fogyasztó vendégeknek adhat. 
Az iparos méltatlankodott előbb, de 
mikor látta, hogy az nem használ, 
megkérdezte, hogy ha iszik egy po
hár italt, kap-e akkor szivari. Ter
mészetesen — feleli a korcsmaros — 
sőt ez esetben kötelességem is adni. 
Es a mi iparos polgártársunk kény
telen volt egy pohár szilvóriumot 
lenyelni, hogy szivart kaphasson.
— De ez nem ritka eset, sőt — 
a korcstuárosok állítása szerint — 
napról-napra többször is előfordul 
ilyesmi. — Szóval az alkoholfogyasz
tás korlátozására készített rendsza
bály oly nagyon beválik, hogy két
szeres hasznot hajt a korcsiuarostiak 
is és a kincstárnak is.

— A IV. osztályú kereseti adó ala 
tartózó jövedelmek bevallása. 1910. 
évi januar havában az állandó fize
tést, nyug-, kegy- avagy tisztel*• tdi- 
jat huzó állami, törvényhatósági 
küza'apitványi, községi, egyházi 
társulati és magántisstuk, tisztvise 
luk, hivatalnokok, közegek, nyug- 
avagy kegy dijat huzó özvegyek, ál
lami*) alkalmazásban levő üzletve
zetők, felügyelők, kezelők, könyvi- 
vök, péiiztárnokok s általában a 80 
korona.iái több havi dijat huzó se 
gédek, segédmunkások, állandó fi
zetést élvező lelkészek, tanárok, ta
nítók, nevelők, irók, művészek, hi
vatalszolgák slb. a keresetadó ne
gyedik osztálya alá tartozó keres
ményüket a részükre ingyen kiszol

gáltatandó vallomási iveken hóval- j hamarosan rájöttek, hogy mi történt 
latú tartoznak, azonkívül a vállalti-! és fellármázva a cselédeket végig- 
tok és intézetek igazgatósága, elől ! járták az egész falut keresve a ci- 
járóság, pénztár, földbirtokos vagy I gányokat. Reggel aztán a 3 kilomé- 
üzlettulajdonos, a kitől vagy a mely- j ternyire lévő Vajdácska község csend
töl az adóköteles fizetését húzza, 
szintén kötelezhető arra, hogy a 
nála, illetve üzletében állandó fize
tés mellett alkalmazott egyének név
és fizetésjegyzékét az adókivető ha
tóságnak nyújtsa be.

— Egy rendelet. Ez alatt a cira 
alatt megírtuk a múltkor, hogy egy 
teljesen szükkörü mulatság miatt 
valamennyi bérkocsitulajdonost ki
rendelte a rendőrkapitány f. hó 22-én 
az összes vonatérkezésekhez. Ugyan
ekkor megkérdeztük, hogy kinek a 
rendeletére tette ezt a kapitány ur. 
Azóta megtudtuk, hogy a kapitány 
intézkedése nem felsőbb rendeletre, 
hanem — mint ő mondja — közér
dekből, az idegen forgalom lebo
nyolítására történt. — Nem kételke
dünk a kapitány ur állításának va
lóságában, sőt hajlandók vagyunk 
azt is elhinni, hogy ha Justh Gyula 
le nem mondja az idejövetelét, ő 
elébe is kiküldte volna az Összes 
bérkocsikat. De azt meg már a ka
pitány ur fogja elösmerui, hogy ha 
orvosért kell hirtelenébeu küldeni, 
nagyobb szükség van a bérkocsira, 
mintha a hálózni kívánó vendégek 
érkeznek. Es 22 én megtörtént az 
az eset, — amire példát nem igen 
fogunk találni széles ez országban, 
— hogy egy súlyos beteghez uem 
lehetett hirtelen orvost hívni, mert 
az összes bérkocsik — kapitányi 
rendeletre — a bálra érkezőket fo
gadták. Do hát nálunk a közérdek 
ezt kívánja és a közérdek mégis 
csak közérdek, pláne ha felsőbb he
lyen annak keresztelik. Ugy-e így 
van ez kapitány ur ?

— Nyilvános köszönet Andmssy 
Dénes gróf a páratlan jóleikii főur 
ismét tanujelét adta köny örületes ér
zületének, amidőn a sátoraljaújhelyi 
Izr. Nőegylétnek 50 koronát adomá
nyozott. Hálás köszönetét mondunk 
az egylet nevében ő méltóságának, 
hogy a szegények gyámolitására irá
nyuló türek vé.-üi:ket kegyes adomá
ny ával elősegíti. Sátoraljaújhely, 1 ‘JlU. 
január hó 27-en dr. Rosenthal Sán
dorod egy. elnök Rot/i Józsefné egyl. 
pénztárnok.

— Megint rablociganyok. Utóbbi 
időben mind suruübeii érkeznek hí
rek a vidékről, hogy iti is ott is ga- 
ráz l i*  i;i cigányok. Most újabban 
Alsóbereckiben raboltak ezek a bes
tiák és kis híja, hogy emberélet nem 
eset áldozatául kegyetlenkedéseiknek 
— M o s k o v i t s  Mór és társa alsó- 
bereckií földbérlők gyermekeik mellé 
külön nevelőt fogadtak, aki Mosko- 
vicséknál lakik. F. hó 22-éu este a 
nevelő lefekvés előtt kiment az ud
varra. Az udvarou járva észrevette, 
hogy világosság van a kamarában, 
ahol ö a ruháit tartotta. Uda ment 
hát, hogy megtudja a világosság 
okát, de alig lépett he a kamara 
ajtaján, 2 hatalmas cigány legény 
olyan hatalmasat vágott a fejére, 
hogy nyomban összeesett. A kegyet
len bestiák azonban ezzel nem elé
gedtek meg, hanem a már teljesen 
aiélt emberi össze.vissza verték, rúg
tak, sőt kötelet akasztottak a nya
kúba es azzal fojtogatták. Úgy lát
szik azonban valami neszt hallhat
tak, nitri hirtelen megfutottak és 
csak egy nadrágot vittek magukkal* 
Mintegy félóráig feküdt a kamará
ban eszméletlenül a szegény tani tó, 
amikor kissé magához tért és bevau- 
szorgott Moskoviosék hálószobájába, 
hogy
neki, de m ie lőtt 
m ondhatta volna,

őrségét értesítették az esetről, akik 
nyomban a cigányok keresésére in
dulta!: és sikerült is nekik Felsőbe- 
reckinél 4-et közüiök elfogni. — 
Úgy látszik azonban, hogy az elfo
gott cigányoknak társaik voltak, 
mert elfogatásukat követő napon, f. 
hó 24-én este 7 órakor felgyújtották 
Moskovitséknak kazalba rakott 25 
szekér szénáját. — Az elfogott ci
gányok a Inkái Makula csatád tag
jai, akik már hasonló esetekért nem 
egyszer voltak büntetve. — Jó  volna, 
ha a vajdácskái és bodragszeriteltety i 
csendőrőrsök a közben fekvő közsé
geket gyakrabban — sőt mindennap 
— meglátogatnák, nsert különben 
továbbra is szabadon garázdálkodhat
nak a kóbor cigányok, akik most 
rávetették magukat erre a vidékre.
A súly osan sérült nevelőt az újhelyi 
közkórházban ápolják, azonban elet- 
beu maradásához kevés a remény.

— Nyilvános kötzöaet. A magyar 
orsz. munkások rok. és nyugd. egy
lete, ezúton is köszönetét mond Srr- 
kely E ek egyl. védnök uruak, Uogy 
ezen egyl. tagjainak felsegélyezé
sére ismételten 50 azaz ütvén koro
nát adományozott. Hérics Sándor 
egyl. elnök.

— Ipartestületi mulatság. A sátor
aljaújhelyi ipartestiHel 1 ‘JIO. évi ja 
nuár hó 211-én (szombaton) az ipar
testületi székház nagytermében és mel
lékhelyiségeiben jótékonyczélu zárt
körű táncestélyt rendez. A tánces
tély kezdete este 8 órakor. Belépő
díj személy eukint 2 korona, család
nak 4 korona.

— Lopás. Folyó hó 27-én Kacz 
Vilmos helybeli röföskereskedő bolt
jába vásárlás ürügye alatt betért 
Macsola Jánosué szül. Magyér Ju 
liánná helybeli napszámos neje és 
mialatt u kereskedő az állványról 
portékát szedett le, — Macsoíáné 
az állványból kihúzott tizenkilenc 
darab fejkendőt és kendője alá rej
tette. Mikor az asszony társasnőjé
vel együtt eltávozott, a kereskedő 
észrevette a kendők hiányát és nyom
ban jelentést tett a rendőrkapitány
ságnál. Kevés idő múlva megjelentek 
a tolvaj asszony lakásán és a ken
dőket az ágyban elrejtve megtalál
ták. A büntetető eljárást megindí
tották ellene.

— Fehérnemű tolvajok. Az utóbbi 
időben több helyen megtörtént, hogy 
ismeretlen tettesek a padlásokra szá
rítás végett elhelyezett fehérnemű
ket ellopták. Legutóbb Hell Jenő 
helybeli lakost károsították meg 150 
korona értékig, a kinek lakásához 
tartozó padjáról tűntek el a fehér- 
in miiek. A rendőrség keresi á tol
va jókat.

— Talált börónd B a l o g  üde
helybeli asztalos f. hó 20 ári egy 
k* véssé használt sárga bőröndöt ta 
lált az Éva-féie k* rtb* n. A bőröod 
nyitva volt és szubókeüékekket volt 
lelve. Valaki a'ighaneui a Vitatni 
állomás valame'yik váróterméből 
lopta és miután uem talált benne 
pénzt, a kertben elhagyta. Tulajdo
nosa ha tulajduujogát elfogadható- 
lag igazolja, a rendőrkapitány ságit, d 
átveheti.

— Az újévi gratifláns Még uj év
kor törtéül, hog '̂ Fe dór C s á k  József 
a többi között Kuhlur Zsuzsannához 
is elment boldog uj évet kívánni. 
Hogy látogatásul euilékezetessebbé 
tegye, egv önzetlen pillanatban ma
gához vette a leány három darab

azokat felkeltse. Ez sikerült is arany gyűrűjét. A gyűrűket a tutim 
a történteket el-'eladta és a pénzt társaival együtt 
újból eszméletle-(elköltötte. A lopás most tudódott ki

nül esett össze. Moskovitsék azonban s utána a tettes is megkerült.

ELADÓ HÁZAK olcsó és kedvező fizetési feltételek mellett
bővebb felvilágosítást ad ~

Dr. B E T T E L H E I M  J A K A B ,  ügyvéd
, Sátoraljaújhely, Xazinczy-utcza 11 szám.

I
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— Budapest tündérkertje a Rákóci- 
utón lövő és Orosz Ödön tulajdonát 
képező Osteode-kávéház. A ina^a 
nemében valódi exoticum. E^y fé
nyes nagy terem tiikörfalakkal, ke
leti szőnyegekkel dúsan megrakva. 
A kávéházi hideg ételek a francia 
szakácsmüvészet remekei, a borok 
és valódi francia liquerük kitűnők. 
Re!- és külföldi lapok a világ min-i 
den részéről — állnak az olvasó-! 
publikum rendelkezésére. Esténként 
az egész conlinensen előnyösen is- j 
mert közös Vörös Miksa hírneves 
cigányzenekarénak meghallgatására 
a legfényesebb eliteközönség tölti 
meg szorongásig a kávéház ragyogó 
termeit.

P á s z t o r y ^ i t á n i o  t
rágkereskedét, Budapest. Vili., Uá- 
kóczi-ut 3. Képes árjegyzéket kivá- 
vánatra díjtalanul küld.

A YÉRSZEGÉNYSÉGET,
EZT AZ ALATTOMOS BETEOSÉ 
UET meg kell szüntetni a SCQTT- 
fela ciukaraájolaj EMULSIO val. mielőtt
túlságosan elharapódznék.

Az arc megpirosodik,
megtelik és az életkedv visszatér 
mindazok meglepetésére, a kik elő
ször használják a

Scott/élc €mulsiót.
Az eredeti SCOTT féle 

eljárás által Ízletessé és 
emészthetővé tett legtisz
tább alkatrészek, melyek 
a vérszegénységnek útját 
állják képezik a

Scott-jféie Cmulsió
Aa Rmuiaio világszerte ismert sikeré- 

titkát.
A SCOTT-féle Emuláld 

-,kérí.Uka legkiválóbb. 
f Tanni?b‘' Egy eredeti üveg ára 2 K. 50 f.

IRODALOM.

Valódi magyarság
(A z idegen n ev ek et és sz a v a k a t ir ju k -é  oly 
helyes írással, m in tá z  illető  nem zet ír ja : 
vagy pedig m ag y arosan  sa já t  o rtnogra- 

pkiánk, s a já t  írásm ód unkkal r)
Mindenekelőtt megjegyzem, hogy 

a mit most akarok fejtegetni, azt 
nem tollal, de élő szóval kellene elő
adni, mert ebben hangok határoznak.

Csak nem régen felkapott, még 
meg nem gyökerezett szerencsétlen 
(erősebb kifejezés is helyén volna) 
szokás az idegen ember és helyne
veket és szavakat magyarosan Írni.

Ez tűrhető volna két feltétel alatt:
1 szűr ha minden magyar ember 

aki ir, mindazon nyelveket tudhatná 
és tudná, a melyekből való nevek 
és szavak tolla állá kerülnek.

2-szor ha mindazon nemzetek, — 
melyek nyelvéből való nevek és 
szavakról van szó — ugyanazon 
hangokat és csak ugyanazokat hasz
nálnák, melyek a mi nyelvünkben 
fordulnak elő. De épen ettől a két 
feltételtől igen távol estünk !

Hát csak példaképen tegyük fel, 
hogy valaki egy lap szerkesztőségé
nél van alkalmazva, aki semmit se 
tud franciául és valamit közölnie 
kell egy német lap után. (Sajnos, 
hogy többnyire ez az eset, hogy 
német lapokból dolgozunk.) A német 
lapban előfordul pl. „Bordeaur“ vagy 
„Aix-les-BainsM. Ugyan — ha nem 
tud franciául — hogy írja le majd 
ezeket magyarosan? Vagy tegyük 
fel, hogy angolul nem tud — a mi 
még nagyon gyakori — és a német 
lap a most híressé vált „Wriglit" 
testvérekről ir ugyan, hogy Írja ki 
nevüket magyar Írásmóddal?? Vilá
gos tehát, hogy — különösen újság
írónak legalább az ugynev. civilizált 
nyelveket mind kellene tudnia — a 
mi lehetetlen !

A másik dolog a mi ezt lehetet
lenné teszi, az, hogy minden nemzet 
más hangokat használ, s ugyanazon 
betűt másképen ejti ki. A ki soha 
se tanult más nyelvet, csak magya
rul tud, azt hiszi hogy minden nem
zet csak ugyanazon hangokat hasz
nálja mint mi és ha tanulni kezd 
idegen nyelvet — például a franciát 
— azt kérdi, „hát, ezt a betűt, hogy 
kell ejteni mint az a t vagy mint 
az e-t?u pedig hat sem igy, sem 
úgy, de egy oly hang, a melyet 
csak megfigyelni ét majmolva utá 
nozni kell, hogy megtanuljuk, mert 
a mi nyelvünkben nincs olyan hang.

Tehát már két okból lehetetlen 
az idegen neveket és szavakat ma
gyar orthographiával helyesen írni.

De hát talán azt gondolja t. olva
sóra, hogy azzal szívességet teszünk 
a magyar olvasónak, a ki majd a 
nélkül, hogy az Európai ugynev. 
nyugoti nyelveket tanulnia kellene, 
még is jól és helyesen ejti ki ol
vasva az idegen p. o. Bordeaux. 
Aix-les-Bains, Wright stb. neveket. 
Teljességgel nem, sőt épen téve
désbe vitetik ezzel az olvasó. Tehát 
nem csak lehetetlen, de céltalan 
dolog is ez az írásmód.

Hogy ezt bebizonyítsuk, vegyük 
sorra az Európai nemzetek által és 
általunk is elfogadott ugynev. Ró
mai abc. — (alphabetum) betűit. 
Es pedig — mivel állításunkat sok
kal inkább és világosabban bizonyít
hatjuk a magánhangzókkal — eze
ket hagyjuk utoljára.

A mássalhangzók közűi a b, d, f, 
k, I, m, n. p, r, t, betűkről nincs 
mit írnunk, mert ezek a többi nyel
vekben is úgy, vagy majd úgy hang
zanak mint a magyarban. A spanyo
lok ugyan a b-t kissé másképen ej
tik, de oly kis különbséggel, hogy 
alig érdemes róla beszélni. A l és n 
betűt a lengyelek ly ésw/ nok ejték, 
ha csak egy bizonyos jellel nem fi
gyelmeztetik az olvasót, hogy azt 
/ nek, illetőleg n nek kell ejteni. Az 
r betűt a szláv nyelv némely ága 
(lengyel, cseh) a .w-hez hasonlón 
mondja.

Matolai Etele.
(Folyt, köv.)

Ha rossz a gyomrunk, igyunk már 
a legközelebbi reggelizés előtt egy 
tél pohár természetes Ferencz József 
keserüvizet. Ez rövidesen megszün
teti a gyomor idegességét és rend 
szeresen a kalmazva (legalább egy
szer heten kint az egész éven at) 
kitünően pótolja a főzelékek és gyü
mölcsök hatását.

KÖZüAZDASAli.

Felhívás borkészletek
bejelentésére.

A Magyar Szőlősgazdák Országos 
Egyesülete 4 év előtt kebelében 
bornyilvántartást rendszeresített. Az 
aliaia rendszeresített borkimutatás 
úgy, mint a múltban majd 1O0UO 
példányban lesz kinyomatva és 
megküldve úgy a hazai, mint az 
ausztriai, németországi és svájci bor
kereskedőknek. szállodásoknak, ven
dég ősöknek és az összes hazai és 
osztrák tiszti étkezdéknek. Azonkívül 
nevezett országok szaklapjaiban hir
detve lesz a nyilvántartott borkész

Szombat, január 22.

let. Hazai vendéglős szaklapjainkhoz 
p*»dig mellékeltetni fog a kimutatás.

Ennek a nagyarányú reklámnak 
eddig meg volt a hatása, mert úgy 
a bel- mint a külföld nagy mérték
ben érdeklődött boraink iránt, Ér
deklődésük nemcsak szavakban, ha
nem rendelésekben is megnyilvánult. 
Volt olyan termelő, a ki 000 hit 
adott el e réven.

Ezek előrebocsátásával felkérjük 
a Tokaj hegy alja tisztelt szőlősgaz
dáit, hogy borkészletüket legkésőbb 
február hó 8-ig a fenti egyesülethez 
bejelenteni szíveskedjenek. Megje
gyezzük, hogy csak azon termelők 
jelentsenek be bort, kiknek legalább 
10 hit kitevő készletük van.

Bejelentési dij az összmennyiség 
első 200 hlje után nem fizetendő; 
ezen felül minden megkezdett 200 
hl. után 1 kor. (tehát hl.-kint egy 
fél fillér) 1000 hl.-ig 4 kor, 5000 
hl.-ig 24 kor., mely összeg a beje
lentéssel egyidejűleg oda beküldendő.

Külöu-külün minden egyes szőlő
birtokos részéről a következő adatok 
beküldése szükséges: Mily fajtából, 
mily mennyiség (hl.), mily szinü, 
mily évjáratú bora van? Továbbá 
külön-külön mi az ára hlkint, ini a 
legkisebb eladó mennyiség (hl.), mily 
borvidékhez tartozik a szőlője, mi a 
vasútállomás, hordóval együtt adja 
o a bort, vasúthoz fuvart ad e? Vé
gül a termelő neve, lakhely, terme
lési hely, vasútállomás.

A Zemplén megyei Cin cd. Egyesület.

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

k ia d o tu la jd o n o i:

L A N L JE SM A N N  M IK S A

3 0 2 / 1 9 1 0 ,  vh. s í .

Árverési hirdetmény.
A sátoraljaújhelyi kir, járásbíróság 

1900.V. Ü 7 0 /9 . sz. végzése folytán a 
sátoraljaújhelyi takarékpénztár 40441 
korona három fillér és 400 koro
na követelésének és járulékainak 
kielégítése végett 1910- évi február 
1 6 an délelőtt 1 1  Órakor Saujhelybeu 
a Kun Frigyes féle pincében elárve
rezem a sauj helyi kir. tszék 
2020/1900. P. sz. 1320/909. P. sz. 
végrehajtást rendelő végzései foly
tán a saujhelyi kir. jbirósági 1909. 
V. 413/3 sz. végrehajtási jkvben 
lő és 10 tétele alatt felvett hordó
borok közül még meglevő és l&OO 
koronára becsült 2ö hordó bort.

Sátoraljaújhely, 1910. január 23.
Rosner Imre, 
bir. vhajló.

Kapható Sátoraljaújhelyben:
Hrabéczy Kálmán drogériájában.

i f + f -
ít^ JI ‘ Védjegy „H orgon)t* ■

A  Liniment.  Capsici  comp., 
a H o r g o n y - P a i n - E x p e l l e r

pótlaka
egy régjónak biionyult háziszer, mely már sok ér 
óta legjobb bedörzsöljenek bizonyult küszvenynel,

osuznál ** meghűléseknél. ................
Flgy elmerte tó*. Silány hamisítványok miatt be

vásárláskor óvatosak legyünk es csak olyan eredeti 
üreget fogadjunk el, mely a „Horgony" védjegy gyei 
éa a Richter cégjegyzéssel ellátott dohárba van 
csomagolva. Ára üvegokban K —.80, K 1.40 és K 2.~  
és úgyszólván minden gyógyazertárban kapható. — 
Főraktár: Török Józaof gyógyszerésznél, Budapest.
Dl Richter jyó;yszerilri n  „Ariny arosilinhtl",

1’rAgAban, Kllaabotlistrasse 5 neu.

{&*• ,/.• <•/L-v- . ; i'V• _ .  ■ . . < , ■>.
r*ív áfcÍdwi..i,72iSíí»

H0CHS1NGER TESTVÉREK
BUDAPEST

n
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mUZIASI PHONIX

Vese és hólyagbajoknál, a veserae- 
denee idült hurutjainál, h úgy kő- ő 
fövényépződésnél, a lékgutak és i 

kiválasztó szervek hurutos bántal- 
raainal kitűnő szernek bizonyult. — 
Orvosilag ajánlva. — F ő r a k t á r :  
Tannenbaum Miksa cégnél Saujhely.

Fogtechnikai m iilm iii.
j (Külön bejárattal.)

*  
*

Fogak és teljes fogsorok száj- v 
padlás nélkül. Aranyfogkoronák f  
aranyhidak és ni i ndun ne mű ^ 
kaucsuk fogzatok. A gyökerek A 
•ltávolitása fölösleges.

.íavitást és régi fogsoruk ala 
kitáaát elfogad

Stercz
raüfogász

Jenő
\  Sátoraljaújhely Jókai utczi 41 

x  -a

Sátoraltaujhelyben felállítandó 

Dréher-féie

kőbányai sö rrak tá r
átvételére megbízható egyén, 
kevés tökével kerestetik.

Ajánlatok SUszholz Mór címre 
Kassa, Szepsi-ut 34. küldendők

|  5 5 0 0  |
közjegy, hit. bizo
nyítvány orvosok 

I és magánosoktól ta- I 
működik, hogy

mell-karamellák
3 fenyővel

rekedtség, elnyálká- 
sodás, hurut, görcs 
ét fojtóköhögést a 
legjobban elhárítja. 
Csomagja 20 és 40 fül 

Szelencze 60 fillér. 

Kapható:
W idder és Reichard
gyógyszertárában és 

Hrabéczy Kálmán
drogériájában.

KLEIN GÉZA
szénüzlete

ajánlja szoba tütésre:
I. rendű Porosz kőszén 2 frt. 20 
kr. Szalon kőszén t frt. 80 kr. 
Porosz brikett, valamint I. r. gáz- 
koksz jutányos árak mellett ház
hoz szállítva. — Telefon 64. sz.

3—910. Tk. sz.

Árverési hirdetményi kivonat.

A gálszécsi kir. jhiróság. mint te 
lokkönvvi hatóság közhírre teszi 
hogy Majorovics Mór gálszécsi lakó 
végrehajtatónak, ismeretlen helyen 
tartózkodó Zboray Jánosné született 
Andrejczó Erzsébet volt gerendái 
lakos végrehajtást szenvedő ellen 
376 korona tőkekövetelés éz jár, 
iránti végrehajtási ügyében a sátor 
aljaujhelyi kir. törvényszék (a gál 
szécsi kir. járásbíróság) területén lé
vő, Gerenda község területén fek
vő, a gerendái 14 sz. tjkvben A I 
2—4. sor, 6—11. sor, 97. 178. 208. 
263. 301 B. 17. 369. 399. 439. hr 
szám alatt felvett ingatlanoknak a B 
24. alatti Zboray Jánosné született 
Andrejczó Erzsébet nevén álló 1 *-ed 
részt tevő jutalékára 532 koron 
özénél megállapított kikiáltási árban

a gerendái 32. sz. tjkvben A 1 
1. sor, 58. hr. szám alatt felvett 
ingatlannak a B. 21. alatti Zboray 
Jánosné, szül. Andrejczó Erzsébet 
nevén álló 1 3 ed részt tevő jutalé 
kára 395 korona ezennel megállapi 
lőtt kikiáltási árban ;

gerendái 82. sz. tjkvben A 1. 1. 
sor (81—85 ) hr. sz. a. felvett ingat
lanoknak a B. 207. ulatti Zboray 
Jánosné szül. Andrejczó Erzsébet 
nevén álló 4,M*-t’d részt tevő jutalé 
kára 104 korona ezennel moyállapi- 
tott kikiáltási árban;

a gerendái 103. szánni tjkdben A 
I, 1. 473. hr. sz. a. felvett ingatlan
nak a B. 10. alatti Zboray Jánosné 
szül. Andrejczó Erzsébet nevén álló 
*/i* ed részt tevő jutalékára 124 
korona ezennel megállapított kikiál 
ta.-i árban az árverést elrendeltetik 
és hogy a fentebb jelzett ingatlanok 
az 19 Í0 . évi február hó 16 napja 
nak d u. 3 órája Gerenda község 
házánál megtartandó nyilvános ár
verésen a megállapított kikiáltási 
áron alul is eludatni fognak.

A vételár azonban a kikiáltási ár 
kétharmadánál alacsonyabb nem 
lehet.

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan Kikiáltási árának 10 szá
zalékai vagyis 53 kor. 20 fillért, 39 
kor 60 fill, 10 kor. 40 fill. és 12 kor. 
20 fillért bánatpénzül készpénzben 
vagy az 1881. évi GO t .-c. 42. §-ábau 
jelzett árfolyammal számított és az 
31S1 évi november hó 1-én 3333. szára 
a.kelt igazságügy miniszteri rendelet 8. 
§ ában kijelölt óvadékképes érték, 
papírban a kiküldött kezéhez lett mii, 
avagy az 1881. évi öt), t. c. 170 § a 
értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál előleges elhelyezéséről kiálli 
tott szabályszerű elismervényt átszol- 
gáljatni.

Kelt Királyhelmecen, a kir. járás
bíróságnál. mint telekkönyvi ható
ságii ál 1909.évi jan. hó 30. napján.

Walkovszky,
kir. jbiró.

65/1910. vb. sz.

Árverési hirdetmény.
A saujhelyi kir. járásbíróság 1910 

V. 7/1. sz. kiküldő végzése folytán 
Hosenbluth Miksa 1800 kor. követe
lésének és járulékainak kielégítése 
végett 1910. évi február ho 7 én 
délelőtt 10 és fel órakor Saujhely- 

ben Rákóczi utca 9. szám alatt a vb 
szenvedő üzletében és folytatólag' 
Molnár István utca 17. szám alatt 
végrehajtást szenvedő lakásán elár
verezem azon 1282 korona 74 fiiléne 
becsült ingókat, melyeket a sauj
helyi kir. törvényszék 21916 1, «z. 
végreh. rendelő végzése folytán a 
saujhelyi kir. járásbirésági 1909. \. 
2574/2. sz. végrehajtási jkvben 1—78. 
tétel alatt lefoglaltam u. m. ingeket, 
harisnyákat, egyéb rövidárukai, ba
zárárukat, kötőgépeket bútorokat stb.

Saujhely, 1910. január 25-én.
Rosner Imre,
bír. vb aj tó.

Kiadó lakás.
A Főtéren, a sátoraljauthelyi Takarékpénztár tulaj

donát képező Lefkovics-féle házban az emeleten 3 szo
bából és mellékhelyiségekből álló lakás február 1-étil 
kiadó.

O S E R S  és B A U E R
kizárólagos m otorgyár

WI EN,  XX., D resdner-strasse  81-83a.
M agyarországi fió k te le p :

BUDXPEST, VI., Podm aniczky-utcza 18.

BENZIN-L0K0M0B1L0S
cséplőszerelvények a legszolidabb kivitelben. 

Benzinmotorok. Szivőgázmotorok.
A je le n k o r  legolcsóbb üssem ereje 2—J  f i l l é r  üaem- 
költség óra  lóerönkint. Több saáa telep üzemben.

E lső ren d ű  szo lid  g y á rtm á n y  !
Kedvező fize tési feltételek. Költségvetés és árjegyzék ingyen.
Benziidokomobilos cséplőm relvényi ink többek körött a kö
vetkezőknél tekinthetők meg iizt nihen : lfj. Rohody Pál Bér
ezel, Szabolcs ni. Farkas Fertncz Bérezel, Szabolcs ra. Jesko 
Mihály Csemernye, Varaimé mellett. Dörner Károly Nagyazar 
Gálszécs mellett. Ziegler Zsigraond Mogyorós, Mándok mel

lett. Kovács Albert Berencs, Patroha mellett.

Halló Halló ! Halló i
Gallér- és kézelőinket már nem kell sem Kassára, sem 

Miskolcra küldeni, mert itt megnyílik 1910. február 1 -ón egy
I. rendű budapesti

gőzmosó és fényvasalógyár,
hol a gallérokat hófehérre mossák és csontkemény, tükör- 
fényesre vasalják. Csak 2 és fél krajcárba kerül darabonként. 
Szállodai, vendéglői és borbély ruhák a legjutányosabb árban.

Kiváló tiszte'ettei
R e i a n i n n n  M á r t o n  " P á r u n  

iSzéchényi tér 6 szám. u rém. kath. tomp ómmal szemben.)

1066 1910. k. ü. sz.

Hirdetmény,
Azokat a szőlőbirtokosokat, a kik rabmunkaerő 

engedélyezese iránt nálam jelentkeztek, ezennel értesítem, 
hogy a folyó 1910. évi munkáltatási kimutatás a m. 
kir. igazságügyminiszterium által jóváhagyott és hogy 
ezen, a kir. fogházfelügyelői irodában kifüggesztett ki
mutatás minden vasár- és ünnepnapon reggeli 9 órától 
délelőtt 11 óráig az érdekelt szőlőbirtokosok által meg
tekinthető.

Sátoraljaújhely, 1910. január 27.
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Szombat, január 29.

€ ls ó  m agyar to ro n tá li szőnyeggyár
készítményei kaphatók

Bilim Géza ^llíor szön>’e^ áruházában.

Vállalok^ csomózotl szőnyegek készítését 
bármily méretben és mintával.

Jlíinőség mintákkal és rajzokkal szolgálhatok.
/ S ^ / 5 r

Köhögi* rekedtség í*
Dyiilku.-odns e lit ii gy 

és liiztus hatásúak

az é tvágyat nem rontj; 
és k itű n ő  ízűek.

Doboza 1 K. t' 
Probadoboz 50

. .  és szétküldés! raktár
Meflfojt ez az átkozott „ N á d o r “  

köhögés! gyógyszertár
Bpest, VI. Váci-Kürut 1‘

tgger mellpasztilai 
csakhamar

ír. e i; g y o g y i t o 1 1 .

Kapható Sátoraljaújhely ben: Kádár Gyula, Krabóczy 
Kálmán drog., Kincsessy Péter, IN ichard és Widder. II* inon- 
nán : Szekerük Aladár. Fábián Arnold. Nagyiuihúly : Szölösi 
Sándor, Tolvay Imre. Sárospatak . Goldblutt Ferenez, Kellner 
Károly. Sztroi»kó : Füzesy Józsefné. Tarczal: Toperczir A.

TOKAJI BOR
o o o o FÉLLITERES PALACKOKBAN

1

f ü r
! m\i

1904. évi 5 puttonos asszú 
1906. évi asszú . . . . 
1906. évi édes szomorodni 
1906. évi erős szomorodni

5 kor. — fii). 
3 kor. — fill. 
2 kor. — fill. 
1 kor. 50 fill.

Szállítjuk tetszés szerinti mennyiségben, legcél
szerűbben 5 kilós postacsomagokban. Egy posta
csomagba 5 palack fér, küldjük tetszés szerinti 
összeállításban, ilyen postacsomag küldésénél sem 
csomagolási, sem póstadijat nem számítunk, bér
mentve szállítjuk. — Tegyen prtíbarendelést I

A borok királyát, a tokaji bort így ismerheti meg féltet 
lenül tiszta valóságában a legjutányosabb árakon.

1908. évi szomoroüni csak hordókban (20—200 literig), 
három minőségben, iiterenkint 20. 80 es 90 fillérért. 

Mintát palackokban küldhetünk

BÚZA BARNA ORSZ. kUPVISULÖ
j PINCEGAZDASÁGA TOLCSVA TOKAJ HEGYALJA

8 1910. sz Királyhelmecz község elöljáróságától.

Hirdetmény.
Királyheltncei község kópvislőtestiilete község háza épi- 

tését határozta el.
Az e czólbol folyó hó 18 ára hirdetett versenytárgyalás 

eredményre noru vezetvén, a munka kivitelének biztosítása 
czéljából folyó évi február hó 15-ón d e. 10 órára újabb ver
senytárgyalást hirdetünk.

Ajánlatok úgy a teljes építésre, mint munkanemenként 
külön külön is tehető.

Az épülethez szükséges összes kő és homok anyagot 
díjmentesen, helyszínére szállítva, bocsájta a köz.ség a vállal
kozó rendelkezésére.

A versenyezni óhajtók felhivatnak, hogy'a fentebbi mun
kálat végrehajtására vonatkozó zárt ajánlatukat az ajánlati 
költségvetéssel együtt a kitűzött nap d. e. 10 órájáig alólirott 
elöljáróságnál annál is inkább adják bo, mert a később érke
zettek nem fognak figyelembe vétetni.

Az ajánlathoz az ajánlott összegnek 5 százalékát meg
haladó bánatpénz, vagy óvadékképes értékpapírnak a község 
pénztárába történt letételt igazoló pénztári nyugta csatolandó.

A szóban forgó munkálatra vonatkozó műszaki művelet 
és részletes feltételek a községházánál a hivatalos órákban 
megtekinthetők.

Az épitő-bizottság a zárt ajánlatok felett február 15-én 
d. u. 3 órakor fog dönteni s kiköti magának, hogy az ajánla
tok közt szabadon választ s az ajánlattevőknek semmi költség 
megtérítésére igényük nincs.

Az ajánlati költségvetés példányonként 2 koronáért, az 
építési terv S koronáért az elöljáróságnál kapható s az aján
lat külön általunk adandó mintaszerint tehető.

Királyhelmee, 1010. január 26.

Kemechey,
jegyző.

Pauliczky Gusztáv,
főbíró.

*w.Girflű

O la j f e s t é s z e t h e z
szükséges kellékek:

u. m. olajestékek, ecsetek, Jestővászon, 
m astix jirn iss, dam asztjirniss, recijterpentin, 

lenolaj, paletta stb.
nagy választékban kapható

landesmann jVIiksa és Társa
könyv-, papír-, író- és rajzszerkereskeíésében  

Sátoraljaújhelyben.

SALGÖTARJAN1 j j
v é n y  t á r s u l  a tk ő s z é n b á n y a  R é s z v é n y

széntermekei (szobafütesre és ipari czélokra)czeiokraj u

$ KLÁR és NEUMAN cégnél J
Sátoraljaújhely r/J

elhetők meg. Ugyanott legjobb minőse'gii apró és 
ea szemű kétszer mosott kovács szén és koksz 

valamint porosz briket kapható.

Superfosfát-műtrágya. Káli-só.

Nyomatott Lande"tnam* hliksa és Tárna könyvnyomdájában Sátoraljaújhely,
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