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Megyei választások.
polgártársak!

Csináljunk megint egy szép, 
fényes, lelkesítő újhelyi válasz
tást ! Olyat, amilyet már annyi 
sokszor csináltunk, amire olyan 
gyakran és olyan méltán büsz
kék voltunk. Hogy hiábavaló 
legyen minden erőszaka, minden 
édesgetése, minden vesztegetése 
a hatalomnak. Hogy menjünk 
el mindannyian és szavazzunk 
le magunk jószántából, egy fii- ! 
lér nélkül, egy ital bor nélkül a 
függetlenségi párt jelöltjeire.

Csináljunk megint egy olyan 
választást, amilyet csak a derék, i 
lelkes, erős újhelyi polgárság 
tud csinálni. Ez a polgárság, 
amely szegény, egyszerű, amely j 
ezer bajjal, gonddal küzd, de 
amely polgárság előtt kalapot 
emelnek mindenfelé az ország- j 
bán, amely polgárság nevét tisz-j 
telettel és megbecsüléssel emle-j 
getik mindenütt a magyar föl-] 
dón, mert tudják, hogy szegény j 
létére több önérzete, önállósága 
van, mint sok gazdag urnák,] 
mert tudják, hogy szegény lé-] 
téré nincs a hatalomnak annyi] 
pénze, amennyivel megvásárol
hassa, nincs annyi erőszaka, 
amennyivel megfélemlíthesse.

Felséges látvány a z : egyik 
oldalon a hatalom tányérnyalói, 
bérencei, lekötelezettjei, ott folyik 
a bor, gurul a pénz, csattog a 
korbács, —  a másik oldalon az 
öntudatos, független, komoly 
polgárság, amelyet nem bor és 
nem korbács hajszol, hanem 
vezet a polgári önérzet, a be
csületes meggyőződés. És a pol
gári öntudat ereje legyőzi a szol
gaság tányérnyaló hadát.

Legyen úgy most is! A kép
viselőválasztáson legyőztek min
ket. Részeg tótok pálinkagőözs 
szavazatával törték le az újhelyi 
polgárság intelligens többségét 
Most maga ujhely választ, most 
nem zúdíthatják ránk Bodzásuj- 
lak értelmetlen népét. Hát mu
tassuk meg, hogy Ujhely ma is 
az, ami eddig volt I Mutassuk

meg, hogy Újhely nincs letörve 
s nem is lesz soha! Ez lesz az 
értelmiségnek, a polgári öntudat
nak válasza a lere'szegitett nyers 
tömeg képviselőválasztási diada
lára. Ez lesz ujhelynek igazolása 
az egész ország előtt, hogy nem 
azért bukott el itt a választáson 
a függetlenségi zászló, mintha a 
város értelmes polgársága hűt
lenné vált volna meggyőződésé
hez, hanem csak azért, mert 
sikerült a kormánypártnak ezer 
tótot holtra lerészegiteni.

Hadd válasszon a szolgalel- 
küségbe sülyedt Zempie'nvárme- 
gye mindenfelé a mai kormány- 
hatalom szája ize szerint való 
embereket, csak Üjhely marad
jon meg a függetlenségi törek
vésekhez való hűségéhez. Csak 
ujhely legyen bevehetetlen vár 
a kormányhatalom s a főispám 
erőszak számára: ebből a vár
ból visszahódítjuk majd újra a 
függetlenségi törekvéseknek az 
egész vármegyét. De ha Ujhely 
is elbukik, akkor minden re
ményről le kell mondanunk.

Mozduljunk hát meg, polgár
társak ! Hiszen olyan csekély ( 
fáradság, amire szükség van. ] 
Jö jjö n  le mindenki szerdán egy  
p á r p ercre  a városházára s adja 
be u szavazócéduláját. Úgy igye
kezzünk, hogy 4 óráig leszavaz
zon mindenki, mert 4 órán túl 
már nem fogadnak el szavaza
tokat. Aki hivatalban munkát).m 
van elfoglalva, jöjjön a déli 
órákban, 12 és 2 között, akkor 
is lehet szavazni. Ne maradjon 
el senki I

Aki pedig teheti, akinek mód
jában van, járjon ösmerőseihez, 
barátaihoz s bírja rá őket, hogy 
bizonyosan eljöjjenek szavazni. 
Tegye meg mindenki, amit csak 
megtehet.

Érdemes, derék emberek a je
lölteink. Matolai Etele, Dókus 
Gyula, Dómján Elek, Némethy 
Bertalan, Csizy Béla mind régi, 
kedves ismerőseink, tisztelettel,

szeretettel környezett polgártár
saink. De ne is a neveket néz
zük most, — elsősorban arra 
gondoljunk, hogy a független
ségi liszta győzzön. Ha van, aki 
nincs teljesen megelégedve a je
löléssel, aki talán más jelölteket 
jobban szeretett volna, most ne 
erre gondoljon, hanem a közös 
nagy célra, hogy erőnket, össze
tartásunkat megmutassuk. S en
nek a kedvéért hallgattassa el 
kifogásait s adja be változtatás 
nélkül a mi lisztánkat. Hiszen 
csak öt helyre választhatunk, 
hogy is lehetne hát mindenkit, 
aki arra érdemes volna, felvenni 
a jelöltek közé ? Ne az legyen a 
kérdés, hogy kik a jelöltek, ha
nem az, hogy akarjuk-e a füg
getlenségi liszta diadalai. Ez, 
egyedül ez lebegjen mindenki 
szeme előtt s igy szavazzunk!

cs ne féljen senki. Állami, bí
rósági, pénzügyi, dohánygyári, 
vasúti, postai tisztviselők, alkal
mazottak szavazhatnak bátran. 
Titkos a szavazás, senki sem 
üldözheti miatta őket. S attól se 
kell tartaniok, hogy m gis meg
lesik, hogy melyik cédulát adták 
be, mert a cédulákat a mi ős
vezérünk, Matolai Etele fogja bez 
szedni.

Kérek minden függetlenségi ér
zésű választót, jöjjön el szavazni. 
Hadd legyen mindannyiunknak 
öröme az összetanásban, a dia
dalban

Mikor a pénz és erőszak a 
a képviselőválasztáson elbukta
tott engem, meghatóan, feledhe
tetlenül szép elégtételt szerzett 
nekem Ujhely közönsége. Sze
rezze meg most még azt az 
elégtételt is, hogy juttassa dia
dalra a függetlenségi lisztát. Ha 
ezt megérhetem, elfelejtek min
den méltatlanságot, minden ke
serűséget s boldogan és büszkén 
fogom hirdetni, hogy Ujhely ma 
is Kossuth Lajos városa s hogy 
nincs nemesebb, hivebb, magya- 
rabb, tiszteletreméltóbb polgár
ság ebben az országban, mint 
Ujhely polgársága!

Ezt kérem én évtizedes közös 
küzdelmeink emlékére hivatkozva 
az én jó polgártársaimtól!

B ú za  B a rn a .
#

A megyebizottsági választások 
az egész vármegyében novem
ber 23-án lesznek. Ujhelyben öt

helyre kell választani. A függet
lenségi párt a választás dolgá
ban felhívást küldtött szét a vá
lasztókhoz, amelyben részletesen 
adják okát annak, amiért a je
lölés szükségessé vált és egyben 
kérik a választóközönséget, hogy 
holnap vasárnap d. u. 4 óra
kor jelenjenek meg a függet
lenségi körben tartandó érte
kezleten, amelyen részletesen 
megtárgyalják majd a választás 
módozatait

Valami készül.
jlíire jó a pénzügyi szakelőadás ?

A családi célokra kihasznált 
[pénzintézetek.

Tessék majd visszaeruiékozni arra, 
amit most Írunk. Előre bejelentjük, 
hogy valami készül az uralkodó 
családban. Már t. i. a mi várme
gyénk uralkodó csaladjában, a ma
gas főispáni famíliában.

Ne tessék megijedni, hogy mi 
most belső családi ügyekbe avat- 
kozuuk. Távol áll ez tőlünk. Csak a 
közügyekbe vágódó családi politika 
újabb sakkbuzásnira akarjuk figyel- 
tucatétui a közönséget.

A nagy sa k k já té k o s .

Mert olyan ez valóban, mint egy 
sakkjáték. A játékos húz ide is, oda 
is, az ember nézi s eleinte alig sejti, 
hogy mit akar elérni, hová akar 
jutni azokkal a húzásokkal. Csak 
később, mikor már sikerül a dolog, 
akkor látja, hogy mi volt a cél, s 
hogy azok az eleinte érthetetlen 
búzások mind unnak a célnak az 
eléiésére voltak tervszerüleg csinálva.

A z se n iá lis  hadvezér.

Regényekben olvas csak az em
ber olyat, hogy milyen messzelató 
ésszel szövögeti egy nagy család 
feje a családi érdekek hálóját. Rgyes 
lépései közt alig érti az eiuher az 
összefüggést, alig látja a célt s csak 
a végén veszi észre, hogy az mind 
egy nagy eredmény elérésére veze
tett ügyes hadjárat volt.

Je le n s é g e k .

így látunk mi most az uralkodó 
családban feltűnő s egyelőre érthe
tetlen jelenségeket, amelyek azon
ban bizonyára mind tervszerű, kiszá
mított dolgok, amelyeknek mind 
megvan a maguk célja s amelyek
kel valami előttünk még ismeretlen 
eredményt akar s fog is elérni a

A választás ügyében

érteizczlet
holnap vasárnap d. u. 4 ó ra k o r

lesz a függetlenségi körben.
L o p u n k  n i n i  h* A h u v  G  ö le ln i.
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furfangos elméjű raéltóságos csa
ládfő.

Grósz és Grünbaum.
Történnek szokatlan, különös, meg

lepő dolgok. Például: az újhelyi 
pénzemberek vezére, Grünbaum Si 
raon, — nyilván felsőbb intésre — 
Grósz Dezső főispani belső titkos 
tanácsossal együtt összehív egy 
gyűlést az osztrák-magyar bank egy 
fiókjának Űjhelybe hozatala tár
gyában.

Ez egész rendes dolog. Tényleg 
helyes, ha ebben mozognak. Mert 
ha rendkívül keveset is, de vala
micskét mégis csak használhat Uj- 
helynek az a bankfiók is. Ha egye
bet nem, hát annyit, hogy egy-két 
tisztviselő család ideköltözik lakni.

A magas vendég.

Azonban általános meglepetésre az 
egybogvült újhelyi kereskedők, ipa
rosok és pénzembereR közt egyszerre 
megjelenik Bossenyey Zénó, a sá
rospataki járás föszolgabiraja. Süt 
beszédet is mond. Helyesli, támo
gatja a mozgalmat s biztosítja 
újhelyieket, hogy annak a főispán 
s a képviselő pártfogása mellett si
kere is lesz. Persze lelkes éljenz< 
és taps, azonfelül külön köszönet a 
főszolgabíró urnák, hogy megtisz 
telte a gyűlést.

Mit keresett?

Mit keres a pataki főszolgabíró 
egy újhelyi lokális érdekű gyűlésen ? 
Ali köze neki az ujhelji kereskedők 
és ipaiosok mozgalmához ? Aliért ér
dekli őt az újhelyi bankfiók ügye? 
Hisz ép ilyen jusson a varaiméi, 
hoiuounai, mezőlaborci főszolgabiru 
is eljöhetett s felszólalhatott volna.

No de ez csekélyebb doiog. El 
jött, felszólalt, érdeklődött u bank
fiók iránt, megéljenezték, punktum.

Folytatás.
Azonban mi történik ? Pár nap 

múlva meghívót kapnak a várme
gyei pénzintézetek valami megy ti 
pénzintézeti szövetség közgyűlésére, 
ami soha meg nem alakult, tehát 
nem is létezik. De azért csak jöjjt -

nek a intézetek. O.szeparancsolják 
őket, s ők alázatosan engedelmes
kedve összejönnek egy nem létező 
egylet közgyűlésére.

Miért?

Mért lett egyszerre Dlyan sürgős 
annak a közgyűlésnek a megtartása, 
hogy be se várják a megalakulást s 
már összehívják ?

A közgyűlést pedig ki nyitja meg ? 
Meozner Gyula főispán. Állá! Kezd 
a szög kibújni a zsákból.

A szakelőadó.
No do ez még semmi. Most jön a 

meglepetés, a nagy szenzáció. A 
tárgysorozat negyedik pontja igy 
szól:

// készfizetések kérdése, előadás, 
tartja D r. Bessenyey Zénó sárospataki 
főszolgabíró.

No itt tessék azután tátni, meg
merevedni, hányát vágódni, vagy 
egyáltalában azt est le ki dni, amivel 
a legnagyobb bámulatot és megle
petést fejezik ki az emberek.

Bessenyey mint ember. 

Bessenyey Zénóról tudja mindenki, 
hogy igen .'/ép, magas fiutaltmbur, 
fuispánjelölt, jói haji, jól agarászik, 
vásárol parcellás birtokot, tudja azt 
is mindeuki, hogy vő és lőszolgabiro 
és hogy Jeney Isván igen jól el
végzi a pataki főszolgabírói hivatal 
dolgait, szóv al tudja mindenki, hogy 
rokonszenves, derék úriember, de 
hogy Bessenyey Zénó Ib ii ben leül 
felolvasást tartani a készfizetés kér- 
déséről, ezi Z* mplénvárnii gye uégy- 
százezer lakosa közül nem álmodta 
egy se. Még maga Bessenyey Zénó 
e. Mert az bizonyos, hogy ő sok 

mindennel foglalkozhatott életében, 
do a baukk- rdéssel s a készfizetés 
ügyével annyit se foglalkozott, miül 
a hajdú a harangöntéssel, vagy mint 
mi a mixikói közigazgatásai.

Bessenyey mint tudós. 

Hát — Ludiipesti nyelven szólva 
— hogy jön egyszerre ahhoz Bes
senyey Zénó, hogy rao t Ujhelyben 
a készfizetésről felolv isá-t tartson ? 
Es .. ogy jönnek ahhoz a zeinplén- 
vármegyei pénzintézetek emberei*

fi v in íork iállitás sétahangversenyéről
Irta: B á lin t József.

hogy Bessenyey Zénótól legyenek 
kötelesek pénzügyi tudományt ta
nulni ? . . .

Mindennek van oka-foka.

Tessék rá emlékezni: mindez nem 
történik hiába. Ebből lesz valami, 
Hogy mi, azt magunk so tudjuk, de 
annál kiváncsiabban várjuk. Majd 
kisül. Az bizonyos, hogy nem azért 
van most ez a gyűlés, mintha egy
szerre nagyon sürgőssé vált volna a 
pénzintézetek szövetkezése, hanem 
azért, hogv Bessenyey Zénónak al
kalma legyen a pénzügyi tudását 
bemutatni s kedden az összes pesti 
Inpok jelenthessék, hogy milyen 
magvas és nagy tudásu értekezést i 
tartott Bessenyey óriási tetszés mel
lett a készfizetésről.

Majd meglátjuk !
Hogy mihez van ezekre a szerep

lésekhez szükség: újhelyi polgár
mesterséghez, zalai föispáuságboz, 
vagy még magasabb dolgokhoz, az 
majd elválik. Annyi bizonyos, hogy 
nem hiába történik az, ha Bessenyey 
Zénó a közigazgatás helyett most 
egyszerre a pénzügyi tudományokra 
adja a fejét. — Majd meglássuk ! — 
Magasabb ('ólja van ennek. Nem 
hiába küldték épen Sárospatakról 
szét azokat a meghívókat, S az i- 
bizonyos, hogy a főispán ur nem a 
tzüvetkezés végett s nem is az ő 
izép szemeikért rendeli össze a 
pénzintézetek embereit. Az'rt jön
nek össze a pénzemberek, azért kell 
nekik hat koronás bankettet enni, 
hogy majd az ü engedőim- n oda
tartott hátukon hágjon magasra a 
fiatal és ambiciózus pataki főszol
gabíró.

Uratalálunk a pénzintézeteknek.

Szép kitüntet-'a a pénzit -zetek ré
szére, hogy ei re a célra kegyesked
nek felhasználni őket s valóban bo1- 
dogok lehetnek, hogy enged -Inieí 
összejövetelükkel s a bankettre be 
fizetett hat koronáikkal eszközül 
szolgálhatnak a zempléni uralkodó 
család hatalmának növeléséin- 
emelkedéséhez. Nagyban emelheti 
ez a meghívott p'nziiit-'Z’-tek ön r 
zeté-l és büszkeségét.

Marad a
napipiac.

Győzött a józan belátás!
Kielégítetlenül maradt 
önös érdekek.

Szokatlanul nagy érdeklődés 
mellett került tárgyalásra csütör
tökön délután a napipiac áthe
lyezésének kérdése a képviselő- 
testületben. A városatyák érezve 
a kérdés nagy horderejét, töme
gesen vonultak fel a határozat- 
hozatalra. A vita kiterjedt és széles 
mederben indult meg és folyt 
mindvégig, míg nem határozatho
zatalra került a sor. A vita nívó
járól azonban már jobb nem is 
beszélni. Alig egy-két értékes fel
szólalás hangzott el a gyűlés fo
lyamán, nagyobbrésze csak olyan 
hosszulére eresztett mondóka volt, 
melyet vagy azért mondott el 
egyik másik képviselőtestületi tag, 
hogy észre vettesse magát, vagy 
pedig önös érdekeket kívánt vele 
szolgálni.

De maga a vita eredménye: a 
határozat kielégítő. A képviselő
testület magáévá tette Schiller 
Kálmán álláspontját és elvetette 
a küldöttség javaslatát. Es igy 
is van rendjén. Mert az ellen 
senkinek nincs kifogása, hogy a 
napipiac véglegesen a vörös ökör 
helyére kerüljön, de az ellen 
meg már a leghatározottabban 
állást kell foglalni minden, a va
ros érdekét szem előtt tartó pol
gárnak, hogy ideiglenesen akár 

vörös ökörbe, akár máshová 
hely e tessék a napipiac és ezzel 
újabb haszontalan kiadásba ver
jék a várost.

A tiizoltótérre való ideiglenes 
helyezés —  a polgármester be
vallása szerint is — 5000 koro
nába került, a vörös ökör kert
jébe való helyezés — a mérnök 
állítása szerint — cca 10000 ko-

A muzsika szó raollelt megéred 
mindenkinek a nyelve, s érdekesebb 
nél érdekesebb jellemző bírálatokat, 
megjegyzéseket hallhat az ember, 
jellemzésére annak a viszonynak, 
ami van a nagyközönség, és piktor 
között, 1*1. „Butuság4* „Vigyázó La 
cika is festene ilyet** „micsoda má- 
zoliuány*4 és sok más hasonló epi 
tonokkal fűszerezett bírálatok. — 
23 ezek mind egy helyen történnek 
az ajtónál rögk n, ahol szembetu 
látja magát a közönség a Kővary 
{Szilárd képeivel. Ezek azok a meg
bocsáthatatlan bűnük. Hátha még 
megfordulna a közönség, jelzőt sem 
találna a megbotránkozására, — ott 
lógnak a Hippi Hónai furcsaságai. 
Do hát jól van az rendezve. A hi
deg zuhanyból elég egyszerre egy 
kicsi s később megint eltűr az eiu- 
ber egy másik kicsit. De tovább sé
tálva teljesen megbékél a közönség 
s teljesen kiengeszte.ődik Ibuck 
Lajos, de meg inkább Bruck Miksa 
képeiuél.

Összevetve az élt ett bírálatokat, 
e két határt állítja lel a közönség

Bruck Miksa és Kován. Az előbbi 
a kidvenc, az utóbbi a minősíth - 
tétlen kontár s e kereten belől osz
tályozza aztán a piktorokat. Bruck 
tetszik. Hogyne tetszene, hiszen 
köztünk van. Lupa nteii írok, szoba- 
díszletek, kedves jelenetek, mind 
olyan témák amely kerülünk vannak. 
Minden hűen kido'gozva mint a va
lósávban a legapróbb régietekig. 
Előadásába i sem különcködik, ebben 
is i-mer ős ünk már — Kőváry nem 
tetszik. — Miért ? Mert különcködik. 
Aliért fest izzó napsütést, amikor 
más józan ember a forróság elől 
hűvös szobába mellekül? Miért fest 
olyan semmit mondó részleteket, 
olyan csenevész fákat ? Vagy, ha 
már festi, miért nem festi meg be
csülettel? Ez az. amihez semmi kö
zünk. Ne igyekezzünk a művészt 
magunkhoz, köznapin* gondolkozá
sunkhoz hajlítani. Sokkal fáradságo
said) utón, nagyobb munkával jutott 
a piktor ahh» z az eredményhez, 
mintsem hogy arról az útról küny- 
uyen eltéríthető volna, örüljünk, 
hogy látunk olyat, ami nem min
dennapi, — s ha nem mindennapi, 
megérdetn i az érdeklődést. S ha 
érdeklődünk, s elmélyedünk egy

kicsit, szinte magával ragad és maira 
bősz l a kép és megmagyaráz min- 
d nt. S ne feledjük, hogy az igiu- 
gyöng) öt nagyon mélyen halásszák. 
— Nézzük a Kőváry 111 ik sz. ké
pét: »Déieiotti napsütés*. Kelle an 
nál melegebb izzóbb nap, szinte 
érezzük a forróságot. Imu mindjárt 
megtaláltuk azt a legfőbb valamit, 
ami a bstőt inspirálta: a nap tűz**, 
a nyár forrósága, szinte már n on is 
színek, annyira tombolnak. Nézzük 
tovább milyen harmonikusan vannak 
e helyezve azok a kerek lombozata 
fák, azok az igény telen házak, mi
lyen darab eget vett bele, mennyit 
az útból. Próbáljuk eltakarni a ke
zünkkel az útból, vagy képzeljünk 
oda nagyobi) eget, mindjárt elromlik 

I a kép. Tehát rájöttünk orra i-, hogy 
I nem véletlenül került oda olyan da- 
I rab ég és a fák sorrendje sem vé
letlen. Az égnek, fának, háznak, 
útnak szine van s külön-külön szín
foltokat adnak. Tehát van benne 
szín, illetőleg foltkompozició, ami 

1 p dig adja a képi t. Lassan tehát 
rájöttünk, hogy ebben a képben 
megvannak mindazok a dualitások, 
amik adják a kép értékét. Ami pe 
dig a festőt inspirálta, — a napsü-

— ebbői a szó i pont ól a képei 
a tárlat többi e nemű képei felett 

lanak. Ugyanezek az értékek meg
vannak a többi képeiben is s a 
112-ik sz.-ban talán még fokozottabb 
mérték hm. — Hogy olyan nagy 
foltokban van odarakva a festék, 
ezok után nem le z különös. A nap 
halad az égen s más-más világítást 
ad, más-más árnyékot s bizonyos 
ponton a legszebb. Ez a legszebb 
izgatja a festőt s minden eszközt 
felhasznál, hogy érzését a vászonra 
vigye. Talán még szélesebben sze
retné, ha a házak kicsiny falai, tetői 
s a vékony fatörzsek nem gátolnák.
— Hogy ennyi sokat időztem a Ko- 
v.iry képeinél, amikor a többiekre,
— amelyek mind nagyon megérde- 
m lilék — csak pár szó juthat, tudja 
he a tisztelt olvasó közönség annak, 
lio jy tulajdonképen ezzol kapcso
latban egy furcsa, nem helyes fel
fogást akartam megdönteni, ami még 
bizonyos régi szagot áraszt a modern 
levegőben, hogy a közönség még 
mindig tárgyát, mesét, történetet, 
drámát keres a képekben, pedig a 
jé. képhez ennek igazán snrami köze

| sincs. Egy kép szép lehet anélküli 
hogy valami nagyobb tartalma volna.

A L E G Ú J A B B  D I V A T U  K A L A P O K
l ’ -b ig , Borsalino és Pichler-gyártmány, valamint fiú kalapok nagy választékban k ap h ató k
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92. szám (3)

rónába kerülne. Kidobna tehát a 
város 15000 koronát és még 
mindig nem volna véglegesen ren
dezve a napipiac. Elég volt ex- 
perimentálásra kidobni 5000  ko
ronát, többet ez a város nem 
bir el. Grósz Dezső és több tár
sai kiabálhatják bár az ellenke
zőjét, de épen elég volt már a
költséges kísérletezésekből.

*
Az érdekes gyűlés lefolyásáról az 

alábbiakban számolunk be részlete- 
sen :

Megnyitás.
Rcichard Salamon dr. polgármes

ter d. u. 3 órakor ny itotta meg a 
képviselőtestület közgyűlését a ta
gok érdeklődése mellett. Jelen vol
tak : Klein Károly dr., Klein Izidor, 
Schweiger Márkusa, Deutsch Adolf 
Koih Bernát, Halász József, Grósz 
Dezső dr., Jelenek Adám, Haas Ber- 
náih, Schiller Kálmán, Kovács Ká
roly, Szedlák János, Réz Gyula, Ar- 
iuagyi János, Rótli Mór, Móré Dá
niel, Zombory János, Friedmann 
Lajos, Bettelheim Sándor, Erényi 
Manó dr., Berger József dr., Gom
bos Gáspár dr., Alexander Vilmos, 
Roth József dr., Landesmann .Miksa, 
Tóbiás Gyula, Nagy Arthur, Griin- 
barom Simon, Haricz Sándor, Radó 
Odón, Keichard Lajos, Néiuethy 
Bertalan, Fieiszner Frigyes, Kroó 
Jó*sef, Kosé József, Markovits Miksa 
Keichard Ármin, Malolai Etele, Lich- 
tenstem Jenő dr., Keichard Gyula, 
Gócs Ignác, Schwarcbarth Lipót, 
Lefkovics Jakab, Ligeti József dr., 
Hellinger Gábor képviselőtestületi, 
Farkas Andor, Pataky Miklós, Ké- 
részy Gyula, Schmied Lajos, Kiss 
Odón és Kellner Győző dr. előljaró- 
sági tagok.

A bankfiók.
Napirend előtt az Osztrák-Magyar 

Bank fiókja elnyerése iránt indított 
mozgalomról számolt be Dr. Keichard 
Salamon polgármester. Minden vat- 
ruegyei székhelynek — úgymond — 
érdeke, hogy önmagát a varmegye 
és a közeliekv5 vidék gazdasági 
központjává küzdje ftd. Halat ér 
deiőlő munkát végeznek lehat azok, 
akik a battkfiók elnyerése erdőké
ben egy nagyarányú mozgalmat in
dítottak. A város mar egyszer hatá
rozott fíbben a kérdésben és akkor 
egy küldöttséget választott a moz

Ami tetszik nekünk a szép képben, 
az a színeknek, szint olt oknak a bar 
ne>ciiája, ami izgatja a szemet. Arn, 
a képnek a tartalma, a tárgya, az
kozaajárul ugyan a k^p egészéhez, 
hangulatab07. de csak másodsorban. 
Miért szép sokszoi egy papírra esett 
tintapecsét. Vagy pl. Z.aóor István
nak 22í-ik sz. kis csendéletén milyen 
baszontalanságok vannak megfestve 
b mégis milyen szép.

V-etközzük tehát le ezeket az elő
ítéleteket h nézzük futólag végig az 
egész kiállítást. — Szinyei, Kévés*, 
Ripp. Rónai, br. Mednyánszky, Ldvi 
Illés, Szlányi, Mendlik, Roll, Bősz. 
nay, tíüruth stb, mind olyan nagy 
nevek, akik mar bőven kivették ré
szüket az elismerésből, aranyérmek
ből, hogy én nem lehetek hivatva 
újat kisütni, jobbat mondani. Fid. 
Szinyeinek 200 sz. kepén megtalál
juk mindazokat a szépségeket, fia
talos frisseséget, üdéséget, amik van
nak a 30 évvel ezelőtt festett „Ma
jálisán" (szépművészeti múzeumban  ̂
ainolly1 1 Lényt, dicsőségei szerzett 
az egész világ előtt a magyar név
nek és művészetnek, utat mutatván 
egy uj modern szabadabb iránynak, 
amelynek annyi sok szép gyümöl
csét élvezzük ma már. Révésznek is 
nagy vnuMja von, aki szerintem 
Sátoraljaújhely szülöttje is és igy kö*

galom irányítására. Helyesnek tar
tana, ha ez a küldöttség most csat
lakozna a polgárság mozgalmának 
vezetőihez és együttesen igyekez
nének ezt a szép, a város fejlődé- 
sere nagy értékű célt előbbre vinni 
a megvalósulás felé.

G r ( i nba  u m Simon kéii a kép 
viselőtestületet, hogy ezt a nagy célt 
teljes lelkesedéssel támogassa annál 
is inkább, mert a szomszédos váro
sok a legnagyobb akciót fejtik ki. 
hogy e bankfiókot a maguk részére 
nyerjek el. — Még G r o s z Dezső 
dr. mondotta el ugyanazt, a mit a 
polgármester és Grünbaum már el
mondottak “és aztán a képviselőtes
tület helyeslőleg vette tudomássul a 
polgármester előterjesztését.

A res ta n ciá k  és a vágóhíd .

Legutóbbi számunkban közöltük a 
közigazgatási bizottságban történte
ket, melyek l. jhely varos adminiszt
rációját nem a legszebb színben tün
tették fel. A polgármester, hogy a 
bizottságban elhangzottak alól magát 
tisztázza, jelentést tett a képviselő- 
testületnek az ügyek miben állásá
ról. Bejelentette a polgármester, 
hogy a nagy restancia onnan szár
mazott, hogy a Gát hy szabadsága és 
halála után felszaporodott darabjait 
a többi referensek között kellett 
szétosztani, amit azok képtelenek 
voltak sajat d irahjaikkal együtt 
mind feldolgozni. Bogyav tanácsos 
91, dr. Kelier tanácsos 435 darabot 
kapott a Gáthy aktáiból. Az adóügy 
osztályban felszaporodott 301 drb. 
hátralék onnan származott, hogy 
G e c s e y Jenő adótanácsos hosszabb 
id* ig betegeskedett, Kelemen Miksa 
adójegyző pedig katonáskodott és 
most az anyakönyvi teendőket is 
kénytelen ellátni.

A vágóhíd ügyében bejelentette a 
polgármester, hogy a rendbehozatal 
fokozatosan folyik. A vízvezetéket 
már bevezették a vágóhídra és nem
sokára meg lesz a villany világítás is 
A sertésvágóhíd renbehozatala tár
gyában pedig a legutóbbi ülésén in 
kedett a képviselőtestület.

Ujhcly szégyene.
Végül jelenti a polgármester, hogy 

az őrs/, képzőművészeti társulat fel
vidéki vándortáriata megnyílt Uj- 
holyben. Azt hiszi, hogy az < gész 
képviselőtestület intencióinak meg 
felőlen jár el, amikor felhatalmazást 
kér arra, hogy a képzőművésze
tet pártoland > a város vehessen 
5—(>U0 kor. erejéig 1—2 képet.

F  E  L  S  Ő M A  G Y A  RO R

zuiebbről is érdekel. 177. 178 sz. ké
pein ugyancsak azt a nagy magyar
ságért rajongó lelkét útjuk, — 
amely van a szépművészeti mú
zeumban a *Panera«-jén és a többi- 
képein. Az alföldnek a levegője még 
a falak közé is bekerül s megtölti 
zamattal az egészet. Kü önös*-n szép 
a 175 . z képén a háttal ülő női alak. 
Hippi Rónai két képét a 178. és 180 
számút szintén gyanakodva fogadja 
a közönség, de mindjárt világos lesz 
minden, ha tudjuk, hogy Hippi a 
szönyegtervezés nagy mestere. Med 
nyánszky ködös, színekben pompázó 
hangulatai ismerősek, úgyszintén nz 
Ldvi kalotaszegi sémája, a Mend ik 
kék tengere. Aki figyelemmel ki
séri a tárlatokat, megfigyelhette, 
hogy Poll mily nagy mestere a pasz- 
tollnek, mennyi erővel kezeli s mily 
színesek, milyen tartalmasak a képei. 
Az itt kiállítottak is mind erősen 
karakterizáljak l ’ollt. A Bosznay ké. 
pein, a 31 és 32. sz. képeken is él
vezhetjük a nagy magyar tájkép
festőt. Boruthot. mint saját gyerme
két ismeri jól Ujhely közönsége, itt 
kiállított képein elevenebbek a szí
nek, mint a régebbieken s a Lévay 
arcképe különösen figyelemre méltó 
szép alkotás.

De nézzük a fiatalabbakat, akik 
oly erősek, hogy a magyar piktura

S Z A G I  H Í R L A P

Kéri, hogy a vásárlással a polgár
mesteren kiviil, Kiss Ödönt, Kéré- 
szv Gyulát, Schrnied Lajost és egy
néhány képviselőtestületi tagot híz
zanak meg.

Gross Dezső nem járul hozzá a 
polgármester előterjesztéséhez. A 
város csak anyagi erejéhez mérten 
pártolhatja a művészetet. Miután 
pedig a város oly szegény, hogy 
egy raüértókkel biró képet vásárolni 
nem képes — bár tudja, hogy ez 
indítványa nem népszerű — ellenzi 
a vásárlást.

A’emethy Bertalan konstatálni kí
vánja, hogy Grósz dr. evvel a taku 
rekossággal épen bizonyos népszerű
ségi zománcot kívánt magára kenni. 
— A város közönsége nem zár- 
kózhatik el az áldozattól — bármily 
nehezére essék is az — amikor a 
magyar képzőművészet vár támoga
tásra. De különben sem valami nagy 
áldozatot hozna a város, mert hisz 
a vándortárlat csak minden 4—5 
évben látogat el hozzánk és igv egy 
ü(X)a koronás bevásárlás évi 120 ko 
róna terhet jelent. Lnnél pedig sok 
kai többet adtak már ki haszonta- 
lanságra.

Ennyi Manó dr. szintén a vásárlás 
mellett szól, Nagy Arthur pedig ki
jelenti. hogy a város szegy egy ének 
tartja Grósz dr. felszólalását. A vá
rosnak kulturális kötelessége a kiál
lítás támogatása és ezért feltétlenül 
a vásárlás mellett van.

A polgármester vetett végett a 
kínos vitának, mert bejelentette, 
hogy határozathozatalnak úgy sincs 
helye, hát meddő minden vita. Ö 
egyébként is tudni fogja köte'esség't.

Egy percre a sikkasztás szele.

A városi pénztárnál történt sik
kasztás emléke is visszatért egy pil 
tanaira. A sikkasztás egyik szánandó: 
á'dozata : Arnotfalvy Emil pénztári 
ellenőr visszatér hivatalába. A sik 
kasztás alkalmával ugyanis az alis
pán felfüggesztette Arnóthfalvyt, raig 
egy most érkezett alispáni határozat 
szerint Arnotfalvy ismét elfoglal
hatja hivatalát. Ezzel kapcsolatban 
Rak mányi Jenő h. pénztárnok kérte, 
hogy őt a pénztarnoki állás alól 
mentsék fel és helyezzék vissza a 
gazd. tanácsosi állásba. A képviselő
testület nem találta eztteljesithetőnek : 
és őt a pénztárnoki állásban továbbra 
is meghagyták. Az Artnőthfalvy 
visszahelyezése folytán Széchenyi La
jos Írnokot, eddigi h. ellenőrt a

bátran nézhet a jövő elé Kővárit 
már ismerjük. Halász Radil 74 sz. 
képe csodálatos bájjal megf* sti tt 
kép. Szívesen időzik mellette a kö
zönség. Fényes Adolf, ki már nem 
a legfiatalabb, a tűzzel, erővel meg
festett képeiért inkább ide sorozható. 
Az 54 sz. képen a vízért menő ala
kok erőteljesek, különösen a kisebb 
alak.

Menjünk mindjárt balra a főispáni 
kis terembe, ott függ nem épen a 
legszebb vi ágitásban egy nagyon 
komoly szép munka Vidovszkv Bé
lának u „Kártyavetőnő44-je. 225 sz. 
Szép kompozíció átértett komolyság 
ömlik el az egészen. Annak idején 
a Műcsarnokban is feltűnést keltett 
a művészek között Zseniális do og 
pgy félreeső bolyén az ablakok között 
Návay Aurélnak a 155 sz képe be
fejezett vázlat, am hoz már nem kí
vánkozik semmi. A szerzője szeren
csésen megérezte, hogy mikor hagyja 
abba.

Szép a legutolsó kis teremben Vida 
Árpád 224 sz. aquarellje. Ugyanezen 
a falon van egy nagyon is sok fi
gyelmet érdemlő kis kép 3ok tarta- 
lomraál, mely egyike a tárlat leg
szebb képeinek : Túli Ödönnek 209 1 
sz. képe „Dombtetőn".

A nagy teremben hatalmas dolog 
Ferenc*)’ Károlynak 55 sz. „Pihenés44

Szombat, november 19.

számvevői hivatalba osztották be
szolgálattételre.

A n ap ip iac 0 gye.

Említettük, hogy a képviselőtestü
let legutóbbi ülésén egy bizottságot 
küldtek ki a napipiac kérdésének 
tanulmányozására és arra, hogy a 
piac végleges rendezése ügyében 
adjon véleményt. Ez » bizottság 
most terjesztette hu véleményét, 
mely szerint a napipiac jelenlegi el
helyezését nemcsak, hogy nem tartja 
alkalmasnak, do egyesen veszedel
mesnek mondja a város kereskedelmi 
és ipari életére. Megoldáskép azt 
ajánlja a bizottság, hogy addig is, 
aiuig végleges megoldást talál a 
képviselőtestület, a vörös ökör kert 
jében helyezzék el ideiglenesen a 
napipiacot. — Egyben bejelentik, 
hogy a múltkori határozat ellen egy 
PJ1 aláirásos felebbezés érkezett be, 
a polgármester pedig rögtön konsta
tálja. hogy a felebbezéshen foglalt 
azon állítás, mintha 10000 koronába 
kerii’t volna a piac áthelyezése, nem 
felel meg a valóságnak, mert ai 
legfeljebb csak 5(XX) koronába 
került. (Nagyon szeretnénk e szemü- 
leg bétekinteni abba a kis elszámo 
lásba.)

Vita.
Ezután megindult a vita olyan szé

les mederben, amelyhez hasonlót ke
veset hallottunk még a városháza 
tanácstermében. A képviselőtestület 
tagjai valóságosággal versenyre kel
tek egymással abban, hogy ki tud 
több frázist Összehalmozni egy be 
széd keretében. Hőse József, dr Haas 
Bernát, Jelenek Adám, Bettelheim 
Sándor, Néiuethy Bertalan keltek 
egymással nemes versenyre az iránt, 
hogy melyikük képes a képviselő- 
testületet meggyőzni a napipiacz je 
lenlegi helyének rosszaságáról és a 
vörös ökör kertjének a napipiac he
lyéről való alkalmasságáról. Malolai 
Etele azonban mindjárt vonakodi tt 
mindezt elhinni és ugyancsak nem 
akarta teljes mértékben hinni az 
előbbi szónokok által mondottak 
igazságát Schwarcbarts Lipót sem. 
Schvarobart ugyan el akarja vitetni 
jelenlegi helyéről a nrpipiacot, de 
c>ak a régi helyére, vagy annak a 
áüzelébe.

V égre  egy o k o s  szó.

S c h i l l e r  Ká'mán volt a követ
kező szónok, aki végre egy helyes 
felszólalás keretében ••hálálta azt a 
módot, amelyen haladva rendet-

cimü képe. Ferenczy sem fiatal már 
zsenialitása s tudása már egész te
kint'íves sereget vont maga köré, a 
kik mesterüknek vallják Ferenczyt. 
Kosztolányi 269 sz. képén megtalál
juk mindazt a komolyságot, ráter
mettséget, ami képesít valami na
gyobb szabású alkotásra; kompozí
ció, előadás, szín. Ha megfigyeljük 
alakjait, érezhetjük, hogy milyen tu
datosan vannak csinálva. Milyen ki
keresett,- meggondolt minden moz
dulat, hogy szép foltot adjon s az 
alakok mégis milyen közvetlenek, 
természetesek. Erezzük, hogy meny
nyire szolgálja az alakjaival is azt a 
célt, hogy a képnek jó 'oltja legyen. 
A kisebb képe, a 110 számú még 
szebb.Eredeti dolog sok szépséget rejt 
magaban Székely Andornak 190 a*. 
„Riuglispiel44 ciraü képe.

De ki győzné felsorolni a tárlat 
összes piktorait, megannyi jeles fest
ményeikkel. Legalább is egy újság
cikk keretében lehetetlen. Nézte to
vább a tisztelt közönség a maga 
szemeivel, még nagyon sok gyönyö
rűséget fog találni. Olt vannak még 
aztán azok a gyönyörű szobrok és 
plakettek. Különben, ha az enyiratiél 
alaposabb kalauzt kíván a közönség, 
olvassa el Lika Károlytól a vándor- 
kiállítás katalógusából, hogy „Ho
gyan kell mUtárlatot nézni.44

„Ji)ori“ leüélpapir, 50 leüélpapir és 50 boríték
1  K O R O N A

Landesmann Miksa és Társa könyv- és papirkereskedésében.
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hető csupán a piac ügye. Mindenek' 
előtt tiltakozik az ellen, áruit Nó- 
methy indítványozott, hogy mielőtt 
a hovahelyozés felett határoznának, 
elvileg mondják ki, hogy a napi- 
piacot jelenlegi helyéről elviszik. 
Addig, a inig megfelelő helyről nem 
gondoskodtak, nem lehet a napipiac 
elhelyezése felett határozni. Feltét
lenül meghajolna a bizottság indít
ványa előtt, ha azt indítványozná, 
hogy a vörös ökör helyén egy a 
modern kivánalmaknak és a hygo- 
nikus követelményeknek megfelelő 
piacot épit és a napipiacot végleg 
odahelyezik. Azonban újabb experi- 
mentálásokba nem hajlandó bele
menni. A napipiacnak a tüsoltó- 
térre való ideiglenes helyezése 
— a polgármester szerint is — be
lekerült 5000 koronáb a, az újabb 
ideiglenes áthelyezés is belekerü 
majd mintegy 3000 koronába. Ilyen 
horribilis kiadásokat puszta experi. 
mentálisra nem bir el a város. In
dítványozza, hogy amig a piac kér
dése véglegesen meg nem oldható 
maradjon az a régi helyén. — Ugyan 
ilyen értelemben szólott dr. Licb- 
tenstein Jenő is.

Ú jab b  veszeked és

O r o s z  Dezső ur azonban mái
kép vélekedett. Az ő természete nem 
bírná bevenni, hogy egyszer valami 
okosat is határozzon a képvisel ctes
tület, no meg hát a beszédet sem- 
tarthatja a gyomrában, hát kijeleli- 
tette — persze jó  hosszú lére ereszt
ve — hogy a napipiaeuak a jelen
legi helyén való meghagyása a vá 
ros közélelmezési politikája szem
pontjából szerencsétlenség. De hat 
mindennek vége szakad és igy vége 
szakadt a Orosz ur btszédének is.

Ezután Ha l á s z  József köveik* • 
zett a szónokok listáján. O már 
S c h i l l e r  Kálmánnak adott iga
zat és hogy a képviselőtestület is 
tájékozhassa magát az állásfoglalás 
tekintetében, kérte, hogy a m rnök 
adjon szakvéleményt a piac áthelye
zését illetőleg.

Szak v élem én y .

Ennyi beszéd után végre Kérészy 
mérnök is szóhoz juthatott. A vörös 
ökör kertjét elegendő területnek 
tartja a napipiac elhelyezésére, ha 
a színház-közben levő faiak lebon
tásával azt könoyen hozzáférhetővé 
teszi!;. Ideglenes elhelyezésre azon
ban nem tarja alkalmasnak a k* rtet 
mert a talaja teljesen fertőzött és 
ezért a piac odahelyezése előtt az 
egész területet ki kellene kövezni. 
Ezek a munkálatok azonban az ál
helyezés költségeivel együtt mintegy 
8 —lOékJO koronát igényelnének. A 
mostani napipiuc helyét ő sem tartja 
alkalmasnak, de jobb híján egyen 
lőre mogtartanáónak véli.

Határozat.
Még Isépy István szólalt ( 1 ezután a 

napipiac kettéosztása mel ett és az
tán Alexander Vilmos tartott hosz- 
sz«bl> értekezést arról, hogy milyen 
kiválóan alkalmas és jövedelmező 
hely volna ideiglenes áthelyezés 
esetén is a vörös ökör kertje.

Végre határozathozatalra került a 
sor és a képviselőtestület 19 szava 
zattal 9 ellenében elvetette a kül
döttség javaslatát és a napipiacot a 
régi helyén hagyta. Ugyancsak el
vetették Néraethy közvetítő inditvá 
nyát, mely azt kívánta, hogy a kép
viselőtestület engedje meg a zöld 
ségnemüeknok és baromfiaknak d. 
e. fél 9 óráig a főutcán való áru
sítását.

V ége.

Ezután gyors tempóban letárgyal 
tak még 3 ügyet. Bényey Dániel dij- 
noknak évi 240 korona lakbért sza
vaztak meg. A novemberi házipénz 
tárvizsgálatáról felvett jegyzőkönyvet 
tudomásul vették. A törvényható
ságnak a sárospataki erdőcsoporl 
által a várostól vett erdőrészlet vé
tele tárgyában kötött szerződést jó 
váhagyó határozatát tudomásul vet
ték és az iratokat az átírás eszköz
lése céljából az ügyésznek adták ki.

A közgyűlés d. u. fél 6 órakor 
ért véget.

H Í R E K .

— Megyebizottsági tagok 
választása A megyebizottsági 
tagok telének most járt le a 
mandátuma. A tvh.itóság kiegé
szítése a /, hó 2j- á r a y szerdára 
kitűzött választáson íog megtör
ténni. A választás reggel 9 
órá tó l d u. 4-ig ta r t egyfo ly
tában. Választási elnök : M atolai 
Etele, álelnökük. K ersztesy  Lajos 
és K iss Ödön lesznek. Mandá
tuma lejárt Ujhelyben: Dókus Gyu
lának, ^ hm ied  Lajosnak, Szé
kely Imrének és Székely Eleknek. 
Ezek helyére a függetlenségi párt 
M atolai Etelét, D ókus G yulát, N é
met hy B ertalan t és D óm ján Eleket 
jelölte. A Pekáry Gyula halálával 
megüresedett tagsági helyre dr. 
Csizy B élát jelölték.

— Kinevezések. A kuHuszminister 
B r e z ó c z k y  Bélát eddigi szeren
csi cukorgyári tanítót és V a j d á n  é 
Friedmann Gizellát Varaimról a sze
rencsi elemi állami iskolához kine
vezte.

Tárczy Pál emléke. A sátoralja 
újhelyi ügyvédek a halottak napján 
korán elhunyt kartár. u!; Tárczy Pál 
sirhantját a kistárkányi temetőben 
Ilii emlékezetük jeléül koszorúval 
díszítették fel. A mélyen sújtott édes 
anya megható levélben adott kifeje
zést köszönetének a kegyeletes meg
emlékezésért.

— Gyászünnepély. A helybe i izr. 
statusquó hitközség f. hó 17-én d. e. 
10 órakor az izr. temetőben a múlt 
évben elhunyt W c i s z  Kálmán fő 
rabbi sírkövének fölavatása alkal
mából megható gyászünnepséget ren
dezett, mely E i b u s c h ü t z  Izsák 
főkántornak az elhunyt lelkiüdvéért 
elmondott imájával kezdődött. A ke 
gyeletes ünnepély legmeghatóbb mo
mentumát W e i s z Mór dr. török 
szentmiklósi főrabbi, a boldogult fő 
rabbi fiának a pap magasztos hiva
tását fejtegető, szép es.'inékben gaz
dag e m l é k b e s z é d e  képezte. 
Nem tudjuk, mit dicsérjünk inkább, 
az elragadó előadást, a szép n\e ve- 
setet.vagy p«*dig a szónoki tehetsé
get ? A magas szárny alásu emlék- 
beszéden épült gyászoló közönség 
— a hitk. elöljáróság, a képviselő- 
testület, az isko aszék és >ox hit^. 
tag — mely megjelenésével a tis’. 
telet ad ’»ját rótta le, boldogult főrab 
bijuk iránt, megelégedetten távozott 
a gyászünnepélyről, mely valóban 
méltó volt a boldogult főrabbi em
lékéhez.

— Kiküldetés. A honion inti faipari 
szakisko a arról érie?it. tte a kassai 
kamarát, h ’gy az, iskola felügyelő- 
bizottságába kiküldött kamarai tAgok 
mandátuma lejárt. Ennek folytán a 
kamara szerdán tartott közgyűlésében 
eddigi buzgó működésűk elismerése 
mellett, újból Kelemen Kálmán ügy
védet és Oesterreicher Hugó bank 
igazgatót küldte ki a homonnai fa
ipari iskola felügyelő bizottságába.

— Az első zsur. Az izr. nőegylet 
választmánya elhatározta, hogy az 
elmű t években oly fényesen bevált 
tea-ZMirokat ez évben is megismétli. 
Az elsőt f hó 27-én rendezi a „Ma
gyar Király" szálloda udvari termé
ben. A rendezést egy nagyobb hölgy 
bizottság vállalta az élen Rosenthal 
Sándorné egyl. elnökkel és Se hón 
Sándorné alelnökkel. A rendezőség 
nem bocsajt ki külön meghívókat, 
hanem ezúton kéri a közönséget, 
hogy ezen kellemes szórakozást 
nyújtó és egyben a jótékonyságot 
is szolgáló mulatságokat pártolják.

— A színházról A szinisseson — 
most mar bizonyos — december 1-én 
kezdődik. Az ezt jelző falragaszok 
is már megjelentek az utcákon. A 
szezon a Mussiskus leány* c. operett- 
udonsággal kezdődik. Van azonkí
vül a falragaszokon sok szép Ígéret 
is, de hogy ezekből mennyi lesz be
váltva, az* nem tudjuk.

— Holdfogyatkozás. Szerdáról csü
törtökre virradó éjjel rendkívül ér
dekes égi tünemény látásában volt 
részük azoknak, akik éjfél után 1 
és 2 óra között az utcán, vagy a 
szabadban tartózkodtak. — A hold 
fogyatkozást értjük, amely teljes 
egészében volt városunkban látható. A 
teli hold ott fényeskedett az égbol
ton, körülötte a milliárd csillagok. 
Egyszerre éjfél után két órakor, il
letve néhány perccel két óra előtt 
sötét, fekete karika födte be az 
egész holdat. Frappáns, szép látvány 
volt a teljesen elsötétített hold, 
mintha nagy fekete tányér függött 
volna az égbolton és körülötte a 
csillagok annál intenzivebben ragyog
tak. Egy teljes óráig takarta a föld 
árnyéka a holdat. — Két óra tájban 
kezdett lassan a hold korongjának 
nyugati pereme kibújni a sötétség 
alól. Kezdetben igen lassan vonult 
el a sötétség, majd gyorsabban, úgy 
hogy félórával később már a holdnak 
fele látható volt. — Három órakor 
teljesen elvonult az árnyék és ismét 
egész pompájában ragyogott a hold. 
Dacára a késő éjjeli illőnek, igen 
sok nézője akadt a gyönyörű égi 
látványnak.

— Borzalmás öngyilkosság. Mádon 
e hó 15 én Neurnan Adó!fiié, aki 10 
gyermeknek anyja, felment a ház 
padlására ott előbb spiritusszal végi*: 
öntötte magát s aztán ruháját meg 
gyújtotta. Szerencsére gyorsan észre 
vették a füstöt, utána mentek, igy 
a háztetőt még eloltották, de Neu- 
matiné már meg volt fulva. Külö 
nősen a fején voltak nagy égési se
bek. — A szerencsétlen asszony bor
zalmas tettének oka a nagyfokú ide 
gesség.

— Hatszáz szám Magyar Könyvtár
A Lampel Wodiajer cég nagy vál
lalata, mely már szinte kulturális 
tényezővé nőtte ki magát, a mos
tani sorozattal ismét jubiláns álló 
máshoz érkezett: most adta ki ugyanis 
hatszázadik számat. Az első kategó
riából most egy Shakespeare d irabot 
kapunk, még pedig — mert a „M. 
K.“ még o részben is igyekszik ak
tuális lenni — III. Kikárdot, melyet 
a Nemzeti Színház a jövő héten fog 
előadni uj betanu'ássa1, természete
sen abban az uj fordításban, mely 
itt megjelenik. A második kati-gó 
riából egy izgatúan érdekfesz:t • 
francia elbeszélést kapunk, in ly szin
tén dicsekedhetik az aktuális elő
nyével. amennyiben meséje a lég 
hajózás körül forog. Címe: „Az 
autó immobi “ és szerzője Maurice 
Heiiard, egv nálunk még kevéshh 
ismert újabb elbeszélő, aki nagv 
mestere az t-féle tudományos fan 
tazmagóriáknak. Végre a harmadik 
kategóriához tartozik maga a jubilá
ns GOG szám, melynek a „M. K.“
szám:ra való átengedésével nem 
kisebb ember fejezte ki a vállalat 
iránti elismerést, mint Vaszary Kolo* 
hercegprímás. Az összegyűjtés és 
szerkesztés munkáját egyébiránt nem 
maga a prímás végezte, hanem Ke- 
tuénfy K. Dániel esztergomi plébá 
ros, egyike a magyar tanügyi iro
dalom legjelesebb szakembereinek. 
Teljes jegyzéket ingyen küld bárki
nek a kiadóhivatal (Andrássy-ut 21) 
vagy bármely könyvkereskedés.

Érzékeny természetű egyé
neknek nagyon JJkell vigyázni, 
milyen hashajtót használjanak, 
mert a rosszul választott szer na* 
gyón kellemetlen bajokat okoz 
hat és sokszor egészen hatásta
lan.

A budapesti m. kir. tudomány 
egyetem belgyógyászati klinikáján 
végzett kísérletek alapján meg 
lett állapítva, hogy a természetes 
Ferencz Jőzsef-kescrüviz erős 
hashajtó eredménye mellett nem
csak kellemetlen utóhatást nem 
idéz elő, hanem az étvágyat is 
még lényegesen megnagyobbítja.

Ezen kitűnő* tulajdonságai ré
vén a valódi Ferencz József ke*

rüviz messze kimagaslik a nagy 
hanggal dicsért hashajtószerek le
lett, Az összes jóravaló ásvány- 

I vizüzletek árusítják.
— Az ügyvédség reformja. Miut- 

hogy a Székely-féle javaslatból pár 
hónap múlva törvény lesz, mind
azok, a kik a törvény életbelép
téig doktorátust nem szereznek. — 
csak két évvel később lehetnek ön
álló ügyvédek. A kik azt akarják, 
hogy az uj törvény reájuk ki uu 
hasson és igy két évet nyerjenek, 
forduljanak a Dr. Dobó jogi szemi
náriumhoz (Kolozsvár, Bolyai-u. 3.) 
melynek segítségével hat hét alatt 
letehetnek egy szigorlatot. Ez annál 
is inkább is tanácsos, mert a beál
lott egyetemi rendszerváltozások kö
vetkeztében a szigorlatok anyaga 
aránytalenul megnagyobbodott. Az 
intézet kikölcsöiizi tankönyveket he
lyettesítő. az összes szigorlati kér
déseket felölelő jegyzeteit, melyek
ből otthen előkészült jelölteket re- 
kapituláló kurzus során készíti elő. 
A „Jogi vizsgák letétele* c. most 
megjelent könyvet díjmentesen meg
küldi.

NYILT-TÉR.

Bakt er i  u m-mentes
természetes ásványvíz.

Vese és hólyagbajoknál, a veserae- 
dence idült hurutjainál, hugykő- és 
fény képződésnél, a lékgutak és a 
kiválasztó szervek hurutos bántál- 
mainai kitűnő szernek bizonyult, az 
Ovosilag ajánlva. — F ő I e r a k at . 
Behyna Testvérek cégnél Saujhely.

A szerkesztésért felelős:
A S ZE RKE S ZTŐSÉ G.

Kiadótulajdonos : 
LAN D ESM A N N  M IKSA

Lakás kiadó
mely 2 utczai. I udvari 
és mellékhelyiségekből 

áll, 1910. május l-ére.
lió’vebben megtudható

Petöfi-utcza 14. sz,



92. szám (7) F E L S ÖM a g y a  r o  R S Z A G I M I R L A P Szombat, november 19.

Hol lehet olcsón 
vásárolni?

jfílmási M enyhért
áruházában Vekerle tér 3. szám alatt?

Féri
Féri
Féri
Féri
Féri
Féri
Féri
Féri
Féri
Féri
Férf
Féri
Férf
Férf
Férf
Férf
Férf
Férf

finom eső ernyő darabja 3 K 
finom tennisz ing darabja 3 K 
harisnya váczi/cyyliázkötölt 6 pár 3  K  

finom színes vasaltingek drb 3 K 
finom fehér divat ing drb 3 K 
finom hálóing drabja 3 K 
finom színes és /ehér kézelő 6 pár 3  K  

finom dupla gallér 6 drb 3 K  

finom téli bőrke/tyű 3 K 
finom színes zsebkendő 6 drb 3 K 
finom lábravaló 2 darab 3 K  

egész finom lábravaló drb 2K  
finom gallér 6 darab 2K  
egész finom nadrágtartó drb 2 K  

selyem gallérvédők drb 2K  
színes elejti ing darabja 2 K  
gyapjú mellvédők darabja 2 K 
zsebkendő 6 darab 2 K

Iskolázott palackboraimnak, melyek 
gyógy c é l o k r a  is javaltatnak,

árjelzése:
1885) évi asszu tokaji palack — —
lW i „ „ „ — —
1904 „ szamorodni „ — —
1905 „ „ „ _  _
1905 „ 1 liter „ — —

— — 4 kor. 50 fill.
— -  3 „ — w
— — 1 „ 60 „
— — I „ 20 „

Ezen kívül régibb asszu és szamorodni borok tokaji 
palackonkint 3—10 koronáig kaphatók.

DOKUS MIHÁLY.

- 4

Nagy választék I koronás nyakkendőkben

P  övékben, női harisnyákban, női riöikülőkben. 
úgyszintén

az összes trikó, árut és 
az összes diszmű cikkeimet 
gyári áron alul árusítom 

ki karácsonyig.
Mindenki személyesen meggyőződhetik e 

hirdetésnek valódiságáról!

-------------—— — -------——  c s á

SZABÓ és Társa
BUDAPEST, V. Báthory-utca 22. Ezelőtt: Gyár- 

utcza. — Árjegyzék ingyen
Eredeti svéd 

„Ö L IN D E R " véd
jegyezett

nyers olajmotor
Védjegyezett „Öin- 
d« r“ nyersolajmoto
rok csak nálunk kap
hatók. Legmesszebb
menő jótállás. A le
velezést kérjük nem 
a Gyár-utcába, ha
nem Báthory-utca 22 

szám alá címezni.

H H d l B i i

EVItll iiicHpii.szliiai
az é tv á g y a t  nem  ro n tjá k  

ős k itű n ő  ízű ek .

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

F ő -  ős szőtküldÓHÍ ra k tá r
Megfojt ez az átkozott „T V Á clor,“  

köhögés! gyógyszertár
Egger mellpasztila 

csakhamar
B p e s t , VI. Váci-körűt n  m e g g y ö g y i t o t t

Kapható Sátoraljaújhelyben .* Kádár Gyula, Krabáczy 
Kálmán drog., Kincscssy Péter, Iíeichard és \\ idder. Honion- 
nán : Szekerük Aladár örök., Fábián Arnold. Nagymihály 
Kronovits Miksa, ltiiez Henrik, Tolvay Imre. Sárospatak 
Alexander B la, Kellner Károly Sztropkó: Duka TiavdarntS 

Taréra!: Topercer A. gyógyszertárakban.

X SALGÓTARJANI 
Kószénhánya Részvény társulat

széntermékei (szobafütésre 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-műtrágya. Káli-só
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HATÓSÁGILAG EN(iEDÉLVEZETT VÉOELADAS. |

A „BUDAPESTI NAGY ÁRUHÁZ** teljesen feloszlik, g
' ",l" ' Úc
Az összes raktáron levő áruk, u. m .: női és férfi ruliakelmék, vásznak, kanavászok, női és férfi 

ruhakelmék mennyasszonyi kelengyék, szőnyegek, függönyök, schálok, téli kendők, paplanok, 1000 drb. 
ágylepedő liliom vászonból darabja 80 kr., mind ezen cikkek fél áron lesznek kiárusítva.

A  végkiárusitás nem a vásárló közönség megtévesztésére szolgál, hanem komoly elhatározáson 
alapul amiről már az árak tetemes leszállításánál is személyesen meggyőződést szerezhet.

Megtekintés vételre nem kötelez. Kiváló tisztelettel :

A BUDAPESTI NAGY ÁRUHÁZ.
Sátoraljaújhely, Rákóczi-u. sarok.

» &
Gyógyítsd az iszákosságot, |

mielőtt az iszákos a törvényt megszegi.
,x

Mentsd meg őt. mielőtt a szesz (alkohol) egészségét. Ea
munkakedvét és vagyonát elpusztítja, vagy mielőtt !|3
— a halál a megmentést lehetetlenné tette volna. —

Az alkolin az alkohol pótszere s ezt eredményezi, hogy I|k 
az iszákos a szeszes italokat megutálja. f

Az alkolin teljesen á r t a l m a t  l a n és oly hathatós erejii, w  
hogy a nagyon iszákos emberek sincsenek kitéve a vissza j/S 
esésnek.

Az alkolin a legújabb szer, melyet a tudomány e tekin- M  
tétben produkált s az már sok ezer embert mentett meg az 55 
ínség, nyomor és végromlástól. Jk

Az alkolin könnyen feloldható készítmény, melyet a házi- fis 
asszony a reggeli ételben adhat he férjének ugv, hogy észre 
sem veszi. A legtöbb esetben az illető azt sem tudja, hogy jgj 
miért nem állhatja ki egyszerre a szeszt, hanem azt hiszi, hogy wtf 
ennek oka a szeszes ital túlzott élvezete, valamint az ember JK 
egy bizonyos eledelt is utálhat meg, ha avval nagyon gyak- ®  
ran él.

Alkolint minden atyának kell *ne beadni a fiának, a diák- (sg 
nak, mielőtt a vizsgálatkor megbuknának, mert hu nem is ftfí 
adta magát az ivásnak, az alkohol m *gis gvöngiti agyát, esz- 
beii tehetségét. Általában ruimlenkiiiek kell* ne egy adag :>1- SS 
kolint bevenni, akinek nincs elegendő akaratereje, hogy tar- -A* 
tóztassa magát a azeszes italok élv» z-'sétő', in* rt az te jes* n ©  
ártalmatlan. Az. illető konszcrv.ílj i ezáltal egészségét s ig**n 
sok pénzt takarít meg, melyet borra, sörre, páGnkára vagy 
likőrre költött volna.
Az alkolin piáparatum ára 1 í) koron a s az e'őro bek ü’d.'ilt nr ^  
fejében vagy utánvétellel csak a következő e *g által kiiMetik szét ga

Alkolin Insutit, Copenhagen i77t> Dánemárk
Levelek 25 fillérrel, levelezőlapok 10 fillérrel hérmentesitendők.
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Közeli kiránduló hely az

Erzsébet
kerthelyisége

közvetlen a nagy állomás 
mellett. — Kitűnő meleg és 
hideg ételek, saját termésű 
borok, kőbányi sör. — Pon
tos kiszolgálás, szolid árak.

Hetenként kétszer zene.

3K 5"" Védjegy: „H orgonyt* ^

A  L in im en í. Capsici com p., | 
a H o r g o n y - P a in - E x p e l le r

pótleka
°PT régjónak bizonyult háziszer, moly már sok év 
oU legjobb bedörzsolósnok bizonyult köszvénynél, 
---------------  osúrnál é< meghűléseknek

k I gyei mez tetes. Silány hamisítványok miatt be
vásárláskor óvatosak legyünk es csak olyan eredeti 
üveget fogadjunk el, mely af.Horgony4'W*djegygyel 
es a Rlchter cégjegyzéssel ellátott dobozba van 
csomagolva. Ara üvegekben K - .8 0 , K 1.40 és K 2 .-  
m  úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
r Craktár: Török József gyógyszerésznél, Bodapeat

Oí Richter gyígywertlra az „Á rny  im z ltih a z " ,
rrátrában, Elisabethatrasse 5 neu.

jutányos 
áron felvé
tetnek a ki- 
adóhivatal- 

bán.

3 sorozat kitűnő minőségű angol kelnie alkalmi árban kerül eladásra

K l e i n divatáru üzletében
l-só sorozat szép választékban 120 széles 95 krj
2-ik 

/( 3-ik o

1 frt. 
1 frt.

15 krj. « 
45 krj. Jj

angol kelme 140 
angol costiim

VIDÉKRE MINTÁK SZIVES KÉSZSÉGGEL KÜLDETNEK.

Tiszztclettcl K LEIN  KÁLMÁN Sátoraljaújhely, Weherlc tér 5. szám
(Kincsesy gyógyszertárával szemben.] 

Nyomatott Landesniann Miksa ei Tarsa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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