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FEKETE KARÁCSONY.
IR TA : B Ú Z A  b a r n a .

Karácsony estéjén szegényhez, gazdaghoz csak ellátogat a Jézuska. Egy kis öröm, 
egy kis meglepetés, egy kis ajándék akad itt is, ott is. Csupa fény, csupa melegség ez az 
este mindenfelé. Mintha egy nagy, egyetértő', szerető család lenne az egész emberiség. Fáj
dalom, csak egy estére.

Másnap, harmadnap avval a kérdéssel köszöntik egymást az emberek: mit hozott a 
Jézuska ? Mindenkinek hozott valamit, mindenki szívesen dicsekszik vele, hogy ő se volt 
egészen árva, egészen elhagyatott a szeretet ünnepén.

Hát a magyar nemzetnek mit hozott vájjon a Jézuska ?
Bár inkább semmit se hozott volna. Hozott Dreadnought hajókat, négyet egyszerre. 

Ki se tudjuk mondani a nevüket, mégis fizetni kell értük. Az osztrák nem bánja, ha a ha
jók nevét nem tudjuk kimondani, csak az árát tudjuk kifizetni. S mi fizetünk. Már meg
szoktuk, hogy ha az osztrák kimond egy idegen szót, nekünk mindig fizetni kell. Azt mondja : 
akcisz — a magyar fizet. Azt mondja : trafik — azt jelenti: magyar fizess. Azt mondja : 
kataszter — úgy kell érteni .• magyar fizess. Azt mondja: Dreadnought — a magyarnak 
megint fizetni kell. S miután ez a legfurcsább szó, ezért kell legtöbbet fizetni. Hatvan milliót 
egy darabért. Négy darab : kétszáznegyven millió.

Hát még mit hozott a Jézuska? Hozott a nyakunkra boszniai költséget 180 
milliót. Hozott létszámemelést s vele megint sok-sok millió költségemelést. Hozott közös 
bankot készfizetés nélkül. És hozott uj adókat: gyufaadót, felemelt örökösödési adót, fel
emelt petróleumadót, felemelt szeszadót, felemelt szivarárakat, felemelt vasúti személytarifát, 
felemelt sóárakat.

O, hiszen ezekre vágyott már csak a magyar, ez hiányzott már csak a boldogságához I
És hozta teljes megsemmisülését mindannak, amit kívánt, óhajtott, amire törekedett 

a nemzet. Nemcsak önálló bank nem lesz, önálló vámterület nem lesz, de nem lesz még az 
a kis magyar századnyelv se, amit Andrássy követelt, nem lesz még az a szegény készfi
zetés sem, amire Tisza esküt tett, hogy nem enged belőle.

Semmi, épen semmi, egy parányi, egy hajszálnyi, egy lehelletnyi nem teljesedik be 
a nemzet évtizedes kívánságaiból, törekvéseiből. Még a házi cselédek is kapnak valami aján
dékot karácsonykor a gazdáiktól Csak a magyar nem kap egy gombostünyit sem az ő 
bécsi uraitól.

Az a lap, amelyre a magyar nemzetnek jutott előnyöket kellene felírni, egészen üres 
ijesztően üres. Az, amelyre a magyar nemzet terhei rovódnak fel, a kétségbeesésig, az össze- 
roskadásig tele van. Csak adni, adni mindent és nem kapni semmit, ez ma a magyar nem
zet sorsa.

A hadsereg egy szót szól: életünk, vérünk az övé. A magyar tanárok, a vármegyei 
tisztviselők, a legfontosabb magyar érdekek csak fillérekért könyörögnek, nem telik, nem 
kapnak'semmit.

Ez a magyar nemzet idei karácsonya. Elindultunk csillogó reményekkel, szép törek
vésekkel s nincs belőlük semmi csak elviselhetetlen terhek, pusztulás, hanyatlás mindenfelé. 
Avagy mutassanak csak egy vágyunkat, ami teljesült, csak egy törekvésünket, amely sike
rült, csak egy jogunkat, amely érvényesült. Semmi sehol semmi. Mutassanak csak egy irányt 
ahol egy hajszálnyira előre mentünk, ahol valamit elértünk. Tengődés, visszaesés mindenfelé.

Megérdemlőd ezt a fekete karácsonyt én magyar nemzetem. Te kerested magadnak 
ezt a keserves sorsot. Jobban esett neked a Khuen pálinkája, mint jogaid védelme, mint 
a törekvéseid mellett való becsületes kitartás. Ha roskadozol a terhek alatt, ha feljajdulsz 
az egyre szaporodó adók, az egyre növekvő köztartozások miatt, jusson eszedbe, hogy ezt 
magad akartad Így. Hogy ez a sok átok mindabból a pálinkából fakad, amiért a nyáron 
eladtad a lelkedet az osztrákoknak. Minden nemzetnek olyan a sorsa, amilyet megérdemel. 
Amelyik nemzet önmagát, a saját jogait, a saját törekvéseit elhagyja, azt a nemzetet el
hagyja az isten is.

Lám, a horvátok mennyivel kisebbek, mennyivel szegényebbek nálunk. S azokat nem 
tudta pálinkán megvásárolni Khuen. Azok nem adták el neki lelkűket, mint te eladtad.

Most tűrjünk és szenvedjünk. Viseljük a nehéz sorsot, amit magunk idéztünk fel ma
gunkra. Jó lesz ez a szenvedés ; tanulni fog belőle a nemzet. Megtanulja, hogy milyen sors 
vár arra a népre, amely eladja a lelkét az ellenségének. Megtanulja, hogy aki az ördögnek 
szolgál annak kínnal fizetnek. S ezek a tanulságok megerősítik majd a lelkét minden vesz
tegetés ellen.

Akkor aztán a magyar nemzetnek is lesz majd vidám, fehér karácsonya.

Kapunk utal HzAma t« oiUul,

n
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Kul t ur má z -
A felvilágosodottságnak és ha

ladásnak különböző fokmérői van
nak nemzetek és országok szerint. 
Volt idő, nem is olyan régen, 
mikor a civilizációt úgy mérték 
meg, hogy' minél több szappant 
fogyaszt \alamely ország, ann 1 
előrehaladottabb a művelődés te
rén. Majd később a betű és írás 
lett a mérce és a sajtó a fok
mérő. Az irás és olvasni jtudás 
általában, a nyomdaipar fellendü
lése és ezzel kapcsolatban a hír
lap és sajtó voltak a mértékek. 
Jo Szinnyey József bátyánk, a Va
sárnapi Újság utóbbi évfolyamai
ban —  az év végén vagy elején 
—  mikor a hírlapirodalomról évi 
összeállítást közölt, egy alkalom
mal sem mulasztotta el bizonyos 
lelki megnyugvással számokban is 
kimutatni, hogy hány újsággal 
szaporodott a hírlapirodalom, —  
mennyi uj lap indult meg egy év 
folyamán a lővárosban és vidé
ken.

Bármilyen hangya szorgalomra 
val’ó is a jó  Szinnyey bácsi sta
tisztikája, úgy vélem, tévedésszám
ba menne a művelődés egyedüli 
eszkökeként a sajtót állapítani 
meg. Arról pedig tudatosan nem 
szólok, mennyire naiv hit a szap
panfogyasztásból következtetni a 
civilizáció fejlődésére. T ul va
gyunk mindezeken Nem azért, 
mintha a szabad sajtó már sza- ( 
badossággá lett és még k ev ésb é  
mert állami szubvenciókkal hatal
mas szappangyárak keletkeztek 
nálunk is. Nálunk mondom, mert 
mi sem természetesebb, ho^y a 
civilizáció felvetődő gondolatkörén 
belül talán magunkról is beszél 
hetnénk. Aminthogy beszélünk is 
Tegyük hozzá mindjárt, hogy bi 
zony-bizony mennyi önteltséggel 
és büszkeséggel. Kgészen bele 
szédülünk. Annyira, hogy azt is 
elfeledjük, amit a geogratia tudo
mánya vonatkozólag megállapított 
azt nevezetesen, hogy a Balkán

már Bécsen túl keletre kezdődik 
és azt, hogy a müveit nyugat m e
sébe illő fantáziával emlékezik egy 
néptörzsről, a magyarokról, amely
ről annyit jegyzett meg magának 
hogy ez a néptörzs cigányokból, 
gulyásokból és kanászokból áll. 
Már tudniillik ő ilyeneket látott a 

| boulevard - kávéházakban vagy 
exotikus kiállításokon.

Sajnos, hogy ennek a felfogás
nak még most is van nénit alapja 
ahogy nem színtiszta valóság ez 
és korántsem megy csufolkodás- 
számba megemlíteni mindezeket 
csak azért, hogy a megbotránko- 
zóknak legyen min rágódniók.

Hiába vetik mindezek ellenében 
azokat a kulturtényezőket, m e
lyek irodalom, művészet, színház 
és annyi más téren, mint ténye
zők számon vannak tartva; hiába 
hivatkozunk a közművelődés annyi 
eszközeire, melyeket megvalósí
tani, vagy legalább is kisajátítani i 
igyekszik főváros és vidék egy
aránt hiába kérkedünk uj és uj I 
intézményei kel, melyekről azt hisz- 
szii'/, hogy kulturális eredményt 
érünk el : valóság —  sajnos —  
csak az, hogy a kultúrának, a köz
művelődésnek csak külső es közei 
vannak meg nálunk és csak máz, 
festék az, amely a valóságot e l
takarja.

Es én nem akarok messzire 
menni. Csak a múlt hét esemé-| 
nyeiből ragadok ki egyet, csak ' 

| eg y et; azt a tömegnyomort, a 
, mely a bűnös Bábel márványpa
lotái szomszédságában a Jancsics- 
réten botránkoztathatta meg min
den érző ember lelkét és szivét. 
Közel 300  egyén : lérfi, nő, gyer
mek egyaránt napokon keresztül 
hajléktalanul tengődött. Nem vizs 
gálom az okokat, nem keresem a 
hogy ot és miért-et, nem akarok 
pürbe szállani háziurakkal és nem 
tolom fel magam bíróként, csak 
annyit kérdek: ekürhet-e ilyet ci
vilizált állam, civilizált társadalom ?

De nem igy teszem fel a kér 
dést hanem úgy, amint az köz-

Lesz-e még virradat . .. ?
L esz -e  még virradat, lesz»3 méz hajnal ? 
Feicsdkulsz-o engem porzselu ajkkal? 
Lotü rlü d könnyeim, ha szemeim siriek? 
Mondd, eljüKZ-o hozzám, ha várlak, ha 

[hívlak ?

V ig aszta lsz -o  ongem . ha rám tör a bánat? 
M eg sa jn á lsz  engem, lia epeitek utánad? 
A dsz-e mit cseréhe, ha adom a lelkem,
S szemedbe, ha nézek, megértesz e engem ? j

Magam sem tudom.
M agam  sem tudom, magam so:n értem, 
K g) szer egy asszony szemého néztem, 
Azéta szivem csak ot imádja,
Azóta haj I csak (átok utána,'
Futok utána.

M agnm  sem tudom, magam som értem. 
M iért oly nugy a bűnöm, a vétkein.
H ogy loslok. várlak, kutatlak folyton ; 
lio ld k ó ro s . orsa az én bús torsom.
A z én  bús sorsom . —

Kroó József. |

A pénz rabjai.
Irta' Hys.

Barna havasfelhők keringnek a 
levegőben s egyre sötűtebb lesz az 
idő. Lassan kigyulnak az apró ab
lakok. Ki-ki sietve végzi dolgát, hogy 
hamarább bekerülhessen a meleg 
szobába, bár ott ben is folyik a 
munka, de az kellemesebb s ké
nyelmes is, mert nem kell vele sietni. 
A férfiak kosarat, kast fonnak vesz- 
szőből, vagy seprőt csinálnak cirok 
ból, az asszonynép guzsalyt vesz 
elő s inig perceg a vessző ahogy 
összeütődik egy a másikhoz, míg 
pereg az orsó, vígan pereg a nyelv 
is, különösen az asszonyok nyelve, 
mert a férfi — nem lassan, meggon
dolva ejt ki minden szót, mintha min- 
denik különös súllyal birna. A mely 
ház fórfia távol van Amerikában, oda 
több asszony jön össze s igy cso
portban fonogatnak. Igy jobban megy 
a munka, mert nem álmosodom el 
oly hamar.

Galamb Péterné is többed magá
val fonogat s inig ők sodorják a

vetlenebbül tolul minden igaz, 
érző ember e lé ; szól pedig a 
kérdés következőképen : civilizált, 
művelt e az az állam, az a társa
dalom, ahol ilyen megtörténhetik?

Igaz, nagyon igaz az, hogy fo
gékonyság és lélek érzés kell a 
civilizáció eszméjének a betoga- 
dására ; igaz, nagyon igaz az is, 
hogy tömegekkel szemben erőre 
van szükség, amely imponáló, 
sokszor talán kényszerítő is le
gyen. De én nem hiszem, nem 
akarom hinni, hogy ilyen egy
szerű, természetes, minden em 
herí lénybe a Terem tés által be
oltott érzést, aminőt ezeknek a 
szerencsétleneknek helyzete, sorsa 
válthat ki, müveit ember ntáské- 

: pen felfogni képes legyen, mint 
ahogy az a közvetlenség erejé
vel hat.

Fényes paloták csillogása, zsu- 
j (olásig tömött divatkirakatba te- 
illető hallgatóság figyelme és ér
deklődése, a tudomány bárminemű 

I haladásának az ismertetése, tel - 
ledezésszámbamenő találmányok 
közlése és mindezekről hasábos 
közlés még nem eszköze a civi
lizációnak akkor, ha a népréteg 
lelke, érzése kedély és gondo
latvilága nem találja meg a ki 
elégitot, a szükségeset, amely 
után cseng, amely a szüksége.

Csak kulturmáz, lesték az, amit 
igy arcunkra kenünk. Máz, lesték, 
amely ha kifejezetten nem is 
arra szolgá', hogy eltakarja va
lódi arcunkat, alkalmas mások i 
megtévesztésére távolból. De 
csak távolból. Mert hangozhatik 
államtitkári beköszöntőkben erős 
fogadalom a közművelődés fe j
lesztéséről ; megvalljuk, mi nem 
a nyilatkozat tartalmában kétel
kedünk, (bár azt, aki mondta: 
kiválónak, érdemesnek, talán jo 
gosítottnak is tckint|Uk ily nyi 
latkozat m egtételére), hanem az 
erőt, a kitartást és a következe
tességet tartjuk elégtelennek tudva- 
tudván azt, hogy hány bicska 
belclürütt.

fonalat, rágják a selymes kendert, a 
fehérre sikált fenyő asztalnál nö
vendék-gyermekek betüzgetik álmos 
hangon a leckét, félfüllel azonban 
oda figyelnek az asszonyok beszé- 
dire; érdekesebb is az, amit azok 
beszélnek, mint az alany, állítmány, 
községi illetőség s több efféle szá
raz s unalmas dolog. Később kuc
kóba kerülnek a könyvek, azokkal 
a két lurkó is s álmos, le-lecsukódó 
pillákkal csüggnek a fonóasszonyok 
ajkán.

Majd rászól az idősebbre anyja:
— Ugyan Jancsikám keresd elő 

az apád utolsó levelét s olvasd fel 
nekünk.

A fiú egy-kettőre az asztalon te
rem, a gerendára nyúl s levesz on
nan egy F. Missler jegyű ievéltáskűt, 
abból kihüvelyez egy össze-vissza 
maszatolt s gyűrött levelet. Hja nem 
először van az kézbe, tudja is Jancsi 
csaknem betéve s miközben olvassa 
az egyszerű szavakat, egymás után 
úgy, ahogy következnek, az orsók 
lasabban peregnek, olyik egészen 
megszűnik s mint egy ünnepnapi 
szentbeszédet, hallgatja az asszony-

A néprétegek, a nagy néptö
meg leikéhez kell hozzáférkőzni 
bizalommal, szeretettel és megér- 
tettség g el; a tömegérzés első 
megnyilatkozásait kell meglesni 
és mint beszélni kezdő gyerme
ket szótagolva kell először taní
tani, hogy általános, igaz, mind
annyiunkkal közös érzéseket kelt
sünk löl bennünk. Es csak azután, 
később ismertetni meg a kultúra, 
a közművelődés alapvető ténye
zőivel, mikor a fogalom már 
képpé alakult és a szónak tartal
mát megérteni képes. Enélkül, 
ennek hijján bizony bizony csak 
látszat, külsőség lesz minden nagy 
hanggal fejlődésnek, haladásnak 
és eredménynek hirdetett dolog 
máz, festék, mellyel a mi kultú
ránkat kendőzzük.

— yz.—

fi bankügyi törvényjavaslat.
Figyelemmel olvasám át a bank

ügyben benyújtott törvényjavaslatot. 
Nem tagadhatom meg a t. pénzügy
minisztertől abbeli elösmerésemet, 
hogy a javaslat és indokolása neiu 
közönséges ügyességgel és rondki- 
vü.i szorgalommal van kidolgozva, 
d ' a magyar közmondás szerint a 
„jó bornak nem kell cégér** a fran
cia pedig azt mondja »il est grand 
dana són genre, mais són genre si est 
pás grandM. 11a maga a javaslat, ha 
annak lényege jó  volna, nem szo
rulna ily nagy indokolásra, amely 
nagy on derék a maga nemében, do 
ez a neme, ez az alapja rossz.

Az indokolás hulyenkint kiemeli a 
javaslat oly rendelkezéseit, amelyek 
a bankkal szemben „a két államnak,, 
(tehát a Keicbsratban képviselt tar
tományoknak és Magyarországnak) 
javára szólnak, de sehol egy szó 
sincs Magyarország javára akár a 
bankka', akár az osztrák tartomá
ny okk i szemben valamely kívána
tos int'/.kedésről természetes, mert 
a c I, az alap a bankközösség fon
tán ása, teliát nem is lehet.

1 la már épen minden áron akar 
b« lőle valami jót kihámozni, akkor 
csak azt emelhetjük Ki, hogy mégis 
oly kegyes a közösbaok szabadal
mának ineghosszabbilatásál nem tiz 
évre vagy még hosszabb időre, csak 
1917 év végéig teliát 7 évre java 
sói ni. pedig a mostani képviselöház-

nép a levelet. Egy-egy sóhaj, egy- 
egy áldás szakad fel olykor egyik- 
m tsik kebléből . . .

Kint ezalatt nekikeseredik az idő. 
Hull a hó, mintha öntenék, közben 
a szél is beleszól s meg-megrázza a 
rozoga ablakokat. Egy-egy kutya 
dugja ki olykor fejét vackából, be
levond a néma, szeles éjbe s ha a 
választ megkapta ismét behúzódik.

De haliga . . . .  Mintha járna va
laki az udvaron . . . .  Léptei alatt 
ropog a frissen esett hó s ki lehet 
venni, hogy az ajtó felé közéig . . . 
Már nyílik is az ajtó s abban egy 
hóval borított feketekabátos ember 
jelenik meg, válán jókora nagyságú 
bőröndöt cepelve. Arca megnyúlt, 
sovány s különös pir ég rajta; nem 
minőt a hideg szokott kicsalni. Baj
száról cseppekben hull alá az ol
vadó jé g ; ahogy beleheli a meleg, 
páratclt levegőt, heves köhögés 
fogja elő.

— „üud báj“ asszonyok, hogy 
vagytok ? — nyögi kis idő múlva, 
miközben mosolyogni próbál, mi né
mileg sikerül is.

— Ah Jézus-Mária! — sikít fe

A sátoraljaújhelyi izraelita anyahitközség fürdőháza

i9ji. évi február i-tői kezelésre átvehető
érdeklődők szíveskedjenek hőv.-hh fe;t,í>  u-gdi január 7-ijf a hitközség titkári hivatalához fordulni.
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eal talán örök időkre is inegszavaz- 
tahatta volna, a főrendek pcdi  ̂ nem 
azt szokták akadályoztatni ami Pécs
ben kedves.

Epén azért, hogy a javaslattal 
már alapjában és céljában nem ér
tünk egyet s azzal homlokegyenest 
ellenkező állásponton vagyunk, nem 
vesszük magunknak azt a fáradtsá
got, hogy a bank alapszabáljai ha
tályon kívül helyezett, módosított, 
újakkal pótolt cikkeit tüzetesen ta
nulmányozzuk és birálgassuk s igy 
a javaslatnak csak némely feltűnőbb 
intézkedésére teszünk némi meg
jegyzést.

Feltűnő a készfizetések felvételére 
vonatkozó II. fejezet. Általános elv. 
minden jegybank az általa kiboesáj 
tott bankjegyeket, ha e végett be- 
rautattatnak tartozik azonnal (24 óra 
alatt) szabadalma elvesztenek terhe 
alatt vert ércpénzzel beváltani és ez 
a közös osztrák-magyar bank alap
szabályai 83 cikkében világosan ki 
van mondva. Vannak azonban ese
tek a melyekben a bank fennállása 
veszélyeztetnék, vagy épen lehetet
lenné tétetnék, ha e szabályt illető
leg e sanctióját szigorúan vennék. 
Röviden szerencsétlen habom vagy 
hirtelen támadt politikai zavarok — 
mint 1848-ban láttuk — oly állapo 
tót idézhetnek elő, amelyben a tör
vényhozó hatalom abszolút monar
chiában a korlátlan hatalmú államfő 
kénytelen az érintett szabály hatá
lyát felfüggeszteni. Így van ez i á 
lünk is — jelenleg — ho'ott annak 
oka rég megszűnt és a bankot semmi 
veszély nem fenyegetné ha az a ki
vételes felfüggesztés mégis szüntet- 
tetnék és a szabály hatalya a kész
fizetés felvét1 le elrende tetuék. A mi 
részünkről évek óta hangoztatjuk 
ebbeli kívánságunkat osztrák részről 
miért ellenzik (őszintén be vallom 
tudatlanságomat) nem tudom, a 
banknak világos, hogy kényelmes a 
jelen helyzet.

A javaslat azt mondja, hogy ha a 
bankjavaslatba hozza a 83 ik cikk 
felfüggesztésének meg z ültetését, a 
magyar kormány köteles az osztrák 
kormánnyal eziránt haladékt&laru' 
tárgyalásba bocsájtkozni. Tehát a 
javaslat a bank tetszésére akarja 
bízni, mikor akarja l? mostani ké 
nyelmesobb helyzetét megszüntetni 
és szigorúbb kötelezettségét felvenni. 
Uisum teneatis amiéi! Ez hasonlítana 
olyan intézkedéshez, amellyel a fe - 
tételes szabadságra bucsájott. fe 
gyenc bízatnék m* g azzal, h »gy ő

hozza javaslatba szabadságának meg 
szüntetését.

Ez a javaslat a dualizmusnak, a 
kettős kormánynak tulajdonítható, 
mert nyilván nem akarta az osztrák 
kormány elvállalni a kötelezettséget, 
hogy a magyar kormány felhívá
sára köteles legyen a készfizetések 
iránt tárgyalásba bocsájtkozni; tehát 
inkább mind a két kormány lemon
dott az ebbeli kezdeményezésről s a 
banknak adta által, holott világos, 
hogy a dolog természete szerint a 
bankot kellene kötelezni, hogy ez 
iránt a kormány kivánatára azonnal 
tárgyalásba bocsájtkozzék.

De ne fárasszuk szemünket, ne 
koptassuk toliunkat a javaslat rész
leteivel. Elvetendő az egész általá
ban még csak a részletes tárgyalás 
alapjául sem fogadható e l ; mert 
alapjában rósz. Elég csak az indo
kolás bevezető sorait olvasnunk: 
„Az indokolás szerint ösmeretes a 
kormánynak az az állásfoglalása, 
hogy a jegybank kérdése kizárólag 
a gazdasági célszerűség szempontjá
ból o'dandó rueg“. Elég! nem szük
séges az indokolásból tovább egy 
szót sem olvasnunk. A miniszter te
hát kizár a kérdésből minden ma
gasabb tekintetei, — nem lebeg szí
niéi előtt se közjogi, so politikai, se 
nemzeti tekintet; csak az anyagi 
— a gazda'ági, de jegyezzük meg, 
nem mondja, nem is mondhatja hogy 
nemzetgazdasági, és ez irányban 
nem azt fejti ki az indokolásban, 
hogv a közös bank Magyaiország
nak, de hogy a két államnak tesz 
jó szolgálatot.

Minden kérdésnél főként a politi
kai, küziogi tekintetnek kell irány
adónak I Minié, különben csak kicsi- 
nyesk« dunk, — hazánk önállósága, 
valódi államisága legyen legfőbb 

j iránytűnk ; hiszen po inkái ellenie 
leink is minduntalan emlegetik „az 
egységes magyar állam" kiépítteti- 
jét, csakhogy mindenkor az ellenke
zőn dogoznak — hát ugyan hogy 
lesz ha/.ank állam, ha saját hadsu 
rege, saját nemzet-eazdasága, síját 
pénzügye nincsen ? Es miként lehet 
sajat pénzügye, ha saját jegybankja 
nincsen ? Ugyan van ó még egy ál
lam a civi izalt világ összes országai 
közt. a mely cs k a sz íriszed a 1 im 
bankjától függ? Szinte hallom, hogy 
azt mondják erre „nem a szomszéd 
államé de közös, tehát a miénk is". 
Ugyan ügyé? Igaz hogy nekünk is 
van benne * gy-két száz milliónk 
aranyban és e üstben, do azokkal a

a miliókkal nem mi rendelkezünk — 
hát a miénk ? ?

Nem ! t. olvasóink — ne hagyják 
magokat félre vezettetni. A bank- 
kérdés megoldatásába nem nyugod
hatunk meg másképen, minthogy a 
mostani közösbank érckészletének 
minket il ető része nekünk kiadassék 
és mi saját önálló magyar nemzeti 
jegybankot létesítsünk.

A benyújtott javaslat egyenes 
megtagadása — negatiója — állami
ságunknak törvénynyé válnia nem 
szabad tehát: az ellenzéknek nem 
csak joga, de feladata, sőt köteles
sége azt minden áron megakadályoz- 
tatbia — ha másképen nem lehet — 
hát obstrukcióval is, a mit ugyan 
minden törvényesen, igazságosan
választott képviselőházi többség el 
len alkalmazni bűnnek vagy legalább 
is csak rendkívüli esetben alkalmaz
hatnak tartunk, de ilyen idegen 
ország fegyveres erejének táraoga 
tásával erőszakosan üsszeszerzett
többség ellenében teljesen jogosult
nak, sőt ilyen javaslat ellenében ha
zafias kötelességnek.

Matoiai Etele.

A komédiának
v e g e .

Van már végre pol
gármesterünk.

Csütörtökön délután végre állandó 
polgármesterre tettünk szert Farkas 
Andor eddigi árvaszéki ülnek, h. 
polgármester személyében. A hosszú 
évek óta tartó polgármesterválság
nak véi-e, de vége annak a már or
szágos botránnyá vált csúf játék- 
n a ; is, ; melyet a fő s ián ur és 
tövei űztek a polgármesteri állás 
körül- Nehéz, kemény harcok előz- 
ték meg ezt a választást, mig most 
eljutottunk ahhoz a ponthoz, ami* 
kor kiragadhatjuk a város adminisz- 
tráeiőfát a mai züllött állapotából és 
alapját vethetjük egy nyugodt, biz
tos fejlődésnek.

A jég megtűrt, most már csak a 
a képviselőtestületen inu'ik, hogy 
helyreáll-e a város tanácstermében 
a béke és kezdetét veheti-e csu
pán a közérdeket s olgáló eredmé

nyes munkálkodás és a polgárraeste* 
ren fog múlni, hogy aváros admiulsz- 
trációja kiemelkedik-e a mai züllött 
állapotából. A képviselőtestület már 
számtalanszor adta tanujelét, hogy 
nála a közérdek az utolsó, a pol
gármester pedig uj ember, aki csak 
ezután tehet bizonyságot amellett, 
hogy állását a kellő komolysággal, 
eréllyel, hozzáértéssel képes ellátni.

Es mi mindezek dacára bízva te. 
kintünk a jüvő elé. A múlt oly sok 
tapasztalattal szolgált, hogy a jövőre 
nézve épon eleget okulhattunk. Az 
évek óta tartó ideiglenes állapot 
olyannyira alásülyesztetette a várost, 
ugyannyira megakasztott minden fej- 
lődést, hogy okvetlenül neki kell 
látni a képviselőtestületnek — ha 
csak végleg ki nem veszett belőlük 
a köz iránti minden érdeklődés — a 
komoly céltudatos, minden mellék- 
tekintet nélkül csupán a város érde
két szolgáló munkához. De tanúiba- 
tott a múltakon az uj polgármester 
is. Tapasztalhatta, hogy mennyire 
eredménytelen a képviselőtestület 
minden komoly akciója, ha a városi 
adminisztráció züllött, ha tisztvise
lők nagy része nem képes köteles
ségeinek eleget tenni.

A múltnak ebben a sok szomorú 
tapasztalataiban hízunk mi, amikor 
hisszük, hogy vége szakad az eddigi 
nyomorúságos, züllött állapotnak és 
ezután a képviselőtestület és polgár- 
mester együttes válvetett munkával 
fognak igyekezni kiragadni a várost 
az eddigi állapotából és útját ala
pozni egy szebb, egy boldogabb, 
egy a fejlődésre alkalmas jövőnek.

A polgármester-választásról a követ
kezőkben számolunk be részletesen :

Választás előtt.

Nagy érdeklődés nyilvánult meg a 
polgármester-választás iránt a kép- 
vlselőtestüieti tagok köré-ben. Mint
egy 70 en jöhettek össze, hogy ál
landó vezetőt válasszanak a város 
számára. Dókas Gyula alispán fél 4 
rakor nyitotta meg a polgárraester- 
válxsztó közgx ülést, szívélyesen üd
vözölve a megjelent képviselőtestü
leti tagokat. Mindenekelőtt a vá
lasztáshoz szükséges bizalmi férfiak

Galambntí, — le voltál az Péter?
— Testestől-lelkestől amim látod.
— Valóban Péter az — hagyják; 

helyben a többiek— de milyen sá
padt és sovány.

— Bizony kissé megviselte a hosszú 
ut, — jegyzi meg a másik.

— A munka, a nehéz munka. — 
bizonykodik a harmadik s már is 
tele a szeme könnyel, - -  óh ha az 
én szegény uram is igy lépne elém, 
meghasadna a szivem fájdalmában.

E közben Péter és felesége túles
nek a viszontlátás első örömein, a 
gyermekeken van a sor.

— Jól néztek ki kicsinyeim, örü
lök hogy ily egészségesen találtalak 
mindnyájatokat. No hová bújtok ? 
Csókoljátok hát meg apátokat I

S a két lurkó nagy szégyelősen 
elősompolyog a szoknya mögül, hogy 
a felszólításnak engedelmeskedjen.

Az asszony örömében azt sem 
tudja, hirtelen mihez kezdjen, mit te-

f[yen. Oly váratlan s meglepetésszerü 
érje hazatérte I De helyén van a 
szomszédasszony szive s az egy
kettőre útba igazítja:

— Egy kis ételt, italt Boris, ez 
kell neki most s aztán jó meleg ágy,

mert nagyon átfázott, hallod meny
nyire köhög. No csak rajta, szapo
rán ! Hej, ha én lennék a te he- 

, lyedben . . .
I Szavait nincs ideje befejezni, mert 
Péter üdvözli:

— Maga az szomszédasszony?
— Bizony én vagyok Péter lelkem, 

ugy-e, hogy kissé megvénültem.
— No nem mondhatnám, sőt job 

bán néz ki.
— Hát az én öregemet nem lát

tad valahol?
— Nagy ország az, se vége, e 

hossza s annyi ember él ott, mim 
csillag az égen ; hogy akadna egy
másra a falubéli ? O egész más ál
lamban dolgozik, nagy volt köztünk 
a távolság. Nem készül még haza ?

— De, a nyári munkákra haza jön.
— Küldött-é valamit?
— Az utat s annyit, hogy kevéske 

adóságunkat kifizethessem.
— Hiszen ha igyekvő az ember, 

küldhet, de agyenra is dolgozza 
magát. Nem adják ott sem ingyen 
a pénzt, sőt még jobban megdolgoz
tatják érte az embert, mint itt, de 
mit tegyen a szegény ember, ha 
már kint van?

Boris ez alatt asztalt terített, ke
nyeret, sót, szelet szalonnát tett a 
házi szőttes virágos térítőre, majd 
fordult egyet s futott ki a havas é j-' 
szakába. Sióhoz egy kis melegítőért; j 
csak úgy hajadontőn, a fe söszok- 
nyál kapva a fejére, hogy a szél 
haját össze ne kuszálja. Itt van Pé
ter, az ő szeretett ura s ez öröm 
érzése feledtet vele havat, hideget, 
szelet. Egy-kettöre megfutja az utat, 
tölt s piros arccal, ragyogó tekin
tettel noszogatja urát:

— Igyál hát Péter, jól fog esni.
S Péter iszik . . .

A falu végkép elcsöndesül. kial
szik az ablakok fénye, csak Galamb 
Pélerék ablaka marad világos.

— Sok beszédjök van egymással, 
jegyzi meg a bakter, amint elhalad 
ablakok alatt s megfujja tülkét, hogy 
kissé megriassza őket.

Pedig mennyire csalódott. Péter 
ott fetreng égő láztól gyötörve ágyán, 
mig felesége tehetetlenül, tört szív
vel halkan zokogva nézi.

Világos előtte minden. Többen vol 
tak már a faluban, kik kimenve, ma
gokkal hozták e kórt. Tudja, mi ez

Ez a halál. E gondolatra valami 
belső erő szivét úgy összeszoritja, 
hogy csaknem aléltan esik össze, de 
Péter szólítja:

— Tudtam hogy igy vagyok. 
Soknak mondja az orvos oda át, 
hogy változtassanak levegőt s ez 
mindannyiszor halált jelent . . .  A 
munka megölt . . . Értetek dolgoz
tam . . . Isten meg is segített, rend
be hoztam mindent . . . Most már 
gond nélkül élhettek . . . Szeretnék 
veletek maradni, de ha Isten úgy 
látja jónak, hogy itt hagyjalak tite
ket, legyen meg az ő szent aka
ratja . . .

Erős köhögési roham szakitá meg
beszédét.

— Csak ez a köhögés megszűnne 
azonnal magamhoz jönnék . . .  Ez 
öl meg , . . A bánya . . .

Az asszony nem szól. Szivét mintha 
késsel vagdalnák, oly fájdalmat érez 
zokogása mind erősebbé vállik.

— No, Boris, hát ne sírj. bolon
dokat beszélek, karácsonyra jobban 
leszek, meglásd . . .

S jobban is lett . . .  A feltámadást 
|hirdető első harangszó az ő elköl
tözését is jelentette egyszersmit . . .

NÉVJEGYEK A LEGSZEBB KIVITELBEN KÉSZÜLNEK

LANDESMANN MIKSA és Tarsa
=  k ö n y v n y o m d á j á b a n  Sá t o r a l j a ú j h e l y . =
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választására került sor. Megválása* 
tattak az alispán javaslatára : Schiller 
Kálmán, Nemethy Bertalan. Isépy Ist
ván és ár. Nyomárkay Ödön. Ezután 
a kijelölő bizottságot alakították 
meg. Megválasztattak: MatolaiEtele 
és Bcssertyey István, az alispán által 
kineveztelek : Lengyet Manő és dr. 
Reichatd Salamon.

Megválasztva.
Mig a kijelöld bizottság tanácsko

zott, az alispán felfüggesztette a 
közgyűlést. Rövid ideig tartó tanács
kozás utáu jelentette az alispáu, 
hogy a polgármesteri állásra egye
dül Farkas Andor árvaszóki ülnök 
pályázott és miután őt a bizottság 
jelölte egyhangúlag megválasztott, 
polgármesternek jelenti ki. Majd dr. 
Reichard Salamon volt polgármester 
vezetése alatt Bessenyey István, dr. 
Ilornyay Béla és Halász József ta
gokból álló küldöttséget menesztet
tek az uj polgármesterért, hogy az 
eskü letételére meghívja.

Dókus beszéd.

Lelkes éljenzés fogadta Farkas 
Andort, amikor a terembe lépett, 
hogy Pataky Miklós városi főjegyző 
előolvasása mellett a hivatali esküt 
a képviselőtestület színe előtt lete
gye. Az eskü letétele után Dókin 
Gyula emelkedett szólásra, hogy üd
vözölje az uj polgármester.

Mint a választó közgyűlés elnöke 
— úgymond — a képviselőtestület 
nevében üdvözli megválasztása al
kalmából. A képviselőtestület leg
szebb, leguagyobb bizalmával tün
tette ki, amikor polgármesterré vá
lasztotta és ezért reméli, hogy min 
den tudásával, képességeivel, ambí
ciójával a város érdekeinek előmoz
dításán fog munkálkodni. De ezalatt 
a munkásság alatt nem csupán az 
akták szorgalmas elintézését érti, ha
nem érti azt, hogy egyben szellemi 
vezetője is legyen a városnak. A 
polgármestertől függ a város szel
lemi és anyagi fejlődése és ezért 
gondos apa módjára kell szivén vi- 
selui a város érdekeit minden párt- 
politikai és személyi érdek nélkül 
és minden polgárában ennek a vá
rosnak felebarátját kell látnia, akik
nek boldogulása az ő érdekeit is 
kell, hogy képezze. Feladata legyen j 
úgy a hivatalban, mint azonkívül a 
város érdekeivel foglalkozni, jólétet, 
kedvező megélhetési viszonyokat te
remteni, hogy az emberek ne igye
kezzenek el a városból, hanem el 
lenkezőleg, ide igyekezzék mindenki. 
A polgármester urnák — igy végzi 
beszédéi — tehetséget, képzettséget

Feltételek
a z  é l e t  e h a o s z á b ö l .

i.

f i  Síntlenian.
A piperecikkek nagykereskedője 

felszabadította őt s seged lett. Ügyes
ségével, szakismeretevei csakhamar 
üzletvezetőjévé tette meg, ki igy 
pénz és áru felett rendelkezvén, a 
nagy bizalom meghálálásaképen gaz
dáját s főnökét csakhamar meglopta. 
A bűn kitudódott s valószínűleg egy
szerűen kidobatott volna, avagy az 
ügyészség szobájába költöztetik, ha 
ki nem derül, hogy főnöke családi 
titkainak beavatottja, ki ép úgy tud 
ő nagysága hűtlenségeiről, mint a 
főnök urnák párisi hölgyekkel való 
levelezgetéseiröl. Távozása tehát 
csak egy nagyobb végkielégítési ősz 
szeg ellenében történik meg.

Az igy szerzett pár ezer koroná
val üzletet nyit. A főnökétől szerzett 
bizonyítvány alapján korlátlan hitelt 
nyújtanak neki a gyárosok, ts amint 
történni szokott, itt sem maradt el 
6 — 10  hó elmúltával a fizetésképte
lenség és ennek folytátása az 50 
százalékra való egyezkedés, mely 
hősünk üzleti karrierjét megalapoz
ta. ts csakugyan rohamosan fejlő
dött raktára és vevőtömege. A kis 
kereskedőből engrossista lesz s hogy 
a tekintély is biztosittassék a ma
gáncégből részvénytársaság lesz. Az

adott a gondviselés, fordítsa ezen 
kiváló képességeit egyedül a város 
boldogitására. Ebben a reményben 
üdvözli és kíván naki hosszú évekig 
tartó szellemi és testi erőt hivatala 
ellátására.

Farkas válaszol.
Farkas Andor meghatottan vála

szolt az alispán hatalmas éljenzéssel 
fogadott üdvözlő beszédére. A beszé
det egész terjedelmében a követke
zőkben közöljük :

Méltóságos Alispán Ur! Mélyen 
tisztelt képviselőtestület! Fogadják 
mélyen érzett hálám és köszönetén! 
nyilvánítását azért a — jól tudom, 
távolról sem osztatlan — bizalomért, 
mellyel kitüntetni kegyesek voltak s 
melyet részemre megnyerni, állan
dósítani és teljessé tenni legfőbb tö
rekvésem és kötelességem lenne. Al 
d&tlan és válságos helyzetek után, 
nehéz körülmények között vállalko
zom ennek a szép, de felelőségteljes 
állásnak a betöltésére s épen azért 
nagyon kérem Önöket, rnéltóztassa- 
nak segítségemre lenni nehéz fel
adatomnak közmegelégedésre való 
teljesítésében, a varos javát s anyagi 
helyzetének megizmositását célzó tö
rekvéseimben. En ígérem s meg- 
méltóztatnak majd győződni arról, 
hogy nem puszta Ígéret maga e 
kijelentésem; igéreru, hogy minden 
jóravalóságommal s minden képessé
gemmel tisztán és egyedül e nehéz 
időket élő város javat, polgárai jó
létének emelésén, egy jobb jövő 
megalapozásári fogok fáradozni.

Annak kijelentése mellett, hogy 
részletes programmon megismerésére 
módot fogok nyújtani, kérem Önö
ket, m. t. Uraim adják meg a kért 
segítséget, részesítsenek a szükséges 
támogatásban s én hiszem, hogy 
egymást megértve harmonikus együtt
működéssel és válvetett munkával 
elérjük azt a célt, a mely kell, hogy 
mindnyájunknak közös célja legyen : 
e város nyugodt és békés fejlődésé
nek biztosítását, minden iutézmé 
nyében és minden téren való felvi
rágoztatását. Hálás szvivel köszönöm 
a méltóságos einök ur hozzám inté
zett szives szavait és kitüntető bi
zalmukat. Isten áldása legyen mun
kánkra 1

Az első teendő.
A polgármester köszönő szavai 

után Fejes István emelkedett szólásra. 
A polgármester a képviselőtestület 
támogatását kérte. O, mint a váró- 
egyik régi polgára met.Ígéri ezt a 
támogatást az alispán által kifeje 
zett feltételek mellett. Kifejezte a 
polgármester, hogy ő tudja, hogy

igazgató ur immár társadalmi téren 
is szerepel. így többek között az ő 
fejében érlelődött meg az eszme, 
hogy a kerületében levő kereskedők 
egyesüljenek és társulatot letesitse 
nek. Az alapszabályok megvitatásá
nál az ő indítványai lettek irányadók. 
És amidőn valaki felvetette azt a 
kérdést, hogy fizetésképtelenségre 
jutott vagy csődbe került kereske
dők tagjai lehetnek-e a kaszinónak, 
ő ezt jegyezte meg: »A kereskedői 
tekintély s erkölcs megköveteli, hogy 
a csődbe jutott, vagy fizetésképte
lenné lett egyének a tagok sorába 
föl vehetők ne legyenek."

A kisebb arányú tiltakozást el
nyomja a helyeslés moraja és a gyű
lésből az igazgató ur győztesen ke
rült ki mint a kereskedők szövetsé
gének és kaszinójának elnöke.

II.
f i  ualtá.

Fiatal volt, bohém volt íróhoz illő 
mértékben. Cikkei feltűnést keltettek, 
amelyekben feltárta az emberi fo
nákságokat és megfelelő világításba 
helyezte a napról napra felszínre 
jutott igazságtalanságokat, tgy al
kalommal a bűnösók lelki világát 
boncolgatta, rámutatott azon közve
tett okokra, a melyek bűnt szülnek, 
de amidőn leggyakrabban épen a 
bűnösök a legártatlanabbak. Elsőnek 
a kir. ügyész gratulált cikkéhez, ki 
megszereti a tehetséges írót, sőt ba
rátjának fogadja. Gyakran találkoz-

móg nem bírja a képviselőtestület 
osztatlan bizalmát, de igyekezni fog 
azt kiérdemelni. Hát hogy azt kiér
demelje, ahhoz erős, szorgalmas mun
kásság szükséges, mellyel a város 
érdekeit előre segítheti. Ilyen mun
kásságnak tartja az adminisztráció 
megjavítását. A város adminisztrá
ciója csődöt mondott. Szégyenpir 
futja el az arcát, valahányszor ol
vassa a helybeli, vagy fővárosi la
pokban, hogy ennek a nagy intelli
genciájú városnak a tisztviselői nem 
állanak hivatásuk magaslatán. Első 
kötelessége legyen tehát a polgár
mesternek az afeletti gondoskodás- 
hogy minden tisztviselő a neki meg, 
felelő helyen kötelességét hűen, lel
kiismeretesen, pontosan, szorgalma
san teljesítse. Ez alatt nem érti azt, 
hogy a polgármester fegyelmikhez 
és felfüggesztésekhez nyúljon azon
nal, hanem érti, hogy helyes beosz
tással igyekezzék mindeukit a neki 
megfelelő helyen alkalmazni és mun
kaerejét kihasználni. Es ha már min
den jóakaratu kísérlet csődöt mon
dott akkor következzék csak a meg
torlás. Ehhez nem kell egyéb, mint 
egy kis önáldozat, mert hisz a ké
pességei megvannak hozzá az újon
nan választott polgármesternek. Hiszi, 
hogy az önáldozat is meglesz és eb
ben a reményben előlegezi a képvi
selőtestület bizalmit.

Dókus az adminisztrációról.
F e j e s  István lelkes éljenzéssel 

fogadott beszéde után ismét Dókus 
Gyula szólott. A hivatal átadásáról 
kell — úgymond — gondoskodni. 
Javaslatara az átadáshoz kiküldték 
MutoUi Etele elnöklete alatt a szak- 
bizottságok elnökeit. Majd az admi
nisztrációról ejtett néhány szót az 
alispán. Legutóbb — mint már ed
dig is mindig — behatóan megvizs
gálta a városi ügykezelést és ki kell 
fejeznie újból, — amit már oly sok 
szór mondott — hogy az ügykeze
lés legnagyobb, úgyszólván egyedüli 
kerékkötője az ügykezelési szabály 
zat hiánya. A törvény ugyan csak a 
törvényhatóságnál követeli az ügy
viteli szabályzatot, de enélkül a vá
rosnál —"amely egyik fontos szerve 
a megyei adminisztrációnak — sem 
képzelhető el egyöntetűség a városi 
ügyek vitelében. Kell hogy a vá
ros is alkalmazkodjék a vármegye 
szabályaihoz, mert most a városnál 
egyik tisztviselő sem tudja, hogy 
egyes aktákkal mit csináljon. Na- 
gyon sokszor megesik, hogy egy 
akta egyik bizottságtól a másikhoz 
vádoroí mig elintézést nyerhet. Ez a 
sibolási rendszer mogülője az aduit-

nak, komoly thémákat beszélnek 
meg s mig eleinte a külvárosi sze
rényebb vendéglők központjai talál
kozásuknak. az előkelő barát ked
véért az iró felemeli igényeit úgy 
öltözetében, mint életmódjában. Ajint 
szalonképes egyén meghívást nyer 
az ügyésznek egyik estélyére, hol 
szellemességével a társaság központja 
lesz. A megváltozott életkörülmé 
nyék nagyobb kiadást igényelnek s 
a’ bohém iró eleinte apró kölcsö
nökkel fedezgeti a szellemi termé
keiből egybegyült szerény jövedel
met, majd egyik pénzintézetéhez for
dul egy ezer koronás váltó leszá
mítolása ügyében. E váltón az ő 
neve csak forma a lényeghez. Még 
egy név szükséges. Rákerül hát a 
ügyész neve is. Hisz egy névvel ke
vesebb vagy több az iró szemében 
mitsem jelent s egy holmi aláirós 
kedvéért az előkelő barátot nem zak
latja, no meg aztán a lejárat idejéig 
e kis papirocskát többször is be
válthatja.

Myugodtan fog zozzá társadalmi 
színmüvének megírásához. Négy hó
nap alatt elkészül és a jó barát ol
vassa el először lelki elragadtatás
sal Az ötödik hónapban elfogadják 
előadásra, a hatodikban előadásra is 
kitűzik, még csak két-három hét 
szükséges az előkészülethez. A vál
tócska azonban ezt nem respektál
ja, mint működő energia egy n̂ pig 
pig sem pihenhet. Egy szép napon 
az ügyész kezeihez jut beváltás cél
jából. Hivatali szobájában kapja meg.

■ nisztrációnak. At fog írni a város
hoz az ügyviteli szabályzat életbe
léptetése érdekében, Kéri, hogy ezt 
az átiratát ne a felettes hatóságtól, 
hanem a város érdekeit mindig szó- 
retettel szivén viselő polgártól jövő
nek tekintsék. Áruig az ügyviteli 
szabályzatot életbe nem léptetik, nem 
tudja elítélni a tisztviselőket az ad
minisztráció nivótalanságáért, rosz- 
szaságáért. de ha életbe lép a sza
bályzat és egyesek igy sem lesznek 
képesek kötelességeiknek megfelelni, 
akkor ő is azon lesz, hogy az ilető 
tisztviselőkkel szemben a képviselő- 
testület vonja le a konzekvenciákat.

A gyűlés délután fél 5 órakor ért 
véget.

A tisztviselők Üdvözlése.
A választás után a város tisztvi

selői testületileg jelentek meg a pol
gármesternél, hogy megválasztana 
alkalmából üdvözöljék. Az üdvözlő 
beszédet Pataky Miklós főjegyző 
mondotta. Farkas Andor válaszúban 
kijelentette, hogy mindig jóakaró 
támogatója a tisztviselők érdekeinek, 
de ezzel szemben megköveteli, hogy 
mindegyikük az eddigiu 1 fokozot- 
tab tevékenységgel lássa el hivatali 
kötelességeit.

144 : 65.
A megyei választások. 

fi függetlenségi párt ereje.
A keddi megyegyülési szavazással 

a függetlenségi párt szempontjából 
nagyon meg vagyunk elégedve. Soha 
még a kiegyezés óta zempléni me- 
gyegyülésen a függetlenségi párt 
olyan erős nem volt, mint most. 
Soha még függetlenségi jelölt 1867. 
óta ebben a teremben annyi szava
zatot nem kapott, mint most.

Igen, volt már ellenzéki többség 
is. 1905-ben, a megyegyülésen. L>e 
az nem függetlenségi többség volt, 
Annak nagyrésze egyszerű 67-es párti 
volt, akiket Andrássy Gyula gróf
nak egy fordulata rövid időre átvitt 
az ellenzékbe. Aztán Andrássy meg
gondolta magát, abbahagyta a ma
gyar vezényszóért, magyar század
nyelvért való küzdelmet, elvonult a 
tiszadobi kastélyába s megengedte a 
híveinek, hogy visszaálljanak megint

Néhányszor fel s alá jár. Homlokát 
összeráncolja. Pár pillanatig úgy el
mereng .mintha nem is lenne ügyész. 
Felidézi emlékezetében az íróval töl
tött órákat azon perctől fogva, hogy 
a hünösök ügyében irt cikkéhez elo- 
szörcgratulált. Szinte úgy látszik, 
hogy a pénztárcájához nyúl. Majd 
asztalához ül s egy levélben értesíti 
az intézetet, hogy az ő neve hami
san került a váltóra. Ezután a szom
széd szobába meg és irodavezetőjé
nek meghagyja, hogy az iró letar
tóztatásában sürgősen intézkedjék.

III.

pályatéuesglés,
A tanítóképzőben kedvelt bajtárs 

volt. Valósággal ő reprezentálta a 
tanárok előtt osztálytársait. El is 
nevezték őt az igazság bajnokának. 
Es ha tán a pedagógiában kissé 
gyöngének is bizonyult, annál erő
sebb volt az agitálásban. Mikor ki- 
került az életbe, a díszes hivatal 
egyikének elnyeréséhez pályázatot 
adott be. A bölcs iskolaszék mind
össze a próbatanitás tartásához ra
gaszkodott, ő hevesen kikelt ezen 
igazságtalae korcs Intézmnéy ellen 
csakugyan sikerült elérni annyit, 
hogy seholsem választották meg.

Azonban az elv mellé kenyér is 
szükséges s nehány évi nevelőskö- 
dés után egyik kisebb városban vas
úti szállítási üzletágban állapodott 
meg. A diplomás ember dolgozott 
szépen megélt, sőt tőkét is gyűjtött.
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kormányparancsra igazodó mungók-j 
nak.

Nosza sietlek is az időszaki kuru
cok vissza a mungó táborba. S meg
esett az az országra szóló szégyen, 
hogy az a Zemplénvármegye. amely 
„kuruc" korában annyiszor követelte 
feliratilag a magyar vezényszót, ön
álló vámterületet, önálló bankot, alá
zattal behódolt az előtt a kormány 
előtt, amelyet mindezeknek erőszakos 
letörésére küldtek ki Becsből.

Szóval ez a rövid életű kurucko- 
dása Zemplénvármegyének nem volt 
komoly dolog. Csak olyan kis epizód, 
intermezzo, olyan átmeneti fellobba 
nás volt, amit a t. bizottsági ta!f 
urak pusztán az Andrássy Gyula 
kedvéért rendeztek. Szinte csudáljuk, 
hogy az a márvány tábla ott a nagy
teremben kacajra nem fakad azon, 
hogy ő rajta Zemplénvármegye „ku
ruc" dicsőségét akarták megörökít eni

Igazi, komoly ellenzék, független
ségi elem, mindig csak csekély töre
dék volt a megyegyülésen. emlék
szünk, egyszer 7, más alkalommal 
49 függetlenségi szavazat volt. Ennél 
több nem volt még soha. Most pe
dig 65 függetlenségi szavazatot adtak 
le, 144 kormánypárti szavazattal 
szemben. Ami azt mutatja, hogy a 
megyebizottság I harmadrésze füg
getlenségi párti. Bátran mondhatjuk, 
hogy ebben a labancvármegyében 
még soha se volt ilyen erős a füg
getlenségi párt s evvel az eredmény
nyel nagyon meg vagyunk elégedve. 
Mi magunk csak a szavazatok ne
gyedrészére számitoltunk, különösen 
mikor láttuk a nagy mungó felhaj
tást, a Bálint Jánosok, Schweigerek 
és Teitelbaumok impozáns felvonu
lását.

Azt természetesen jól tudtuk, hogy 
többségünk nem lesz, csak az erők 
arányát akartuk tisztázni s a kiderült 
aránnyal nagyon meg vagyunk elé
gedve.

A főispán részéről most azt em
legetik, hogy ők bent akarták hagyni 
a bizottságokban a íüggetlensegielcet,

És mivel a szerencse sorozatos for
mában jelenik meg, nemsokára egy 
gazdag özvegy szivet és vele egyut- 
a vagyonát is elnyerte így tekintet 
lyes polgárrá nőtte ki magat.

ntn az iskolai einlekek szivébe 
vésődtek és a 10 éves évfordulón o 
is megjelent. Elegánsan, nyugodt fel
lépéssel. Társai legalább is azt hit
ték, hogy valamelyik megye szak- 
lelugyeiojéve lett.

Nagy volt teliál az elképedés, a 
mikor az igazság bajnoka speditőrt 
mivoltával Hozakodott elő Urrlintor- 
gatás, másfélül részvét. Csak akkor 
imponált kissé mikor a bankett to- 
lyainán 2—3 szó kisereteben 2000 
koronás alapítványt tett tanítói árvák 
javára. L)e még abban is nőtt kissé 
tekintélye, amiaon megmondta, hogy 
o jelenleg tartózkodó városában a 
községi iskolaszék elnöke, bel is 
hívta egyházi bájtársait, hogy az ép 
megüresedett tanítói állásra pályáz
zanak.

Heves ostrom lett ezen kijelen 
lésre a válasz. Az igazság bajnoka 
azonban az igazsághoz ragaszko
dott amire az elet tanította meg s 
így szólt a társaihoz.

„t.zen állás elnyeréséhez szüksé
ges, hogy a kitűnő okleveleit kívül 
a jelölt az iskolaszék előtt próba- 
taiutást tartson". Ezt ó indítványozta 
az iskolaszéknek.

Es a pályatévesztett extanitó most 
már Isten igazában imponált az egy- 
begyült tanító urak előtt.

tfrlíii Ödtín.
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scsak azért hagyták ki, mert a füg
getlenségiek ezt a lojalitást nem 
méltányolva külön lisztát csináltak.

Mi azt hisszük, hogy a független
ségiek nem kérnek abból a dicső
ségből, hogy mungó urékkal együtt 
üljenek a bizottságokban. Csak ural
kodjanak ők egyedül, legyen övék 
az ország és a hatalom. Úgy se tart 
sokáig.

A zsák meglelte a foltját.

A megyebizottság többsége tehát 
méltónak bizonyultdicsőségesen ural
kodó főispánunkhoz, kukuricafalvi 
Meczner Gyula úrhoz. Hát csak 
örüljenek egymásnak. Összepászol- 
nak

Minden vármegyének olyan főis
pánja van, amilyet megérdemel. Lám, 
Marostorda nem tűrte a megszé
gyenítést, s el is érte, hogy elvitték 
a nyakáról Erősdyt. A Zempléniek 
többségének tetszik Meczner, hát 
hadd maradjon.

Utóvégre ha Zemplénvármegye 
urainak tetszik az az állapot, hogy 
olyan főispán legyen, akinek havon- 
kint nyilvánosan a szemébe vágják, 
hogy sikkasztó tisztviselőt hivatali 
szabálytalanság árán tartott meg ál
lásában, hogy az ínségeseknek kül
dött állami segélyt magának vette 
el, hogy a saját maga által hivatalo
san méltatlannak kimondott tisztvi
selőt vezető állásába vissza akarja 
hozni, hogy az ellene felhozott vá
dak ellen valótlannak bizonyult tény
állításokkal védekezett s aki mind
ezek miatt nagy hangon jelenti be a 
sajtóper megindítását, de azt tényleg 
megindítani nem meri, — ha ez a 
helyzet tetszik nagy múltú vártne 
gyenk urainak, ha nekik Ízlésük sze
rint van az, hogy az Andrássyak, 
Vayak, Hadikok főispán! székében 
ilyen vádakkal terhelt s ilyenek miatt 
sajtópert indítani nem merő ember 
üljön, — hát csak élvezzék tovább 
ezt az illatos állapotot.

A mi szempontunkból, a függet
lenségi párt szempontjából, csak 
előnyös ez a helyzet, mert igen sok 
jóizlésü embert átterel a mi tábo
runkba. Például meg vagyunk győ
ződve, hogy a mostani szavazásnál 
is a függetlenségi szavazatok szo
katlan nagy szántát nagy részben a 
főispán ur közismert nagy népsze
rűségének köszönhetjük.

Csak maradjon hát főispán ur a 
helyén sokáig, a függetlenségi párt 
pedig az elért szép sikertől buzdítva 
kezdie a rendszeres megyei szer
vezkedést.

jíogy megy a nemzeti munka?
—  Semmit se csinálnak. —

Egy pár dolgot bemutatunk 
annak feltüntetésére, hogy milyen 
bőségesen árasztja a nemzeti 
munka kormánya a nemzetre jó 
téteményeit.

I.

Nagy hűhóval szavaztatta meg 
a tőispán ur november 7-én a 
szőlő segély kölcsön vármegyei 
jótállását. Hirdette, hogy már 
meg van szavazva (300,000 ko
ron*. Nagy jóltevőnk, Kazy Jó- 
zsel eszközölte ki. Alig várja a 
kormány, hogy lekü’.dhesse, sietni 
akar a pénz kiosztásával, hogy a 
szőlősgazdák már abból végez
tethessék a fedést.

Aztán a Zemplén jelentette

valamikor november végén ret
tentő nagy ciceró betűkkel, hogy 
a jövő héten a jótékony Kazy 
Ujhclybe jön s a kölcsönt saját
kezűig fogja kiosztani. Hogy is 
mertünk volna a derék félhivata
los igazmondásában kételkedni ? 
Akár mindgyárt előleget adtunk 
volna arra a kölcsönre. Már lát
tuk is lelki szemeinkkel, amit a 
jótékony Kazy ott áll egy nagy 
asztal előtt s mint a pap az úr
vacsoráját, mosolyogva osztja a 
pénzt a hálálkodó szőlősgazdák
nak.

Azonban mit tesz Isten ? El
múlt a jövő hét, elmúlt a máso
dik jövő hét, a harmadik jövő 
hét s a jótékony Kazy nem jött. 
A pénz se jött. A szőlőket is 
rég befedték, maholnap már ki 
is nyitják. Deputáció is járt mar 
Pesten a pénzért. S a pénz még 
se jön. Se Kazy, se pénz. Se 
pénz, se posztó.

Főispán ur, iőispán ur, hát 
hozzák már azt a pénzt 1 Vagy 
azt is eldreadnoughto/.ták ?

II.
Most csak 150 koronát fognak 

adni holdankint. (Ha fognak !) De 
jövőre még 400 koronát adnak 
minden holdra. így volt meg
ígérve. Így biztatta a szőlősgaz 
dákat a jótékony Kazy és a jó
tékony főispán.

Várja is epedve ezeket a 400 
koronákat minden szőlősgazda. 
De hiába várja. A 150 korona 
még csak lejön (ha lejön), de 
a 400 koronáról szó se lehet. így 
közölték ezt már a bementesek- 
kel, kijelentvén, hogy a 400 ko- 
nás segélyt szóba se hozzák a 
kormány előtt mert az teljesen 
kivihetetlen. Nincs pénz.

A hegyaljai bortermelők segít
ségére nincs pénze a kormány
nak. Kell hadihajókra.

III.
Nagy hangon megígérte Mecz

ner főispán ur, hogy ismert óriá-i 
befolyásával ki fogja eszközölni a 
kormánynál az agrárkülcsönók 
rendezését, még pedig úgy hogy 
a törlesztési határidőt kitolják 25 
évre s a kamatokat elengedik, 
vagyis tisztán a tőkét fog kelleni 
25 év alatt kamatmentesen meg
fizetni. Ez persze rendkivül nagy 
előny lenne, sok agrárkölcsönös 
szőlősgazdát megmentene a pusz
tulástól.

Meczner főispán ur inditvá- 
nyozta, hogy igy kérje a Hegy
alja a rendezést, s megígérte 
hogy ezt a kormánynál keresz- 
tülviszi. — Szavaztak is már 
ezért neki vagy tízszer köszöne
tét mindenféle gyűléseken, úgy, 
hogy alig győzte a sok liáláiko 
ddst zsebrerakni.

Most aztán jelentik Festről, he gy 
a pénzügyminiszter m ár a 25 évre 
való kitolásba beleegyezett, csak a 
kamatmentese égbe nem a ka r bele 
egyezni, ez nem is igen fog sike
rülni.

No liát ez igazán szép rende
zés lesz. Akár a készfizetés ren
dezése. Hiszen nekünk nem a ki
tolás kell, de a kamatmentesség, 
E nélkül a kitolás nélkül nem 
hogy használna, de árt. Mert mit 
jelent az, hogy 15 év helyett 25 
év alatt kell a kölcsönt törlesz
teni ? Azt, hogy évenkint ‘/, rész-

szel kisebb lesz a törlesztés. Va
gyis 3°/o, hanem csak 2*/o- Es 
igy 10V. helyett 9*t,-ot kell ka
matostul együtt évenkint fizetni. 
Az pedig nyilvánvaló, hogy in
kább tizetek 15 évig 10°/o et, 
mint 25 évig 9*/o et.

Ez a harmadik boldogság, ami
vel eláraszt minket a nemzeti 
munka kormánya.

IV.
Az újhelyi hegyközség ezelőtt 

nem kapott államsegélyt. 1908 bán 
az akkori képviselő kieszközölt a 
földművelési minisztertől 1500 
korona államsegélyt. Ezt a minisz
ter szintén a képviselő közbenjá
rására 1909-ben 1800 koronára 
emelte fel. (Igaz, nem a főispán 
utján küldte a hegyközségnek, 
mert Meczner főispán urnák na
gyin rósz renomméja volt Da
rányi előtt.)

Az idén már nem holmi szürke 
liskális az újhelyi képviselő, ha
nem maga a földmivelési állam
titkár. S  az idén még eddig az  
újhelyi hegyközség egy fillér á l
lamsegélyt nem kapott.

így ontja áldásait a munka
párti korszak a mi szegény váro
sunkra.

V.
Ujhely város 1909-ben állította 

a városi borpincészetet Ezer aka
dály dacára is igen szépen fejlő 
dik s máris jelentékeny szolgála
tokat tett a tokaji bor népszerű
sítése körül.

1909- ben az akkori képviselő 
— egy szürke fiskális — közben
járására adott erre a vállalatra a 
földmivelési miniszter 10,000 ko
rona kamatmentes külezünt s 6000 
korona államsegélyt. Egyúttal 
szóbelileg megígérte a képviselő
nek, hogy ezt az államsegélyt 
minden évben kiadja, tűig a vál
lalat meg nem erősödik.

Jött azonban a dicső munka
párti kormányzat. A város a mun
kapárti kormánytól is megkérte 
1910. évre a G0<K) korona állam
segélyt. Rém lte, hogy megkapja, 
mert most nem szürke fiskális a 
képviselője, hanem maga a föld
művelési államtitkár.

Dehogy kapta m eg! Mai napig 
nem kapta meg.

Kell a pénz a választási költsé
gekre.

VI.
A tolcsvai hegyközség is ka

pott 1908 bán is, 1909-ben is 
1500 korona államsegélyt.

1910- re is kérte a dicső mun
kapárti minisztériumtól. Visszajött 
a kérvénye, hogy fedezet hiányá
ban nem ád egy fillért se.

Persze, mikor a közös hadügy
miniszter kér katonai parádékra 
százmilliókat, azt nem utasítják el 
a munkapárti miniszter urak „fe
dezet hiányában"!

VII.
íme, egy pár részlet a munka

párt áldásos tevékenységéből. A 
polgári fiúiskoláról s egyebekről 
majd ezután írunk.

It hát megmutattuk, hogy mit 
kaptunk eddig a most már nem 
csak Grósz Dezső, hanem Mecz 
Gyula ur által is annyira megve
tett koalíciós kormánytól s mit 
nem kapnnk most az imádott,
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dicső, pálinkában született mun
kapárti kormánytól. Feláilithatja 
bárki a mérleget..

Ezzel szemben mutassanak csak 
egyetlen előnyt, egyetlen kedve
zést, egyetlen segítséget, amit 
az immár egy esztendős munka 
párti uralom alatt a munkapárti 
jőispán az államtitkárképviselő 
közbenjárásával kapott Ujliely. 
Bizony nem kapott semmit, abszo
lúte semmit!

De azért most van a nemzeti 
munka boldogító, áldásos korszaka 
Lelkesedjünk tehát s imádjuk 
Meczner Gyulát és Grósz Dezsőt, 
a nemzeti munka pártjának zcmp 
lénvármegye két íőoszlopát!

(Ennek a rovatnak lolytatása 
következik. Még sok minden van 
amit a koalíciós kormány meg
adott nekünk, a nemzeti munka 
kormánya pedig elvett tőlünk. 
Majd sorra vesszük. Hadd lássa 
mindenki, milyen áldást hozott 
ránk a nemzeti munka pálinkás 
győzelme!)

A v i r i l i s e k
1911 évre egybe

állított névjegyzéke.

A város legutóbbi rendes közgyű
lésén fogadta el a képvtselőtestület 
virilis tagjainak 1911. évre összeállí
tott névjegyzékét. Mi alkalmat kívá
nunk adni a város polgárságának 
arra, hogy megtudja kiket vett be a 
névjegyzékbe az összeíró választ
mány, de meg alkalmat akarunk adni 
arra is, hogy egyesek esetleges jo
gos igényeiket felebbezés utján ér
vényesíthessék, az alábbiakban kö
zöljük a hivatalosan összeállított és 
a képviselőtestület által elfogadott 
névsort, megjelölve azt az adóösz- 
szeget is, amelynek alapján a név
jegyzékbe felvétettek:

Remits tagok. Hrcg \V ind is ellenei/ 
Lajos 6084*01, üzv. Gróf Wallis 
üyuláné 5938 85, I)r. Gro'-z Dezhő 
3770 20, Dr. Haas Bertalan 3887*22. 
Juháss Jenő 2730*92, Dr. Hornjai 
Béla 2335*72, Klein Izidor 2206*34, 
Dr. Legeza János 2127*54, Dókus 
Ernő 2100 52, Bessenyei István 2007*28 
Hünsch Dezső 1057*36, Róth Beront 
1773 89, Dr. KovaÜczky Elek 1709 22, 
Kincsessy Péter 1765*16, Üzv Roseti- 
berg Sámuelné 1754 00, Maikovics 
Miksa 1754*42, Gróf lloyos Sándor 
182Ú-35. üzv. Kellner Józsefnó 1721 20 
Lüwy Adolf 1099*71, Haas Adolf 
1599*50, Dóktn László 157879. Dr 
Chudovszky Mór 1504 50, Haas Fillüp 
1536 47, Davidovics Adolf 1464.91 

Keresztesi Lajos 1438*30 Képes Gvuia 
1376*76, Dr. Ligeti József 1373*18, 
ld. Meczner Gjula 1366 88 Dr. Kell 
ner Soma 1346 30, Dr. Róth Jó/ief 
1337*28 Dr. Lichtenstein Jenő 1331 14 
Sanjhelyi takarékpénztár 120808 
Rose József 1207 23. Dr. Isépv Ti
hamér’ 1187*84 Dr. Róth Hugó 1185 28 
Grünbaum Simon 1175 12, R.ichaid 
Lajos 1161*34, Schweiger Ignácz 
1158*13, Zinner Henrik 1250*09 Dó 
kus Gyu’a 1111*10, üzv. Schün Vil
mosáé' 1103 92. 1082*23, Dr. Reichard 
Salamon 1007 90, Kun Frigyes 
1024 08, Widder Gyula 1023.79 Kroo 
Gyula 1018*23, Dr. Szepessy Arno'd 
1013 80, lióth József 982 73, üzv. Kun 
Sománé 977.41 üzv. Wiiholm H-n- 
riknó 951*20, Reichard Gjula 91852, 
Székely Elek 910*22. Deutsch Adolf 
902*44, Dr. Rosenthal Sándor 885*90 
Ambrózy. Nándor 873 80, Dr. Nyo 
márkay Ödön 100*68, Polgári taka
rékpénztár 869*21, Mattyasovszkv 
Kálmán 857 04 Sstdlák János 849 24 
Isépv István 848 12, Fritdrich Mór 
834 34, GrUnberger Abrahárn 810*28, 
Dr, Székely Albert 803 12, Gortvay

Aladár 798*29, Haas Mór 790.21 fil
lér adóalappal.

Póttagok'. Népbank 788*77. Id. Bá- 
nóczy Kálmán 784 11, Ligeti Berta
lan 778.08. Dr. Sehwarcz Ernő 707*36 
Krausz Lipót 760*95 Markovira József 
759*70. Központi tak. pénztár 73959 
Fillért Gyula 732 20. Róth Mór 724 84 
Landesman Miksa 721*50, Dr. Fried 
Soma 718*80 Sehwarcz Hermán 
710*40, Herczog Lipót 706*62, Réz 
Gyula 700 20, Langermann Károly 
009*16, Szöllüsi Artúr 659 58 fii.ér 
adóalappal.

Apróságok
a vármegye legutóbbi 
közgyűléséről.

A nyomda.
Nem tudjuk, volt-e már rá példa 

az országban arra, hogy a főispáni 
hivatalos helyiségekben nyomdát ren
deztek be, de hát ami másutt meg 
nem történhetik, az nálunk okvetle
nül megesik. Nincs a világon olyan 
lehetetlennek látszó dolog, amit Mecz
ner Gyula ur meg ne csináljon és 
ami a jó ntungók szemében termé
szetesnek ne lássék. így történhetett 
meg. hogy a vármegyei közgyűlés 
ideje alatt nyomdát rendeztek be a 
a főispáni szobákban. Az oka pedig 
e rendkívüli eseménynek egy titkossza
vazást kérő iv volt, A főispáni gárda 
ugyanis nem volt elkészülve arra, 
hogy az ellenzék az igazoló és bi 
ráló választmányokra is kér titkos 
szavazást és mikor mégis megkér
ték nynmban berendezték a nyom 
dát a főispáni szobákban. Egy hek- 
ografot állítottak be és elkezdték 
gyártani a szavazócédulákat. Nyom
dászlegények Bessenyey Zénó dr.. 
ifj. Meczner Béla dr. és Győry Kál
mán állattenyésztési felügyelő voltak. 
Ingujra vetkőzve gyártották a sza
vazólapokat és csak úgy folyt a ve
rejték a homlokukról, amig teljes 
erővel munkálkodtak a főispáni 
gárda győzelme érdekében. — Mi 
pedig készséggel konstatáljuk, hogy 
eredményesen munkálkodtak, mert a 
szavazásra berendelt leltáriak gyö- 
nyörüszépen leszavaztak a főispáni 
hivatalos nyomdából kikerült friss 
szavazólapokkal és sikerült jelöltjei
ket győzelemre segíteni.

A korcsma.
De a nyomdán kívül volt még egy 

specialitása is a közgyűlésnek. Korcs
mát rendeztek be a közgyűlési te
remben, az alispánt és főispáni kis
termekben Meczner Gyula főispán 
volt a korcsmáros, a família fiata
labb tagjai, Györy Kálmán és Koncz 
Endre voltak a pincérek. Az étlap 
meglehetősen gazdag volt. Felszol
gáltak kitűnő illatos pörköltöt, jó
fajta koibászt, virslit, hassét, pogá
csákat. sört és bort. Minden asztal 
meg volt rakva étellel, de kiváltké
pen itallal és a gárdához tartozók 
mohó étvággyal fogyasztottak el 
minden felszolgált ételt és ita't, sőt 
akadtak olyanok is akik valóságos 
csatát vívtak, csakhogy minél hama
rább juthassak a virslis tálhoz.

És mi, akik azért voltunk ott, hogy 
számot adjunk a nyilvánosságnak a 
megye gyűlésen történtekrő, szomo
rúan néztük a versenyevést és ivást. 
Hol a boros flaskákat néztünk, hol 
meg a gyűlés terem falán függő 
Kossuth-képre esett tekintetünk. Es 
isten bizony kicsordult a könny a 
szemünkből ha meggondoltuk, hogy 
abban a teremben ahol néhány évti

zeddel ezelőtt még Kossuth Lajos 
ragyogtatta ékesszólását és tett első 
kísérletet a közért vívott hatalmas 
harcában, most boros flaskák mel
lett egyes vig legények trágár, korcs
mába illő viccelődéseit kell végig
hallgatnunk.

Ne értessünk félre. Volt már ab
ban a teremben gyakran mulatság 
és mi azt nem is hibáztatjuk. De kü
lönbséget tudunk tenni a közgyű
lés és lakoma közt és a kettőt együtt 
nem tartjuk megengedhetőnek. Ugy- 
látszik azonban, hogy a főispán urék 
nem tudnak különbséget tenni a 
kettő közt. Pedig aki a közgyűlést 
és a dándót összezavarja annak b 
gyűlés komolysága és méltósága 
iránt semmi érzéke nincs.

De hát változnak az idők és vál
toznak az emberek is. Ami akkori
ban megengedhetetlen, erkölcstelen 
dolog lett volna, az ma már szalon
képessé vált divat. Igaz, hogy akkor 
nem Meczner Gyulák állottak a me
gyék élén, nem Gortvayak voltak a 
főszolgabirák és nem Bálinthok vol
tak a községi jegyzők. Es az is 
igaz, hogy akkor még hírből sem 
ismerték az ínséges kukuricát.

A duhaj legény.
Hogy pedig a gyülésterem és a 

kis tanácstermek semmiben sem kü
lönbözzenek a korcsmától, arról 
Gortvay vöm uram gondoskodott. 
Tapasztalatai bőven vannak a korcs
mái duhajkodásról, könnyen értéke
síthette hát ebbeli tudományát. M i
kor már úgy alaposan a fenekére 
nézett az üvegnek, nekilátott a bot- 
ránycsinálásnak. Es ugyan kibe kötne 
beie egy az italtól teljeseu eszét 
vesztett főispáni vő, mim az újság
íróba. Gortvay ur is eként cseleke
dett. — Idejuttatta Zemplénvárme- 
gyét Meczner Gyula ötéves uralntu.

A városházáról.
Egy adat hogy meny
nyire züllött már a vá

rosi adminisztráció.

Sokszor megírtuk már o hasábo
kon, hogy ez a város eljutott mára 
züllésnek arra a fokára, amelyről 
aligha van már visszatérés, hogy 
ennek a városnak az adminisztrá
ciója teljesen hasznavehetetlen. Pél
dákkal szolgáltunk eme állításaink 
igazolására minden esetben és pé'- 
dáva! szolgálunk most is.

A volt Palásthy-féle konzorcium 
nak a város ellen indított kártérítési 
perében az ítélet hozatal előtt fel
állott Kiss Ödön városi ügyész és 
kérte, hogy ítélethozatal előtt sze
rezze be a bíróság a várostól az ez 
iigjre vonatkozó aktákat. De Bodor 
járásbiró elutasította a kérelmet az
zal az indokolással, hogy a város 
ötszöri megkeresés dacára sem küldte 
meg az iratokat, sói a megkeresést két 
még csak választ a sem méltatta.

Szeptember 10-én intézte — úgy
mond a járásbiró — az első megke
resést az iratok megküldése iránt, 
szeptember 30 án sürgette meg elő 
szűr, október 14-én másodszor, ok
tóber 31 én harmadszor és november 
2-án negyedszer. Es eddig — dec. 
19 éig — egyetlen megkeresésre sem 
érkezett vá'asz.

Hát ennél fényesebb bizonyíték 
— azt hisszük — nem kell ahhoz, 
hogy milyen gazdálkodás folyik a 
városnál, hogy mennyire züllütt ná

lunk a városi adminisztráció. De nem 
jellemezheti ennél fényesebben a 
mi állításaink iggzságát semmi 
sem. Mert bizonyos, hogy a bíróság
tól érkezett megkereséseket kiosz
tották valamelyik referensnek. Az 
is bizonyos, hogy ennek a kiosztás
nak nyoma van az előadói könyv
ben. Hát hogyan lehetséges az, hogy 
a polgármester nem jött rá erre a 
botrányos dolo.ia? Hiszen csak bele 
kellett nézni az előadói könyvbe és 
rögtön láthatta, hogy a bíróságnak 
5 megkeresése fekszik több mint 3 
hónapja elintézetlenül.

Vagy talán nem tartott négy hó
nap óta hivatalvizsgálatot a polgár
mester ur ? Négy hónap alatt egyet
lenegyszer sem jutott eszébe, hogy 
ellenőrizze a tisztviselők munkássá
gát és megnézze logalább az elő
adói könyvüket ? De hát akkor mit 
csinált Reichard Salamon ? Mert ak
tákat — azt biztosan tudjuk — szin
tén nem intézett el*

Valahain szór támadtunk Reichard 
Salamont, amiért nem dolgozott, 
mindig azt válaszolták nekünk, hogy 
a polgármesternek nem kell dolgoz
ni, annak egyedüli kötelessége a 
tisztviselői kar működésének az ellen
őrzése. Es imo most kiderül, hogy 
még ezt a kötelességét sem telje
sítette Reichard Salamon. De hát 
akkor mii csinált? Mert elvégre azt 
nem tekinthetjük munkálkodásnak, 
hogy napjában tízszer volt a főis
pánná! és 50-szer telefonált neki.

Erre mi vaiószinü'eg nem igen fo
gunk választ kaphatni. Azonban a kon 
zekvenciákat leszűrhetjük az esetből. 
Elképzelhetjük, hogy mennyire zü- 
lölt viszonyok uralkodnak a város
házán, ha még a bíróságnak a meg
kereséseit is válasz nélkül hagyják 
négy hónapig és válasz nélkül hagy
ják akkor, amikor a várost anyagi
lag érdeklő ügyről van szó. Istenem 
meddig tarthat a rr.unkátlanuk eme 
gyülekezetében egy szegény ember 
kérvényének az t (intézése.

Ezen az állapoton segíteni kell. 
Meg kell tisztítani a várost a szel
lemileg rokkantak hadától és gon
doskodni kell megfelelő tisztikarról. 
Es gondoskodni kell erről elsősorban 
az uj polgármesternek, akiben meg 
van a kellő tudás, ambíció, erély 
arra, hogy megtisztítsa a tisztikart 
az oda nem való elemektől és pontos 
kötelességteljositésre szorítsa őket.

Elmondottuk mindezt, nem mintha 
támadni akarnék vele Reichard Sa- 
lemon személyét, éki ma már nem 
polgármestere a városnak, hanem 
hsupán azért, hogy példával illusztrál 
juk, mennyire rászorult ennek a vá- 
romák a tisztikara az alapos tiszto
gatásra.

— december 10.
Pályázat az árvaszéki ülnöki ál

lásra. A F a r k a s  Andor polgár- 
mesterre? választásával megüresedett 
városi árvaszéki ülnöki állásra az 
alispán már kiirta a pályázatot dec. 
29-iki határidővel. A pályázok is je
lentkeznek már, eddig dr. K e l l n e r  
Győző h. gazdasági tanácsos, dr Os- 
váth Dezső vármegyei tb. aljegyző, 
dr. Malárcsik György ügyvédjelölt 
és Nagy Andor pénzügyi segédfo
galmazó jelentkeztek komoly pályá
zókként. — Mi a magunk részéről 
dr. K e l l n e r  Győző megválasztá
sát látnók a legszívesebben, aki ed
digi munkásságával teljesen rászol
gált az előléptetésre.
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Általános bírálat
a közönségről a direkci
óról és a színészekről.

Most, amikor már majd egy hó
napja itt működik a színtársulat, al 
kalmunk volt, hogy végleges véle
ményt szűrhessünk le a társulat ér
tékét illetőleg, de alkalmunk volt ta
pasztalatokat szerezni a közönségnek 
a társulattal szembeni viselkedéséről 
is. Nem lesz hát érdektelen, ha 
mindezen tapasztalatok eredményét 
papírra vetve igyekszünk irányt 
szabni a társulatnak és véleményt 
mondani a közönségről.

Régen megírtuk — és most is is
mételjük — hogy Ujhely nem alkal
mas egy nagyobb társulat befoga
dására és különösen nem alkalmas 
arra, hogy egy kerületnek anyavá
rosa legyen. Nem akarjuk ezzel ko
rántsem azt állítani, mintha ennek a 
városnak nem volna elég nagy. a 
színművészet iránt érdeklődő intelli
gens közönsége, csupán a megélhe
tési viszonyok nehéz voltában ke
ressük, illetve találjuk okát fenti ál
lításunknak. A mai küzdelmes világ
ban, amikor mindenkinek erős, ne
héz munkával kell iparkodni azon, 
hogy megkeresse a mindennapi meg
élhetés szükségességét, bizony ke
veseknek telik szórakozásra! Azt 
pedig csak nem fogja megcáfolhatni 
senki sem, hogy a szinházbajárás 
első sorban élvezet

De hát a múltak eléggé bizonyíta
nak igazaink mellett és bizonyít mel
lette a jelen is A társulat már több 
mint 3 hete működik városunkban és 
ez idő alatt alig láttunk 6 telt házat 
Ha most tekintetbe vesszük, hogy 
egy telt ház legfeljebb 680 koronát 
jövedelmezhet, megleljük könnyen a 
magyarázatát annak, amiért ide jó 
társulat nem jöhet.

Nem akarjuk ezzel azt állítani, 
hogy a mostani társulat kifogástalan 
és magas művészi nívón áll, de azt 
bátran hirdetjük, hogy megközelíti 
s talán el is éri azt a nívót, amelyet 
a mi városunk közönsége jogosan 
megkövetelhet. Mert követelni mine
künk csak a legminimálisabbat sza
bad. Ez a társulat pedig helyes ve
zetés melleti tudna jót sót kifogás
talant is produkálni.

*
És ezzel azt hisssük eljutottunk 

ahhoz a ponthoz, ahol a hibákat 
keresnünk kell. A vezetésben van 
a hiba, mert minden rendszernélkűli. 
Már maga a műsorösszeállitás is 
szerencsétlen. Hol drámákat, hol 
meg operetteket kapunk egész héten 
keresztül, ahelyett, hogy igyekezné
nek mindkét műfajt megfelelő beosz 
fással színre hozni. De nagy a hiba 
a szereposztásban is. Nagyon gyak
ran megesik, hogy a szerepek telje
sen megfordítva kerülnek kiosztásra 
és így a színész, aki talán megfelelő 
helyen képes volna kifogástalant is 
produkálni, a legnagyobb igyekvés- 
sel sem képes a reá osztott szere-
Íiet a szerep intencióinak mcgfelelő- 
eg érvényre juttatni.

A rendezés körül is nagy hibák 
vannak. Nincsenek megfelelő szak 
rendezők sem a drámákhoz, sem az 
operettekhez. Nincs aki tanítsa, ok
tassa a szereplőket, aki helyes irány
ban beállítsa a darabot és gondot 
fordítson a gördülékeny, kerekded 
előadásokra. Pedig ez a fődolog egy 
színháznál, Mert mi nem kívánunk 
művészit az előadásoknál, de azt 
megkövetelhetjük, hogy a szinreke- 
rüló darabok jó betanulásban, min
den akadály nélkül gördüljenek le 
és ne kelljen hosszú, kínos pauzá
kat elszenvednünk csak azért, mert 
egyes szereplők vagy nem tudják a 
szerepeiket, vagy azzal nincsenek 
tisztában, hogy mit kell csinálni 
a színpadon.

Most pedig ejtsünk szót a társu
latról magáról. F e l e d i  Boriska a 
társulat primadonnája határozottan

művészi egyéniség. Encktudása fej
lett, hangja kellemesen csengő, játé
kán meglátszik a hosszú éveken át 
szerzett színpadi rűtin. Hanghordo
zása azonban erősen affektált és ez 
nagy hátrányára van színpadi sikerei
nek. F á t y o l  Hedvig táncszubrett 
ugyancsak megfelelő. Hangja bár 
nem nagy terjedelmű, de kellemes 
tiszta csengésű, gyönyörű szépen 
táncol, beszélő orgánuma kellemes 
és hibájául csupán túlságos tempe
ramentumát róhatjuk fel, de ez olyan 
hiba, amit az idő, a kor majd lassan- 
kint elmos. — S o l t i  Vilma colora- 
tur énekesnő talán egyedüli nő tagja 
a társulatnak, akiben semmi kifogá
solni valót nem találunk. Játékán 
meglátszik a színpadi gyakorlat, 
hangja pedig valósággal elragadóan 
szép s mindehhez hozzájárul még 
nagy zenei tudása is. — L e n k e i  fy 
Ica naiva nagyon tehetséges kezdő 
aki még csak fiatalságával hódit és 
ér el sikereket De szép jövőt jós- 
lunk neki. — M a r k o v i c s  Mar
git intelligens, nagy színpadi romín
nal rendelkező színésznő, aki mű
vészi nívón áll. Szalondrámákban ki
fogástalan, de erősebb lélegzetű sze
repeket nem bír el egyénisége. — 
G á s p á r  né mint koinika és l o m-  
b o r  n é mint anyaszinészitő meg 
állják helyüket.

A férfiak közül első sorban kell 
említenünk A I d o r y László bonvi- 
ván-énekest, aki sokoldalúságával 
tett bizonyságot amellett, hogy na
gyobb színpadra hivatott soKoldalu 
szinészember. — S z é k e l y  Gyula 
baritonénekes kellemes, szép hangú 
színész, akinek játékbeli képességei 
is megvannak. — Kevésbbe mond
ható ez el S o l t i  Ernő tenoréne- 
kesről, akinek a hangja behizelgően 
lágy, kellemes ugyan, enektudása el
len sem szólhatunk, de játéka nagyon 
szögletes. Ezen a hibán azonban egy 
ügyes rendező könnyen segíthetne. 
— G á s p á r  Jenő és M á r k u s  
Sándor komikusok minden tekintet 
ben megfelelőek. — E r n y ey János 
is ügyes színész, ámde szalondrá- 
mákban hasznavehetetlen. -  S z ö t s 
András nagyon ügyes intritikus és 
e szerepkörben tud művészit adni. — 
Le b e d a Géza siheder szerepekben 
szintén hasznavehető. — Kisebb epi
zód szerepekben jók F a r a g ó ,  
Mi k l ó s ,  és a női tagok közül 
T o m b o  r Olga is. T o m b o r  Alá 
dár karmester elsőrangú zenész, aki 
ritka szakértelemmel vezeti a ze
nekart.

Ennyi, amit rövid néhány sorban 
elmondhattunk véleményképen a kö
zönségről, a direkcióról es színé
szekről. Őszinte meggyőződésből ir 
tűk meg mindezt és ha néhol talán 
kissé kíméletlen nyíltsággal mond
tunk bírálatot egyesekről, ne vegyék 
azt rossz néven, mert — és ezi 
higyjék el — a legnagyobb jóakarat 
szolt ezúttal belőlünk, hogy felfedve 
a hibákat, alkalmat nyújtsunk azok
nak jövőbeni elkerülesere.

Lánczi Aladár.

H I R K K.
Mit hozott a Jézuska?

A kövotkező urakat meglát ugattam és 
mogkórdeztom tőlük, hogy mit hozott n 

■ lózuska. — linó a felületűk :

M e c z n e r  Gyula. Nekem azt 
hozta, amit akartam. Velem nem 
mer kikezdeni. Ha nem jól vise'ke- 
dik, felfüggesztem.

R e i c h a rd Salamon : Nekem ho
zott, illetve nem hozott, illetve még 
is hozott, de nem fogadtam el, illetve 
elfogadtam, de lemondtam róla, il
letve n in fogadtam el, de nem is 
hozott, illetve nem mondtam le róla, 
de hozott, il’etve még nem tudom, 
azaz az a kérdés, hogy mit szól d 
méltósága, azaz nem is az a kérdés, 
illetve az a kérdés, vájjon akarja-e 
ő, illetve ő akarja, de én nem, illet 
ve t'n akarom, de ő nem, azaz meg

fordítva áll a dolog, illetve mégse, 
azaz igen, illetve nem, azaz pardon, 
gondolkozási időt kérek, illetve majd 
eldől, azaz majd meglátja, illet1 e 
hányjon békében . . .

N óm o t h y Bertalan : Nekem ho
zott, de tudtom és akaratomon kívül. 
Egészen olyan ez a dolog, mint a  
megyebizottsági tag ág, egyszerűen 
rámerőszakolták. Különben bízza 
csak ezt a dolgot a  „zsidó- és füg
getlenségi generálisra*. Majd nyilat 
kozom erről a »Sátoraljaujhelyben.«

S z é k e l y  E lek : Nekem azt 
mondta, ho y most csak hallgassak, 
majd az általános tisztujitásnál . . , 
csak félek hogy úgy járok bele, 
m in t a Meczner ígérettel. —

M i k I ó s 8 y : Ha Székely Elek
nek is hozott, nekem nem ke l !

—nikás.

Lapunk legközelebbi száma f. hó 
31 én szombaton este jelenik meg

— Címadományozás. A király Dió* 
szeghy János segédtitkárnak a mi
niszteri titkári címet és jelleget ado
mányozta.

— Eljegyzés. Dr. L e n g y e I László 
királyhelmeczi ügyvéd * eljegyezte 
C s é c s y  Irénkét, özv. C s é c s y  
Imréné úrnő leányát.

— Jótékonycólu hangverseny. Mint 
értesülünk a sátoraljaújhelyi izr. nő
egylet január 21-én egy művészi 
hangversenynyel egybekötött tánc- 
mulatságot fo1* rendezni a városi 
színházban. A/, ^szme kitűnő a me
nyiben még a jótékonyság szolgála
tában is kívánják értékesíteni a mű
vészetet, de dicsérendő törekvés 
volna ennek a hangversenynek a 
rendezése nálunk akkor is, ha nem 
a jótékonyság nevében történne, 
mert kiváló művészi élvezetben ré
szesíti a város közönségét. A dicsé- 
renoő igyekvés bizonyára méltány
lásra fog találni a közönség sorá
ban is es az eddigieknél is fokozot
tabb mértékben fognak igyekezni a 
művészet és jótékonyság oltárain 
együttes áldozataikat leróni.

— Jotókonycélu chanuka estóly. A
Lip-chitz Adó t’iió elnöksége és ve
zetése alatt álló „Benőth Zion“ izr. 
ilőegyo-ület f. é. dtcember 25-én az 
orth. i?r. iskolai.elyisegben tartandó 
chanuka estéivé iránt a tagok körében, 
akiknek a száma már eddig is meg
haladja a 200 at, nagyfokú érdeklő
dés tapasztalható. Ez a nagy mér
tékű érdeklődés biztos záloga az 
est fényes erkölcsi és anyagi sikeré
nek. Az estélyre az egyesületi tagok 
hivatalosak. Új tagokat is szívesen 
lat az egyesü'et vezetősége. A ren
dező bizottság e hó 17 én alaku’t 
meg Hazai Sámuelué elnöksége alatt. 
10 rendezőség minden lehetőt meg
tesz az est sikerének fokozására, a 
tagok szórakoztatására és kényel
müknek biztosítására Belépési dij 
nincs megállapítva.

— Zemplén vezet. No ne raéltóz- 
tussanak megijedni, nem kulturális 
sőt nem is valamelyes hazafias moz
galomról van szó, — ezekben mi 
mgyón hátul kullogunk a leguto s > 
kis mezőváros mögött is. Egyébről 
1 iszen itt szó, — egy átkos, vesze
delmes kórro', mely feltartózhatla- 
nul szedi á’dozatait országszerte. 
Mint a „Tuberkulózis* c. szaklap 
legutóbbi száma közli, hogy giimő- 
kórbati április havában Magyaror 
szagon elhalt 755S egyén és ebből 
Zeinplénmegyére 110 esik, Utánunk 
következik Szabolcs 109 halottal. — 
Es még merje valaki mondani, hogy 
Zemplén nem vezérvármegye.

— A kifosztott visszavándorló. Bo-
naracsák András unglovasdi lakos 
szerdán éjjel érkezett haza Ameri
kából azzal a kis pénzzel, amelyet 
oly nehezen kapart Össze súlyos 
inunkáj ívaL A mikor hazaérkezett 
Magyarországba az összegyűjtött 
pénzzel, ellopta azt tőle egy zseb
metsző. Szerdán éjjel a kassai állo
másra Hamburgból és az újhelyi vo
natra szállott fel, hogy az elvigyo őt

szeretteihez, régen nem látott csa 
ládjához. A vasúti kocsi feljáróján 
egy vidéki ember furakodott melléje, 
aki szépen kiolvasta Boharacsák 
András zsebéből a pénzt. A kocsi
ban vette észre Boharacsák, hogy 
pénzét ellopták, tárcájával együtt a 
melyben 5 drb. 100 koionás és 1 
drb 50 koronás bankjegy volt. A 
rendőrség keresi a zsebraetszot.

— Tavaszi katonai ctikóváaáriások. 
A cs. és kir. 7-ik számú lóavató-bi- 
zottság tisztelettel felhívja mindazon 
tenyésztőket, kiknek 1911. év ta
vaszán eladó 3 éves csikói lesznek, 
hogy azokat f. évi december hó 31 ig 
a cs. és kir. 7-ik számú lóavató-bi- 
zottságnál (Miskolcz, Csabai-kapu 1) 
bejelentsék. A csikótelepek részére 
csakis 3 ó/es csikók vásároltatnak. 
A csikók minimális mértéke 157 cm. 
Hátaslónak megfelelő alkat, jó vér, 
hibátlan mozgás kívántatik. A csikó 
származásának hiteles igazolása fel
tétlenül szükséges. A megvett csikók 
azonnal a legelőre mennek, miért is 
csak olyanok vehetők meg, melyek
nek farka nincs levágva. A bizott
ság a bejelentet csikókat május, jú
nius és ju ius hónapokban, a na
gyobb tenyésztőknél a helyszínén 
tekinti meg, a kisebb tenyésztők 
egyi-8 központokba fognak össze- 
gyüjtetni.

— Mire jó a vasutas sapka 7 Hajkó
Vaszily iiK-zőlaborci vasúti munkást 
fegyelemsértésért elbocsátották, a 
szolgálati sapkát azonban elnézésből 
meghagyták neki. Hajkó uram ka
pott az alkalmon és értékesítette a 
vasútnál szerzett tapasztalatait. Jó l 
tudták, hogy a szolgálati sapka köny- 
nyen tévedésbe ejtheti a vasúti sze- 
rn,‘*l) z .‘tét, fejéba vágta hat a sapkát 
és beosont egy indulásra készen állt 
vonat kocsijába, hogy Csebényre 
utazzon. A kalauz tényleg respek
tálta a sapkát s nem kérte a jegyét. 
Csebényben ki is szállt s mint aki 
kikü'detósben van, bement a faluba, 
honnan rövid idő múlva az érkező 
vonathoz visszatért. A kiadóőr szol
gálatot teljesített s azalatt Hajkó a 
falon függő tarisznyából ellopta az 
őr íorgopisztolyát s visszautazott 
Mezőlaborcra. A vonat indulása után 
azonban észrevette az őr a pisztoly 
eltűnését s mert más nem fordult 
ott meg, Hajkot gyanúsította s azt 
megtelefonozta a mezőlaborci állo
másunk. Ott már két csendőr várta a 
vonatot s fogadta a mit sem sejtő 
Hajkőt, aki vallatásnál a pisztolyt 
előadta. Ez azonban még sem volt 
minden. Kiderült az igyenutazás is 
és ezért még külön 0 koronára bün
tette az állomásfőnök.

— Lokomobil és cseplogepkezclöi
tanfolyam. A kassai m. kir. állami
felső ipariskolában a lokomobil- é9 
csóplőgépkezelő tanfolyam 1911. ja 
nuár hó 3-án kezdődik és március 
hó 30-ig tart. Beiratkozhatni — 10 
korona btiratási dij lefizetése 'De
lelt — január hó 3-ig bármely napon 
d. e. b—10 óra között. Rendes tanu- 
ó cul felvétetnek a 18 ik életévet 

betöltött oly kovács, lakatos, gép
lakatos gépkovács és rézműves ipa
rosok, vagy ezen szakok va’araelyi- 
kében foglalkozó gyári munkások, 
kik magyarul Írni és olvasni tudnak 
jó erkölcsi bizonyítványt és ipari fog
lalkozásukról megfelelő okmányokat 
felmuta* ni Képesek. Amennyiben a 
rendelkezésre álló hely megengedi, 
felvehetők más önálló iparosok, gyá
rosok és gazdák is, ha ugyanolyan 
előképzettséget igazolnak. Az elő
adások a hétköznapok esteli óráiban 
és vasárnap d. e. tartatnak.

— Az ezerforintosok végnapjai. A i
osztrák-magyar bank 1882. szeptem
ber elsején bocsátotta közre tartal
mas bankjegyeinek egyik legkivá- 
lóhbját, az ezer forintost. Ez a bankó 
a közbejött koronaszáraitás folytán 
1904. dec mber utolsó napjától kezdve 
mint fizetési eszköz megszűnt s at
tól kezdve C9ak mint olyan érték 
szerepel, amely kétezer koronára 
beváltható. Ilyen szereplése azonban 
már csak 1910. dec. 3l-ig napjáig 
tart, mert azontúl teljes értékto-
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len les7. Ettől az időtől kezdve 
csakis mint régiség, vagy emlék jö
hetnek számba. Azok tehát, akiknek 
véletlenül ilyen ezerforintosok van
nak a fiókjukban, igen bölcsen te
szik, ha előszedik és beváltják.

— Az ügyvédi vizsga meghosszabitá 
sa. Mi.'thogya Székely-féle javallat
ból pár hónap múlva törvény lesz, 
mindazok, akik a törvény életbelép
téig doktorátust nem szereznek, — 
csak két évvel később lehetnek ön
álló ügyvédek. A kik azt akarják, 
hogy az uj töryény reájuk ki no 
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 
aránytalanul megnagyobbodott. Az 
intézet kikölcsöiizi tankönyveket he
lyettesítő, az Összes szigorlati kér
déseket felölelő jegyzeteit, melyek, 
bői otthon előkészült jelölteket re
kapituláló kurzus során készíti elő. 
A „<Iogi vizsgák letétele" c. most 
megjelent könyvet díjmentesen m g 
küldi.

— A legtöbb fejfájásnak a
mértéktelen evés és iyás követ
keztében elrontott gyomor az oko
zója. M i sem természetesebb te
hát, minthogy a fejfájás megszűnt 
tetése végett bz emésztőszerveink 
bői eltávolitsuk mindazt a káros 
anyagot, mely a rosszullétct 
okozza.

• Mindazon esetekben — írja 
dr. Stiller, a nagyhírű budapesti 
orvoftanár —  melyekben en)he 
biztos és gyomrot kímélő sós has
hajtóra van szükségem, évek óta 
csaknem kizárólag a természete- 
Ferencz József keseiüviz.ct ve
szem alkalmazásba.u

A  kereskedésekben vagygyógy- 
tárakban határozottan v a l ó d i  
F e r e n c z  J ó z s e f  - keseriivizet 
kell kérni, ahol pociig nem kap 
ható, tessék direkt a Ferencz- 
József - keserűvízforrások szétkü!- 
dési igazgatóságához Budapestre 
fordulni.

MUSCHOWBSBUiHÁSf ifHOQ ~

iB U Z IA S i  P H D H IX v v, f l
Bakterium-mentes

természetes ásványvíz.
W se és hólyagbajoknál. a vesrme 
denco idült hurutjainál, hugykő- és 
fény képződésnél, a lék guták és a 
kiválasztó szervek hurutos bántál 
mainai kitűnő szernek bizonyult, az 
Ovosilag ajánlva. — F ő l e r a k a t .  
Behyna Testvérek cégnél Saujhely.

F E L S Ö M A G Y A R O R S Z A G I  H Í R L A P

S ZT 0 J  K Al
Lúgos sós savanyuviz.

rekedtség, köhögés és nátha ellen. 
Cukorbetegségnél speciális 

gyógyszer.

Fűraktár Sátoraljaújhelyben :
Wilkovszky és Tóth cégnél

IRODALOM.
— A Modern Könyvtár karácsonyi kö

tetei. A (JöinöriJenő szerkesztésében 
megjelenő Modern Könyvtárnak egész 
kis könyvtára jelent meg a kará
csonyi könyvpiacon. Tizenhárom uj 
szám. tiz vaskos kötet, nmelyek 
mindegyike kiváló becsli, irodalmi 
értékkel toli mii. Ónálló nagy érté
kük, gazdag tartalmuk mellett e kö
tetek terjedelme is imponáló. A 
Könyvtár e karácsonyi kötetei újabb 
bizonyságot szolgáltatnak a Modern 
Könyvtár naey kulturterjesztő hiva
tásán')1. hézagpótló munkájáról a 
magyar irodalomban, amely iroda 
lomnak a Könyvtár immár egyik 
jelentős tényezőjévé vált. A kará
csonyi számok a következők : 11—12. 
G.rvav Andor: Becstelen. (A Nem
zeti Színház műsorából.) Második 
kiadás. 13. Bíró Lajos : Kis drámák. 
14. Carducci kö t ni nyei. Zoltán 
Vilmos fordítása 15. Ilildehrand: A 
forma problémája a képzőművészet
ben. Wdde János fordításé. 16—17. 
Nagyapó: M*sék unokáimnak. IS. 
II. Szederkényi Anna:  A kőfalon 
iul. (Dráma) 19—20. Cliolnoky Vik- 
tok: Beszélgetések. 21. Maeterlinck : 
Szent Antal csodája. Cholnoki Vik
tor fordítása. 22. Schnitzer: Miéi 
grófnő. Götnöri Jenő fordítása. 23. 
U 'v 'sz Bé a : A völgyben. (Növel
lek.) 24—25. Ibsen : Uosmersliolm 
(A Mód rn Könyvtár „Teljes Ma
gyar Ibsen" sorozatának első kötete ) 
Bi ogh Vilma ford.tása. Január hó
ban jelenik meg a Könyvtár szen
zációs kottakötete: Koinitz Béla 
daai Ady Endre Verseire. (Ujahb 
d Lorozab) Mindegyik füzet elé é ot- 
rajz és magyarázó előszó kerül, a 
melyet többnyire a szerkesztő ir. A 
Könyvtár kötetei minden könyves
boltban és dohány tőzsdében, továbbá 
a va.-u’i pá‘y. udv. rokon is kapha
tói. Kgv-rgy kötet ára: 40 fillér.

— „Háztarlís" — a háztartásban. 
Pizenhét é v alatt bt bizonyosodott, 
hogy a „Háztartás", amely Urainé 
Ilentiller Lilly kitűnő szerkosztésé- 
ben jelenik meg, szinte nélkülüzhe 
ti tb n támogat'ja és tanácsadója a 
magyar háziasszonynak. A „Háztar
tásiban mii d-ti van ami a magyar 
háziasszonyt érdekli. Harmincöt ro
vata kizárólag a házzal, konyhával, 
éléskamrával, gazdasággal, kerttel, 
baromfiudvarral stb. Hasznos és fö 
lőtte tanu'ságos ci-tkt it szakembi rek 
Írják, a  lapban van divat, kézi
munka, gyermeknevelési rovat is, 
továbbá novella, regény, vers. A 
„Háztartás" egyedül áll h maga ne
méin n. Erről bárki meggyőződhetik, 
aki a szerkesztő' égtől (Budapest. 
VII. Aréna ut 68 ) mutatványszámot 
•'ér. Előfizetési árai: egész évre 12 
K. fé'évre 0 K, negyedévre 3 K. 
A Pamhivutulnoknk, lelkészek, tanítók
j. gyzők o csobban kapjak.

— Mikszáth Kálmán kiadatlan mun 
kaiból közöl egyet mutatóim Sebők 
Z'igmond és B nedt-k Elek képes 
gy* rmeklapja, a „Jó Pajtás" lég 
ujahb, december 18 iki számában. 
Ugyanebbe a számba nagyhatású 
verhet ir Ábrám i Emil és Vértesy 
Gyu a, S bők Z'igmond folytatja 
Dórin gö Dömötör kalandjait a fog- 
orvosnál, ugyancsak ő mond a ha- 
baki dli'.asrél kedveshangu beszámo
lót, melyhez szép képek is vannak.
\ ».) • Pajtás* előfiz • té*.se ára : ne

gyedévre 2 K 50 f., fé'évre 5 K., 
egész évre 10 K Az előfizetési péti- 
zek a kiadóhivatalba küldendők,

Franklin-Társulat, Budapest, IV., 
Egyetem-utca 4.

— A „Vasárnapi Újság*- karácsonyi 
számával együtt kapják az előfize
tők a karácsonyi albumot, mely fé
nyes pompájú kiállításban, legjele
sebb Íróink egész sorának szépiro
dalmi munkáival, művészi illusztrá
ciók nagy gazdaságával és négy 
gyönyörű színes képmelléklettel je 
lent meg. Ezt az albumot megkap
ják az újévkor belépő uj előfizetők 
is. A rendes karácsonyi szám is a 
szokottnál gazdagabb tartalommal 
jelent meg. Cimképül Luini elragadó 
Madonna képét, a Szépművészeti 
Múzeum egyik díszét közli: ezenkí
vül képeiben bemutatja Názerethet, 
a külömböző fenyő fajtákat, a szín
házak ujdonságatt: az Elektrát és 
a Szent ligetet (Alexander Bernáth 
cikkével), fényképet Pásztor Árpád 
világkörüli útjáról, a fiatal Pallavi* 
cini György őrgróf és jegyese, An- 
drásy Boris grófnő arcképét stb. Kü
lön említést érdemelnek a pompás 
divatképek és egy szép képes köz
lemény a női kalap múltjáról. Szép- 
irodalmi olvasmányok : Endrődi Sán
dor és Szávay Gyu'a versei, Len
gyel Menyhért novellája, Móricz 
Zsigmond és az olasz Neera regé
nye. Egyéb közlemények : a párisi 
tárlaton kiállított Kossuth szobor, 
Neogrády Antal bájos rajza, tárca
cikk a hétről s a rendes” heti rova
tok: Irodalom és művészet, sakkjá
ték stb. A „Vasárnapi újság" elő
fizetési ára negyedévre 4 korona, a 
„Világkrónikával" együtt 4 kor. 80 
fi II. Megrendelhető a „Vasárnapi 
Újság" kiadóhivatalában Budapest 
IV. kér., Egyetem utca 4. Ugyanitt 
megrendelhető a „Képes N p!ap“ a 
legolcsóbb újság a magyar nép szá
mára, félévre 2 kor. 40 lill.

T A N Ü G Y .

Ka r c z o l a t o k
a tanítóegyesület 
közgyűléséről.

Volt öröm aminap az isko ás gye
rek A; közt egész nemes Z -taplón 
vármegyében. Még pedig nem kic i. 
Es azt is hozzátehetjük, hogy mól
lá • . A tanító bácsik ugyanis (no 
m g itt-ott a nénik is) elmentek ha
zulról, tehát „nem volt iskola". Egy 
rövid téli napra lerázzák magukról a 
tanítok az iskola porát és elmentek 
világot látni, Ujhelybe, ebbe ami 
világvárosunkba jötte k meghány ni
vetni n tanítói élet sorát. Elmondó 
gatni egymásnak az élet jajait, ha
jait A mezőlaborci kollega ilyenkor 
tud ko’ja  meg a tiszalucitó1, hogy 
hát délen is olyan rossz-e a világ, 
mint idefenn északon. O ya:i biz a. 
Nem hiába mondják, hogy az egész 
világ egy város, illetve egy falu.

No de az otthon maradt nebulók 
se hinnék, hogy a tanító bácsi még 
messze idegenben is gondol rajok 
Gondol ám. Mert ilyenkor is azon 
töri a fejét a tanitósereg, hogy ' o- 
gyan is lehetne a gyerekek buksi 
fej t m ntül több tudással, a szivét 
mentül szebb érzésekkel tömni tele. 
Es úgy eltana odik rajta naphosszat. 
A maga személyes gondjait, bajait 
csak úgy mellékesen hozza sz 
nyegre. A főhelyen mindig a neve
lés ügye áll. Nem vagytok hát el 
hagyatva gyerekek, ha nincs is ott
hon a tanító bácsi. Még Ujhely vi
lágvárosában is van gondja rátok.

De mondjuk tűn el sz p egymás
utánban, hogy mi is vo t soron ebben 
a tanitógy ülésben.

Az első volt a Himnusz. Ahol egv 
csomó tanító erabtr összekerül, olt 
mindig is ez az első. Fohászkodás 
az Istenhez a haza javáért. Mert 
ezért kü/.d a tani ó unos untukul. A 
haza java az ő küzdelmeinek az al
fája meg az ómegája. Sok tanító a 
haza, a nép hajainak a gyógyítása 
közben feledi a maga bajait is, A 
nagy haj igy nyomja el a kisebbet.

(Tehát még az elnyomás is hasznos 
olykor, hiába lázadozunk úgy elle
ne.) A jó tanító szivének minden 
érzőimé a haza javán csüng. S ami 
az embernek a szivében, az csordul 
ki a szive mélyéből az ajakán is. 
Száz nemes, érces férfihang zenditi 
rá az „Isten áldd meg a magyart." 
S ez a dal egész másként hallatszik 
itt, más gyülekezetekben. Színesebb, 
melegebb, szívhez szólóbb, gyönyö- 
rüebb, bizóbb, magyarabb. S amikor 
olzengi a s/.áz torok, hogy „raeg- 
bünhödte mír o nép a múltat s jö
vendőt", ez a dal bizonyosan elhat 
a mennyek országába, ott is egye
nese \ a magyarok nagy Istenének 
szentsége* fülébo. Vagy ez se hatna 
el ? De hiszen hi be való volna már 
akkor minden fohásza ennek a sár- 
tengerbe burkolt világnak.

Ahogy a Himnusz akkordjai elii'- 
nők H o d o s s y  Béla egyosületi el
nök áll fel szólásra. Azon kezdi, hogy 
ezúttal nem mondja el a szokásos 
megnyitó beszédet. Nem. mert neki 
most nem is annyira elmondani, mint 
inkább lemondani valója van. Ő már 
eleget fáradt az egyesület élén, 
hadd jöjjön egy újabb, frissebb erő, 
aki többet tehet az egyesületért 
mint amennyi ö tőle te'ik. Neki az 
az elve, hogy csak az vállaljon va
lamely tisztséget, aki annak betölté
sére teljesen képesnek érzi magát 
is aki e z t  a tisztséget ideá'isan bo 
és tölti. Biz ezek szép szavak. Olyan 
szépek és helyesek, hogy méltán 
képezhetik tárgyát egy megnyitó 
beszédnek. Es az elnök tényleg 
addig addig szőtte azt a témát, hogy 
o ezúttal a világért sem mondana 
elnöki megnyitót, hogy igazán tar
talma-; kis megnyit korekedett be- 
!ő!e. Nem volt ennek más hibája, 
csak az hogy a tartalom nem volt 
nagyon találó. Aza , hogy sok fin- 
emberre talán az lehetett, csak őrá 
magára nem. ő  ugyanis emberül 
igyekezett megfelelni feladatának. 
Vezetése alatt az egyesület szorgal
masan elég eredménnyel működött. 
Eg>re jobban fellendült a tevékeny 
vége. S ha tagadhatatlanul van is ez 

Iországban több megyei egyesület, 
mely a mienknél nagyobb eredmé
nyei ot tud felmutatni, mégis nagyon 
meg lehetnének elégedve, ha mind
egyik legalább ily eredménnyel mű
ködnék, mint a mienk. Kisebb gyar
lóságoktól a legkülönb ember sem 
mentes. De aki az ügy érdekében 
tett jó) akaró figyelmeztetéseket 
olyan szívesen veszi, mint a lelépni 
kívánó elnök és aki, bár mások nem 
gáncsolják is tevékenységét, maga 
érzi, sőt nyíltan vallja is, hogy má
sok esetleg többet tudnának az ő 
helyzetében elérni és ennek legme- 
szebb menő következéseit is kész 
magára nézve levonni, nz minden- 
képen megérdemli a bizalmat és azt, 
hogy a többiek élén álljon.

A meg nem nyitó elnöki megnyitó 
beszédre bizonyosan özönével jött 
volna a tütal ozás. ha Beregssdtzy 
István kir. tanfelügyelő, a zemplén- 
megyei tanítóság nagyrabecsült ve
zére, szokott tapintatos modorában 
••lejét nem veszi ennek azzal, hogy 
az egész tanítóság helyett ő adta 
meg a méltó választ az elnök sza
vaira. Elösmeri, hogy nagy munka 
hárul rá rendes hivatása körében, de 
mert elnöki működése panaszra okot 
nem ad s mert uj elnök személyé
nek a megválasztása is hosszabb 
megfontolást és mérlegelést igényelne 
kéri, hogy a jövő közgyűlésig ve
zesse tovább az egyesület ügyeit. A 
kérelem hatásos volt és e közvetítés 
megmentett benünket attól a bajtól, 
hogy fej nélkül maradjunk. M ;r t. 
i. az egyesületi élet tekintetében, 
mert máskülüraben mindenki vissza 
is hozhatta a gyűlésről a fejét, aki 
odavitte. ’ (Folyt, küv,

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

Kiadótulajdonos :

L A N D E S M A N N  MIKSA
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Legcélszerűbb!
S \5

Legolcsóbb !
Mindenkinek nélkülözhetetlen

A FRANKLIN
KÉZI LEXIKONA

mely három nagy nyolcadrétü kötetben rövid és 
tömör leírásokban tágyalja az összes tudnivalókat.

Minden eikkét kiváló szakemberek Írták, tehát 
adatai feltétlenül megbízhatók; csak azt öleli fel, 
amire a müveit embernek tényleg szüksége van s 
akkora terjedelemben, amennyiben szükséges.

Szövegét száznál több tábla — köztük sok szí
nes — teszi szemléletessé.

A Franklin Kézi Lexikona lesz tehát a magyar 
közönség mindennapos használatra való könnyen 
kezelhető praktikus és Ilii tanácsadója.

A három pompás kötet ára 54 korona.
Az 1. kötet 1911 elején jelenik meg, u II. és II!. 

kötet rövid időközökben.

Megrendelhető:

íampel R. könyvkereskedése (Woíianer f .  és f ia i )  r.t.-nál
Budapest VI, Andrássy-ut 21 sz. és minden köoy vkereskedésben.

25749— 1910.
Zemplénvármegye alispánjától

Pályázati hirdetmény.
Sátoraljaújhely r. t. városnál Farkas Andor árva

széki ülnöknek polgármesterre történt megválasztása 
folytán megüresedett e's 2800 korona törzsfizetéssel és 
600 korona lakbérrel javadalmazott árvaszéki ülnöki ál
lásra ezennel pályázatot hirdetek.

Felhívom a pályázni szándékozókat, hogy az 1877 
évi XX. t. c. 180 jj-ában előirt képzettségüket, vala
mint az 188(i évi XXII. t. c. 73 §-ában előirt feltétele
ket igazoló okmányokkal felszerelt pályázati kérvényei
ket hozzám folyó hó 29-ik napjának déli 12 órájáig 
adják be.

Sátoraljaújhely, 1 010 . decz. 22.

Dókus Gyula
alispán.

XXX IK évfolyam.________________________XXX-ik évfolyam.

BUDAPESTI HÍRLAP
Főszerkesztő és laptulajdonos:

R ÁK OS I  J ENŐ

Az ország legelterjetebb és legtekintélyesebb

pol i t i kai  napi lapja.
Megjelenik naponta (hétfő kivételével) kora reggel.
Előfizetési éra: f>Ry évre 28 kor., fólévro 14 kor., negyedévre 
7 kor., cpy hónapra 2 40 kor. — Egyes példány ára 10 fiit. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, Vili József-karut 5. az.

Minden magyar embernek a figyelmébe ajánljuk a

BUDAPESTI HIRLAP-ot.

Megyei Á ltalános Bank
részvénytársaság

H Z  S Á T O R A L J A Ú J H E L Y .  =

Elfogad betétet kamatozás végett. 
Bevált külföldi pénzeket (dollárokat.)

Leszámítol váltó- és Jelzálog-kölcsönöket.

Folyó .szaluin Iliiéit és óvadékot nyújt kedvező feltétellel.
E a z k ö z ö l  1 0 —tő i 5 0  é v ig  t e r je d ő

t ö r l e s z t é s e s  köl csönt
Vásárol megbízásra értékpapírokat és sorsjsgyeket és 
előlegezi az értéket havi törlesztésre. — Elvállal min. 

den a bankszakba vágó megbízást.

A Megyei Általános Bank Részvénytár
saság Igazgatósága.

OLAJFESTÉSZETHEZ
szükséges kellékek

u. m olajfestékek, ecsetek, festő- 
vászon, mastixfirniss, damasztfir- 
niss, recifterpetin, lenolaj, paletta.

nagy választékban kapható:

Landesmann Miksa
könyv-, papír-, ird- és rajzszerkereskedésében 

Sátoraljaújhelyben.

A sátoraljaújhelyi általános ipartestület elnökségétől.
453— 1910. ipt. sz.

FELHÍVÁS.
A kassai kerületi keresk. és iparkamara Kassán, 

1911. év nyarán az Orsz. Iparművészeti társulattal 
karöltve

iparművészeti kiállítást
óhajt rendezni, melybe kiállítókul városunk iparosait is 
bevonni kívánja.

Annak megemlítésével tehát, hogy az Iparka
mara a kiállításban való részvételnek megkönnyítése 
céljából a kiállítókat a kiadásoktól lehetőleg megkímélni 
akarja, — ezúton hívjuk fel testületünk t. tagjait, a vi
déki iparosokat s mindazokat, kik iparművészeti jellegű 
dolgokat állítanak elő, hogy a kiállításban való részvé
telük bejelentése, úgy a szükséges felvilágosítások meg
szerzése végett hivatalos helyiségünkben a hivatalos he
lyiségünkben a hivatalos órák alatt legkésőbb 1911. évi 
február hó 1-ig személyesen annál inkább jelentkezze
nek, mert ezen határidő elmúltával a jelentkezéseket fi
gyelembe vehetni nem fogjuk.

Sátoraljaújhelyben, 1910. évi dec. hó 22-én.

Zöldy Nándor Hericz Sándor
ipt. titkár. elnök.
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KARÁCSONYI
É S

Ú JÉ V I A JÁ N D É K O K

= | képes és meséskönyvek
Magyar gyártmányú

Levélpapír különlegességek

Díszdobozokban.

a legnagyobb választékban.

Iróaljzat

Képeskönyvek

Rajzszerek

Naptárak

Zsebkónyvek

~ . l
Tentatartok 

~  1
Festékek

Tollszárak

T
Imakönyvek

Papir kosár

Emlekalbumok

Ifjúsági Iratok

Bélyegalbumok

I
Paletták

N é v j e g y e k
különféle divatos papíron, a legcsinosabb 
kivitelben azonnal készíttetnek. ~

Telefonszám 10] Kaphatók: Telefonszám 10 I

*T«
könyv és papirkereskedésében

Sátoraljaújhely, Rákóczi utcza I. szám.

r * -

Hol  lehet  o l csón  
v á s á r o l n i ?

yilm ási jYíenyhért
áruházában Vekerle tér 3. szám alatt?

Féri
Féri
Féri
Féri
Féri
Féri
Féri
Féri
Féri
Féri
Féri
Féri
Féri
Féri
Féri
Féri
Féri
Féri

finom eső ernyő darabja 3 K 
finom tennisz ing darabja 3K 
harisnya váczi/egyházkötött 6 pár 3 K 
finom szines\asaltiiigek drb 3K 
finom fehér ivat ing drb 3 K 
finom hálóing drabja 3K 
finom színes és fehér kézelő 6 pár 3K 
finom dupla gallér 6 drb 3K 
finom téli bőrkeztyű 3K 
finom színes zsebkendő 6 drb 3K 
finom lábravaló 2 darab 3 K 
egész finom lábravaló drb 2K 
finom gallér 6 darab 2K 
egész finom nadrágtartó drb 2K 
selyem gallérvédők drb 2K 
színes elejti ing darabja 2K 
gyapjú mellvédők darabja 2K 
zsebkendő 6 darab 2K

Nagy választék I koronás nyakkendőkben
jfői övékben, női harisnyákban, női ridikülőkben,

úgyszintén

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

ki karácsonyig.
Mindenki személyesen meggyőződhetik e 

hirdetésnek valódiságáról!
— ------------ — ------------------------------------------------
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KALMAR és ENGEL
MÓTOR és OÉPüYÁR 

Városi raktár és ivoda : G yár:
V .L ip ót körú t 22 BUDAPEST Ü teg -u tc a  19

Világhírű! fcredett „Benz-

Szirógázmótor telep. — A jelenkor tegolcsóbb 
üzen r. „Benz“ nyersofajniótor.

d w i s

a í i - i Elismert legjobb gyártmány.
Ajánlja benzin-lokomobilos cséélőkészieit, melyek 

bámulatos egyszerű szerkezetűek.

Teljes jótállás, kedvező fizetési feltételek. Költ 
ségvetés és árjegyzék ingyen és bérmentve.

rekedtség, elnyálká- 
sodas, hurut, görcs 
köszvény és fojtó
köhögés ellen min 

a tinóm zamatu

KAISER-féle
JVtell C aram ellát

„Három Fenyő** véd
jegygyei.

^ Q O n  kiizJ*gyz. Iiitele- 
Mteu bizonyít

vány orvosok és privát- 
egyénoktől tanúsítja a 

biztos •redményt. 
Csomagja 20 és 4# fillér 

Szelencze 60 fillér. 
Kaphatö:

Widder és Reichard
gyógyszertárába! s Hra- 
béczy Kálmán drogériá
jában Sátoraljaújhely.

L a k á s

NÉVJEGYEK

azonnal készíttet
nek Landesmann 
Miksa papirkeres 

kedésében.
i'rzy-u!onf «pv két utcai szó 

bából és ni' iiékb" y isógekbő1, ái ó 
lakás azounal kiad').
B5v bb t a kiadóié.

H

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

utcza. — Á r j e g y z é k  in g y e n
Eredeti sve'd 

„ÜLINDER“ véd
jegyezett

nyers olajmotor
Védjegyezett „Ö in- 
d'-r** nyersolajt! oto' 
rok estik nálunk K><| - 
hatók. Lr-^ni*ssztLb- 
fU'-iiö j--t.iiiós. a  ’c-

i • m
a öv ár-utcaba, ha
nem I* »' horv -utca 22 

szám alá (imiziii.

IANI Vj
^énytársulat II
irí r7ölnl/ra\X SALGÓTARJÁN!

Kőszénhánya Részvénytársulat
széntermékei (szobafütésre és ipari czélokra)

KLAR és NEUMAN cégnél
S á t o r a l j a ú j h e l y

rendelhetők meg. Ugyanott legjobb minőségű apró és 

durva szemű kétszer mosott k o v á c s  s z é n  és k o k s z  

valamint p o r o s z  b r i k e t  kapható. 

S u p e r f o s f á t - m ű t r á g y a .  K á l i - s ó

ineHpasztilái
az étvágyat nem ruutjúk 

és kitűnő izüek.
Doboza 1 K. és 2 K.
Próbadoboz 50 fillér.

Egger mellpasztilá 
csakhamar

Fő- és szétkiildési raktár
Megfojt ez az átkozott „ N á d o r “  

köhögés! gyógyszertár
Bpest, V I. Váci-körut 17. m e g g y ó g y í t o t t

Kapható Sátoraljaújhelyben: Kádár Gyula, Krabéczy 
Kálmán drog., Kincscssy J’óter, Ktichard és Widder. Honion* 
nán : Szekerák Aladár örök., Fábián Arnold. Nagy mihály 
Kronovits Miksa, Hácz Henrik, Tolvay Imre. Sárospatak 
Alexander B*la, Kellncr Károly. Sztropkó: Duka Tiardarné. 

Tarcza!: Topercer A. gyógyszertárakban.

Pénzszekrény
Arnheim-féle (páncélos)
tűz és betörésmentes, . A J

Az Andrassy-utca 66. számú
teljesen uj, jután)osan 3  utcara n y í l ó  sarokház, mely 4

€ladó ház.
eladó.

Hol? Megmondja 
Ikiadóhivatal.

lakosztályból és mellékhelyiségek
ből áll, eladó.

Bővebbet ugyanott.

Hatóságilag engedélyezett vógeladás. 

SCHÖN SÁND O R ÉS B A R N A  D. CZÉG
Sátoraljaújhelyi divatáruhdza

összes raktáron levő áruit az üzlet végleges feloszlatása folytán

•-------  "• ..... . •• feltűnő olcsó árban kiárusítja. : ------- ---
Ezért mindenki helyesen és okosan cselekszik, ha e kiváló alkalmat felhasználva, szükségletét ezen 

cégnél szerzi be.

Raktáron vannak: n ő i é s  f é r f i  r u h a k e l m é k ,  v á s z n a k ,  n ő i  é s  f é r f i  f e h é r n e m ü e k ,  m e n y a s s z o n y i  

k e l e n g y é k ,  s z ő n y e g e k  é s  f ü g g ö n y ö k  nagy választékban.

•" 1 : 11 z n  Feltűnően olcsó árak. ' 1 ...... ............
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r Én azt ajánlom önök- Karácsonyi és újévi aján-
nek, ha szép es olcsó d é k ( ) k a t  akarnak vásárolni látogassák meg a

B u d a p e s t i  nagy A r u h á z a t
ahol az összes raktáron levő áruk, u. m .: női és férfi ruhakelmék, vásznak, kanavászok, női és férfi 

fehérnemüek, m e n n y a s s z o n y i  k e l e n g y é k ,  szőnyegek, függönyök, schálok, téli kendők, paplanok, 1000 drb. 
ágylepedő liliom vászonból darabja H0 kr., mind ezen cikkek m é ly e n  le s z á l l í to t t  á r b a n  kerülnek eladásra.

Megtekintés vételre nem kötelez. Kiváló tisztelettel :
A BUDAPESTI NAGY ÁRUHÁZ.

Sátoraljaújhely, Ilákóczi-u. sarok.

Gyógyítsd az iszákosságot, |
m ie l ő t t  az  i s z á k o s  a t ö r v é n y t  m e g s z e g i  Ls

W
Mentsd meg őt. mielőtt a szesz (alkohol) egészségét. i: 1
munkakedvét és vagyonát elpusztítja, vagy mielőtt £j§
— a halál a megmentést lehetetlenné tette volna. — OT

Az alkolin az alkohol pótszere s ezt eredményezi, hogy JK 
az iszákos a szeszes italokat megutálja.  ̂ _

Az alkolin teljesen á r t a l m a t l a n  és oly hathatós erejű, w  
hogy a nagyon iszákos emberek sincsenek kitéve a vissza* gjjá 
esésnek. O

Az alkolin a legújabb szer, melyet a tudomány e tekin- A  
leiben produkált s az már sok ezer embert mentett meg az 
Ínség, nyomor és végromlástól. SSE

Az alkolin könnyen feloldható készítmény, melyet a házi- (La 
asszony a reggeli ételben adhat be férjének úgy, hogy észre u| 
sem veszi. A legtöbb esetben az illető azt sem tudja, hogy 
miért nem állhatja ki egyszerre a szeszt, hanem azt hiszi, hogy 
ennek oka a szeszes ital túlzott élvezete, valamint az ember JK 
egy bizonyos eledelt is utálhat meg, ha avval nagyon gyak- 
rau ól. j ő

Alkolint minden atyának kellene beadni a fiának, a diák- és 
nak, mielőtt a vizsgálatkor megbuknának, mert ha nem is 'O  
adta magát az ivásnak, az alkohol mégis gyöngíti agyát, esz- 3  
beli tehetségét. Általában mindenkinek kellene egy adag al- 
kolint bevenni, akinek nincs elegendő akaratereje, hogy tar- g? 
tóztassa magát a szeszes italok elvezésétő , mert az teljesen ®  
ártalmatlan. Az illető konszerválja ezáltal egészségét s igen lg  
sok pénzt takarít meg, melyet borra, sörre, pálinkára vagy 
likőrre költött volna.
Az aiko’in praparatum ára 10 korona s az előre beküldött ár gg
fejében vagy utánvétellel esak a következő cég által küldetik szét B9

Alkolin Insutit, Copenhagen n76 Dánemárk jK
Levelei 25 fillérrel, levelezőlapok 10 fillérrel bérmentesítendő!-.

7?
3 *
3
w*
fD

f i

s -  e *

I

2 : 3 ;

c n

n>  — • 
C/4 3
CN G .
Z ?  ™  
O *  3

p - f - 3
£ L

—  3
^  e >
ft>

■ «■* C/3
w C *

C : fD

3
© • fD *3
©

n
fD
N

K ö z e l i  k i r á n d u ló  h e ly  a z

Erzsébet
kerthelyisége

közvetlen a nagy állomás 
m ellett. —  Kitűnő meleg és 
hideg ételek, saját termésű 
borok, kó'bányi sör. —  Pon
tos kiszolgálás, szolid árak.

H e t e n k é n t  k é t s z e r  z e n e .

* : á ' ju : j . 11 í i . ’ a  é

*  Védjegy: „H orgon j í *  'WG

A  Lin im ent. Capsici com p., 
a H o r g o n y - P a in - E x p e l l e r

pótleka
ogy rógjónak bizonyait háziszer, mely már sok 
óta legjobb bedürzgölésnek bizonyult köazvénynél,
.................. ozuznal <s meghűléseknél. ....

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt b* 
vásárláskor óvatosak legyünk és csak olyaa eredeti 
üveget fogadjunk el, mely a?, Horgany" védjegygyei 
es a Rlohter cégjegyzéssel ell-tott dobozba van 
osomagolva. Ara üvegekben K—.80, K 1.40 és K2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható — 
Főraktár: Török József gyógyszerénél, Budapest
Dl Riehter urÉgysztiiira íz „Aniy intzli ultiz",

rr&g&ban, Elisabethstrasse 5 nen. •

m

jutányos 
áron felvé
tetnek a ki- 
adóhivatal- 

ban.

■ * * “ K a r á c s o n y i  v á s á r
K L E I N  K Á L M Á N  DIVATÁRU ÜZLETÉBEN.
A t. hőlgyközönség tájékozásául szolgáljon a választék tömkelegéből kiragadott

... . következő néhány adat:
Prirna mosó delin igen szép választék — — 25 kr.
Női ing és blous Zephir igen szép csi

kókkal feltétlen jó mosó — — — --------40 kr.
C o s t ü m  é s  R u h a  v á s z o n  9 0 %  a z  á r o n

alul, divatos színekben------------ --------- 38 kr.
Blous selyem, sima és igen szép csikós — — 55 kr.
Teljesen színtartó tennis flanel príma

minőségben------------------------------------------21 kr.

Több sorozat háziruha flanel és barhet------- 38 kr.
Valódi angol Costüm kelme szép választék------- U25 kr.
Kagonal Lane selyem puha costüm szö

vet 140 cm. s z é le s ------- — — — — 180 kr.
Rostély szövcsu divatos gy keim. 120 sz. — — 85 kr.
Azonkívül az árleszállítás kiterjed az összes női és férfi divat
cikkekre, melyről a t. hölgy közönség minkén vétel kényszer 

nélkül meggyőződést szerezhet.

Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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