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Újévi meglepetések.
Irta- Búza Barna.

Bécs boldog uj évet kiván a 
lovagias magyar nemzetnek. S 
mint újévkor szokás, beterjeszti 
számláját szives kiegyenlítés vé
gett.

Bejelentik a nemzetnek legm a
gasabb helyről az uj katonai kö
veteléseket. Ezek a legm agasabb  
helyről jövő követelések a szó 
szoros értelm ében tén jleg  le g 
m agasabb követelések.

1867 óta, vagy mondtuk, 1526  
óta az ideiek a legm agasabb kö
vetelések, amiket a véderő ré
szére egy  évre kiván valaha Bécs 
M agyarországtól. A haladás min
den barátja csak örülhet a katonai 
követelések ilyen örvendetes fej
lődésének.

E s milyen finom szavakkal ad 
ják tudtunkra ezt a kedves újévi 
m eglepetést. Nem szól a trónbe 
széd terhek em eléséről, költségek  
növekedéséről. Ezek nagyon durva 
kifejezések. Helyettük ezt mondja:
a c  h ö í i s c g v  c lc s í  i d e i e k
régóta kívánatos helyesbítése. 
Mennyivel szelidebben, mennyivel 
biztatóbban hangzik ez. Az em e
lés, az nagyon nehezünkre esett 
volna, helyesbítés címén sokkal 
könnyebb szívvel fizetjük a száz
milliókat, Hisz az nekünk is ér
dekünk, hogy h eveseb bek  leg y e
nek a költségvetés tételei Erre 
a célra szívesen áldozunk. Mert 
ugyan ki szereti a költségvetés 
ben a helytelen tételeket ? Tehát 
helyesbíteni kell őket.

Egyáltalában a Khuen-kormány 
valami uj, műveltebb, udvariasabb 
szótárt hozott divatba a magyar 
politikai életben. Most már min
dent szebb és finomabb szóval 
fejeznek ki. P éld áu l: a Khuen-kor 
mány m egígéri a nemzetnek a 
készfizetést. Hozzá köii magát, 
mint egyetlen  nemzeti követelé
séhez. Aztán teljesen lemond róla. 
Ezt azelőtt igy hívták volna : a 
készfizetés elárulása, vagy szcli- 
debben : elejtése. Ma Khuen-íéle 
finom sággal igy mondják : a kész
fizetés rendezése. V agy a kor
mány m egígérte az általános vá
lasztói jogot. Most ezt nem akaija 
m egcsinálni. Ezt is úgy hitták 
volna e z e lő tt: a választójog kiját
szása. Ma úgy hívják : a válasz
tójog szabályozása. Végül most

kérnek tőlünk a hadseregre sok 
millióval többet mint eddig. Ezt 
egyszerű emberek teheremelésnek  
neveznék. Khuen ezt igy hívja: a 
költségvetési tételek helyesbítése. 
A jó Isten oltalmazza az uj esz
tendőben a magyar nemzetet 
Khuenék finom kifejezéseitől

S a legfelsőbb szózat .arról is 
felvilágosítja ezt a nem zetet, hogy 
miért kell azt a szörnyű sok pénzt 
a jövő esztendőn kiizzadnia. Azért, 
mert külügyi viszonyaink minden 
irányban örvendetesen alakulnak 
s a béke föntartása, ső t szilárdí
tása biztosítva van. Miután senki 
se bánt minket, miután szi’árd a 
béke, hát eszeveszetten kell feg y 
verkeznünk. Minden hatalom fel- 
tétlenül békét akar, tehát minden 
pénzünket a háborús készülődésre 
kell költenünk. Es imádkozzunk, 
hogy jövőre m ég jobban ne akar 
ják a békét a hatalmak, mert ak
kor m ég többet kell majd űzet
nünk katonai célokra.

D e megvigasztal a trónbeszéd : 
gazdasági hasznot is fog ám hozni 
az a sok kiadott pénz. Tudniillik 
d£ uj iiajÓK mind az osztrák hajó
gyárban fognak készülni és Ma 
gyarországra roppant haszon az, 
ha az os trák hajógyár sokat ke 
rés. Tehát ne búsuljunk: költeni 
kell ugyan a hajókra, de legalább  
a családban marad a pénz.

Ha pedig valaki csudálkozik 
azon, h gy m égis hogy lehet 
ilyen kézzelfogható képtelensége
ket a magyar delegációnak be
adni, az vegye figyelembe, hogy 
ez tulajdonképpen az osztrák de 
legációnak volt mondva s ott 
igaz is. Magyarra csak lefordi 
tották a ném et szöveget s ez a 
rész is benne maradt, fén y , hogy 
ami az osztrák delegáció számára 
tiszta igazmondás, az szinte gú
nyolódásnak látszik, ha a magyh 
rok előtt mondják el. Mert az 
ugyan teljesen bizonyos, hogy  
nekünk az összes dreadnought 
hajókból —  ha csak tényleg 
nem építenek egyet Fiúméban —  
egy  fillér gazdasági hasznunk 
nem le s z ; ha tehát Bécs mégis 
gazdasági haszonnal biztat, az 
tisztára tréfálkozás. D e ne ve
gyük ezt olyan tragikusan.

Milyen elegáns, mondhatni, mi 
lyen m agasztos az, hogy mi az 
összes nagy katonai terheket, 
m agát a létszámemelést is úgy 
szavazzuk m eg, hogy nem kérünk

és nem kapunk érte Bécstől e l-' A petíció beadását én a magaru 
lenértékül semmit. Milyen elő-1 részéről netn óhajtottam. Elég ta- 
nyüs színben tüntet ez tel minket j pasztalatot szerettem már a válasz-
az egész világ előtt. Mi nem te 
szünk úgy, mint sötét emlékű 
őseink, akik, ha katonai segélyt 
kért tőlük az udvar, kalmár módon 
mindig kértek ezért valami ellenér
téket, ha egyebet nem, legalább  
a százszor elismert, de soha nem 
érvényesült nemzeti joyok újabb 
elism erését. Valósággal uzsorás- 
kodtak a bécsi udvarral szemben. 
Mi a Tisza István felvilágosításai 
után ezért határozottan elitéljük 
őket s nem köv etjük ezt a sötét 
középkorba való eljárást. Gaval 
lérok vagyunk, adunk és nem ké
rünk érte semmit.

Meg is jutalmaznak ezért a ga- 
vallérságunkért. íme a magyar 
nemzet megkapta jutalmul leg
felsőbb helyről az érettségi bi
zonyítványt. Kijelentette a trón
ol ökös, hogy eddig éretlenek 
voltunk s jó hírnevünk m eggyen
gült a világ előtt, mert nem akar
tuk utolsó ingünket odaadni a 
véderőre. D e most, hogy hódo- 
iattai megszavazunk mindent s 
m ég a bőrünket is odaadjuk, 
most már érettek vagyunk. S ha 
jövőre még többet fogunk fizetni, 
még érettebbek leszünk. Hát kell 
ennél több egy  érző magyar ke
belnek !

Mindenben, ami a közös véd
erőnek kell, a legnag>obb bőke-

túsi petíciók felől, hogy se sok ked
vem. se sok bizalmam ne legyen az 
egész eljáráshoz. De pártunk akkori 
hangulata erősen a petíció mellett 
volt, a szükséges 3000 korona pár 
nap alatt összegyűlt s ennek engedve 
elkészítettem s beadtam a petíciót.

Már jóval a tárgyalás előtt közöl
tem bizalmas barátaimmal, hogy leg
helyesebbnek látnám a petíciót v i s 
szavonni. Nem mintha a petíció tel
jes alaposságáról nem lettem volna 
meggyőződve. Hiszen köztudomású, 
hogy 300,000 koronát költölt itt e 1 
a kormánypárt s hogy ez a válasz
tás a iegpiszkosabbak egyike volt. 
De ismerem a Kúria gyakorlatát, a 
túlzásba vitt formalizmust, láttam, 
hogy a legtöbb esetben nem az 
anyagi igazság, hanem sző rszáiha* 
sogató aprólékos formahibák döntik 
el az ügyeket s hogy ilyenkor az
után rengeteg kö.tség szakad a kér
vényezők nyakába (mint a bereg
szászi petíciónál 22000 korona.) Tud
tam azt is, hogy ha a vizsgálatot 
elreudelik, legalább 2—3000 lanut 
hallgatnak ki, amire 10—15 ezer 
korona költséget keli előlegezni. Ez 
se nekem sincs módomban, se a párt 
híveitől nem kívánhatom. Végre 
még ha megsemmisítették volna is a 
választást, én semmi esetre se lép
tem volna fel, mert se pénzem, sa 
kedvem ilyen piszkos hajszába még

züség, mindenben, ami az ország c. ^ szt.r belemenni.
fejlődésére kell, a legszükkeblübb 
takarékosság. Ahol takarékoskodni 
kellene, ott pazarolunk, ahol hasz
nos célokra bőven kellene áldoz
ni, ott zsugorgatunk. Növekvő ki 
vándorlás, gyilkos drágaság, el 
viselheteüenüí em elkedő köztér 
hek. így indul az érett magyar 
nemzet a X X . század második év
tizedébe.

A petíció dolga.
A Zempléni Ujsá^ nagyon mele

gen érdeklődiv a petíció visszavoná 
sáliak a dolga iránt, súlyos és kom
promittáló titkokat sejt e mellett a 
visszavonás mellett s interpellál en
gem, hogy adjak számot a nyilvá
nosság előtt uz egész megegyezésről.

Bár az egyezkedési tárgyalásokba

b nem hiszem, 
hogy akadna valaki, aki a mostani 
választás állal a végletekig kortutu- 
piáit újhelyi kerületbeu a Khucn-féle 
választási eszközökkel szemben haj
landó lenne próbálkozni. Így tehát 
a petíció teljesen célját vesztette.

Ez a meg ondolás, meg az a lel
kiismereti kérdés, hogy a jóhiszemű 
kérvényaláirókat ne tegyem ki az 
esetleg rajuk kiszabandó nagy költ
ségek kockázatának, vitt arra az el
határozásra, hogy a petíció vissza
vonását fogom a kérvényező* ttok 
ajánlani.

Ennek folytán pártunk részéről 
Kiéin Andor és dr. Bettelheim .la
kat) léptek érintkezésbe dr. Mezei 
l ’álla:, Kazy ügyvédjével. Tár yalá- 
bukbí.ti részt nem vettem. A magam 
részétől csak azt óhajtottam, hogy

m in folytam bele, mégis módomban miután -  mint a Z. U. mondja — 
van a Zempléni Újság kivánedságát a |>eticio tényleg némi költségbe 
azt hiszem, tulj.s mértékben kielé- sodorta a párt egyes tagjait, ezek a 
gitenj, I k dltségek az illetőknek megtérüljenek.

„Jüeri leüélpapir, 50 leüélpapir és 50 boríték
1  K O R O N A

Landesmann Miksa és Társa könyv- és papirkereskedésében.
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A megállapodási ismerem s teljes 
egészében közölhetem. Pontjai ezek:

1. A kérvényezők a petíciót v i s 
szavonják, illetve — miután ez a 
legegyszerűbb mód — a tárgyaláson 
nem jelennek meg. Ebben a módban 
azért is állapodtak meg, mert igy 
nem lehet 15 nap alatt más 10 em 
bernek uj kérvényt beadni, inig 
visszavonás esetén lehet s Mezei at
tól félt, hogy zsarolási célzattal be 
fogják adni újra a kérvényt holmi 
követelődző munkapárti kortesek.

2. A képviselő s a választásvédők 
a kérvényezőket nem kérik költse 
gekben marasztalni.

3. A kérvényezőknek a petíció bo 
adása körül felmerült költségeit meg
térítik. Azt is megmondom a Z. U.- 
nak, hogy ezeket a költségeket kö
zösen 4500 koronában állapították 
meg. (Ez összegből mindazok, akik 
a petícióra költöttek vagy adtak, 
vissza fogják kapni összes kiadásaikat 
Egyről azonban biztosíthatom előre 
is a Z. U .-t: hogy éu abból a pénz
ből eejetien fillé rt se Jogok se kérni, 
se kapni, se elfogadni.

Ezenfelül kívánták még a mi ré
szünkről, hogy a varos kapjon va
lami előnyt a petíció v isszavonásá- 
ért, pl. ipari árucsarnokot vagy pol
gári fiúiskolát, dj erre nézve csak 
Ígéretet kaptak, egyenes kötelezett
séget nem vállalt a kormány.

Végül tényleg abban állapodtak 
meg, hogy a visszavonást a helyi 
lapok csak röviden, nagyobb kom 
mentár nélkül fogják közölni. Nem 
mintha az egészben valami titkolni 
vagy szégyelni való volna, hanem 
hogy ne fejlődjék belőle hiábavaló 
hírlapi polémia. Titoktartást azon
ban senki sem fogadott, aminthog) 
a Z. U. olső felszólítására iiu ég sz 
nyiitan elmondtam mindent, amit a 
dologról tudok. Ha még további kér
dései volnának ebben a dologban a 
Z. L'.-nuk, szívesen állok rendelkezé
sére.

Engedje meg azonban a Z. U., 
hogy viszont én is egy kérdést iu- 
tészek hozzá: mit kíván most a Z. 
U., azt-e, hogy mondjon le Meczner 
Gyu'a főispán, vagy azt-e, hogy 
maradjon T S miután augustus végén 
igen nagy hangon jelentette be a 
Z. U., hogy Meczner Gyula a kuko
rica miatt sajtópert indít ellenem s 
hogy ebben a perben fényesen tisz
tázva lesz a rágalmak alól, — mit 
gondol a Z. U .; tisztázva van a I u- 
kuricában a főispán, vagy nincs?

Búza Barna.

A drágaságról.
Sok szó esik mostanában az élel

miszerek nagymérvű drágaságáról, 
de ha a gyermeket a maga nevén 
akarnék nevezni, általános drága
ságról kellene beszélnünk. Amint 
az aralakulási .statisztika bizonyítja, 
a legtöbb közszükségleti cikk ara 
jelentékenyen felment, mert maga 
sabh lett a munkabér s már a nyers 
anyagok termelésébe be kell kalku
lálni az előállítási költség ti-bhletét. 
Ugyanez a processzus áll elő a 
nyersanyagok feldolgozásánál, u gyár
tásnál is. Drágább nyersanyagból* 
emelt munkabérek mellett lehetetlen 
az árut abban az árban előál itani, 
mint hajdan. Es ha a nyersanyagok 
termelői, valamint azok feldolgozói 
kényte'enek az árakat emelni, mit 
tegyen a közvetítő kereskedő, akire 
az áru drágább beszerzése, a kalma- 
zottainak magasabb munkabére, a 
bolt és a lakbér fclcsigázá«a és ma

gának és családjának megélhetése 
napról-napra fokozódó újabb terhe
ket barit ? Emeli az árakat ő is, 
nem szívesen, mert a drágaság for
galmát csökkenti, — de kénytelen 
vele.

Kutatjuk, vitatjuk az általános 
drágaság okait, gyógyszereket ke
resünk azok megszüntetésére és nem 
vesszük észre, hogy circulus vitio 
susban keringünk és minduntalan 
visszajutunk ahhoz a ponthoz ahon
nan kiindultunk. De nem vesszük 
észre, nem látjuk meg az árak emel
kedésének egy közelfekvő okátsnu, 
arait pedig nem kellene figyelmen 
kívül hagyni. Nem mondjuk, hogy 
egyetlen, de kétségkívül egyik fő
oka a drágaságnak nz állam fiskális 
érdeke. Az állam elsősorban ipart 
űz, de az iparűzést nem arra hasz
nálja, hogy a gyártott iparcikkek 
forgalma terén az áralakulásra mér
sék lő ig  hasson, hanem arra, hogy 
iparvállalataiból minél több hasznot 
préseljen ki az államkincstár javára. 
Eléggé bizonyítja ezt többek kö
zött a/, állami vasraiiveknek a vas
kapuihoz való csatlakozása.

Az állam továbbá monopóliumo
kat kreál, de szintén nem abból a 
célból, hogv a ma^ánvá'óa'kozást 
kizárva o c-ón lássa el a fogyasztói
kat a inonopo ium tárgyát képező 
cikkekkel. Íme a dohánygyártmá
nyok árát már a jövő évben jelen
tékenyen felemelik ; a pénzügymi
niszter mar be is állította az 1D11 
évi költségvetésbe a dohányjövedek 
bevételeinek az árak felemelése ut
ján remélhető többletét. A gyufa- 
monopolium behozatal szintén, csak 
rövid idő kérdése; az álam meg
fogja drágítani ezt a közszükségleti 
cikket is és pedig nem kevesebb, 
mint 100 százalékkal. Ezt az illető 
iparágat bajainak szanálására való 
törekvé.-rj igyekeznek megokolni, 
de bajos inár port hinteni a világ 
szemébe, mely előtt tárva á l a va 
lódi ok : a fiskális érdek, melynek 
lu hajtását a horribilis katonai ter
hek idézik elő.

De leginkább kihatnak a drágaság 
fokozására a fogyasztási adóik, me
lyeket szintén a fiskális érdekek dik 
tálnak. Azt a teóriát, hogy az adó
terhek fogyasztási adók alakjában 
könnyebben megbirhatók, mint egye 
nes adík alakjában, ma mar csuk 
bárgyú e mberek hiszik el. A fogyasz
tási adóknál nem leli* t a progres? 
sziót a kulmazni, a szegény ember 
az általa fogyasztott pálinka után. 
csak annyi adót fiz* t, mint a gaz
dag ember a finom cognag után. 
De legnagyobb fokú embertelenség 
az erőt adó hu-fogyasztási adóva 
való m< gterh ótetéso és hogy m ki- 
vanhaijuk az állattenyó>ztőtő>, az 
állati:* rcbkcdőtől és a mészárostól, 
hogy eng* djen a maga araiból, mi
kor az állam tudni se akar arról, 
hogy a husfogyasziási adó elejtésé 
vei enyhítse. A zt mondjak ez n ra 
vezetne célhoz, mert az elengedett 
adó nem a fogyasztók, de a husAru- 
sitók hasznára esnék. Képtelen be
széd, hiszen az élénk kereskedelmi 
verseny egyszerűt n lehetetlenné te
szi, hogy akár egyesek, akár az 
összesúg a fogyasztók megkáro-itá- 
sára használják ki a husfogynsztási 
adó eltörlését.

Ezekben adva van a drágaság be 
állításának és emelkedésének egyik 
főoka, de egyszersmind kitűnik az 
elmondottakból az is, hogy az állam 
pénzügy i érdekei és a kereskedelem 
érdekei diámét riális ellentétben álla
nak egymással. Az állami monopó
liumok egyszerűen konfiskálják né
mely fogyasztási cikk forgalmát, a 
fogyasztás adók pedig más közszük
ségleti cikkek forgalmát bénítják 
meg. Szóval : az állam leszedi a ke
reskedelem elől a tejfelt, csoda-e 
aztán, hogy s< m a kereskedő, sem 
a fogyasztó m m boldogul, de végre 
— mert mindennek meg van a vég
határa — az állam sem fog boldo
gulni.

Szünetek az iskolában.
A miniszter leirata 

Tanítók a templomban.
A tanítók fizotését ugyan nem 

rendezte még a kormány, de ahelyett 
lelki malasztban részesíti őket és a 
most érkezett rendeletében gondos
kodni kivan arról, hogy az állami 
tanítók a maguk ünnepén, amikor 
egyébként nincsenek szünnapok, 
templomba mehessenek.

A kultuszminiszter erre nézvo az 
alábbi rendeletet küldte Beregszászy 
István kir. tanácsos, tanfelügyelőhöz : 

A gondnoksági utasítás szerint 
előfordulhat olyan eset, amikor az 
állami tanító, ki saját hitfelekezete 
ünnepén is köteles tanítani, saját 
hitfelekezete vallási szertartásán 
emiatt részt nem vehet. Minthogy 
az állami elemi iskolákban a val
láserkölcsös nevelés ek ralntaszo 
rünek kell lennie, a tanfelügyelő 
hasson oda, hogy Zemplén me
gyébe állami elemi iskolai gond 
nokságok találj inak módot arra 
nézve, hogy bármely hitfeletkezet- 
hez tartozó állami iskolai tanító 
saját hitfelekezete ünnepnapjain 
részt vehessen hitfelekezete vallási 
szertartásain.

Mindazon helyeken, hol az ok 
ti.tasi osztály összevonással meg- 
o'dhutó : az illető tanító saját fe 
lekezeto ünnepén r»z oktatás a'ól 
felmentendő. A hol pr dig az egyik 
megoldás sem volna lehetséges, 
az illető tanerőnek áthelyezés 
iránt való kérelmét lehetőleg ked
vező elint 'zésben fogja a rninister 
részesíteni.
Terap ombajárás tehát lesz akár 

áthelyezés Arán is  hanem a népok
tatók nyomorán nem eny hiteitek, 
mert kell a pénz a császár hadsere
gének.

SZÍNHÁZ.
E hó közepén már az c’ső szezon 

végéhez érünk el, de még mindig 
nem melegedtünk fel annyira, hogy 
a tárbulatnak tisztán dicsérő sorok 
kai szolgálhatnánk. Sokszor emlege
tik a közönség közönyét, de nem 
bizonyos a/, hogy vájjon a közön
séggel szemben táplált elégedetlen
ségnek e közöny az oka-e, vagy oko
zata. Mert h i már a társulatban mii 
tatkozó fogyatékos,ágokat el is néz
zük, legalább adjon a színház tisz
tességes reportárt. A sok értékes fő
városi újdonságokból tuég morzsát 
Sem ka; unk.

Szombat este k a b a r é  volt, me
lyen a közönség szép számban volt 
képviselve. A conferencier nehéz és 
eléggé háládat.an tisztségét Aldory 
László nagy igyekezettel látta el és 
jó adomáival némileg emelte is a 
hangulatot, A műsor eléggé változa
tos * olt s különösen Feledi Bori ka 
keltett nagy hatást Dr. Kárpát Ár
pád egy érzekteljes, művészi kidol
gozású dalával.

Vasárnap estn az I g l ó i  d i á k o k  
cirnü operetté újdonság ment először 
még pedig a siker j. gyében. Maga 
a darab is bajos romantikájával, be
hízelgő zenéjével hatott, de a sze
replők is kitettek magukért. Külö
nösen Lcnkeffy Ica aratott nagy 
sikert. Végtelenül kedves, finom és 
ügyes volt, megjelenésének s művé
szetének természetes bája és üdesége 
melegséggel és fénnyel töltötte be 
a színpadot. S ezen felül Ő volt az 
egyetlen, aki kifogástalanul tudta a 
szerepét. Kiemeljük inég Ernyey Já
nost, Székely Gyulát. A'doryt. Már
kust. Gáspár J nőt és L* bda  Gézát 
kik egyforma buzgalommal és ké
szültséggel segítették Farkas Imre 
kiilömben is szép és értékes darab
ját a köztetszésre emelni.

Hétfőn este G ö r e  G á b o r  
B u d a p e s t e n  ciraü darabot Israé 
telték meg a régi 'szereplőkkel. A 
hatás is ugyanolyan volt, ra nt az 
első alkalommal. Aki a raüvéisir ]

megfeledkezik s csak jól mulatni 
akar, az e darabnál célját eléri. A 
címszerepben igen otthonos Gáspár 
Jenő. I)e igen emelte a hatást Fe
ledi Boriska is bájos énekszámaival.

Áldory László jutaiomjátéka. Tegnap 
este Kövessy darabját, a „Vigéceka-et 
adták Aldory László jutalomjátékául. 
E darabnak van mégis maradandó 
értéke oly értelemben, hogy 2 évtized
del ezelőtt csak úgy nevettek a bo
hózat helyzetein és az életből min
tázott alakjain mint tegnap este. 
Aldory igen leleményes, sokoldalú, 
törekvő színész, de azért kár volt 
jutalom játékául „A vigéceket‘* vá
lasztani, mert itt valami hálás sze
rephez nem jutott s alakitó képes
ségét nem mutathatta be, evégből az 
ünneplésből nem sok jutott ki neki. 
Hálás szerep inkább Márkus Sán
dornak jutott, kinek mókáin s Abe- 
lesz Samunak typikus alakításán jót 
mulatott a külömben szép számban 
egy begy ült közönség. Dicséretesen 
játszottak Aldory és Márkuson kívül 
a többi vigécalakitók is: Székelyt 
Lebeda és Miklós. Ügyes volt Gás
pár Jenő Miiller szerep-ben és Kal
lós ennek könyvelője alakításában. 
A nők közül megérdemelt tapsokat 
kaptak : Feledi Boriska. Fátyol Ileddy, 
Lenkeffy Icuka és Lapp Erzsébet.

Előfizetőinkhez!
A z uj esztendó'vel uj előfizetést 

nyitunk lapunkra. E lőfizetési ár 
helyben is vidéken :

egy évre 10 kor.
fél évre 5
negyedévre 2 „ 50 fii.
egy hóra 1
A Felsőmagyarországi Hírlap

kiadóhivatala.

It I R E K.

— Kinevezés. A pénzügyminiszter 
S c h r ő d e r  Aladár sátora jatij helyi 
pénzügyi titkárt, a jelen állomáshe
lyén való meghagyása inoilett pénz
ügyi tanácsosnak nevezte ki.

— Áthelyezés. A belügyminiszter 
dr. K o n t z  Endre belügyminiszteri 
fogalmazót, Zemplén vármegyei főis- 
páni titkárt hasonló minőségben Győr 
vármegye és Győr szab. kir. város 
főispánja mellé helyezte át,

— Szolgablrói áthelyezések Mecner 
Gyula Zemplén vármegye főispánja 
közszolgálati érdekből Bárczy Gusz
táv királyhelmeci szolgabirót a to
kaji. Zombory Géza galszécsi szolga, 
birót a királyhelraeci, Spillenbt rg 
Béla sátoraljaújhelyi szolgabirót a 
gálszécsi szolgaidról hivatalhoz he
lyezte át. Dr. Kossuth Pál újonnan 
megválasztott szolgabirót pedig a 
sátoraljaújhelyi szolgabirói hivatal
hoz osztotta be.

— Jubileum. VV i c z m á n dy Ödön 
ii) ug. vármegyei főjegyző és  neje 
karácsonykor ünnepelték meg házas
ságuk 40 éves fordulóját. A család
tagokon kívül a barátok és ismerő
sök nagy száma jelent meg az ünne
pélyen és jókivánataikkal halmozták 
el a jubiláló házaspart.

— Eyy anekdota Igazsága, mely 
még sem igazság. Az » Újság# vasár
napi számában Baross Gáborról, an
nak egyéniségéről emlékezik meg: 
„Akkor történt, hogy egy kassai 
deputáció kért Baross Gábor keres
kedelmi minisztertől vasúti iizletve- 
zetőséget. Baross válasza ennyi volt. 
— Mit óhajtanak az utak ? Minisz
teriális választ, avagy őszinte felele
tet ? Mert ha miniszteriális választ 
akarnak, akkor a/t válaszolom : Ké
relmüket tanuhnanyózni fogom. De 
ha őszinte választ akarnak, akkor 
c-sak azt felelhetem, hogy kérésüket 
nem teljesíthetem, mert az üzletve
zetőséget Sátoraljaújhely kapja.# 
Baross Gábor tehát iguzságosan járt 
el. A kérdés az, hogy hol itt az igaz
ságtalanság ? Olt, hogy azóta keieg-
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kedeleraiigyi miniszterek jöttek, ke
reskedelemügyi miniszterek mentek 
s Sátoraljaújhelynek a mai napig 
sincs üzletvezetosége.

— Az ügyvédi kamarából. Most je
len* meg a kasssui ügyvédi kama
rának 1911-re szóló névjegyzéke. 
Ebből azt láthatjuk, hogy az ügy
védszaporodás kamaránk területén 
nem olyan nagyarányú, mint hinni 
szokták. Amig 1910-ben 1ÍHJ iigyv d 
és 97 jelölt volt bejegyezve, addig 
1911 re 10!»-re szaporodott az ügy
védek és 101-re az ügyvédjelöltek 
száma.

—  Alapítvány. Wiczmáney Tamás 
műszaki tanácsos 601*00 koronás ala
pítványt létesített, melynek kamatai 
a butkai Wiczmándy-család fiuágon 
leszármazóknak nevelésére lesznek 
fordítandók. A közoktatásügyi mi
niszter az alapítványt jóváhagyta. A 
mai önző korban ily nemes cseleke
det önmagát dicsért.

— Alaptökeemelés. A Nagymihályi 
Takarékpénztár ipar- és kereske
delmi bank alaptőkéjét 120<K>> ko
ronáról 500.000 koronán: emelte f-1 
A Varunnói Takarékpénztár alaptő
kéjét 100.000 K.-ról 200.000 K-t.< 
emelte fel.

— Az adózók figyelmébe A ház- 
és földbirtol ot terlielő tartozások 
kamat tehervallornási ivei f. hó 
31-ig a városi adóügyosztályba l e - 
tétlenül benyujtandók. — IV. oszt. 
kei eseti adó alá tartozó jövedelmi
ket január hó 20 ig kell bevallani. 
A vallomási ivek szintón az adóüg\- 
osztályhoz adandók he. — A nép- 
számlálásra való tekintettel am.Kir. 
pónzügyministériutu az adók behaj
tását január havára beszüntette.

— Köszönetnyilvánítás. A »Ma!bisch 
Arurainc szegény iskolás gyermeke
ket ruházó egyesület céljaira gróf 
W a 11 i s z üyuláné úrnő O méltó- 
sága húsz koronát vö t kegyes ado
mányozni mint alapitó tagsági dijat. 
E itetneslelkü adományért ez* n az 
utón is kifejezés adunk hálás köszc- 
netünknek. Sátoraljaújhely, 1010 év 
dec. hó. Alexander Vilmos társelnök, 
tilumenfeld Jenőué pénztáros, Schvei- 
g d  Ignácné elnök.

—  A felvidéki megyek Rákóczi balját 
elhalasztottak. Az idei farsangnak 
kétségtelenül legimpozánsabb és leg
előkelőbb mulatsága, a felvidéki me
gyék Hákóczi-bálja, mely iránt or
szágszerte óriási érdeklődés mutat
kozik, halasztást szenved. — Grél' 
B a t t h y á n y  Lajosné és Z i c h y  
Jakabné grófnő interveniáltak a ren
delő bizottságnál, hogy halásszák el 
a kassai bált, minthogyha felír. 11-én 
Budapesten megtartandó Izab .la bá 
rendezőségében nagy száminál van
nak olyanok, akik a kassai mulutság 
rendező bizottságában is helyet fog
lalnak. S nemcsak a fővédnökük, 
védnökük és rendezők, akiknek so 
raiban legkiválóbb po'itilusuiukat, 
arisztokratáinkat láthatjuk, hanem a 
bál közönsége is jórészt kétfelé vol
na kénytelen menni és ez mindkét 
mulatság erkölcsi sikerén sokat ron
tana. A rendező bizot ság im hányo ta 
e kívánságot és elhatározta, hogy a 
felvidéki megyék Hákéczi-háiját 1911 
február 25-re halasztja.

— Szegény gyermekek karácsonya. 
A »Carolineum« főnöknője által a 
szegény gyermekek felruházására in
dított gyűjtést szép siker koronázta. 
Deczember hó 22-én d. u. az intézet 
nagy termében rendezett karácsony
fa-ünnepély keretében 33 fiú és 30 
szegény leánygyermek kapott meleg 
ruhát és cipőt több mint 500 l.orona 
értékben, mely összeg legnagyobb
részt a nemesszivü gyermekbarátok 
adományaiból gyűlt össze. Az ada
kozók között első helyen áll gróf 
Wallis Gyuláné sz. Somogyi I ona 
grófnő aki 100 koronát adományo
zott. Ambrózy Nándor és Bessenyey 
István apálplébános 20—20 K. Mol
nár Leona 6 K. üzv. Láczay Elekné, 
Kincsessy Petemé, Enge.hert Jenő 
(Amerika), és Klein Pál 10—10 K. 
N. N. 5 koronát küldtek be. — A 
Mária-kongregáciő tagjai áitai ren
dezett gyűjtés 357 korona 00 fillért

eredményezett é sp e d ig . Auguszti 
nyi Ella és Bonis Ilona ivén 104 K., 
Láng Kornélia és Kiselyák Etelka 
ivén 1<K) K., Balogh Mariska és Pa- 
linszky Margit ivén 23 K. 10 fill., 
Császár Terézia és Matuszka Mária 
ivén 10 K. 40 fill., Rubis Ilona és 
Micskey Évi ivén 15 K. 50 fill.. Kö
tik Erzsiké és Juliska ivén 56 K. 
54 fill.. a dohánygyári munkásnők 
Kötik Erzsiké utján 42 K. 00 fillért 
adományoztak. — Ezenkívül Szabó 
Gizella és Ilma, Somogyi Sári 1 — 1 
ruhát, Szántó és tsa cég 3 fiú öl
tönyt s végül Gyarmathy B-'da a 
karácsonyfa díszítésére szolgáló ap 
róságokat adományozott. A nemes
szivü adakozóknak a jótékony ado
mányokért s a Mária kongregáció 
tagjainak a gyűjtés érdekében kifej
tett buzgóságukért, valamint nemes 
fáradozásukért a szegény gyermekek 
nevében ezúton is hálás köszönetét 
mond a »Carolineum“ főnöknője.

— Jótékonycéluchanukaestóly. Szép 
erkölcsi és anyagi sikerrel folyt le 
d e. 25 ikén a „Benőth Zioti“ izr. 
nőegyesület ehanukaest’lye. Az el
nökség, élén L i p s c h i t z Adolfné 
egye li éti elnökkel éé* a 'rendező- 
bizottság H a z a i  S nmein/* elnö
kükkel és R u b i n  Adolfné valóban 
mindi-n lehetőt megtettek arra, hogy 
i sz'p vendégsereg magát az esté- 
v* n jól érezze és fesztelenül mulat 

hasson Ozsonna uián az estély szi-1- 
I• mi része következett. G á r d o s 
Mér egyesU'eti jegvző üdvözölte a 
megjelenteket, majd a jótékonyság 
miben letérő*, előfeltételeiről nyi:- 
vánuu’ásairól, sőt — Uram bocsa' ! 
— módszeréről is beszélt. Méltán 
megérdemelte a tetszést, amelyben 
része. ült. — Ezután A l e x á n  d o r 
Vi'mos is en értékes és érdekes dol
gozatának a felolvasása került sorra 
a keleti nőkről. Szerző e tavaszon 
tett egyptomi és palesztinai utján 
tapaszta lakról számol be e felolva
sásban, mely a nőket eleven hangja 

s jó megfigyelése miatt rendkívül 
énlekelte. Nagyban sokszorozta a 
felolvasás hatását Rosmann Lipótné 
úrnő értelmes, kellemes, színes és 
művészi e'őadása, mellyel nagy tét 
azést váltott ki a halgatóságb *', úgy
szintén a felolvasás előtt mo időn 
kedves és szellemes bevezető sza
vaival is. L e f k o v i c s  Miksám 
úrnő egy Sipulusz féle humoreszket 
o'vnsolt fel kidves szeretetreméltó 
tággal, nagy deiü'tséget keltve a 
közönség körében Majd két mono
lóg következett. Mindakettő méltó 
tetszést aratott kedves és ügyes elő
ad is módja, jól megválasztott t.írgia 
valamint előadóik bájos volta á>ta'. 
B e r k o v i c s  Malvinka volt az 
egyik, N e u m a n n Aranka a má-ik 
előadó. Előbbi a „Csipkerózsika" 
utóbbi a „Bakfis** cimü monológot 
csicseregte el bájosan. Fa rengető 
taps volt juta'ma szép eluudá-uknak. 
A sikerült estélyiek anyagilag is 
szép eredménye volt. A tisj-tv bevé
tel jóval felülmúlja a 400 koronát. 
A bevéte bői az elnökség az egye
sület alaptőkéjét 1000 koronára kí
vánja kiegészíteni, amelyi t tovább 
növelni nem szándékozik csupán az 
esetleges alapító tagsági dijakká1. 
Jelen alka'omma nagyobb összeget 
oszt ki az estély jövedelméből rend
kívüli segély képen, a jövőben pedig 
az ICO*) korona alaptőke kamatait 
szintén ily célra fordítja mind* n 
chanuka alkalmává'. Az egvesül t 
évente mintegy 1200 koronát fordít 
jótékonycélra. Rendes h:vi segélye
zésben 28 szegényt részesít. Tehát 
mindenképen érdemes működést fej
t e l l e k  k i.

Egy tiszteséges nős fiatalember

iroda szolgának
azonnal felvétetik.

Jelentkezni lehet a 
Petroleumfinomitó iro
dában.

B u t a  B a r n a  országszerte híres 
kitűnő tokaji borai kaphatók palac
kunkat üzv. Thuránszky Zoltánná
dohány nagy tőzsdéjében.
5 puttón os asszu 
muskatal asszu 
2 puttonos asszu 
édes szomorodni 
erős szomorodni

palackja 5 K fii
„ 4 „ „
„ 3 „ „
„ 2 „ „

t „ 50
1908, évi kitűnő pecsenyekor literes 

talackhan, literje 1 kor. 20 fill. A 
5_lackot 10 fillérért visszaveszik.

B O R S Z É K I
az ásványvizek királya, angol kór 
és vérszegénység ellen páratlan 
gyógyszer. Mint iiditő és hűsítő ital

a legelső minden vizek között.
Főraktár Sátoraljaújhelyben :

Wilkovszky és Tóth czégnél

TANÜQY.

K a r c o l a t o k
a tanítóegyesület 
közgyűléséről.

11.

Ezután A"ótse István egyesületi 
igazgató jelentése került sorra az 
egyesület 1910. évi működés*' ről. 
Gondos körültekintő munkát vég 
zott az igazgató jelentésének m eg
írásával. Helyes elveket követett 
munkálata megszerkesztésénél. De 
nincs oly jó munka a vi ágon, ame
lyen valamelyes hiányt ftldezni ne 
lehetne. Itt is akadt. Lengyel Samu 
barátunk szólott először is hozzá a 
jelentéshez. Azaz dehogy is szólott. 
Nem tud ő c>ak úgy egyszerűen 
*zólani. O szónokolni tud csak. Ha 
két szóra nyitja is ki az ajkát, azon 
már szónoklat röppen ki. Tehát mon
dom ö szónokolt hozzá első Ízben is. 
Méltányolja az igazgató fáradságos 
és körültekintő munkáját, d • saj 
nalja, hogy Veres wFerei:cz elhuny- 
tárói nem eml* k-aik meg a jelen- 
tés. Az biz azért esett, hogy a rneg- 
ho’dogult nem volt tagja egyesüle
tüknek. így magyarázta meg az 
igazgató. De ő maga is sajnálkozik 
u jeles tanfirfiu elhunytul és szive
den latja, ha a közgyűlés ré.-zvété- 
nek jegyzőkönyvében ad kifejezést. 
Ez meg is történt. Hát ha az egye
sületi igazgató véletlenül feledékeny- 
ségi t tanúsított ez esetben, de ugy- 
at.-zik, Lengyel uram sem teljesen 

ment ettől a bajiul. O is e-felejtette 
megreklamálni, hogy a jubilánsok 
díszes sorába egy bizonyos Lengyel 
Samudé Englii ider Ágnes nevű taní
tónő is felvétessék, akinek ez idén 
ünnepelnék nagyon érdemes műkö
désének 25 éves juhi i urnát. Vagy 
talán neiu Lmeri az illető tanítónőt? 
No, az meglehet. Ha valamikor llo- 
monnára kerülök, majd bemutatom 
neki. Nekem ur*yan gyengébb sze
mein vannak, mint Legyei harstunk- 
, ak, egy másik mégis észie vette 
a jelentésben. Azt, hogy Szórnál Já
nos mádi tanító jubileumáról sem 
, s,.tt benne stó. Pedig 6 i' érdemes 
munkása a tanitásügynek és azonfe 
iUl, mint alsó köri p nztáros, régi 
tisztviselője is az egyesületnek. Ámde 
ami késik nem múlik. Ha az igaz
gatótól nem is, megkapta a maga 
jubileumi elismerését később Per 
senszky kollegától. De ez apró hiá 
n\okon ne rágódjunk. Ismétlem, at 
igaz utói jelentés ezek ellenére L 
szép munkálat és méltó az egyesü
lethez. Tanulságul ptdig annyit sziir- 
jü k le, hogy a jövőben kiüi érte
sítse az elnökséget a környezetében 
előforduló egyes jelentősebb szemé 
lyi mozzanatokról, mert egy ember 
legjobb akarattal setu lehet annyira

körültekintő, hogy a figyelmét va
lami el ne kerülje.

A jelentés tudomásul vétele után 
(Vagy talán előtte? *Ki tudna már 
oly rég elmúlt időre visszaemlé
kezni !) a közgyűlésnek egy el nem 
maradható mozzanatán kellett átes
nünk a miniszter üdvözlésén. Ennek 
természetesen nincsen semminemű 
pelitikai jellege, hiszen politizálni a 
tanítóegyesületben nem is szabad. 
Csak egyszerű udvariassági tény, 
amiben kivetőt egyikünk sem talál
hat. Csak éppen furcsa egy kicsit, 
hogy a tanítóság mindjárt élőié is 
bízik mindenkiben, mihelyt az mi
niszter. Jobb volna talán előbb be
várni a bizalmat gernyesztő alkotá
sokat. Meg azután — valljuk meg 
— egy kicsit hálátlan népség is va
gyunk mi tanítók. Üdvözöljük a fel
kelő Napot anélkül, hogy csak egy 
hálás pillantást is vetnénk a lenyug
vóra. akárhogy sütkéreztünk is an
nak idején melengető sugaraiban.

Éppen derekán valánk az udva- 
riaskodási aktusnak, amikor kapóra 
belép a terembe — ősz főispánunk, 
Meczner Gyula. Az elnöki üdvözlő 
szavakra parázs kis beszédet vág ki 
válaszul, ígérve a tanítóságnak min- 
deu népet é« jó t  De hát melyik 
főispán nem tartotta még szép szó
val a tanítóságot? Es melyiknek 
volt azután esze ágában is, vagy 
ha eszében igen, hát módjában aként 
cselekedni, amiként beszéle ?

Most kezdődött csak a közgyűlés 
igazi tárgva. „Modern tanítóképzés 
és a tanítói állás** címen olvasott 
fel nagy érdekű értekezést llódossy 
Béla elnök. Amig ő közlegénynek 
állt be, addig az elnöki széket l ’ágó 
Gyula állami iskolai igazgató, egye
sükéi alelnök, a megyei néptanítók 
testületének ez a kiváló tagja, fog
lalta el és vezette ügyesen és tapin
tana! a kérdés körül kifejlett beható 
tanácskozást. A vita azon a ponton 
volt a leghevesebb, hogy szükséges-o 
a jövőben tanítói képzettség szinvo- 
lát emelni vagy sem ? A közgyűlés 
a képzettség színvonalának emelése 
mellett nyilatkozott. Ezzel jelét adta 
haladás \ágyának. A tanítóság álta
lában e magasabb képzést kétféle 
módon gondolja elérhetőnek : az 
egyetemi képzéssel, úgy hogy az 
érettségi után a tanítójelölt még 
egy-kót évet töltsön az egyetemen 
pedagógiai tanulmányokkal (ez azon
ban itt szóba sem került), továbbá 
úgy ahogy a most«ni tanítóképző 
évfolyamai megfelelő módon szapo
ríthassanak. Az előbbi a tetszetősebb, 
de az utóbbi a helyesebb mód. A 
tanítónak készülő ifjút ugyanis ne- 
vélni kell erre a magasztos pályára. 
Erre az egyetemi kurzus nem alkal
mas. A tanítóképző intézetek szín
vonalának és évfolyamainak emelése 
erre a legalka’masabb mód. Termé
szetes azután, hogy a magasabb kép- 
zettséggel a jobb anyagi ellátás is 
karöltve járjon, mert hiszen már 
ma sincs meg teljesen a végzett 
szellemi munka és annak anyagi el- 
lenértéke között a tanítói pályán a 
kellő arány. A közgyűlés az előadó 
indítványait elfogadta.

Még mielőtt megfeledkezhetnem 
róla, le kell szögeznem egy kedves 
jelenetet. Azt, aiuikor tanácskozás 
közepette egyik igen jeles tanítónő 
minek hallgassam el a n evét: dr. 
Friedmanné Egri Etel — sorba járja 
kurtársait, hogy a „Z. Tanítók Háza*4 
céljaira gyűjtést eszközöljön. Lélek
emelő dolog, hogy sietnek egytől- 
egyig eleget tenni a jóság tündére 
kívánságának. Szép jele ez annak, 
hogy a tanító ember szívesen áldoz 
a jótékonyság oltárán, kivált ha 
közcélról van szó, csak logyen, mint 
a jelen esetben volt, aki erro sar
kalja.

(Vágó küvetkozik.)

A szerkesztésért fe le lő s:
A S ZERKESZTŐSÉ 0.

Kiadótulajdonos:
LANDESMANN MIKSA
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HIRDETÉSEK.

6020|I910. Tk. sz.

Arveréai hirdetmény kivonat.

A királyhelmeci kir. járásbíróság, 
mint telekkönyvi hatóság közhírré 
testi, hogy a Királyhelmeci Gazda
sági és Kereskedelmi bank végrehaj
tat ónak Korcsma Gyula végrehajást 
szenvedő elleni ügyében a végrehaj
tási árverés (>0 kor. 67 fiII. tőke, 
ennek 1010 évi julius hó 10-től járó 
6 százalék kamata, 8 kor. 45 fill. 
már megállapított, valamint 14 kor. 
30 fill. jelenlegi és a mógfelmerü- 
lendő költs, kielégítése végett az 1881: 
LX. te. 144 §-a és az 1908 XLl te. 
21 és következő §§-ai értelmében a 
saujhely kir. törvényszék és a k irály - 
helraeci kir járásbíróság területen 
fekvő : 1. a Zemplénagárdi 298. sz.

betétben A. I. 0, 45 1. 40 1, hrsz. 
alatt felvett ingatlanból Korcsma 
Gyulát illető fele részre 500 kor. 2. 
a Zemplénagárdi 374 sz. betétben 
A. I. 1920 1929. hrsz. alatt felvett 
ingatlanra503 kor. ezennel megállapí
tott kikiáltási árban elrendeltetett 
és hogy a fentebb jelzett ingatlanok 
az 1911. évi január hó 19 napjának 
délelőtti 10 orakor Zomplénagárd 
községházánál megtartandó nyilvános 
árverésen el fognak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan kikiálltási árának 10 °|* át 
vagyis 50 koronát, 50 koronát és 
30 fillért készpénzben vagy 
óvadékképes értékpapírokban a ki
küldött kezéhez letenni vagy annak 
a bíróságnál történt előleges letéte
lét igazoló elismervényt átszolgál
tatni.

Költ Királvholmecen, 1910. évi 
október hé 23-án

Horkay s. k. kir. járásbiró. í

HA ON
nem tud enni, ha rósz- 
szül érzi magát, biztos 
segítséget hoz az or

vosilag kipróbált

KAISER-féle gyomor

[ fodorm enta-Karam ellák
• ló ót vágyat kap,a g\ *• in
ra iámét helyre jön és 
megerősödik. Frissítő ős 

élesztő hatása által 
[ nélkülözhetetlen u tazásoknál. 

Csomagja 20 és 0 fillér
Kapható: W idderés Rei-
chard gyógyszert árában 
s Hrabéczy Kálmán dro

gériájában.

Úrit háznál egyszerit, Ónálló, 
tisztességes

S Z A K Á C S N É
jan. 15-től alkalmazást nyer 

Ctm a k iadóh iva ta lban .

€ladó ház.
Az Andrássy-utca 66. számú 

3 utcára nyíló sarokház, mely 4 
lakosztályból és mellékhelyiségek
ből áll, eladó.

Bővebbet ugyanott.

LEGÚJABB.
Felhívom a figyelmét a mélyen tisztelt nagyérdemű kö

zönségnek Kazinczy utca 6. szám alatt a Polgári takarékpénztár 
épületében levő teljesen újonnan berendezett

fényképészeti és festészeti műtermemre.
A modern kor legtökéletesebb eszközeinek beszerzésevei 

rendkivü i olcsó áron vagyok képes a legszebb kivitt- ü képe
ket előállítani, mellyel a legkényesebb Ízlést is kielégítem.

Kérem áraimról és képeim finomságáról sze 
mélyes meggyőződést szerezni.

A nagyérdemű közönség becses pártfogásut kéri,
Kiváló tisztelettel*

V A S Ú T I  CS J.
fényképész.

(1 SALüÓTARJANl
Kőszénhánya Részvénytársulat

szántermékei (szobafütésre és ipari czélokra)

KLAR és NEUMAN cégnél
Sátoraljaújhely

rendelhetők meg. Ugyanott legjobb minőségű apró és 

durva szemű kétszer mosott kovács szén és koksz 

valamint porosz briket kapható.

Superfosfát-mú'trágya Káli-só

l 1M M a e 8 0 E m ^ C K » ! 3 : S C ! ^ » r J C ! ! « |
A Kossuth utcában 2 ház úri lakásokkal és nagy ^  

telekke!, a Francia kert m ellett 1 ház eladó, úgyszintén  
8 hold teljesen term őképes szolló puszta parlaggal a
F ekete hegyen  eladók kedvező feltételek mellett.

Értekezhetni lehet a tulajdonosnál Sárospatakon £

Feldmeszer Pinkász
fakt-reskcdőnél.

r/í

SBetonépitkezés- K
hez elsőrendű /

|  sajóhomokot és kavicsot J
L jutányos áron g

ajánlja az Üveges Betontéglagyár
Szövetkezet Sajóecseg (Borsos m.) Á

Hatóságilag engedélyezett végeladás. 

SCHÖN SÁNDOR ÉS B A R N A  1). CZÉG
S áto ra ljaú jhe lyi d ivatáruháza

összes raktáron levő áruit az üzlet végleges feloszlatása folytán

^ ziziziz=izz=: feltűnő olcsó árban kiárusítja. • 1
Ezért mindenki helyesen és okosan cselekszik, ha e kiváló alkalmat felhasználva, szükségletét ezen 

cégnél szerzi be.

Raktáron vannak: női és férfi ruhakelmék, vásznak, női és férfi fehérnemüek, menyasszonyi
kelengyék, szőnyegek és függ' nyök nagy választékban.

~  Feltűnően olcsó árak, ■■■ 1 .......  —

Nyomatott Landeamann Miksa cs T a n a  könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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