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Harc az igazságért.
I r t a :  Búza Barna.

Ariiig megadunk mindent, amit 
az örökké éhes, falánk Ausztria 
követel tőlünk s a nemzet szá
mára nem kérünk semmit, addig 
lehet rend és 
is. Mihelyt csak egy hajszálnyit 
akarunk megvalósítani a nemzet 
jo g a ib ó l: rögtön felfordul minden. 
Mert minden megtörténhetik a 
világon, galagonyabokron őszi ba 
rack teremthet, kopár kősziklából 
forrás fakadhat, csak egy lehe
tetlenség, az, hogy a magyar 
nemzet törvényes jogai, jogos 
érdekei érvényesüljenek.

Most itt van megint a felfor 
dulás. Jött-ment silány darabont
népség ül a miniszteri székekben. 
Lelkiismeretlen emberek, notórius 
panamisták, cégéres önérdekhaj- 
szolók, akiknek bizalmatlanságot 
szavazott az országgyűlés s akik
nek ezért törvény és tisztesség 
szerint vagy le kellett volna rög
tön mondaniok, vagy feloszlatniok 
azonnal a képviselőházat. Egyi
ket se csinálták, hanem leszavazva 
is helyükön maradtak s világos 
törvény megsértésével elnapolták 
az országgyűlést,

Megint exlex van, megint aka
dozik az ország igazgatása, me 
gint meg van bénulva a törvény- 
hozás működése.

Miért ?
Mert merészeltük követelni, 

hogy amit törvény biztosit a szá 
munkra, amit külön szerződésben 
megfizettünk, amire esküt tett a 
király, azt meg is kapjuk, az ön
álló magyar jegybankot felállít
hassuk.

Követeltük, kitartottunk mel
lette, nem hódoltunk be az osz
trák érdekeknek, hát most újra 
felfordult a világ.

Jogunk van hozzá, szükségünk 
van rá, mégis azt kiáltja a csá
szár, hogy n e m !

De nem csak az önálló ban
kot tagadja meg. Hiszen Kos- 
suthék már hajlandók voltak azt 
elhalasztani s egyéb, sokkal cse
kélyebb dolgokat kértek csak he
lyette. Arra is az volt a császári 
válasz : n e m I

Es kértek Andrássyék más 
irányban, katonai téren valamit a 
nemzet számára, valami csekély 
magyar századnyelvet, meg még 
egypár apróságot. Igazán parányi 
dolgok, a koldusnak több ala
mizsnát dob néha a hatalmas 
császár. De magyarok kérték, te
hát erre is csak az volt a császár 
fe le le te : n e m 1

N e m ,  n e m  és n e m i  Ha 
egy jó  szót kérsz, ha egy gom
bostűt kérsz, ha egy irgalmas

pillantást kérsz, Iiécsból akkor is 
csak azt felelik r á : n e m !  Sem 
mit nem kap ez a szerencsétlen, 
kizsarolt nemzet, semmit, ami 
nyomorúságából kisegiten , ami 
az anyagi fejlődés utján előre 
vinné. Ellenben követelnek tőle 

t százmilliókat 
hadihajókra, boszniai annekszióra, 
szerb háborúra, adjon katonát, 
emelje fel a hadsereg létszámát 
s ezt mind sürgősen tegye meg, 
mert nem várhat a császár ö 
felsége.

Ennyit akar csak Khuen-Hédcr- 
áry Károly. Es választást fog 

nemzetet meg 
egyezik-é mind

hogy 
bele

rendelni 
kérdezze 
ezekbe ?

Mert ez lesz az igazi kérdés, 
Ők úgy fogják feltenni : békét 
akar-é a nemzet, vagy harcot 
De a béke a teljes meghódolást 
jelenti. Vagyis afelől kell a nem
zetnek szavaznia : belenyugszik é 
hogy ő mindent megadjon, amit 
a császár tőle küvelel és ne kap
jon  egy hajszálnyit se abból, 
amit szentesített törvények biz 
tositanak szamára ? A között kell 
választania ; az történj ék-e, amit 
a nemzet akar, vagy amit a csá
szár parancsol?

No hát, hogy kényszerűségből 
szuronyok hatalma alatt nyögve 
e l t ű r i  egy nemzet azt, hogy 
ne az ő akarata érvényesüljön 
az ő országában, hanem eg) el
lenséges zsarnok akarat : azt meg 
tudom érteni. De hogy egy nem
zet választáson, szabad szavaza
tával szentesítse azt, hogy ne az 
történjék, ami az ő akarata, az ő 
érdeke, hanem idegen érdek, csá
szári akarat uralkodjék: az er
kölcsi lehetetlenség. Olyan mélyre 
nem sülyedhet egy nemzet, hogy 
ezt megszavazhassa

A bank felől gondolkozhatunk 
akárhogy. De abban nem lehet 
eltérés köztünk, hogy Magyaror
szágon csak a nemzeti többség 
r.ek a parlamentben kifejezésre 
jutó akarata érvényesülhet, Its én 
szeretnék a szeme közé nézni an 
nak a magyar embernek, akinek 
az a kívánsága, hogy az ő hazá
jában ne a nemzet akarata, de a 
császár akarata valósuljon!

Kutyákkal nem bánik úgy a 
gazdájuk, ahogy velünk bánik a 
császár. Fizettet, egyre többet 
fizettet velünk s megrugdos, ha 
pisszenni merünk, ha a jogainkat 
csak említjük is. Korbácscsal ker
getett kutyáknál hitványabbak 
lennénk, ha most még a szava 
latunkkal magunk igazolnék ezt 
a bánásmódot.

Nem bir velünk a császár, ha 
megállunk szilárdan, becsülettel, 
ha kitartunk és nem engedünk a

jogainkból. Akkor a mi igazsá
gunknak biztosan győznie, a jo 
gainknak érvényesülnie kell. Ha 
pedig behódolunk, ha elfogadjuk 
hogy történjék hát velünk az, 
amit a császár parancsol, akkor 
igazán nem érdemelünk egyebet, 
minthogy idegen érdekek igavonó 
rabszolgái legyünk s igy tengődve 
sorvadjunk tovább, mig önmagunk 
okozta testi és lelki nyomorúsá
gunk miatt el nem pusztulunk.

Küzdeni, győzn i és boldogulni, 
vagy behódolni, tengődni és el
sorvadni, ez a két ut áll előttünk 
V álasszatok !

— febr. ü.

Beszámoló. Na g y  Barna az olasz- 
li?zkai választókerület országgyűlési 
képviselője f. hó 6 án, vasárnap be
számolót tartott a kerület egyik na
gyobb községében : Erdőbéuyén. A 
képviselőt beszámolójára elkísérték: 
B ú z a  Barna országgyűlési kópvi 
selő és C o n s t a n t i n  Géza, a ke
rület függetlenségi pártjának elnöke. 
A beszámolón a választók óriási 
számban jelentek meg és lelkes tün
tetéssel adták tanujelét annak a ha
tártalan szeretetnek és ragaszkodás
nak, mellyel képviselőjük iránt vi
seltetnek. N a g y  Barna beszámoló
jában részletesen foglalkozott- a po
litikai helyzettel és számot adott — 
általános helyeslés közben — arról 
a lépésről, amely őt ^zembeállitotta 
volt vezérével. Majd B ú z a  Barna 
szólt néhány szót a választókhoz, 
figyelmeztette őket arra a nagy 
harcra, mely a nemzet alkotmányának 
épsége és akaratának érvényesülése 
érdekében küszöbön á'l és kitartásra 
buzdította őket. A választók mindvé
gig a legnagyobb lelkesedéssel hallgat
tak a beszedeket és tántoríthatatlan 
bizalmukról és ragaszkodásukról biz
tosították képviselőjüket.

Városunk népoktatási viszonyairól.
Sok az iskolába nem járó tanköteles. —

Jó  negyven éve már annak, hogy 
2 általános tankötelezettség tör

vénybe van iktatva. Mégis, ha síét- 
tekintünk akár közvetlen környeze
tünkben is, azt tapasztaljuk, még 
pedig sajnosán tapasztaljuk, hogy 
még ízt az igazan fontos, minden
kinek egyéni boldogulását és vég
eredmény ben a nemzeti jólétet és 
közművelődést előmozdítani hivatott 
törvényünket sem lehetett eddig 
teljes mértékben végrehajtani. Cső 
dáü.i való, de mégis úgy van, hogy 
még manap is akadnak &zü;ők, akik 
egy és más okból elvonják gyér 
mekeiket az iskolától azoknak vilá- 
lágos és később is alig jóvátehelő 
karára.

Városunkban is, ahol pedig az 
elemi népoktatás elég fejlett fokon 
áll, a legutóbbi összeírás adatai 
szerint nem kevesebb nincs 2(31 olyan 
gyermek van, aki 0—12 éves kor 
bán, vagyis tanköteles korban lévén, 
az iskolát nem látogatja. Ennek 
többféle oka is lehet. Legtöbb eset
ben az az áldozat riasztotta vissza 
a szülőt gyermeke iskoláztatásától, 
amibe eddigi viszonyaink közt a ta

níttatás került. Állami iskolánk, ahol 
már ez idén is díjmentesen tanul 
mindenki, mint abban a helyzetben, 
hogy mindenkit befogadjon, aki be
jutni kíván, mert az ő befogadási 
képességének is van határa. Fele
kezeti iskoláink pedig elsősorban a 
fizető gyermekeket veszik fel, ami 
azért természetes, mert az iskola 
fenntartása az illető hitközségnek 
anyagi áldozatába körül. Szegény 
és tanítás dijat nem fizető gyerme
ket is vesz ugyan, de lehetőleg kor
látolt számban. Ezek azután sok 
esetben kiszorulnak az iskolából tel
jesen.

Annál inkább kiszorulnak az 
oly felekezetű tanulók, ^akiknek fe
lekezetű iskolát fenn nem tart; mert 
ezek más felekezet iskolájába be
jutni egyáltalában nem is igyekez
nek, nem is óhajtanak. Ennek kö
vetkezése azután az a szomorú kö
rülmény, hogy — miként eralitóra 
— városunkban is harmadfélszáz 
gyermek van iskoláztatás nélkül.

Kir. tanfelügyelőnk, aki úgy vá
rosunk, mint vármegyénk tanügyó- 
nek készséges és buzgó előmozdítója, 
e baj ellen már is megtalálta az or
vosságot a jövő tanévtől kezdve, a 
mikor mar anyagi okok a szülőt 
nem tarthatják vissza attól, hogy 
gyermekét iskolába küldje. A jövő 
tanévben u. i. életbe lép a feleke
zeti iskolákban is a népoktatás in
gyenessége. Miután a felekezetek az 
államtól iskoláik fenntartására anyagi 
segítségben részesülnek, viszont szol
galat fejében meg lehet kívánni, 
hogy szükség eseten minden iskola 
annyi tanulót vegyen fel, amennyit 
tényleg befogadni képes. Ebben az 
esetben pedig csekély kivétellel a 
harmadfélszáz tanköteles is, mert a 
felekezeti iskolák befogadási képes
sége ezt lehetővé teszi.

Egytőlegyig természetesen nem 
iskolázható be minden tanköteles 
gyermek, mert ezt |az eszményi 
állapotot legfeljebb csak kel
lően megközelíteni, de teljesen ol- 
érni soha sem lehet. S ha ez or
szágszerte mindenfelé igy lesz, — 
aminthogy bizonyára igy lesz — 
akkor az ingyenes elemi népoktatás 
korszakalkoto intézménye abban as 
irányban is korszakot fog alkotni, 
hogy el fogja tüntetni az eddigi be 
nem iskolázott tanulók nagy számát, 
kivált ha az arra hivatott közigaz
gatási tisztviselők kellő eréllyel és 
szigorúsággal fogják támogatni a 
taiifelügyelőség ez irányú munkás
ságát. Ezen pedig kételkedni nincs 
okunk.

— fobr. tf.

Választási kombinációk. Még jófor
mán alig hangzottak el a kormány 
köréből azok a kijelentések, melyek 
a közeli választásokra ungeduek 
következtetni, máris megindultak a 
kombinációk egyes kerületek jelölt
jeire vonatkozólag. Lapunk más he
lyén közlünk — komolynak egyál
talán nem vehető forrásból — két 
kombinációt és ime itt adhatunk 
már egy harmadikat is A Budapes
ten egyszer hutenkiut megjelenő 
„Héttői Hírmondó4 c. politikai lap 
legutóbbi számában ugyanis a kö
vetkező hir látott napvilágot.

„A raádi kerületben mozgalom 
indult meg gr. S e r é n yi Béla

L a p u n k  A  o l d a l *
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földraivelésügyi miniszter föllépte 
tésére. A mostani képviselő B o r- 
n á t h Béla. Serényitől a hogyaljai 
érdekeltség a bortermelés és bor
értékesítés kérdésének megoldását 
várja.44
Es ezt a hirt már komolyan kell 

venni, mert a „H. H.“ a kormány 
lapja és információt egyenesen a 
kormány köréből kapja. Ügy látszik 
tehát, hogy Serényi gróf urnák a 
raádi kerületre fáj a foga. Hát csak 
fájjoti. Megválasztva azonban nem 
lesz, mert a „hegyaljai érdekeltség4* 
Serényi gróf úrtól csak egyet vár,
— hogy minél előbb pusztuljon mi
niszter társaival együtt arról a hely
ről, ahová a nemzet akarata ellenére 
fészkelték be magukat a nemzeti jo
gok letörésére.

Az első fecske
vagy

Barthos József
mint

politikai megbízott.
Alig kelt híre annak, hogy vá

lasztások lesznek, megyénkben meg
jelent már az első fecske egy poli
tikai ágens képében. Barthos József 
nyug. főszolgabíró — van-e ki e 
nevet nem ismeri — a múlt héten 
hirtelen betoppant Újhelybe, hogy
— mint ő mondja — a kerület vá
lasztóinak hangulatát tanulmányozza. 
A tanulmány ut a Kovacsicsné-fóle 
étteremben kezdődött, a Központi 
Kávéház kártyaasztalánál folytató
dott és a főispán ebédjén végződött.

A fentebb elmondott tanulmányo
zás közben aztán „fontos politikai 
nyilatkozatokat44 is tett Barthos ur, 
igy többek közt azt is, hogy az 
újhelyi kerületben Busa Barna ellen 
Andrássy Gyula grófot, az olaszlisz- 
kai kerületben pedig Nagy Barna 
ellen Windisehgraets Lajos herce
get lépteti fel a kormány és hogy 
ő azért jár itt, hogy a kerület han
gulatát megösmerje. Sőt már a han
gulatról is tett kijelentéseket és meg 
állapította, hogy 11 kormány jelöltjei 
fényes győzelmet fognak aratni.

Legérdekesebb volt azonban a 
„politikai nyilatkozatok44 közt a fő- 
ispáni állásra tett kijelentése. Hite 
les, sőt leghitelesebb forrásból nyert 
információk alapján kijelentette, hogy 
a megye főispánja Mtestiét Gyula 
marad. Azonban — amii kizártnak 
tart, — ha Moczuer vonakodnék 
megmaradni, óhajtani fog ja  dr. Mol
nár Béla kinevezését, mert ez eset
ben ő lenne a hernyó-felügyelő. Az 
előleget azonban úgy látszik már 
megkapta. Tanulmány útjára már 1. 
osztályú szabadjegy gyei jött, melyet 
ugyan egyelőre csak mint „hírlap 
iróM, az „Iparvédelem44 c. nyilvános
ság kizárásával megjelenő lap mun
katársa kapott. Ezt meg is érde
melte, mert sokat tevékenykedett 
még főszolgabíró korában az ipar 
és kereskedelem érdekében. Hogy 
mennyit, arról gr. Hadik Béla cse
veghetne sokat.

De nemcsak Ujhelyben járt Bar 
thos, hanem Tolcsván is és ott is 
korcsmában kezdte a tanulmányozást, 
a befejezés azonban — miután Tolcs
ván főispán nincs — ugyancsak a

korcsmában történt a jó hegyaljai 
cefre társaságában.

Elmondottuk mindezt nem azért, 
mintha csak egy cseppet is komo
lyan vennők az egész dolgot, ha
nem csupán a történeti hűség ked
véért, hogy következtethessenek a 
kormányra. Mert, hogy milyen le
het az a kormány, melynek Barthos 
József a politikai megbízottja, — 
azt mindenki tudja.

A szabad líceumból.
A szabad líceumban, mely egyre 

nagyobb látogatott: ágnak és meg
érdemeli pártolásnak örvend, utóbb 
dr. Jámbor György főgymnasiumi 
tanár, Gyulai Károly polg. leányis
kolái igazgató és dr. Ligeti József 
orvos tartottak érdekes előadásokat.

Jámbor György az „alvásról és 
álomképekről4* értekezett. Tudomá
nyos színvonalon álló, de ennek da
cára is népszerű modorban tartott 
előadását mindvégig feszült figye
lemmel és érdeklődéssel hallgatta a 
szép szánni distingvált közönség. Az 
alvás fontosságáról, mibenlétéről, az 
álomképek keletkezéséről, okairól, 
összefiiggés- rol a gyakorlati élettel, 
az emberi gondolkozás képzettartal
mával a tudomány mai álláspontjá
nak megfelelően tájékoztatta a hall
gatóságot, melynek szellemi élvező 
tét előmozdították azok a gyakor
lati példák és derűs képek, melye
ket előadásába szőtt s melyekkel 
előadását mintegy szemléletessé tette. 
A hálás közönség az értékes elő- 
dást megérdemelt tetszéssel fogadta.

Gyulai Károly a középkor műve
lődési viszonyaival ismertette meg 
hallgatóságát. Érdekes és nagyon 
tanulságos előadásában a középkor
ban nagyobb szerephez jutott népek, 
s ezek közt főleg a görögök, ró
maiak, feniciaik, egyiptomiak stb. 
kultúráját, jelesebb férfiak és tudó
sait ismertette, majd a nevezetesebb 
földrajzi utazók életéről és felfedező 
útjairól emlékezett meg. Különösen 
érdekes képet nyújtott a Polo test
vérek, főleg Marco Polo velencei 
földrajzi és történelmi iró fontos in
diai útjáról és tartózkodásáról. Az 
elegáns és biztos előadásmód még 
csak növelte az előadás szép 
sikerét.

Ligeti József e hó C iki előadásá
nak tárgyát természetesen az egész 
ségtan köréből vett**, az egészséges 
életmódról adván elő nézeteit. A kö
zönség, mely ez alkalomra zsúfolá
sig megtöltötte a városház tanács
termét, nem csalódott várakozásában, 
amelyet az orvosi kar e rokonszeo 
vés, népszerű tagjának előadásához 
fűzött. Nem talait akadémikus, el
vont, élvezhetetlen fejtegetésekre, 
hanem igazán kedves, élénk, szel
lemes csevegő modorban tartott elő
adást élvezhetett, melynek során 
főleg a gyomor, tüdő és s z í v  kóros 
állapotáról és ez állapotok bekövet
kezésének megelőzését célzó helyes 
életmódról nyújtott ismertetést. A 
közönség zajos tetszéssel jutalmazta 
az élvezetes előadást.

H Í R E  k.

— A nöegyleti hangversenyről Az
elnökség részéről arról értesülünk, 
hogy Kabos Ede helyett, ki családi 
gyásza miatt kénytelen volt lemon
dani a f. hó 12-iki hangversenyen 
való közreműködéséről, Sarkady A1 a 
dárt a Vígszínház kiváló művészét 
sikerült megnyerni az estély szá
mára. A szereplő művészek már be- 
küldték a nagy gonddal összeállított

műsort, melyből kiemeljük a Kom- 
lóssy Emma számait, aki „Tatárjarás44- 
ból és Lehár legújabb nagysikerű 
operettjéből a „Luxenburgi grófiból 
fog énekelni, azonkívül Oláh Rudi 
kísérete mellett népdalokat fog éne
kelni.

Valkovszky Elek haldoklik Val- 
koiszky Elek, a sikkasztó városi 
pénztárnok úgy látszik mégis csak 
megszabadul a földi igazságszolgál
tatás elől. Az a seb, melyet még 
olfogatása eiott ejtett ünkezével fe
jén, fogja halálát okozni. Megírtuk 
annak idején, hogy Valkovszky fejé
ből nem sikerült az egész golyót 
eltávolítani, egy csontszilánk bent 
maradt a fejében. Ez a csontszilánk 
siilyedni kezdett és az agyhártyához 
érve ott komplikációkat okozott. 
Szombaton, f. hó 5-én agytályogot 
állapítottak meg Valkovszkyn or
vosai és ezért a köz kórházba való 
szállítását javasolták az ügyészség
nek. Szombaton délben történt az 
átszállítás és a délután folyamán 
annyira rosszabodott állapota, hogy 
papot hivattak, aki feladta neki az 
utolsó kenetét. Estefelé aztán elvesz
tette eszméletét és azóta ilyen álla
potban vívódik a halállal. — Kezelő 
orvosai már feladjak minden re
ményt arra, hogy óletét megment
hessék. — Halálát minden pillanat
ban várják. — Érdekes, hogy hét
főn kellett volna Valkovszkynak új
ból a bíróság elé állani, hogy szá
mot adjon egy váltóhamisításról, 
melyet ugyancsak felesége nevére 
követett el egy a „Mezőgazdasági 
Bank44 bán elhelyezett váltón.

— Eljegyzés. Rösler Mór besztercei 
fakereskedő eljegyezte Li/sehits Adolf 
helybeli sörnagykereskedő leányát. 
Margitkát.

— Táncmulatságok. Végére értünk 
a farsangnak. Rövid idő állott ren 
delkizózésére a mulatni vágyóknak, 
mert a farsang ideje nagyon rövid 
volt. De városunk közönsége alapo
san kihasználta a rendelkezésére ál
lott rövid időt is, mert egymást kö
vették a mulatságok. Most is, a 
far.-ang utolsó négy napjának mind
egyikére esett egy-egy mulatság. 
Szombat este az állami altisztek és 
hivatalszolgák, vasárnap este a Katho 
likus kör, hétfőn este a honvédal
tisztek rendeztek szépen sikerült 
táncestélyeket a városi színházban. 
— A honvédaltisztek mulatságát egy 
rövid szinielőadás előzte meg. Marná 
Tivadar főhadnagy „A detektívek44
c. szépen sikerült bohózatát adták 
elő jo előadásban helybeli műked
velők. Szép sikereket értek el sze
repléseikkel: Péchy Jenő, Kantóni 
Bé a, Jenik Béla, Krisch Mariska, 
Novak Piroska, Forgách Gyula, Brez- 
nay Imre, Lukács Erzsiké, Hutka 
Mariska. Krisch Gizella, Fehér Pál, 
Heimlich Árpád, Nagy Piroska, Rü- 
mer József, Ivanicsko János és Me- 
zőssy József. A szinielőadást meg
előzően még P é c h y Jenő énekelt 
aktuális kuplékat és a kassai hon
védkerületi zenekar játszott egy 
nyitányt nagy hatás mellett. — A 
farsangot a mérnökök táncestélye 
fejezte be, amely e szezon mulat
ságai közt a legsikerültebb volt. A 
négyeseket mintegy 100 pár táncolta. 
A mulatság a késő reggeli órákig 
tartott O l á h  Rudi muzsikája mellett.

— Eltoloncolt cseledek. A cseléd- 
tartó gazdák tudják legjobban, hogy 
mennyi vesződéssel jár a cseléd- 
tartás. A sok rossz cseléd nap-nap
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mellett gondoskodik arról, hogy 
szolgálatadó nőjének bosszúságot 
okozzon. Ilyenkor a cselédek ellen 
a rendőrséghez fordulnak panasszal, 
ahol a cselédtörvény fennálló sza
bályai szerint alkalmazzák a bünte
tést a cselédekkel szemben. Bár a 
cselédtörvény elég kíméletes meg
torló intézkedést ir elő, — a rend
őrkapitány' újabban a legszigorúb
ban jár el a gazdájuk ellen feljelen
tett rossz cselédek ellen. Csaknem 
minden héten akad egy-kettő, akit 
elzárási büntetésének elszenvedése 
után illetőségi községébe toloncolnak, 
nehogy vele más szolgálatadónak is 
baja legyen. A hétfői nap folyamán 
három ilyen cselédet toloncoltak 
haza. kik azzal szolgáltak rá erre a 
szigorú eljárásra, hogy szolgálatukat 
minden ok és felmondás nélkül el
hagyták és megtagadták. Amennyire 
helyes a rendőrségnek ez a szi
gorú eljárása, annyira szükségesnek 
tartjuk ezt az egyedül célravezető, 
radikális intézkedést közölni, 'hogy 
ezek az esetek is elrettentő például 
szolgáljanak a jobb érzésű cselédek
nek,

— A yalszecsi Kereskedelmi Kör 
megnyitása A gálszécsi Kereskedelmi 
Kört vasárnap, f. hó 6-áu nyitotta 
meg ünnepélyesen l l o c h s t a d t e r  
Samu, a kör elnöke nagyhatású be- 
széd kíséretében. Indítványára a kör 
táviratilag üdvözölte a kassai keres
kedelmi és iparkamarát, melyre a 
kamara meleghangú táviratban vá
laszolt.

— A város szegényeinek. I s ó p y
Zoltán és dr. B a j u s z  Zoltán urak, 
a folyó évi január hó 22. és 23 án 
a vármegyeházán rendezett táncmu
latság jövedelméből 192 korona 87 
fillért küldtek ái hozzám, hogy ez 
összeget a város legszegényebb munka 
és keresetképtelen egyénei közt ki
osszam. A midőn nevezett uraknak 
ezen jótékonyságot gyakorló eljárá
suk közzétételét kérem, a váro.-i ta
nács nevében nekik ezért köszönetét 
mondok. Sátoraljaújhely, 1910. évi 
február hó 4 én. — R e i c h a r d Sa
lamon, polgármester.

— Tancmulatsag és szinielőadás 
Liszkán. Az olaszliszkai társaskör f. 
hó 7 én nagysikerű táncmulatságot 
rendezett a városháza nagy tanács
termében. A táncmulatságot szini
előadás előzte meg. Színre került 
„Hol a hozomány44 c. 2 felvonásos 
vígjáték és a „Szórakozott apák44 c. 
1 felvonásos bohózat. Műkedvelőktől 
sohasem látott sikerrel kerüilek 
színre e darabok, mely sikerhez 
nagyban járultak hozzá: Özv Pri- 
hoda Eteléné, Zborav Emma, Asz
talos Gyuiáné, Sztráz.-ik Bözsi és 
Klári, Neuwirth Aranka, Deiujén 
Erz.-ike, Doniján Ferenc, Blaszovics 
György, Kalotaszegi András, ifj. 
Zboray Géza, Gagy i Károly, Güőz 
Lajos és Zombory Béla. A két szín
darab előadása közti időben ifj. Zom
bory Géza tárogató zott nagy si
kerrel.

— Ismét a fegyver. Berettőn f. hó 
0 an S u l y o k  István, egy 18 éves 
suhanó apja fegyverével sétára in
dult barátai kíséretében. A kapuban 
a szomszéddal: H á r m á n  Jánossal 
találkozott s tréfából ráfogta a fegy
vert, mely elsült s Hármán holtan 
rogyott össze. Sulyok megszökött s 
a csendőrség körözi. A szerencsétle
nül járt Hármán községi pásztor volt 
s 4 kis gyermek siiatja.

— Országos vásár. Sátoraljaúj
helyben folyó hó 7-én tartották meg 
az úgynevezett Apollónia országos 
vásárt. A kedvező időjárásnak tu
lajdonítható, hogy a vásár népes 
volt. Különösen a hecskei vásártér 
volt sűrűn ellepve emberáradattal 
és rendkívül sok szarvasmarhával és

jYíagyar~)"rane?ia biztosító intézet sátoraljaújhelyi 
főügynöksége Landesmann jYíiksa és (Társánál

Sátoraljaújhely, Rákóczi-utca 1. sz.
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lóval. Régen nőm volt a szarvas- 
marhavásár oly forgalmas, mint a 
hétfői országos vásáron. Úgy a lo
vaknak, valamint a szarvasmarhák
nak közepes áron nagy kelendősége 
volt, csak sertéseket hajtottak fel 
csekély számban, molvek rendkívül 
magas árakon keltek el. Lent a vá* 
rosban a kereskedőknek és iparosok
nak már gyüugébb volt a vásárja. 
Itt jóval nagyobb volt a kínálat, 
mint a kereslet, a mi nálunk — saj
nos — régi baj, amely megváltozni 
nem akar.

— Szerencsétlenség a tanyán. A
Sárospatakhoz tartozó Gyürgy-sarlo 
tanyán súlyos baleset értő M a j o r o s 
János koésist. A mint F a j I e r Jó 
zsef szolgalate.dója udvarán fát vá
gott, a fűrészelt fadarab a tőke alól 
kiugrott és Majoros a fejszével tel
jes erővel lába fejébe vágott. A sú
lyosan sérült fiatal embert a hely
színéről a helybeli „Erzsébet" köz• 
kórházba hozták gyógykezelés végett.

— Betöréses lopás Folyó hó 7-én 
este 7 és 9 óra között, mig özv. 
Szemerády Lajosnó szül. Faragó 
Jolán Kossuth Ferencz-utcai 11 
szánni lakásáról távol volt, ösm< rét
ién tettes álkulcscsal felnyitotta a 
lakás ajtaját és a következő tárgya
kat ellopta: 60 korona készpénzt, 
mely két drb. 10 kor. arany, egy 
drb. 20 koronás papír és kb. 20 ko
rona ezüst érme pénzből állott, egy 
női arany’ apró) szemű nyakláncot, 
rajta emaiiiirozott Mária függővel 
44 korona értékben, egy sima szög
letes arany női karkötőt, rajta biz
tonsági láncocskaval 30 korona ér
tékben. A tettest keresi a rendőrség.

— Lopás a pályaudvaron. Z o 11 án 
Izsák máramarosszigeti lakos kárára 
ösmeretlen tettes egy január hé 
30-án Máramarosszigeten ide fel
adott s itt f. hó 1 -én kiváltott kof 
ferjából állítólag a helybeli állomá
son ellopott 50 pár fekete azsuros 
női harisnyát, 20 pár női és 2 pár 
férfi glaszé keztyüt. Az állomásfő
nökség feljelentésére a rendőrség 
megindította a nyomozást.

— Nyilvános számadás A „Bod
rogközi Függetlenségi Kör" által f. 
évi január hó 23 án rendezett far
sangi táncmulatság tiszta jövedelme 
a vigalmi bizottság által megejtett 
leszámolás eredményeképen 297 to- 
ronát tesz ki. Ezen összeg a „Bközi 
függetlenségi kör" alaptőkéjének 
gyarapítására íordiltatoit. Ezen al
kalomból felülfizettek, illetve jegyei
ket megváltották : Br. St-nnyey Mik
lós orsz. képviselő és br. S. nnyey 
István 100—100 kor., Dr Szmre- 
csányi Béla 30 kor., Meczner Béla 
20 kor . Bencsik István 8 kor., Gott 
ségen József ö kor., Szabó Sándor 
(Nagyrozvágy), Deutsch Mihály 5—ö 
korona, Dr, Farkas Róbert 4 kor., 
Dobay Lajos (Nagygéres), Dr. Tárcy 
J'ál, Móré Gyűli., Gottségen Samu 
(Ungvár), I. Zlot7ky Fái 3—3 kor.. 
Aczél Izidor, Udvarhelyi Béla, Gaál 
Lajos, Eperjosy József (Ki.-sgéres), 
Dr. Weiuberger József, Dr. Fuchs 
Emil, Keresztury József (Nagygéres), 
Oksuczky Zoltán. Dr. Lengyel László, 
Kottán György (Nagyrozvágy) 2 —2 
korona, Orbán Balázs, Szoták J..nos 
(Boly), Kozma Árpád, Tóth István, 
Zvolenszky József, Kulcsár István, 
Kemechey József, Gassper Vilmos 
(Sátoraljaújhely), Szűcs Gusztáv, 
Balog András (Nagygéres), Tutko- 
vits János, Soltész -Józset, Frincz 
Aladár 1 — 1 korona. — Fogadják a 
nemeslelkü adakozók a független 
ségi kör hálás köszönetét nagylelkű 
adományaikért, a mely ténykedéseik
kel tanujelét adták a mmzeti ügy 
és a függetlenségi eszmék megva
lósítása s diads'ra irányuló együtt 
érzésüknek. — A „Bodrogközi Füg 
getlenségi Kör" képviseletében: Dr. 
Farkas Róbert elnök, Fau'iczky 
Gusztáv pénztáros, I. Zlotzky Fal 
jegyző.

—4 A rendőrség január hónapban
Schmiedt Lajos rendőrkapitány f. 
évi január havi jelentéséből vesszük 
és közöljük a következő adatokat: 
A személy- és vagyonbiztonság az

elmúlt hónapban általában véve ki
elégítő volt. Lopás büntette 5, lopás 
vétsége 20, egyéb bűneset vagy 
vétség 14 esetben fordult elő, ille
tőleg ennyiszer foganatosíttatott nyo
mozás. A bűm - tok közül megem
lítendő, hogy december és január 
havában a/, „ungvári" pince telepen 
ü/.v. Teioh Zsigmondné, dr. Székely 
Albert, Z nner Henrik, B-ttelheim 
Sándor, Waller Mér és Somogyi Ber
talan pincéit feltörték s azokból a 
károsulsak becslése szerint 1600 ko
rona körüli értékű bort és szeszt el
loptak. A tetteseket a rendőrségnek 
Mattá János, Vaskó László és iij. 
Takács János itteni napszámosok 
személyében sikerült kézkeritonie, 
amikor az ellopott borok stb. ital- 
nemiiek nagyobb része is megke
rült. Ebből az alkalomból, tekintet
tel arra, hogy az „Ungvári" pincék 
évek óta őrizetlenül vannak, addig 
is, mig a pinceőrzés kérdése végle
gesen rendeztetnék, a pincetulajdo
nosok hozzájárulásával «*s azok köz
ségére az őrzésre ideiglenesen a 
múlt hó 15-től 2 éjjeli őrt alkalma 
zott a rendőrkapitány. Baleset be- 
je'entés beérkezett 0, jelentéktele
nebb sérülésekről. A kihágási ikta
tóba beérkezett 121 ügy darab. Mint 
a közbiztonságra veszélyes, eltolom 
coltatott, kiutasittatott és kiiiltatott 
Ö8 idegen illetőségű egyén. Ameri
kába kivándorolt 4 egyén, vissza 
nem tért senki. Kóbor cigányok it- 
teo nem, azonban a vidéken garáz
dálkodtak, több betür-st és rablást 
követtek el, mig végre az újhelyi 
csendőrség őket vár- sunk határában 
letartóztatta. A tettes a bűnjelekkel 
átadattak a kir. ügyészségnek, itt 
hagy ott 14 éven a üli gyermekeiket, 
szám szí rint hatot, mint züllötteket, 
a munkácsi m. kir. gyermekmen- 
helybe szállíttatta és a cigányok lo
vait pedig elárvereztette^a rendőrség 
Az elmúlt hónapban beérkezett ösz- 
szesen 900 ügy darab. Ebből kiosz
tatott : 1. Rendőrkapitánynak 210
ügy darab. Eiiutéztetett 2U8, elinté
zetlen 8 2. Reudőralkapitanynak 206 
ügydarab. Eiiutéztetett 243, elinté
zetlen 23. 3. Rendőrbiztosnak 303 
ügydarab. Eiiutéztetett 291, eliuté- 
zethn 12. 4. Eeiidőrtolínoknak 181 
ügydarab. E intézteiéit 169, elinté
zetlen 12 .

Aki s  gyermek elpusztul?
Adjon neki SCOTT féle csukamáj

olaj Emulsiót és ürömmel fogja ta- 
pusztulni, hogy állapota azonnal 
jobbra fordul, hogy csakhamar fej
lődésnek indul és jókedvűvé válik.

A SCOTT féleEmulsió
már gyakran visszaszéli 
tolta szüleiknek szereteti 
gyermeküket a halál ka
pujától.
A SCOTT féleEmuIsiő
a legkiválóbb úgy tiszta
ság, valamint az emészt
hetőség és gyors Itatás

a* EmuUi"tekintetében.vA sarl.4sn.il a

mttwr’ii'.'i- A SCOTT fele Emulsio a
J í*»* t’.1'  k“. . j1 ű k  18  b  k  i v  al o b b .

"v’ra o "1”' ««<*«« üveg ára 2 K 50 f.
Kapható minden gyógy tárban

/ablaktisztításra
és s?aks?erű

parkettisztitásra
ajánlkozik

jN Í a g y  János
/tpponyi-utê a )7

IRODALOM.

Valódi magyarság
Az i más nyelvekben is i  kivéve 

az angolt, a melyben csak akkor t 
ha rövid, de ha hosszú, akkor ön
magában diphtougust képez, vagyis 
kettős hangja van; ezt azonban le
ltet magyarosan Írni, ak kár ai akár 
még inkább <//-nak Írjuk. Csakhogy 
akik most magyarosan írjak, u/’-nak 
írják és ez már nem jól van. Azt 
hiszik, hogy a hang azonos a német 
fi hanggal, ezért teszik az a betűre 
az éket, hogy éles á legyen, holott 
épen ellenkezőleg van a dolog, mert 
az angol épen tompa, valósággal 
magyaros a iiang-.t ejt ilyenkor. Ne 
írjuk tehát „sztrájk", de „sztrájk". 
Ugyanígy all a dolog az y-nal is, 
hu hosszú hangzása van.

Az a betűre nézve azt mondhat
nám. hogy ez bizonyítja leghatáro
zottabban, hogy az idegen szavakat 
és neveket magyar Írásmóddal Írni 
nem lehet. Köztudomású, hogy a szláv 
és a latin nyelvekben nem létezik 
az a hang, a mit mi rövid a-nak 
nevezünk, a mint ezt a betűt mond
juk például a „magyar, zab, kalap, 
farkas" stb. szavakban, — do azt a 
szlávok és latinok — (ola'zok, fran
ciák stb.) röviden és még is élesen 
i jiik, élesen mint mi az a betűt, de 
még is röviden. Ezt akarnák kife
jezni a magyar írásmód követői, 
mikor az ilyen szavaknál az a be
tűre ékezetet tesznek és Írják pél
dául a francia „marquis" szót „már- 
ki“-nak Ezt a szót igy olvasná, hogy 
a francia meg sem értené épen 
megfordítva, mert az első szótagot 
húzná hosszúra, s a másodikat mon
dám röviden, holott épen megfor
dítva van. Sokkal jobban megköze
lítené a helyes kiejtést, ha ezt a 
szót igy ir ok „márki". Röviden u 
útin es sziáv a hangol magyarosan 

kiírni nem lehet.
De teljes lehetct'enség az aangol 

nyelvtanban rövid <*-nak nevezett 
hangot a latin abc bármely betűjé
vel visszaadui. Ez egy oly sajátságos 
hang, a mely az elöltem üsiuert 
nyugoti nyelvek egyikében sincsen, 
az a és / közt van, de teljességgel 
nem a és teljességgel nem e. Es azt 
lehet mondani, hogy talán épen ez 
fordul elő legtöbb angol szóban. 
Ilyen például a „mán, bad, can, hat" 
stb. vagy „eapluin, baiiner, mániáin" 
szavakban, vagy „G adstone, Cham
berlain" stb. nevekben. Hiába kér
dezné valaki — a ez vagy e'i meg
lehet, hogy a francia fülének úgy 
látszik, hogy közelebb van az <*hoz, 
a magyar ember fűiének az rhez, de 
sem az egyik, sem a másik, épen 
oly messze jár az igazságtól aki 
<fval, mint a ki evei Írna, határozot
tan sem egyik sem másik’ nincs ra 
betű a la.ni abc ben, tehát magyar 
betű sincs, magyarosat! kiírni egy
szerű lehetetlenség.•

Úgy hiszem, eléggé bebizonyítot
tam ezekben, hogy az idegen szu 
vakat és neveket magyar Írásmód
dal Írni részint nem észszerű, részint 
teljesen lehetetlen. Mondjunk ie to
llat e különben is indokolatlan rósz 
szokáséi és írjuk az idegen neveket 
és szavakat csak úgy, a hogy az 
illető nemzet írja.

Matolai Etele.
(Vége.)

— A zenepiac szenzációja a •Ze
nélő Magyarországának ép most 
megjelent 398 ik füzete. Minden ze
nebarát előfizet a „Zenélő Magyar- 
orszag" zongora és hegedű zenemű- 
folyóiratra, Munkatársai a legneve 
sebb hazai és külföldi zeneszerzők. 
Minden évfolyam 240—240 zeneol
dalon, 200—200 korona bolti árt kép
viselő hangjegy anyagot ud eiőfize 
tőinek a modern házi zene minden 
szolidabb válfajából, mini magyar 
nóták, operák, operettek, dalok, vig- 
dalok, müdalok és szalondarabok,

indulók, keringők, táncok, caharet* 
számok, hegedű darabok, legszebb 
és legdivatosabb újdonságait. A leg
jobb zenemüujdouságok legtöbbjo 
először a „Zenélő Magy’arország"-ban 
lát napvilágot. A most meginduló 
XVII-ik évfolyam első (illetve a 
398-1 k) számának érdekes tartalma : 
l. Bodrogi Zsigmond „Szegény ci
gány’ élete" és Lengyel Miksa „Szo
morú az élet magunkba" — szép, 
hangulatos magyar dalok. II. Zeu- 
rich F. „A szivárvány" legújabb 
india iutermezzót. III. Nevin E. vi
lághírű »Rózsafüzér« ciruü dal ma
gyar szüveggol. IV. Greizinger Iván 
hírneves hegedű átirataiból 3 szá
mot, u. ra. 1. »Tudora, hogy vissza
hívsz még eugeraeU, 2. Schubert J .  
• A vadrozsa*, 3. Douizetti, »Lam- 
mermoori Lucia* c. opera részletét 
magán hegedűre. Előfizetési ára a 
magyar csaladok zongoráján nélkü
lözhetetlen, oktatva szórakoztató a 
•Zenélő Magy arország«-nak ; egész 
évre, 24 füzetre (24U zeneoldalra) 
12 korona, félévre (120 zeneoldalra) 
0 korona. Előfizetni a »Zenélo Ma
gyarország* (Klökner Ede) zeneiuü- 
kiadóhivatalaban, Budapesten, Vili. 
József-kőrut 1 1 . ahonnan mutatvány- 
füzetet minden érdeklődőknek kül
denek.

— Két Írói arckép. A „Magyar
Könyvtar“-nak nemrég megindított, 
„írót arcképek" cituü sorozatában 
most második füzetül Beöthy Zsolt 
két munkája jelenik meg, mindegyike 
einlékbeszedképen mondatott el a 
Kisfaludy Társaságában. Az egyik 
Szász Károly sokoldalú Írói tevé
kenységét rajzolja • a lírikusét, az 
epikusét, a drámaíróét és a műfor
dítót, s rajzolja azzal a szeretettel 
és a sz‘*ret**t ellenére is mindig el
fogulatlan, biztos Ítélettel mely Beöthy 
Zsolt kritikai munkáinak lokierael- 
kedöbb sajátossága. A másik Kovács 
Falnak vau szentelve, a múlt század 
negyvenes éveiben nagyhírű és nép
szerű elbeszélőnek és szinmüiróiiak, 
ki már annyira feledésbe merült, 
hogy sokan auraivá fogják hallani, 
hogy volt év, mikor nyolc uj dara
bol adott tőle a Nemzeti színház! 
Kovács Fal rokona is volt Beöthy 
Zsoltnak: nagyanyjának testvérbátyja 
aki tehát haladja körében is meg
figyelhetett, így is anyagot szerezve 
egy régi magyar iró életének ahoz 
a megkapó rajzához, melyet o be
szédben oly mesteri kézzel vetett 
papírra. A füzet ara 30 fillér.

NYILTTÉR.

IBUZIÁSIPHDNIX*
Vese és hólyagbajoknál, a veserae- 
dence idült hurutjainál, hugykő- és 
fűvé ny épződésné), a lék guták és a 
kiválasztó szervek hurutos bántál- 
inainál kitűnő szernek bizonyult. — 
Orvosilag ajánlva. — F ő r a k t á r :  
Tannenbaum Miksa cégnél Saujhely.

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

Kiadótulajdonos :
I.ANDESMANN MIKSA
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Egy csinos irásu egyén a dél
utáni órákra írásbeli munkát el
vállal, szerény díjazás mellett.

Esetleg otthon elv égezhető mun
kát is elfogad.

Cim : a kiadóhivatalban.

257/910.

Árverési hirdetmény.

A sátoraljaújhelyi kir. jbság 909. 
V. 2211/5. sz. kiküldő végzése foly
tán a sárospataki hitelbank 800 kor 
és Sándor Fülüp 42 kor. követelésé
nek és járulékainak kielégítése végett 
1910. évi február ho 10-en délelőtt 
10 es fel orakor Saujhelybeo Ai- 
pádutca ti sz. alatt a vh. szenvedő 
lakásán elárverezem azon 892 koro
nára becsült ingókat melyeket a 
saujhelyi kir. tvszék 19043/909 s il
letve a bpesti VI. kér. kir. jbiróság 
909. Sp. I. 1997/3 sz. végrehajtást 
reudelo végzése folytán a saujhelyi 
kir. jbsági 909. V. 2221/2. szám és 
909. V. 2018/2. számú végrehajtási 
jegyzukünyvekben le és felülíoglalt 
s melyek becsértéke 892 kor. és 1015 
korona u. m. házi bútorokat síb.

Saujhely 1910. január 26-án.
Rosner Imre,
bir. vhajtó.

KLEIN GÉZA
szénüzlete

ajánlja szoba fűtésre:
I. rendű Porosz kó'sze'n 2 frt. 20 
kr. Szalon kó'sze'n 1 frt. 80 kr. 
Porosz brikett, valamint I. r. gáz
koksz jutányos árak mellett ház
hoz szállítva. —- Telefon 64. sz.

M SALGÓTARJANI
K ő s z é n h á n y a  R é s z v é n y  t á r s u l  a t

sze'nterme'kei (szobafüte'sre és ipari czélokra)

KLÁR és NEUMAN cégnél
Sátoraljaújhely

rendelhetők meg. Ugyanott legjobb minőségű apró és 
durva szemű kétszer mosott kovács szén és koksz 

valamint porosz briket kapható.

Superfosfát-mú'trágya. Káli-só.

íla ö ó  ház. TOKAJI BOR
A Matolay Etele utczában lévő 

0 — 8  számú ház, mely 4 lak 
osztályból áll, szabadkézből azon

nal eladó.

Bővebbet ugyanott a tulrjdo- 

nosnál.

FÉLLITER ES PALACKOKBAN o o o o

S Z É K .  K O K S Z
S zoteafütéshcz

C-HŐplóslicz
G yári {izem hez

olcsón és pontosan szállít elsőrendű fűtőanyagot

F L E I S C H E R  ÉS B O L G Á R
BUDAPEST. V Akadémi utca 11.

Bielitz Bialaer Eicompte und Wechsel Bank szénoaitá'yánnk 
magyarországi központi eiaru-itö irodája.

Telefon : 227. Telefon: 150-49.
A K T R A  C 1 T .  K  O  V Á  C S S Z K K .

O S E R S  é s B A U E R
kizárólagos motorgyár

W IEN, XX„ Dresdner-strasse  81-83a.
Magyarországi fióktelep:

BUDAPEST, VI., Podmaniczky-utcza 18.

BENZIN-L0K0M0BIL0S
cséplőszerelvények a legszolidabb kivitelben. 

Benzinmotorok. Szivtígázmotorok.A je le n k o r  legolcsóbb üaem ereje 2 —j  f i l l é r  üzent 
költség ó ra  lóerőn k int. Több száz telep üzemben. 

E lső ren d ű  szo lid  g y á rtm á n y  !
Xedvező fize tési feltételek. Költségvetés és árjegyzék ingyen.
Benzinlokomobilos cslplőtzi r< lv« ii) i ink H l lu k kö2ütt a kö
vetkezőknél tekint)u tők meg íiz« ml en : Ifj. Kohody Pál Bi r- 
ezel, Szabolcs m. Farkas F'erencz Bérezel, Szabolcs ni. Jisko 
Mihály Csemernye, X arannó mellett. l)ürn» r Károly Nagyazar 
Oálscécs mellett. Ziegler Zsigmoml Mogyorós, Mandok niel- 

lett. Kovács Albert Berencs, Patroha mellett.

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

5 kor. — fill. 
3 kor. — fill. 
2 kor. — fill. 
I kor. 50 fill.

Szállítjuk tetszés szerinti mennyiségben, legcél
szerűbben 5 kilós postacsomagokban. Egy pósta- 
csomagba 5 palack fér, küldjük tetszés szerinti 
összeállításban. Ilyen postacsomag küldésénél sem 
csomagolási, sem póstadijat nem számítunk, bér
mentve szállítjuk. — Tegyen próbarendelést!

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

1908. évi szomorodni csak hordókban (20—200 literig), 
három minőségben, literenkint 70. 80 és 90 fillérért. 

Mintát palackokban küldhetünk.

f

BÚZA BARNA ORSZ. KÉPVISELŐ
PINCEGAZDASÁGA TOLCSVA TOKAJ HEGYALJA

Kiadó lakás.
A Főtéren, a sátoraljauthelyi Takarékpe'nztár tulaj

donát képező Lcikovics-féle házban az emeleten 3 szo
bából és mellékhelységektől álló lakás a z o n n a l  
kiadó.

Nyomatott Lundomann Miksa és Társa

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

u. m. olajestckek, ecsetek, jestővászon , ó
ű , m astix jirn iss, öam asztjirniss, reci/terpentin, ó
^  Z Z Z Z Z  lenolaj, paletta stb. ~  V

nagy választékban kapható
| íanőesmann jViiksa és Társa

könyv-, papír-, iró- és rajzszerkereskeíésében
Sátoraljaújhelyben. j|j

kön >, nyomdájában í-átoraljaujhely.
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