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Van eg y csoportja a m agyar
politikai lapoknak, am ely tén yleg
minden erejével tám ogatja a kor
mányt, de ezt a dolgot nag>on
diszkréten igyekszik csinálni, úgy
hogy a teljes bchódolást ne ve
g y e észre a k özön ség. Nyilván
nem tartják az előtizetőszaporodásra jótékony dolognak, ha az
ilyeo korm ánytám ogatás egészen
nyilvánvaló lesz. Ennélfogva időnkint m egeresztenek eg y kis ku
rucz k esergést, az olvasók sze
m ébe szórnak némi nemzetszinü
port, elégedetlenkednek, zsörtö
lődnek, peturbánoskodnak
eg y
kicsit, zúgolódnak amiatt, hogy
a nem zet nem kap sem m it, de a
v ége minden panasznak a kién
gesztelő , m éla akkord, hogy :
hiába, nem lehetünk ellene, g y en 
gék vagyunk, csen desen kell len 
nünk, m egnyugodnunk a hely
zetben s m egadással várnunk a
jobb jövőt.
H á t hisze l Khuen is éppen
ezt akarja. Az ilyen Petur báno
kat szereti ő, akik csak sim ák,
panaszkodnak s a végén bélén) ugos/.nak m indenbe. Ez kedves a
kormánynak, az olyan nem zeti
zúgolódás, amely csendes m eg 
adással, a sorsba beletörődéssel
végződik.
Khuen ezt hallgatja
öröm m el
A nemzetre ped ig ez a vészé
delm esebb. Amelyik lap nyíltan
pártolja a kormány m indent fel

Méz, tilz és lá n g /)
Irta : Búza Barna.

Azt meg kell adui, hogy se nagyszépérzék, se nagy kényelemszeretet
nem volt azokban, akik Bodrogkisfalud község helyét öt-hatszál esz
téridővel ezelőtt a Bodrog partján
megválasztották.
Mert mégis csak furcsa a/, hogy
ahol annyi szép sik terület van kö
röskörül, ott a falut épen a gödrös,
partos, szakadékos részre telepítették
úgy hogy háromszor kell partról fel
és partról lebotorkázui unnak, aki
egyszer végigmegy a falu egyetlen
utcáján.
Biztosan onnan van ez, hogy akkor
még takarékosabbak voltak az em
berek. Sajnálták a szép sima földe
ket házakkal beépíteni, mikor azok
olyan jó búzát teremnek, a háznak
meg úgyis mindegy, akármilyen ter
méketlen helyen áll. így hát ami
földet semmi egyébre nem lehetett
használni, oda építették a házakat.
De már ha ebben takarékoskodtak
is, az még se volt szép az elődüktől,
hogy öt záz esztendő alutt rá nem
értek kővel rendesen megcsinálni az
•) Polittkai

főmunkatársunknak ezt a

tokaihegy aljai vonatkozású tárcacikkét a
„Magyarország1* újévi számából vettük á t __
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áldozó, mindenről lem ondó politi
káját, attól m egundorodik a kö
zön ség. Ez nem árt, sőt használ.
D e amelyik a nem zet g y en g esé
gének, teh etetlen ségén ek folyto
nos em legetésével lassankint, or
vul, tervszerüleg csep eg teti b ele
a nem zetbe a d esperáció m érgét,
az veszed elm es é s kárhozatos
munkát végez.
F igyelem ezt a m éregkeverést
régóta. Látom , hogy igyekeznek
a nem zet lelkét a csüggedésn ek ,
a kétségb eesésn ek m indent e l
tűrő, mindenről lem ondó letar
giájába sülycszteni. Mert ez a
legjobb lelkiállapot a kormány
céljai számára.
A Nílus összes krukodilusai
nem sírnak el annyi krokodilus
könnyet, amennyit ez a sajtó el
sírt már a/.on, h o g y a magyar
nem zet mennyire gyen ge, meny
nyíre nem képes kivívni semmit.
R ettentő fáj nekik, vérzik tőle
a szivük, de konstatálják, hogy
hiába m inden erőfeszítésünk, le
h eted en a nem zeti törekvésekben
eredm ényt elérni. A dinasztiával.
Ausztriával szem ben g y e n g e a
nemzet. M egpróbálta a küzdel
m et, de belátta, hogy leh etetlen ,
nem bír velük. Kiábrándult rémé
nyeiből, törekvéseiből. S m ost
kedvetlen, csü g g ed t, közönyös.
Így írják ók. Persze szomorkodnak
ezen, de utoljára is csak azt az
önzetlen tanácsot adják a nem 
zetnek, hogy ha már úgyis ilyen
gy enge, hál ne próbálkozzék hiába
való ellenállásokkal, hanem vállalja
a terheket, amik rászakadnak;

m ondjon le — egyelőre — tö 
rekvéseiről s bízzék a jövőben.
Ennél szem telenebb farizeus
kodást nem produkáltak m ég a
világon, ennél g o n jsza b b m erény
leteket nem intéztek m ég eg y
nem zet ellen.
Az egész okoskodásnak a kiin
duló pontja h a m iséi rosszhiszemű.
Nem igaz, h ogy g y en g e a nem 
zet, nem igaz, hogy' nincs ereje
törekvéseit diadalra juttatni. Nem
igaz, hogy hiába akarjuk, le h e 
tetlen elérnünk a gazdasági ön
állóságot. N em igaz, hogy az e l
múlt küzdelem a nem zet teh ete t
len ségét bizonyította be Ez mind
meghamisítása a tényeknek, ha
mis alapból vont ferde következ
tetés.
Igenis, a magyar nem zet ma
is elég erős arra, hogy akaratát
érvényesítse, hogy gazdasági füg
g etlen ség ét kivívja. Csak akarnia
kell. Tisztán és kizárólag csak
rajta áll ez s nem függ sem
Ausztriától, sem az uralkodótól,
sem sem m iféle idegen tén yezőtől,
hanem egyedül csak a nem zettől.
Ez az igazság.
A bszolút erejű m atem atikai bi
zony ossá g ez. Mert ha a nemzet
a választáson s ha kell a m áso
dik, harmadik választáson is áll
hatatosan m egmarad a gazdasági
önállóság k övetelése m elleit, ak
kor a királynak csak keltő közt
lehet választása: vagy a nemzeti
akarat elfogad ása, vagy az absolutizinus. H ogy az abszolutizm us
ma már teljesen é s feltétlenül le
hetetlen, azzal m inden látó és

gondolkozó em ber tisztában le
het. Tehát ha kitart a nem zet a
törekvései m ellett a logika min
den bizonyossága szerint csak
eg y következhetik: ezeknek a t ö 
rekvéseknek a diadala.
Azt mondják, már b eig a zo ló 
dott, hogy leh etetlen a gazdasági
önállóságot kivívni, mert im e a
fü ggetlen ségi párt győzött 1 9 0 6 ban s m égse tudta megvaló-sitnni.
Igen, eg y szer g yőzött a füg
getlen ségi párt s nem érte el
rögtön a célját. E z azt mutatja,
hogy az a cél lehetetlen ? H át
amelyik háborút eg y győztes ü t
közettel nem lehet m egnyerni,
az már elveszett? Ha egyszer
m egverem az ellen ség et s az
rögtön nem adja m eg m agát, ak
kor már k étségb e kell esni és
visszavonulni ?
E gy ütközet nem volt elé g
a teljes diadalhoz. M eg kellett
volna vívni m ég eg y ütközetet
tavaly, 1910-b en is. Ekkor bizonyosan elfogad ta volna a király
az önálló bankot s nem prób ál
kozott volna az abszolutizmussal.
Maga Tisza István mondta ezt.
Nem azért nem vívtuk ki tehát
az önálló bankot, mert lehetetlen,
mert túlnyom ó erő van velünk
szem ben, hanem csak azért, m ert
Khuennak erőszakos eszközei és
ed d ig m ég hallatlanul temérdek
választási milliói reátörtek a csekelyszámu választókra.
Bűn ezt a nem zetet a csü gg ed ésb e , a k étség b eesésb e ker
getni. Bűn elhitetni vele, h ogy
nincs ereje az ön állóság kivivá-

utcákat. így még most is kerékagjig
süpped a sírba u szekér, ha atka!
mattan időben téved BodrogkLfa.'ud
utcáira. Ámbár hiszen ennek is meg
van a maga orvossága : mikor nagy
sár van, akkor üljön az ember otthou és pipázzon s ne járjon szekér
rel sehova.
No meg ha az elődök nem is
gondoskodtak jó köves útról, azért
van u jó isten, hogy helyrepótolja
ezt a bűnös mu!a>ztast. Alikor látja
hogy régen tart már a sjt , s ideje
volna, bog; a ki&faíudiak kimozdul*
hassanak hazulról, akkor leszállítja
egynéhány fokkal a hőmérőt s attól
a nagy sár úgy megfagy egy éj
szaka, mintha csupa kő volna. Igaz
még itt is van egy kis hiba. Mert a
ki azon a megfagyott sáron végigdöcüg, ugyan erősen áljou benne u
lélek, hogy az ilyen szekérkézés ki
ne razza. De azért mindentudó a jó
Isten, hogy ezt a bajt is meglássa.
Es ha meglátja, tud arn ő ezen is
segíteni. Elkezdenek szép lassan
szálldogálni a fehér hépelyhek, száll
nak, szállnak reggeltől estig, estetői
reggelig s reggelre virradva csak
veszik észre, hogy olyan szép sima
és fehér az utca, mintha márványlapokkal volna kirakva.
Es ez nagy öröm aztán a falu összes
szekeres és gyalogos embert itiek.
De nagy öröm a szegény magyar

honvédeknek is, akik fáznak ugyan
szörny ü módon, de legalább szép
sima utcán masírozhatnak végig
Bodrogkisfaludon.
Csikorgó, kemény hidegben érkez
tek a magyar honvédok Bodrogkis
fa udra 18411. január 21-én. Kassa
felöl jüf.ek, megverve, megfázva, el
csüggedve. A kassai vereség után
Mészáros Lázár átadta a sereg ve
zetését Klapkának. Úgy húzódott a
vert hadsereg lefelé a Hegyaljára.
Nyomukban a jóval erősebb ellenség.
A tokaji hegy körül ál it meg
Klapka. Itt akart megütközni Schlick
ü düző seregével. Ez a vidék a hon
foglaló magyarok első nn gtelepedé.-i
helye. Ahol ezer esztendővel ezelőtt
megszületett Magy arország, ott tálán
most se fog elbukni, elveszni. Nagy
nyomok látszanak ezen a környéken
Árpád lába nyoma, Rákóczi láb nyo
ma. Hol vethesse meg biztosabban a
lábát az üldözött magyarság, mint
éppen ezen a földön?
Klapka Tokajba vonult, Bulharyni Tarcalra küldte, Bátori-Schultz
Bodogot Kisfaludra.
Hidegben^ zúzmarában, ködben vo
nultak be a magyarok Kisfaludra.
Igaz, a hideget hamar elfelejtették a
honvédek. Ahogy elszállásolták őket
Kisfalud és Keresztur házaiban, egyszeriben megmelegedett valamennyi.
S alig tudták, hogy mitől int ig

lek jobban : a fűtött szobától-e, vagy
a szeretettől, amelylyel a jó magyar
nép elhalmozta őket. Pedig vesze
delmes volt akkor a honvédet sze
retni. Két-három óra járásra állt
Sch ick s ki tudhatta, hogy holnap
nem az osztrák bakák fognak-e hálni
a honvédeknek vetett ágyban? S
akkor bizony bajba kerülhet, akiről
kisü1, hogy nagyon szívesen látta a
honvédeket,
Mégse törődtek ezzel a veszede
lemmel a kisfaludiuk. Es bizonyos,
hogy másnap reggelre egyetlenegy
apromarha se maradt elevenen a fa
luin'!). Levágtak biz ott minden levághatót a honvédek számára.
A faluban egyetlen úri ház van,
özvegy Mundiayné csinos, kényelmes
úri lakása. Ott gyűltek össze estére
a honvédtisztek. Nagy szeretettel
fogadta őket az özvegy úrnő. Schultz
Bódog ezredes, aki a keresztúri csata
után kapta a Báthori Schultz nevet,
nem király adományából, hanem ka
tonainak akaratából, bemutatta a haziasszo rynak a tisztikart. — Bizony
fiatal fiuk voltak azok, 20 —25 év s
a javarésze. A 30 éves már idő em 
ber volt köztük. Schultz Bódogot
csak úgy hívták mind : az öreg ur,
— pedig mindössze 45 esztendős volt
De hát mikor az egész sereg vezére,
Klapka is csak 28 volt I
— E fáradtak, úgy e? — kérdezte
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getlen minden párttól, a szín
tiszta igazság az, mely minden
sorában megnyilatkozik és egye
dül az ország, e vármegye és
város érdekei azok, melyekért
küzdeni kíván a jövőben is.
Kossuth Lajos eszméit irtuk zász
lónkra akkor, mikor e lapot előlyeknek jegyében további küz
delmeinket megvívni akarjuk.
Magyarország gazdasági és po
litikai függetlenségéért harcoltunk
eddig és ennek eléréséért fogunk
küzdeni továbbra is minden
erőnkből.
De ebben a nehéz harcban
feltétlenül szükségünk ván a mi
hazafiasán érző közönségünk tá
mogatására. Szükségünk van,
hogy továbbra is hü segítőtársat
találjunk a közönségben, hogy
továbbra is azzal a szeretettel
támogassanak küzdelmeinkben,
amilyennel azt eddig tették. Hiszszük, hogy igy lesz és ebben a
reményben indulunk a tizenne
gyedik esztendőnek, hogy foly
tassuk azt a harcot, amelynek
végeredménye csak egy lehet: a
szabad önálló Magyarország.

Még a képviselőválasztás előtt meg
ígérte Meczner Gyula főispán Székely
Elek volt polgármesternek, akit az
előző évben éppen Meczner Gyula
mozdittatott el okirathamisitás étegyéb visszaélések miatt aa állásából,
hogy fegyelmi ügyének ujrafelvétele
utján visszahelyezteti a polgármes
teri állásba. Székely ezért erős ellen
zékiből munkapárti főkortes lett s ő
vezette az újhelyi kerÜ’etben a pisz
kos itatási hadjáratot. Ezt akkoriban
Busa Barna megírta a „Magyaror
szág“-ban, Miklóssy István újhelyi
gür, katliolikus főesperes p« dig a
városi képviselőtestületben kemény
szavakkal tiltakozott Székely vissza
helyezésének kísérlete ellen. Székely
Elek erre Búza Barna ellen a hu
dapesti törvényszéknél, Miklóssy el
len pedig az újhelyi járásbíróságnál
feljelentést tett rágalmazás miatt.
Úgy Búza, mint Miklóssy válialko tak annak bizonyítására, hogy Szé
kelyt okirathamisitás miatt csapták
el s ennek igazolására azt indítvá
nyozták, hogy a bíróság kérje át a
fegyelmi ügy iratait Zemp én vár

Hosszú, nehéz küzdelmekben
eltöltött tizennegyedik esztendő
küszöbén szólunk ismét a közön
séghez. Tizenhárom esztendeje
annak, hogy ez az újság először
jelent meg a közönség előtt, ti
zenhárom esztendeje annak, hogy
először keltünk védelmére az
ország e város és vármegye ér
dekeinek. Nehéz, szomorúan su
lyos időkben indult e lap útjára.
Amikor a régi korrupt rendszer
minden erejével ráfeküdt az egész
országra és különösen erre a
vármegyére, amikor a főispáni
— akkor még mindenható —
hatalom elfojtott minden szabad
gondolkozást, amikor csak egy
kötelességük volt az embereknek
e megyében : tűrni és szenvedni,
akkor bontottunk mi lobogót,
hogy hirdessük a szabadság, a
közéleti tisztaság eszméit, győ
zelemre segítsük azokat a szent
elveket, melyek ebben az egy
névben összpontosulnak: Kossuth
Lajos.
Kemény, súlyos küzdelmeket
kellett vívnunk ezekért az elve
kért nehéz megpróbáltatásokban
volt részünk. A hatalom minden
erejével, ravasz taktikáival kel
lett szembe szabnunk és volt ré

szünk üldöztetésben is nem egy
szer. De az igazság győzelmeskedett. S zívós ellenállásunkon
megtört a hatalmasok minden
erőszaka, minden ravasz fondor
lata és a Felsőmagyarországi
Hírlap mai is ott áll sziklaszilárdan Kossuth Lajos elvei mel
lett, lobogtatva Magyarország
függetlenségének szüztiszta lo
bogóját.
Végigharcoltunk sok küzdel
met és első helyen álltunk ab
ban a nagy harcban is, mely az
elmúlt év derekán folyt az or
szág gazdasági függetlenségéért
és amelyben, hogy nem arathat
tünk diadalt, nem a mi igyekvésünkön, nem a mi munkássá
gunkon mullott A pénz, a pá
linka erősebbnek, hatalmasabb
nak bizonyult a mi becsületes
fegyvereinknél. Ámde ez nem
csüggeszt minket, a most folyó
harcokban is ki kívánjuk venni
részünket és bármily elkesere
dett legyen is a küzdelem, min
ket ismét a harcosok táborának
első soraiban fog találni e lap
olvasóközönsége.
A városi politikában is kivet
tük részünket. Két kézzel hada
koztunk e város boldogulásáért
és kíméletlenül szálltunk szembe
mindazokkal, akik a közélet küz
delmeiben a közérdeken kívül
egyéb célokat is kívántak szol
gálni. A város, a polgárság ér
dekét tartottuk szem előtt állan
dóan fenállásunk óta és nem
mulasztottak el az alkalmat soha,
amikor ez irányban dolgozni al
kalmunk kínálkozott.
De társadalmi téren is mindig
ott voltunk, ahol munkálkodni
kellett A leglelkesebben támo
gattunk minden oly intézményt
mely vármegyénk és városunk
társadalmi életét előbbre vinni
igyekezett és kérlelhetetlen har
cot folytattunk azok ellen, akik
a közbékét, a társadalmi együtt
érzést megbontani csak meg is
kísérelték
cs ezen az alapon kívánunk
megmaradni ma is A Felsőma
gyarországi Hírlap ma is füg

Ilyen szóval leszünk
bátrak
ezentúl m inden számban m éltóságos országgyűlési képviselőnkhöz
fordulni. Mert u tóvégre a h ite g e
tésnek is van határa és ha a
Zem plénben eg y hónappal ezelőtt
kiíratják, h ogy p á r nap m úlva
jön Kazy államtitkár és szem é
lyesen, síjátk ezü leg lógja kiosz
tani a holdankinti 150 korona
k ölcsönöket s ezt bízva várják a
m egszorult szőlősgazdák s aztán
elmúlik e g y hét, két hét, négy
hét s Kazynak se Ilire se hamva,
hát ez m ég se szép d olog.
H ogy az újhelyi hegyközségnek
nem adta m eg azt a segélyt,
amit az előző kormány minden
éven m egad ott, hogy a városi
borpin tészetn ek se adta az előbbi
kormány által m egígért évi se -

a háziasszony. — No talán most már
egy kicsit kipihenhetik magukat.
Egy nagyon csüggedt arcú fiatal
százados felelt:
— Bizony, tele vagy unk, mi bajjal,
fáradsággal, keserűséggel, hogy több
ránk se férne már.
— Nem szabad elcsüggedni. Min
den megfordul. 11a az a szonyok bíz
nak. a férfiaknak se szabad kétségbeesni. Majd meglássák, a keserűre
jön az édes. így megy az az életben.
A századoson nem fogott a biz
tatás.
— De hiszen igen sok méz kel
lene ahhoz, hogy az eddig szenve
dett keserűségeinket megédesítse.
Az öreg urnák nem tetszett ez a
kesergós. Rászólt a századosra :
— Nem méz keli most a katoná
nak, hanem tűz, meg láng !
A háziasszony elmosolyodott :
— No hát hozok én maguknak
olyat, ami méz is, tűz is, meg láng
is. Csak aztán meg legyen a hatása.
Es asztalra kerültek egymásután
karcsú palackokban a ragyogó szép
tokaji borok.
— Mind saját terra 'sem — ma
gyarázta a háziasszony. — Csup i
régi tokaji asszu, itt termett a szom
szédbun, n Várhegyen. Még szegény
uram szüretelte. Ha a király Táto
gatna meg, annak se adnék legfel
jebb egy pohárral ebód u<án, de

nugukuak odaadom az <’g'!9zet. Maguk megérdemlik.
Megint az elégedetlen kapitány szó
lalt meg :
— Ugyan mivel érdemeltük meg
azzonyom. Talán azzal, hogy Kassá
tól idáig szaladtunk az ellenség élői ?
— Meg fogják érdemelni azzal,
hogy innen már nem eresztik tovább
az ellenséget. Úgy -e nem eresztik
No most foglaljanak helyet, egy kis
vacsora jól fog esni.
A terített asztal bizony hamar el
feledteti a fáradságot. A vacsora is
j-í vo’t, a bor is jó volt, hamarosan
hangosabbá lett a társalgás.
Vagy negyvenen ültek az asztal
nál, csupa fiatal ember, legnagyobb
részo alig pár hetes tiszt. Azelőtt
ügyvéd, tanár, diák, pap, meg Isten
tudja, még mi volt a legtöbb.
A tokaji bornak olyan a hatása,
mint némelyik orvosságnak. Eleinte
kétszeresen érzi tőle az ember a ba
ját. Akinek bánata van, kétszeresen
fáj neki, akinek sötét a sorsa, két*
szer olyan sötétnek latja.
Csupa keserűség tört ki egymás
után a fiatal tisztekbe*. A nemzet
kétségbeejtő helyzetén panaszkodtak.
Rettenetes egy sois! Kétfelől nyo
mul befelé az ellenség ez országba.
Windischgraetz már Budán ül s Deb
recenig nincs előtte akadály. Az n
szerencse, hogy nem mozdul s nem

megy a kormány után. Alig érthetni
hogy miért? Schlick haragszik is
érte. Nyíltan szidja Windischgraetzel
hogy csalt a proklaroációkat bocsátja
ki egymásután Budáról, ahelyett,
hogy már azóta Debrecenben lenne.
Schlick ezt ki akarja pótolni. Nem
is all meg Debrecenig. Ott elfogja
a kormányt, az országgyűlést s úgy
szállítja fel vasruverve Becsbe. Ha
most itt utjit nem álljuk, ha átkel
het a Tiszán, sikerül is neki. S akkor
világra szóló gyalázatba fül a mi
egész küzdelmünk. Kacagni fog Eu
rópa, hogy a magyar nemzet kép
viselőit, a nagy hangú szóhősöket,
mint valami cigánykaravánt hurcol
ják B ’csbe a győztes osztrákok.
S mivel álljunk ellen ? Ez az alig
fülfegyvérzett, gyülevésa sereg, a
melynek legnagyobb része csak egy
két hónapja katona, a fegyelmezett
erős, begyakorolt osztrák seregnek ?
Ha ötször annyian volnánk, mint ők
az se volna elég, hogy megbirjunk
velük. Pedig még kevesebben is va
gyunk náluk.
Ezeket mind Bárczy Pali beszélte
a nyugtalan, elégedetlen százados, a
kinek soha semmi se volt jó. De bi
zony a többi sem tudta megcáfolni.
Keserves nehéz sors, szinte lehetet
len helyzet. Mennek a ködbe, a sem
mibe, a csaknem biztos pusztulásba.
Hiába, már megindult a nemzet ezen

az utón. Most már menni kell, akár
mi következzék is belőle.
Birczynak segített Tworzniczky,
a lengyel légió őrnagya. A 1 assai
csata óta nagy panasza volt a ma
gyarokra. Csak beszélni tudtak. Hős*
ködtek, hencegtek s az első ág\u szóra megszaladtak. A tUzérüteget is
csak a lengyelek mentették meg eg y 
néhány agyút el is fogott az osztrák.
Pedig az öreg Mészáros Lázár még
a fő dre is leü t, úgy mutatta, hogy
nem kell félni a golyótól. De bizony
csak szaladt ott mindenki, utoljára
Mészárosnak is velük kellett szaladni.
Nem szabadság lesz az ilyen visel
kedésből, de szégyen.
Már ezt a beszédet sokan nem
akarták elfogadni. Borsy István szá
zados szólalt meg :
— Nem szabad igy Ítélni egy se
regről, amely még sohase volt tűz
ben. Majd meglátod most, hogy mit
tanultunk Kassa óta három hét alatt.
Meg az is igaz, hogy az öreg Mé
száros nem volt valami ügyes a v e 
zetésben. Majd máskép vezet Klapka.
Ez megint Bárczy Palit szólaltatta
meg i
— Klapka? Az a gyerek? Hisz
alig huszonhét éves! Rendes időben
fő adnagy se lehetne tnó !
Az „öreg ur“ rendreutasitotta :
— Fiam, ha ón idősebb létemre
engedelmeskedem Klapkának, te so

sára, a boldogulásra s nincs
egyéb jövő elő tte, mint örökké
Ausztria tehetetlenül sorvadó zsel
lére lenni.
L ehet kivívni m ost is a gazda
sági fü g g etlen ség et s ezzel az
öncélú fejlőd és útjára vinni az
országot. Megvan ehhez a leh e
tőség minden teltétele. M egvm
ehhez ma is a kellő ereje a nem 
zetnek. Csak tőle függ, csak
akarnia kell 1
Nem a lem ondás, nem a nyo
m orúságba való beletörődés a
nem zet jövője, hanem az erőfe
szítés, az ellenállás, a küzdelem.
K ártevője az a nem zetnek, aki a
desperációt prédikálja.
Öntudatra ébredés, akarat, ki
tartás kell csak. Akkor lesz erő
s m eglesz a diadalnak nem lehe
tőség e, de bizonyossága.

megye alispánjától. Az alispán a bi.
róságok megkeresésére azt válaszolta,
hogy a fegyelmi iratokat Székely
ujrafelvételi kérvényével együtt a
főispán felküldte a belügy miniszter
hez. Erre mind a két bíróság kérte
a belügyminisztert, hogy hivatalos
ha-zuálatra kü dje át a fegyelmi
iratokat. A megkeresés elment a
belügyminiszterhez 1910. szeptembe
rében, azóta megsürgették havonkint
kétszer, de a belügyminiszter se a
megkeresésre, se a sürgetésekre még
csak nem is válaszol. Tőrvény ren
deli, hogy a hatóságok kötelesek
a bíróságok megkereséseit teljesíteni.
A hivatali illendőség megkívánja,
hogy ilyen bírósági megkeresésre
legalább füleljen a minisztérium s
közö je a bírósággá1, hogy küldheti t
az aktákat, vagy nem. Így az igaz
ságszoigáitatás megakad, a bünpereket nem lehet bebjezni, mert a bel
ügyminiszter nem is felel a birósá
gok megkereséseire.

A közönséghez.

Mire jó
a halogatás?
A „Magyarország* mai
számában olvastuk a kö
vetkező so ro k a t:
Hogy boldogul Meczner
és Székely ?

A Feisőm agyországi Hírlap
szerk esztő ség e.

Hol vagy Kazy ?
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E hűt utolsó estéi végre meghoz
ták azt, amire r« guta vártunk. Egy
másután 2 újdonságban volt részűn*,
mindkettő irodalmi illetőleg mű\*>zi
becsű darab s elfogadható jo játékkal
adatott elő. Számoljunk be ezekről:
A kard becsülete. Színmű 4 feivonásbuu. Itta: Kazaiiczky Autal. A
szerző maga is szinészemb* r s tg)
jól ismeri a hutás titkait. Nem mond
hatjuk, hogy egészen uj a urgy,
mert a katonai élet dissonanciai
élénken szerepelnek a legutóbb tel
színre került színmüvekben (Falum.
Csákó és kalap. A császár Katonai
slb.) Mindenesetre ez a darab is hi
vatva \an eloszlatni azon előítéletet,
hogy a katona becsülete más e.bi
kának hódol, mint a civilé. Ez a
tendencia kissé homályosán vau
ugyan a darabban kifejezve, sö. a
negytdik felvonás, tehat a liuáie
nem elégít ki bennünket, mert sok
kal jobb sztretuők, ha az annyira
megalázott llcrteleudy főhadnagy e.menyasszonya ott hág) unk a e tr*i
világot és nem varnak be a tiszti
kar rehabilitálását. Meglepően i ide
kés azonban a mü meseszovesze, m. .)
a ügyeimet teljesen leköti es intek
az alakjai, mint képviselői a tiszti
ólet fény és uruyoidaUinak. Érthető
tehát, hogy bár igen kis számú kö
zönség volt jelen, igen jól togadia
e darabot es szívesen tapso t az
előadóknak, kik buzgalommal és ké
szültséggel tettek eleget kötelezett
ségüknek. A férfiak közül llertelendy főhadnagy szerepében igen
jó vo.t Ernyey János. Szerepét kel-

loen megértette és a drámai játéka nőben természetes báj és igazi am pos és 12 napos. Ebben a korban
megrendítő, eredményben hatásos bíció. Ez a két tulajdonság minden még bábuval játszanak a lányok.
volt. De megvoltunk elégedve Szöts szerepét uralja. Igaz, hogy helyen- Végtelenül bájos, üde, mosolygós
Andrással is, ki ez este Kulin ezre ^int hangja gyengének mutatkozik, kis lány. Azt Ithetne hinni, hogy
des szerepével illúziót tudott keltő i de teljesen pótolja ezt mimikája ami hatást elér a színpadon, azt ma
és szereptudása is kifogástalan volt. (arcjáték és testmozdulatok) mely még csak inkább a fiatalságával és
Dicséretet érdemel Aldory László tekintetben bármelyik fővárosi mű a szépségével éri el. Ezt is fogják
is, ki pompásan játszotta Huffman vésznő mellé állíthatjuk őt. Szerepei rá az irigyei. (Már vannak irigyei
századost. Az uniformis szerepekben nél még a külsőségekre is igen nagy D, még pedig bőven) Fedig nem
Aldory általában igen otthonos és gondot fordít és toalettjeit a szere úgy van. ;
mindegyikkel eharakterisztikus ala peihez híven nagy ízléssel választja
Ez a kis lány már ma majdnem
kítást nyújt. Sn. idig hadnagy volt meg.
perfekt művésznő. Öntudatosan, m eg
Miklós György. A nők közül di
A kissé könnyelmű, de azért tisz- lepő ügyességgel fogja fel és dolgoaza
cséretet érdemel : Markoviét Margit, talelkü Serap. in szerepét jól ját ki a szerepeit. Bámulatosan helyes
mint a bűnös asszony élethü alakí szotta Lebeda Géza, ki bár fiatal s érzékkel tala ja ed a szerep alapit tója és Lunkt-ffy leuka az ártatlanul kezdőnek látszó, de azért szimpali nusát, gyönyörűen tud beilleszkedni
gyanúsított szende mennyasszony kus színész. Albert Delpierre hálás annak a hangulatába s pompásan
szerepében.
szerepében Ernyei Jánost láthattuk, színezi ki az árnyalatait.
Bakfis-szerepekben persze künuyli
Beulemans kisassznny házassága. a tőle mar megszokott igyekezettel,
(Vígjáték 3 felvonásban. Írlak : Franz hangulattal és készültséggel. Kisebb dolga van, mert csak természetesnek
Fonsuii és Fernaud Wicheler.) A szerepekben 1 Szőts és Márkus igye kell maradnia (ámbár ezt is milyen
Vígszínháznak ezen sikerült darab keztek e darab hatását emeini.
kevesen tudják !) De a Kard becsü
ját csütörtök este adták nálunk első
Hódító keringő. Mérsékelt helyárak let-ben drámái részletekkel tarka
alkalommal. Sajnos, megint igen mellett élvezhettük újból Ziehrer zott szerepet adott s ezekben a je
csekély-záiuu közönség gyűlt egybe. gyönyörű muzsikáját. A közönség lenetekben is meglepően erős volt.
Ilyen pártfogással bizony bajos a elég szépen megtöltötte a színházat Naygscerüen festette a megdöbbe
társulat vezetőségének ambícióját s lelkesen tapsolt a szereplőknek. nést a leiindulást, a kétségbeesést.
Különösen Feledi Boriska volt ele Nem a vidéki színpadokon szokásos
ébren tartani.
A daiahrül szólván va'amit, feltű mében s Jelia báró néha n abszolút bántó túlzásokkal, fuldokló zokogás
nik annak végtelen egyszerű meséje, művészit nyújtott. Valami istenadta sal, fü rcpesztő felsikoitásokkal. Disz
néha kissé hosszú, d - azért érdekes báj lakozik a művésznőben, mel) krét és finom volt ebben is, úgy
dialógusai, a bajos naivitás, amely bearanyozza a színpadot s lelkese megtalálta a kellő hangol az igazi
ből j » i/ii humor szűr dik le, a he dést önt a közönségbe. Játéka emel fájdalom jellemzésére, ahogy csak
l y e s e n megfestett alakok, az élet teit természetes, nem a primadonnák kiváló művésznők szokták.
Állítólag leuka óiiekelni is tud.
műhelyéből mintázva. Beu'eruaus tól mar megszokott affektalt jelkisas-zony a cselek vény mozgatója, légii. Igen kedv es volt Fatyoilleddy, Legalább azt mondják, akik az első
ki egyrészről a szülei közötti b két ug)es Fupp Erzsébet s az enekre sorokban ülnek. Messzire nem igen
szövögeti s ennek érdekeben előse. disponait bolti Vilma. A férfiak kö hord még a hangja, de finom, ked
giti, hogy atyja tiszteletbeli elnöki zűi pedig Székely G) uia, Solti, Er ves és bajos, Nag)on szépen kifej
álláshoz jusson, másrészről egyesen nyey es Atdory Easzio osztoztak a lődhetik.
elősegíti a ma a boldogságát is. siker pálmáján. — A jövő Jut uj.
I yen a kis lány ma. Milyen lesz
Nem huj andó érdekhazus-ágot kötni donságai. Mint értesülünk a jövő majd, lm lcukúbol Icává fejlődik ?
Seraphinnal, kinek mellesleg gyér Iiet lesz igazan az újdonságok bele Úgy 6 —0 év múlva? Meglátjuk!
Igaz, ráadásul gyönyörű szép kis
meke is van, hanem szivével a s többek kozott a Testőr es a Balga
francia A ben Delphrre felé von szűz is szerepel a műsoron. Kcspek- lány is. Az arca csupa bájos, szőke
zódik s mivel ez a vonzi dús köl taiuuuk keli a vezetőség eme tisz mosolygás, a termete ideális és ha
csönössé lesz, lt riuészetes, hogy u tességes igyekezetét, mely aböun kijön a színpadra, az olyan, mintha
harmadik felvon s végén a szerel ii) iivanuljon meg, hogy estéről-es- a nap kisütne. De erről ő nem
meseknek egy gyékényre kell ke lero ló.lsük meg a színhazat. Az tehet és meglássak, hogy a szépigényeinkhez jogot is kell szerezni ségOj’ se fogja elhomályositani a
rü niök.
Lmétlem igen sovány mese ez. s a közönségnek mindent el kell művész t t.
Nézze meg Lenkefy leuka játékát.
do azért a h lyzetek ezek szereplői köveim annak bebizonyítás: ra, hog)
altul igen mulatságosak. A helyen- megfelelő műsor és előadás mellett Nem csak egy kis c.-udagyerukbeii
kinl feí-fe c-illenö humor n« ni cir a miiparlolusbol méltán kiveszi részét. fog gyönyörködni hanem avval a
kuszi kacajt, hanem c s u k finom mo
gondolattal nézheti, hogy egy fé
Kod.
nyes művészi pálya hajualliasudását
solyt eredni nyez. Szintű csodálko
latja.
zunk, bog) a mi rom ott századunk
ban, hogy lehet ilyen fehér — min
Színész-arcképek.
den dras/t Limité! mentes, de az.rt
Előfizetőinkhez!
mod rn formájú — darabbal batási
I. Lenkefy leuka.
elérni.
A z uj eszten d ővel uj előfizetést
A Beu em.ms házaspárt Gáspár
Tessék majd visszaemlékezni a nyitunk lapunkra. E lőfizetési ár
és G, F .pp Erzsébet kreálták. «!<• e jóslatunkra: ezt a ntvet egy pár
Heteikkel igen mu álságosak voltak, esztendő múlva ismerni fogják az helyben is vidéken :
dicséretes kéazü t'éggel es jó ki dé egész országban. Ez a kis lány rö
egy e'vre
10 kor.
vel játszottak. A Csabid büszkeségé* vid időn nagyon sokra fogja vinni.
fél évre
5
tf
Susannet Markovics Margit ala i Am m űire csuk egy igen kivaló,
n egyedévre
50 fii.
2
tolta. Mondhat, u , hogy Markov cs elsőrendű művésznő viheti Magyaregy hőra
1 tt
Margit sokkal otthonosabb s hatá országon.
sosabb ilyen szerepekben, mint az
A Fclsóm agyarországi Hírlap
Ma még csak kis lány. Hihetetle
erősen drámaiak bán. Vau ebben a nül kis lány. Font 14 eves, 2 hóna
k iadóhivatala.

kicsiny elheted. Egy osztrák gun ra
lisnak hatvanéves korában sincs annyi
hadvezéri esze, mint ennek a fiúnak
van huszonhét éves korára. Éti mon
dom, én latiam. Aztán mit akarsz?
Napóleon huszonhétesztendős korabán generális volt.
Eurkast i túlélnék, a kert alatt van.
Az ajtó n) ilt s belépett Klapka. Szép
gzá'| erős fiatal ember, f keto sza
kállal nyugodt, barna arccal. C upa
mosolygó önbizalom, csupa komul)
bátorítás a tekintete.
Eljennol fogadták. Egyszerre lel
kes lett a hangu'at. Az ezr* des
Tokajból jött. Félrehivta SchuUzot
közölte vele a rendelkezéseket. Az
után leii't a tisztek közó. E'mordta,
hogy liorzmanowszky az osztrák
balszárnyinál holnap készül indulni
Uszkárul Kisfalud felé, alighanem
meg kell vele ütközni holnap. Ké
szén legyen minden.
Már akkor bíztak a sikerben. Me
legedtek az arcok. Sok üres palack
állt már az asztalon. A llogya'ja ős
vulkánjainak borrá olvadt tűző k* v<lt«•
már hevíteni a tisztek szivét. Árué/
és a láng, ami összeforva együtt
van a tokaji bor folyékony arunyában, megtette a feladatát. A iné/,
eloszlatta a lelkek keserűségét, a
láng fullobbautotta a szivek tüzűt,

Borsy kapitány jókedvűen jegyezte
Erre már harsány éljen riadt fe!
s lelkesen koccintottak a tisztek.
meg :
— Az-Tt vesztettük el a kassai (,Oda is ért Klapka éppen két hét
csatát, mert nem ittunk előtte tokaji mutva Kassara.)
bori. A holnapit rin g fogjuk nyerni.
Csak Bárczy Fali nem vett részt
Amire aztán a háziasszony fölvo- az általános lelkesedésben, bőt po
nu tatta a pince legdrágább kincs* it. litizálni kezdőit :
Az évtiz des, barna mohhal borított
— Hiszen szép lenne győzni, de
okát. É* * moh a tokaji bof mégis okosaim, ha megegyezünk a
királyi pa ustja. Az a király, az a Ho császárral. Ki tudja, mi lesz a há
nik királya, ami ezekben a mohos ború vége ? A megegyezés bizto
üvegekben van. A híres üstökös bo>*, sabb. En nem félek u harctól, de
a 1811 ki. A többi bor még csak fő minek ontsunk annyi vért, mikor
imre g. vagy más eféle. Most maga békét köthetünk. A császár megadja
a borok királya vonu t föl, hogy a nekünk az egész alkotmányunkat,
másik király, a b»c-i király ellen c-ak azt nem akarja engedni, hogy
harcra tüze je a honvédeket. Két ki külön hadügyminiszterünk, meg kü
rály harca lesz ez egymás ellen.
lön pénzügyminiszterünk legyen. H t
Bizony nem maradi több üstökös lemondunk a hadügyminiszterről, meg
bor a Mudraytié pirc*jében. Mind a pénzügyminiszterről, rögtön kész
fölhozatta a honvédeknek. Hadd a béke.
nyerjék meg még jobban azt a hol
Nem tetszett ez a nagy bü'csesség senkinek. Az asztal végéről ki
napi c-alát.
H í — Isten őriz — holnap este pirult arccal ugrott föl Fekete Fista,
Schlick találna idejönni vacsorára, egy fiatal főhadnagy. Odament a
már ö csak id- i egresbort kaphatna. kapitányhoz és erős hangon felelt
Fedig itt akar vacsoráim holnap, n ek i:
Két hét mu’va p(dig D hr* cetiben
— Hát tudd meg, hogy nem le
akar lenni. Ezt beszélik felőle.
szünk gyávák, nem hódo'unk m ega
császár előtt. Nem engedjük el se a
Klapka csendesen megszóla't :
— No, én meg I izom benne, bog* pénzügyminisztert, se a hadügymi
két hét inu'va nem ő lesz Delire nisztert. Harcolni fogunk csak azért
cetiben, hanem ón leszek Kassán ! is. amíg
i *m I * ha már csak két

gélyt, hogy a polgári fiúiskolát,
amit a .szürke -fiskális« már ki
eszközölt, az államtitkár-képviselő
idejében az uj kormány eg y sze
rűen törölte, ezt mind le tudjuk
nyelni. U tó v ég re, ha az újhelyi
kerületnek ilyen képviselő kellett,
aki sem m it se csinál, hát érje be
vele. D e h ogy amit nagy hűhóval,
rendkívüli kiadásokkal m egígér
nek, am iért már a főispánt is, a
k ép viselőt is agyb a-főb e éltették
és m agasztalták, m ég azt is ilyen
botrányosan halogassák, azt lehe
tetlen szó nélkül hagyni. Ennél
fogva ezután mig csak a kölcsönt
végre tén y leg ki nem osztják,
m inden számban hangos szóval
fogjuk hivni az Ígéretét be nem
tartó képviselő urat eképen : hot
vagy K a zy ?

SZÍNHÁZ.

„

magyar ember marad ezen a földön,
akkor is az egyik pénzügyminiszter
lesz, a másik hadügyminiszter!
Hatalmas óljenneí helyeselték a
tisztek a kemény szót. De Tworsniczky őrnagy békételeukedett :
— Lássatok, ilyenek vagytok ti
magyarok. Hogy tudtok itt hősködni,
milyen nagyokat mondtuk ! De ha
meg kell halni a csatában, nem vagy
tok ott. Fedig csak az a nép érdemli
illeg a szabadságot, amelyik meg
tud érte halni.
Fekete Fista indu'atosan felelt rá :
— Azt mondod, hogy én nem tu
dok meghalni a szabadságért. Hogy
cüak beszélek. lL t megmutatom,
hogy meg tudok halni. Fogadj ve
it m, hogy holnap az ütközetben meg
fogok halni.
Körülfogták, csitították ; részeg
vagy, ne bolondozz, — de Fekete
l ’ista egyre hangoztatta, hogy ő
állja a fogadást, holnap megmutatja
a lengyeleknek, hogy a magyar meg
tud halni a szabadságért.
*
Heggel az ütközetben tizen is vi
gyáztak Fekete Fistára, hogy be ne
váltsa a fogadását. Vigyázhattak
\ oliia százan is, nem tudták volna
megakadályozni. Valami vad őrület
erejével rontott a ellenség közé

2 síim (4)
H Í R E K .
— Kinevezés. A király Pileh Ernő
éfl Jákó Gyula kir. albirákat, kir
járáabirikká nevezte ki. Mindketten
a helybeli járásbíróságnál maradnak
továbbra is.
—- Halálozás. Dr. Obldth Mór, vár
megyei tb, főorvos, törvényhatósági
bizottsági tag s a gálsaécsi takarók
pénztár olnöke. f. hó 4-án Gálszé
csen elhunyt. Dr. Oblath egyike volt
a megye legérdemesebb s minden
eszményért lelkesedő munkásainak
és halála várruegveszerte őszinte

F E L S Ö M A G Y A R O R S Z A G 1 H I RLA P

Szombat január

— Jegyző helyettesítés. A „Sátor
aljaújhely" toguapi számában közölt
azon hir, hogy a zemplénagárdi kör
jegyzői állásra V á m o s József szo- az ásványvizek királya, angol kór
motori jegyzőt helyettesítette Bon és vérszegénység ellen páratlan
caik István főszolgabíró, — mint gyógyszer. Mint üdítő és hűsítő ital
a legelső minden vizek között.
minket illetékes forrásból értesítenek,
— nem felel meg a valóságnak.
Főraktár Sátoraljaújhelyben:
Korchtua Menyhért nyugdíjazását
Wilkovszky
és Tóth czégnél
kérte bár. de hivatalát ezidőszerint
maga látja el.

szenvedő lakásán elárverezem azon
892 koronára becsült ingókat, melye
ket a sátoraljaújhelyi kir. tsséki
19043 909. sz. végrehajtást rendelő
végzés alapján 909. V. 3211 2. sz.
rehajtási jkvben 1— 19 t. al, lefog
laltam u. ra. : bútorokat stb. Ezen
árverést a köverkező foglaltatók k i
elégítése végett is megtartom : Kende
Sándor 30 kor. kőv. és jár., a ma
gyar könyvterj. vállalat 10 K. 80 f.
kdv. és jár., a kassai ügyvédi ka
mara 249 K. és jár, a keresk. ipa
rosok és gasdák hitelszövetkeseio
95 kor. köv. és jár. behajtása végett,
az ezen hitelezők által le és felül
foglalt, a fentirtakkal azonos ingókra.
Sátoraljaújhely, 1910. dec. 20-án
Rosner Imre, bir. végrehajtó.

BORSZÉKI

— A nagymihályl izr jótékony no 3352 1910 vh.
egylet sajat alaptőkéje javára 1911.
Árverési hirdetmény.
január hó 14 én az » Aranybika*

összes termeiben cabarettel egybe
kötött zártkörű táncmulatságot ren
dez. A cabaretben Pataky Vilma
részvétet keltett. Temetése 5-én d. Váradv Margit, Situándy József, Uju. nagy részvét mellett történt meg. váry Lajos és Tihanyi Vilmos a
kassai Nemzeti Színház kitűnő tag
— Az izr. nőegylet hang jai működnek közre s i y az est
versenye A két hét múlva meg igen érdekesnek Ígérkezik.
tartandó
nőegyleti m ulatságra
— Palásthy Sándor renaissanciája.
lázasan folynak az előkészületek. Az uj év kellemes meglepetéssel
s/.o’gált
az újhelyiek egykori bohém
Az elnökség nem kiméi sem költ
sé g et sem fáradságot, hogy a szinházdirektnrának. 2 testvérével
együtt nem kevesebb, mint 400,()00
közönségnek m agas színvonalú, koronát örökölt egyik püspöki ro
fényes estélyt rendezzen, most kontói néhai Palásthy Páltól, sőt ki
már módunkban van a szereplők látása van arra, hogy a kincstárnak
névsorát leközölni, nevesetesen maradt úgy annyi összeg is az ő kiHajdú Marcelné a m. k. opera zükhe kerül. A 400,000 koronán
ö ltö z ik Palástiiy Sándor a Boynl-orház művésznője, Manón, Meyerber, feU'U ta>_rja (bizonyára Tahory FriStrausz áriákkal fog szerepelni dava ) Palásthy Marcal fővárosi új
Sarkadi Aladár a Vígszínház köz ságíró és Palásthy Géza a Nemzeti
ismert m űvésze, aki az elm últ év Színház titkára. A véletlen játszott
ben oly fényes sikert aratott szin nözre szerencséjüknél, mert az el
hullj t püspök egész vagyonát V. szarv
tén fog szerepelni, vig m onológ Kolos hercegprímásra hagyta s csak
gal és legújabb coupléivat. — egy formahiba miatt (a tana pe
O lch viry Ernő és Aladár urak csétje hiányzott) változtatta meg a
legn agyob b k észség g el elvállalták bíróság a végrendeletet a rokonság
közrem űködésüket a hangverse javára. így aztán remélhetjük, hogy
» folyó évben Palásthy készfizető
nyen. A két teh etség es művész direktorságot vállalhat.
gordonka játéka nagyban fogja
— Á homonnai izr. nóegylet 1911.
em elni az est sikerét. Az én ek  évi január hó 14 én Hotuonnán, a
szám okat I)inzl Oszkár zongora • Stefánia* szálloda nagytermében
Medgyaszav Vilma, Ferency Károly.
m űvész fogja kisérni.
János közreműködésével
— Adomány. Alexander Vilmos az Kurucz
tartandó, tánccal egybekötött miinut. ortli. izi. hitközség iskolaszéki
olnöke 02 darab ..Hazaszeretet* ez. vész estélyt rendez.
— Szekely-fele javaslat ósa jojijvizs
kötetet küldött Bessenyey Istvánnak
* Magyar N yelvet terjesztő Égve gák. Mi thogy a Székely-féle javaslat
sülét elnökének oiy célból, hogy ból pár hónap múlva törvény lesz,
azokat az eg y esitő l által segélyezett mindazok, akik a törvény életbelép
iskolák között ossza ki. E követésre téig doktorátust nem szereznek, —
méltó kulturérzékro valló dicséretes csak két évvel később lehetnek ön
cselekedetet az ügyvezető alelnük álló ügyvédek. A kik azt akarják,
átiratban köszönte meg az adomá hogy az uj töryény reájuk ki ne
ha-son és igy két évet nyerjenek,
nyoző Alexander Vilmosnak.
— A Bodrogközi Ipartestület jan. forduljanak a Dr. Dobó jogi szemi
31-én Királyhelmecen a „Kigó“ ven náriumhoz (Kolozsvár, Bolyai u. 3.)
dégtő összes termeiben, saját könyv- melynek segítségével hat h 't alatt
t rának gyarapítására zártkörű tánc letehetnek egy szigorlatot. Ez annál
mulatságot rendez. Beléptidij sze- is inkább is tanácsos, mert a beál
tnélyjegy 2 kor., családjegy 4 kor. lott egyetemi rendszerváltozások kü
vetkeztéb-n a szigorlatok anyaga
aránytalanul megnagyobbodott. A»
intézet kikoicsöitsi tankönyveket he
halálát. Ö lyettesítő, az összes szigorlati kérr»y ■
mondta róla :
désektt felölelő jegy zeteit, mi lyuk.
— Most láttam csak, hogy nincs bői otthon előkészü t j« öltekt t rá
rettenetesebb, mint ütközetben az kapituláló kur.us során készíti ció
olyan ember, aki meg akar halni. A „Jogi vizsgák letétele" c. mos!
Aki egy hajszálnyit se gondol a
meg
maga védelmére, hanem csak az el küldi.
lenségnek akar ártani. Valami em 
berfölötti erőt ád ez az elszántság
Megh alt, de előbb tízszeresen meg
MUSCHONG
fizettette az ellenséggel a halálát.
Fényes diadalt nyert a magyar
r
o
Á M P H D H IT g
sereg. A győztes ütközet után ka
tonai pompával temettette el Kluj ka
Fekete főhadnagyot. Tworsniczky
őrnagy könnyezve kiserte ki. S azt B a k t e r i u m - m e n t e s
mondta a temetés után :
term észetes ásványvíz.
— Most ismertem meg a magyar
nerasetet. A magyarok nagyokat V«9e és hólyagbajoknál, a vésőmé
szoktak mondani, de ha tettekre dence idült hurutjainál, húgy kő- és
lelkesülnek, még sokkal nagyobba fényképzodésnél, a lékgutak és a
kat tudnak tenni. Az akarat sokáig kiválasztó szervek hurutos bántál
isunuyad bennük, de ha fülébred, mainai kitűnő szernek bizonyult, az
csodát müvei. Csak akarni tudjon Ovosilag ajánlva. — F ő l e r a k a t
ez a nemzet s biztosan győzni fog ! Behyna Testvérek cégnél Saujhely
Schliek nem jutott el Debrecenbe,
ellenben Klapka és Görgey elől ki
szaladt az országból is, vissza Ga
Felkérjük lapunk tisztelt előfize
líciába, A keresztúri diadal törte tőit, hogy a december hó végén
meg a jeget, az mentette meg a lejárt előfizetési dijat lehetőleg
nemzet ügyét a gyalázatos bukástól,.
. . . ...
.
fordított. « háború sorsát a ve- postafordultával kuld|ek be, nehogy
reaégekből a fényes diadalok rövid, a lap további küldésében akadály
de tündöklő korszakára.
legyen

A sátoraljaújhelyi kir. jbirósáft
1909. Y. 22118 sz. végzése folytán
a Sárospataki Hitelbank hátralékos
519 kor. 81 fiiI. tőkéből 800 kor.
után 909. VII 15—910VII 15-ig 533 K,
86 f. után 910 VII 15-től 910. X 25 ig,
végül 519 kor. 81 f. után 910X /25től (> százalékos kamata s a mostani
árveré.-i költségekből áiló követelé
sének behajtása végett 1911. évi
január hó 13 án d e . 1 1 órakor Sa
uj hely ben Árpád-utca ö sz. ah a vh

A szerkesztésért fe le lő s:
A SZERKESZTŐSÉG.

Kiadótulajdonos :
LA NDESM ANN MIKSA

Köhögés, rckefltség és hurut ellen nincs jobb

Réthy-'e'etejü czukorkáiiál.
Vásárlásnál azonban vigyázzunk
es határozottan RETHY felét kérjünk, mivel
sok hasztalan utánzata van.

1 doboz 60 fillér.
Csak RETHY félét fogadjunk el I

Ne vásároljunk mást,

KALiVlAK és ENGEL
MÓTOR és üi-PGYAK
Városi raktár és ivoda :
G yár s
V.LIpót k ö rú t 22 BUDAPEST Ü teg-utca

Világhírű I
•

Eredeti

19

„Benz-

v V 'i

Q
w^/[í| í
jÖ v 'fÜ ír
j
JT T ú lá j l

Köhögés
rekedtség, elnyálkásodás, hurut, görcs
köszvény és fojtó
köhögés ellen min
a fin o m zam atu

K A IS E R -féle
Sz:vógázm étor telep. — A jelenkor le g o lcsó b b
tizei* c. „Oenz" n y usoíajm ótor.

K i Elismert legjobb gyártmány.' H m r w
Ajánlja ben/in-lokom obilos cséélókészieit, mclvck
bám ulatos egyszerű szerkezetűek.

JVfell Caramellát
.H á ro m F enyő" védjegygyel.
SOOfl k ilije g y i. hiteles í t t t t bizonyítvány orvosok és p riváte g y é n ek tő l tnmiHÍtja u
b iztos ered m én y t.
Csomagja 20 és 40 fillér
Szclencze 60 fillér.
Kapható:
W idder és R eichard
gyógyszertárábaa s H rabéczy K álm án drogériá
jában S áto raljaú jh ely .

NÉVJEGYEK

Teljes jótállás, kedvező fizetési feltételek. Költségvetés és árjegyzék ingyen és hérmentv*.

azonnal készíttet
nek Landesmann
Miksa papirkeres
kedésében.
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F E L S Ő M AGYA RORSZAGI

HÍRLAP

Szombat, január 7.

Meghívó.

Meghivó.

f i Qálszécsi Polgári takarékpénztár Részvénytársaság

A sátoraljaújhelyi polgári takarékpénztár
és hitelegylet

részvényesei

t.

az 1911. évi Január hó 26-án délután 2 órakor

c. részvényesei tisztelettel megliivatnak

az 1911. évi február 2-án d. u. 3 órakor

az intézet helyiségében tartandó

XIV.

rendes

az intézet saját h elyiségéb en tartandó

XXXIX. ÉVI RENDES

közgyűlésre

j|

KÖZGYŰLÉSRE- J

ezennel tiszteletül meghivatnak

Közgyűlési tárg y so ro zat:

Tárgyalási s o rre n d :

1. Jegyzőkönyvi hitelesítők választása.
1. .Jegyzőkönyv hitelesítésére 2 tag választása.
2. Az igazgatóság évi jelentése.
3. A felügyelő bizottság jelentése.
4. Az igazgatóság és felügy. bizottság részére a felmentvény megadása feletti határozat.
5. Az 1910. évi mérleg ós osztalék feletti határozat.
ö Esetleges indítványok.

2. Az alapszabályok módosítása különösen pedig a 7*2.
szakasz módosítására benyújtott külön indítvány tárgyalása s
a társaság ügyrendjének bemutatása.
3. Az igazgatóság óh a felügye'ő bizottság jelentése a
lefolyt üzleti évről, a mérleg előterjesztése és a felmentvény
megadása.
• 4. A tiszta nyeremény mikénti felosztása iránti
zathozatal.

Az igazgató.-ág és felügyelő bizottsági jelentés, valamint
az évi zárszámadás nyolc nappal a közgyűlés előtt az intézet
helyiségében megtekintés végett kifüggesztetik.

határo

A részvényesek figyelm eztetnek az alapszabályok kö
vetkező szakaszára:
43 ik szakasz. A közgyűlésen részt venni óhajtó részvé
nyesek tartoznak részvényeiket a szelvényekkel együtt lég
később a közgyűlés megkezdése előtt az intézet igazgatóságá
nál letéteraényezni.

5. Esetleges indítványok a.i alapszab .ily ok értelmében.
Gálszécs, 1911. január hó 5-én.

AZ IGAZGATÓSÁG.

Ke’t Sátoraljaújhely, 1911. január hó 4-én tartott igaz
gató-ági üléséből.

fiz igazgatóság

Védjegy: „H orgonyt*

A Linimení. Capsici comp.,
a Horgony-Pain-Expeller
pótléka

jc

h&iiazer. mely már sok év
ét* legjobb bodfirrnOléonok bizonyult köm énynél,
osuznil os Ki«|hOlsssknel.
• Firyolmostétés. Silány hamisítványok miatt b#vásáriéikor óvatosak lógtunk ős csak olya* crodoti
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áron felvé
flv*f*t fogadjunk ol, moly a£HtrQony"védjagygyal
é* * lektor oói
OMvagolta. Áraüregekbon K- 80, K1.40 18.tetnek a ki4* dgystélrán minden ryógysleltárban kapható. —
Főraktár: T6rdk iézsef gyogysteresznél, B*(
11' llektír lyifysztrtin u „Árny inulübtz",
adóhivatalPrágában, Elisabethctrasse S ne*.
bán.
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közvetlen a nagy állomás
m ellett. — Kitűnő m eleg és
h id eg ételek, saját term ésű
borok, kőbányi sör. — P on 
to s kiszolgálás, szolid árak.

Hetenként kétszer zene.

c3

M egyei Á lta lá n o s Bank
[ «
részvénytársaság
S Á T O R A L J A Ú J H E L Y .

-------

SALGÓTARJANI
Kőszénbánya Részvénytársulat

v

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

széntermékei (szobafiitésre és ipari czélokra)

Leszámítol váltó- és JJzálog-kölcsönöket.

KLAR és NEUMAN cégnél

Folyó számla hitelt és óvalékol imijl kedvező Itllf telid.
E i z k ö z ö l 1 0 -től 50 é v ig te rjed ő

tö r le sz té se s kölcsönt

9

Sátoraljaújhely
rendelhetők meg. Ugyanott legjobb minőségű apró és

Vásárol megbízásra értékpapírokat és sorsjsgyeket és
előlegezi az értéket havi törlesztésre. — Elvállal min
den a bankszakba vágó megbízást.

durva szemű kétszer mosott kovács

A Megyei Általános Bank Részvénytár
saság Igazgatósága.

Superfosfát-m űtrágya.

szén és koksz

valamint porosz briket kapható.
Káll-ső

FELSÖMAGYARORSZAGI
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HÍRLAP

Szombat január

fin azt ajánlom önök-

Karácsonyi és újévi aján-

nek, ha szép és olcsó

b k o k a t

akarnak vásárolni látogassák meg a

Budapesti n
agyÁruházát
ahol az összes raktáron levő áruk, u. m .: női és férfi ruhakelmék, vásznak, kanavászok, női és férfi
fehérnemiiek, mennyasszonyi kelengyék, szőnyegek, függönyök, schálok, téli kendők, paplanok, 1000 drb.
ágylepedő liliom vászonból darabja 80 kr., mind ezen cikkek mélyen leszállított árban kerülnek eladásra.

Megtekintés vételre nem kötelez.

Kiváló tisztelettel :

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

Betonépitkezéshez elsőrendű

SZABÓ és Társa
Most : BUDAPEST, V. Báthory-utca 22. Ezelőtt: Gyárutcza. — Árjegyzék ingyen
Eredeti svéd
„ÖLINDER" véd
jegyezett

| sajóhornokot és

Í

jutányos
ajánlja

0

nyers olajmotor
V’étlj egy ezott wO. in
ti- r“ nyersolajmotorok csak nálunk kap
hatók. Legmesszebb
menő jótállás. A le
velezést kérjük nőm
a Gyár-utcába, ha
nem Báthory-utca 22
szám alá címezni.

0
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áron
az

^

űv«9es

kavicsot |
£
B«tontcglagyár 0

Szövetkezet Sajóecseg (Borsod m)

m
az é tv á g y a t nőm ro n tják
és k itű n ő iziiek.

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

Kő- és nzálkiiUlésí rwktár

Egger mellpasztilá
Megfojt ez az átkozott , , I \ ' A t l o i ' “
csakhamar
köhögés!
gyógyszertár
Bpest, VI. Váci-körut 17. m e g g y ó g y í t o t t

Gazdasági eszközök.
Nagygércs (Zemplén m') gazdaságomban eladók : egy
erős hatos magyar állami cséplőkészlet, Deoring-felp marokrakó arató, 1 fűkaszáló gép, mütrágyaszór », szelelő rosté, répa
vágók, daráló gépek, brieür, uranka tisztitó és sztc-ka vágó.
járgony, marha és tíz* dér mérlegek, 20 db. uj hordó, kazal
pony vák és használt zsákok, boroiák, szekerek, szánkók, ekék
és tárcás borona.

Kapható Sátoraljaújhelyben: Kádár Gyula, Krabéczy
Kálmán drog., Kincsessy Péter, Kuchard és W iddtr. Hornonn á n : Szekerák Aladár örök., Fábián Arnold. Nagyniiluüy
Kronovits Miksa, Kácz Henrik, Tolvay Imre. Sárospatak
Alexander Béla, Kellner Károly. Sztropkó : Duka Tiavdarné
T arcza!: Topercer A. gy ógy szertárakban.
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______ Hat ósrtgilag engedélyezett vógeladas.
SCHÖN
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ÉS

BARNA
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Sátoraljaújhelyi divatáruháza
összes raktáron levő áruit az üzlet végleges feloszlatása folytán

1

feltűnő olcsó árban kiárusítja. = = = = = = =

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 fehérnemiiek, menyasszonyi
kelengyék, szőnyegek és függ nyök nagy választékban.

—

Feltűnően olcsó árak.

........ ...... * '■■■-■ —

Nyomatott Landesmann Miksa és Tarsa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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