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Justh Gyula.
Ha a történelem szemüvegén 

keresztül vizsgáljuk korunkat, lát
juk, hogy sok tekintetben olyan 
időket élünk, mint a múlt század 
30-as. 40-es éveiben. A kultúra ha
ladásával szemben a nép nagy ré
sze elnyomott, jogfosztott. A nagy 
Kossuth Lajos megértette a kor 
szavát és lángoló szavával felsza
badította a jobbágyokat. Bár ko
runkat szokták a szabadság korá
nak nevezni, bizony milliók azok 
száma, a kik jogfosztottak, elnyo
mottak. Ezek szava egyre hango
sabb, egyre küvetelőbb lesz. Újra 
elérkezett a történelem ahhoz a 
korszakhoz, amikor uj Kossuth 
Lajosra van szüség, a ki megértve 
a kor hivó szavát, meghozza a 
népnek az áhított szabadságot és 
joghoz juttatja a jogtalanokat.

A felvilágosítás híveinek és a 
jogfosztottak millióinak tekintete 
ma a függetlenség^párt vezérére, 
Justh Gyulára irányul. Öt tartják 
arra hivatottnak, hogy mint egy 
uj Kossuth Lajos, végrehajtsa, a 
felszabadítás nagy, nehéz, de gyö
nyöre feladatát.

Justh Gyulát egész politikai 
múltja, képességei, sziklaszilárd

G ib  a c h t  . . .
— A KelíCmugyarországi Hirlap eredeti 

tárcája. —

A falusi gyermek nem olyan körül- 
raónyuk közt nő fel, mint a városi. 
Aonak sok mindent kell látnia, hal* 
lania az élet bajairól, nyomorúsá
gairól, leleplezetVn ős örömeim . Azt 
hiszem, ha kezdetben kár.»snik lát
szik is a gyermek mindentudása, 
később életrevalóbb, önállóbb ember 
válik a falusi gyermekből. Olt van 
az mindenütt, ahol nőm kell. Az úti 
rendje is, a parasztja is. Csók os paj
tás, verekedő pajtás valaraeunyi.

Én is ott voltam mindenütt, ahol 
csak szükség nem volt rám. Komé
diások voltak a falunkban. Mindent 
tudtak. Vágyaink netovábbja volt 
ide bejutni. Nem tudora mi a csu
dával szolgálhattunk rá jutalomkép 
arra a kitüntetésre, hogy elengedlek 
a komédiába.

Hej, hogy dobogott a szivünk, 
mikor végig dobolták a falut a cifra 
rongyokba bujt vándorok I

Este lett. A „csür“ zsúfolva volt. 
Az előkelőség is ott volt. Minden 
tudománynyal kirukkolt a  csepürágó 
sereg. Es áruit végül itt láttam, ma 
is megborzongat. Valami vasaló- 
deszka féle lapot cipeltek elő. Fal
nak Támasztották. Aztán jött egy hi-

hajlithatatían jelleme arra predisz- 
tindlják, hogy a nemzet ezen újabb, 
vérteden szabadságharcában vezér 
legyen. Rajta csüng az egész or
szág tekintete; a jogíosztott mil
liók reménysége van. At van hat
va az emberi egyenlőség és 
szabadság magasztos tudatától. Az 
ezért kifejtett odaadó, lankadást 
nem ismerő munkájáért jutalmat 
nem vár. A személyes érvénye
sülést soha nem kereste. Tőle a 
hiúság ördöge mindenkor távol 
maradt.

A nagy Rákóczi fejedelem pél 
dájára emlékeztet magatartása, a 
mikor pillanatnyi habozás nélkül 
utasította vissza a hatalmat, a 
miért mások egész életen át küz
denek. Nem kápráztatta el a ha
talomnak a bécsi udvar által elé
be csillogtatott fénye, amikor a 
között kellett választania, hogy 
az ő egyéni érvényesülése vagy 
az ő joga győz.

A feladat, a mi reá vár, felette 
nehéz, az ut, a mi a célhoz vezet 
röggel van kirakva; de a hivatás, a 
mit be akar tölteni, felemelő.

„Úgy látszik — mondotta Justh 
Gyula a legutóbbi pártgyülekeze 
ten tartott beszédben, — a történe
lem a mi számunkra jelölte meg a 
hivatást, hogy az igazi demokra
tikus elveken és a polgári jog

hetet-Vnül sáppadt, kicsiny beteg 
tt'szo »v. Elibe állt. S vele szemben 
meg ♦ hűtősen távol egy férfi. Valami 
s/.é ihhord > kairól levett egy tarka 
rongyot s látni lehetett, hogy tele 
van késekkel.

A férfi kivett egvet s pillanatnyi 
cé zá* után egy biztos mozdulattal 
elhajította. Ott akadt meg az asszony 
fekete haja fölött. A dekában. Aztán 
sorba haj jáita a késeket tovább s a 
halvány asszony teste késkoszoruval 
volt körülvéve.

Nem tudom, a pajtásaim mit csi
náltak s minő érzelmekkel nézték ezt 
a felette bravuro>, de kétsógheejtően 
gyalázatos produkciót, de én kirae- 
resztett szemmel, derraedten ültem 
helyemen.

— Gib acht l . . .  — szólt remegve 
az asszony s nekem úgy tetszett, 
valahonnan a másvilágról jön ez a 
bágyadt, elszánt, lemondó hang.

Szemem elöl már eltűnt a rongyok 
cifrasága, a komédiák bűbájos világa. 
Szemem kápráziii kezdett, kiáltani, 
vagy airni akartam, de úgy éreztem: 
egy kés ott fekszik torkomon A fe
jemben pokol: hangok zsibongtak, 
egyszer, mintha felismertem volna a 
szüleim hangját s a jegyző bácsiét, 
mintha közbelépnének, hogy vala
mit betiltsanak .. . Aztán egy siri

egyenlőség elvein szilárdan meg
álló magyar államot az általános 
egyenlő és titkos szavazati jog 
megvalósításával megtér emtsiik.“

Ma, 1911-ben még az 1874 ben 
sőt az 1848-ban megalkotott vá
lasztási törvények vannak életben, 
melyek már az alkotáskor nyil
vánvalóan szükkeblueknek bizo
nyultak. A kiilönbenis hézagos tör
vényeknek hibáit, azoknak minden 
csinját-binját úgy kitanulták, hogy 
e mellett a korrupció minden esz
köze megállhat és az összeülő 
parlament nem a nemzet, hanem 
a mindenkori kormány akaratát 
tükrözi vissza. Ez ellen szövetke
zett a nemzet minden liberális 
és demokratikus polgára és ezek 
választották és tekintik vezérükül 
Justh Gyulát. Es talán azt kell 
legnagyobb érdeméül tudni Justh 
Gyulának, hogy a liberális és de 
mokratikus irány híveit egy zászló 
alatt csoportosítania sikerült.

Azokat a kicsnyes, hazug és 
pusztán ugratásra szánt kifogáso 
kát, amiket ezen szövetkezés ellen 
az ellenfelek felhoznak, logikus, 
erős érveléssel cáfolta meg Justh 
Gyula előbb említett beszédében.

Az általános választójoggal szem 
ben a nemzetiségi mumust szok
ták felhozni, mint ami a magyar 
szuptemáciát veszélyezteti. Erre

hangot hallottam . . . gib acht . . 
gib acht . . .  A többire nem emlék 
szem. Amint később hallottam, va
lahonnan a padok alul húztak ki t* 
otthon napokig lazhati sikoltoztam, 
gib acht . . . gib acht . . .

A gyermeklelkem egyszerre meg
érett e lázban. 8 korán megláttam, 
hogy mulatságaink mögött olykor 
vér folyik. 8 aki kumédiázik, az 
gyakran sir. S megtudtam, hogy csak 
annak szép az élet, ki mélységekbe 
nem néz. Es sohasem felejtotteiu el 
éa gyakran hal om, amint suttogó, 
siró árnyak esdekelnok valakihez : 
gib acht . . .  gib acht . . .

Ott lakott tőlüuk pár házzal len 
n* bb a mészáros. Oro>z, vagy rutén 
vagy miféle nép. Brutális, remes vé
re* alak. Amikor mesét mondottak 
nekem vérengző vadakról, földalatti 
szörnyekről,vérivó óriá>okról, a gyei- 
ruek képzeletem mindig e mészáros 
szoinélyében látta azt megtestesítve.

Az utcán se igen mertem vele ta
lálkozni, szentül hittem, hogy meg
esz. Z

Felesége egy igen intelligens arcú, 
halk beszédű, sapadt, fáradt kicsi 
asszony volt. Nem tudom én, a gyer
mek honnan szedi hasonlatait, de 
mindig a Máriára gondoltam, mikor

mondta Justh Gyula, hogy: szé- 
gyenpir nélkül nem merném or
szág-világnak kikiáltani, hogy az 
általános egyenlő titkos választói 
jog veszélyezteti a magyart faji 
szupremáciát. Ezzel az egész világ 
előtt csak azt dokumentálnók, 
hogy a magyar táj olyan gyenge 
és hitvány, hogy létét és fölényét 
csak mesterséges eszközökkel 
fenntartani. Justh Gyulától félteni 
a nemzeti szupremáciát és a nem
zetköziségtől az országot a szo- 
ciálistákkal való kooperáció miatt, 
megmosolyogni való állítás. Hiszen 
Justh Gyulát hosszú politikai pá
lyája alatt ott találjuk mindig a 
nemzet törhetetlen híveinek élén. 
Hiszen éppen ő az, aki az ország 
első közjogi állásában a magyar 
nemzeti szupremáciát jobban ki
domborította még a dinasztinával 
szemben is, mint bárki bármikor.

Azt pedig az ellenfeleknek is 
be kell látniok, hogy a legnagyobb 
politikai siker az, hogy a szociál
demokrata párt egy szivvel-lélek- 
kel magyar, radikális, sőt soviniszta 
nemzeti párt mögé sorakozik a 
választói jog kérdésében é s  ezen 
párt vezetőjét, |usth Gyulát ismeri 
el vezetőnek, aki erős nemzeti 
érzésének és tettekben nyilatkozó 
hazaszeretetének számtalan Ízben 
adta jelét.

ezt az usszonyt láttam, vagy egy fe
hér Csipkés, nyitott  szemű halottra, 
aki mindig figyel.

Így keverte lelkem a képeket. Az 
asszony vonzott a szomorú csöndes 
fájdalmával, a férfi megrémített hí
res vérengző, vad indulataival.

Ma sem értem a sorsnak miféle tra
gédiája hozhatta össze, mint férj s 
feleseget, ezt a két embert.

Tudtuk, hogy a mészáros mikor 
öli meg az üreg Csintától vett te
henet.

Jól értesültünk mindenről, mert a 
tehenes ember leánykája is játszó
társunk volt, a mészárosé is. S a 
mészáros leányka nagyon imponált 
nekünk, mert az anyja németül be
szélt vele. Valahol a magasban 
láttuk a kis német ivadékot. 8 hall
gattunk rá. Elbújtatott minket abba 
a fás színbe, mely előtt apja leszokta 
bunkózni az állatokat.

Kivezették a tehenet. A mészáros 
és a nagyobb fia, aki segédje volt. 
Irgalmas Isten ! Micsoda véres alak 
volt az a százkilós, .vérerektől da 
gadt káromkodó ember, amint rán
gatta maga után az állatot!

— Luiz! — ordított most egy na
gyot felesége után, aki lejött a lép
csőn. Nehézkesen, lassan, fáradtan,

!! Szőlősgazdák figyelmébe
Ajánljuk a rendkívüli előnyökkel járó A

csoport jégbiztosítást

Bővebb felvilágosítással szolgál

Trieszti Általános Biztositó Társulat
sátoraljaújhelyi főügynöksége

Lapunk mai azim o 4 oldal.
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Ellenkezőleg a nemzetközi szo
ciáldemokrata pártnak kölcsönöz 
ezen együttműködés nemzeti szint 
és jelleget.

Bizalommal és ürömmel látjuk 
a szabadság híveinek tömörülését 
és ezek vállvetett együttműködését.

Dó k u s  Ernő
b e i k t a t á s a .

Református
egyházmegyei közgyűlés

Ujheiyben

A felsőzempléni református egy
házmegye tegnap, kedden tartotta 
tavaszi rendes közgyűlését Jfuttka 
József esperes és Dókus László egy* 
házmegvei gondnok elnöklete alatt.

A közgyűlés legfontosabb tárgya 
az újonnan megválasztott gondnok 
Dókus László beigtatása volt, amely 
a ref. templomban folyt le.

Határozott nyeresége az egyház
megyének, hogy a volt gondnok, 
Dókus Ernő után, a ki ogyházkerü- 
leli főgondnokká történt megválasz
tatása következtében az egyházme
gyei gondnokságról lemondott, is
mét a túlbuzgóságáról, áldozatkész
ségéről híres Dókus-familiáhan ke
reste és találta föl világi vezérfér- 
fiát, kormányzóját. S hogy az egy
házmegye minden egyes községe, 
de minden tagja is mennyire érzi, 
tudja, becsüli azokat a fontos szol
gálatokat, amelyeket e família r«*f. 
egyházunk felvirágoztatása körül 
végzett, mutatja az a tény, hotry 
Dókus Lászlót az egyházmegyei 
gondnoki állás díszes méltóságába 
úgyszólván egyhangúlag emelte.

mint azok, kik naponként várják az 
Istenaidás megérkezését.

A férfi kegyetlensége azt kívánta, 
hogy a tehén szarvát egyik felől az 
asszony fogja, míg ő Jebunkózza. 
Valahányszor a szerencsétlen asszony 
megtagadta e kívánság teljesítését, 
a terfi mindannyiszor véresre verte. 
Tudta ezt az asszony s mostani ál
lapotában kerülni akarta a verést. 
Rettenetes lelkiküzdelem után, ha
lálsápadt arccal odaállt az asszony, 
hogy az állat szarvát megfogja. 11a 
az anya szenvedése kihat a gyer
mekre, úgy annak e pillanatban meg 
kellett halnia!

Ott állt az asszony. A férfi rette
netes erővel emelte fel a szerszámot, 
úgy hallottuk a lélekzetvételét, mint
ha valamely földalatti sárkány li
hegne.

— Gia acht . . . suttogott egy 
kétségbeesett asszonyi hang.

— Gib acht . . .
Odabenn a fásszinben egy gyér 

nieksziv dobogása ismét megállóit e 
szóra, úgy mind egykor a komédiás 
bódéban. Elet és komédia összekap
csolódtak a lelkemben s egyikben 
mindig látom a másikat. A komé
diákban sohase tudok zavartalanul 
nevetui, miudig látom a háttérben 
a könnyeit. S az életbe sohase tudok 
vigasztalanul kétségbeesett lenni, 
mindig tudom hogy van benne egy 
kis komédia. Es tudom, hogy a nő 
életében benne van, hogy halkan, 
csöndesen mindig kérnie kell valakit:

— Gib acht I . . . gib acht! . . .
Ádám Éva

(A beiktatás.)
Általános megelégedést, köztet

szést váltott ki programmbeszéde, 
amelyben jelezte működésein k ir i 
nyait, eszközeit. Amint mondotta, 
nem a sok szó, de a tett embere ő ; 
auyaszentegyházunk javait nem is 
lehet másként, esak a szeretet lei
kével, a jóra irányuló komoly mun
kássággal előmozdítani. Szebb, tar
talmasabb programmot nem is adha
tott volna az uj gondnok ez egy 
szónál : dolgozni. Dolgozni az egy
házmegye szellemi s anyagi ügyeinek 
előbbrevitelén, soha nem lankadni, 
meg nem hátrálni a veszélyek közt, I 
sőt ha kell, harcolni az egyházat 
ostromló kórok ellen, a szertelen 
anyagiasság, hitetlenség ellen ; har
colni a haladás, a felvilágosodás, a 
lelkiismereti szabadság ellenségei 
ellen.

Fényes programul, adjon a Gond
viselés keresztülviteléhez az uj gond
noknak testi és h'lki erőt sokáig!

Péter Mihály lelkészt főjegyzőnek 
az uj gondnokhoz szóló üdvözlete* 
után a gyűlés az egyház tanácskozó 
Ürmében folyt tovább.

(A Móri iskola )

Nagv érdeklődést keltett * busz- 
szabb vitát provokált a kori iskolai 
ügy. Hórbati u i. a reformátusok 
és ág. ev.-ok közt egyezség jött 
létre, amely szerint a ref.-ok a fel
építendő iskola költségeinek 38 45 ét, 
az ág. evangélikusok pedig 7/45-éti 
fizetnék s a hozzájárulás aránva sze.1 
rint telekkmy veztetnók a felépít
mény is s az iskola jellege részben 
ref, részben ág. ev. lenne. Többek 
hozzászólása után kimondatott, hogy
— miután a fundus tisztán a refor
mátus egyházé s a reformátusok jó
val nagyobi) költséggel járulnak az 
építéshez, mint az ág.ev.-ok s a közös 
prof. bizottság megallapodasa értel
mében is ily esetekben a jelleg min
dig a majoritás után határozódik,— 
az egyezség nem erő.-ittetik meg, 
hanem a kérdés tisztázására egy bi
zottság küldetik ki.

(A konfirmáció.)
A konfirmáció oktatás idejére vo

natkozólag kimondatott, hogy egy
házmegyénk az oktatás idejéül az 
eddigi gyakorlatnak megfelelőleg az 
aratasi szünidőt tartja továbbra is a 
legalka masabbnak s a megkonfir- 
máltatnak első Ízben való urvac-o- 
rázására az ujkenyéri urvacsorázta 
tá»t; azonhan megengedi, hogy ahol 
a helyzet indokolttá teszi, pl. váro
sokban s középiskolák helyén, az 
oktatás ideje pünkösd előtt történ 
hessék.

(A próbb ügyek )
E. fogadtatott az egyházkerületi 

pénztár szabályzata s ügyrend-ter
vezete.

Az adócsökkentéssel kapcsolatba 
kimondta a gyűlés, hogv az egyház- 
kerület utján fölkéri a konvent *t, 
hogy a terményeknek most érvény
ből levő < gys L-irait, a búza iter 
jenek árát 10 fillérre, a gabonáét 13 
fillérre emelje föl.

A főtiszt, püspök urnák beigta
tása alkalmából az egyházmegyében 
intézett körlevele eg.>z terjedelmé
ben jegyzőkönyvbe vétetni rendel- 
tetett's kimondta a gyűlés a lelkészi 
főjegyző indítványára, hogy a ta
nítói államsegélynek a kellő időben 
leendő folyósítására az egyhazkerü 
let utján szót emel az illetékes 
kultusz minisztériumban.

(Bankét.)
A hosszú tárgysorozat letárgya- 

iása után — amely et helyszűke miatt 
nem közölhetünk teljes egészében,
— a köz yülési tagok ebédre men
tek, ahol ismét lelkes ovációkban

köszöntötték az uj gondnokot s az 
egész Dókus famíliát. Megjelentek a 
banketten Meczner Gyula főispán. 
Fejes István püspök, Dókus Gvula 
alispán s a vármegye tisztikara. Fel- 
köszöntőket mondtak : Hutka József 
Dókus Lászlóra, Dókus László az 
egyházmegyére, Péter Mihály Fejes 
István és Dókus Ernőre, Fejes Ist 
ván a Dókus famíliára, Hutka Jó 
zsef Meczner Gyulára, Besseuyey 
Z *nó Hutka Józsefre.

AFRIKÁBAN
*

Érdekességek a ma
gyar föurak. Wi n-  
d i s c h g r a e t z  her
cegek afrikai vadá
szatáról. M M .

*

Jussuf Khemal,
az uj pataki birtokos.

A vadászzsákmányokban gazdag 
afrikai vadászatról, amelyet Jussuf 
Khemal pa>a egyiptomi herceg ren
dez *tt a meghívott magyar főurak 
tiszteletére, a „Vasárnapi Újság44 
legutóbbi számában sikerült kép k 
jelentők meg, a kisérő cikk pedig 
igen érdekes dolgokat mond el a 
vadászatról.

Juciit Khemal pasa rendkívül mü
veit angol nevelésű ember, aki a 
nyarat ezentúl egészségi okokból 
hűvösebb ••ghapat alatt hazánkban 
a xemplénmeqyei herceg hűti birtokán 
fogja tölteni, ihol meg az idén na
gy obbszerü kastélyt építtet. A kies 
fekvésű erdős birtok, amelyet múlt 
ősszel vásárolt meg Sárospatak vá
rosától, közel f,*k zik a sárospataki 
Rákóczy-kasté.y hoz.

A mindvégig érdekes vadászatok 
február (j-áttil április 9-éig tartottak.

A vendéglátó basa megelőzőleg 
Alexán iriaban fogadta a főurakat, 
ma d a házigazda „Kavala“ nevű 
yachtjára szálltak s Kartumig ha
józtak. Itt vasútra ültek s a fehér 
Nílushoz mentek, ahol a házigazda 
„Athara44 nevű vadítja varia őket. 
A Nílus mentén egy kijelölt helyen 
Jussuf Khemal basa mintegy száz
ötven lándzsás néger szolgája várta 
az előkelő vadásztársaságot. A szol
gák a főúti vadászok podgyászát 
vitték, részben pedig a vadak ki
nyomozásánál segédkeztek.

Eleinte nem igen kedvezett a va
dászszerencse. Napokig hiába jártak 
oroszlán után. Egyszer, mikor Win- 
dischgraetz herceg fáradtan pihent 
;átránan. a társaság többi tagja pe
dig vadaszuton járt, a hercegnt egv 
néger fiú lélekszakadva keltette föl 
álmából, hogy a közeli füzesben há
rom erősen kifejlett oroszlán tanyá
zik. Windischgraetz herceg egymás
után vette c *lba a gyanútlan hím- 
oroszlánokat s kitűnő lövéssel mind- 
ii armat U terítette. Közben egv má- 
>ík füzesben egy párducot vettek 
észre a néger szolgák, a herceg 
odasietett s szerencsés lövéssel ezt 
is sikerült leteritenie. Este a vissza
térő vadásztársaság, ainelv csaknem 
üres kézzel jött vissza, nagy áldó 
mást rendezett, melynek során a 
birka- es kecskepörkölthöz tokaji asz \ 
szut szolgálták fö l .

A herceg ezenkívül több elefán
tot, vízilovat, orrszarvút, krokodilt, 
vadbivalyt, igen sok antilopot lőtt. 
Nem kevesebb szerencsével vadászott

Andrássy Géza gróf Henkels von 
Donnersmark gróffal s a többi egvp- 
tömi főurral. A hercegné biztos heztel 
ugyancsak több kisebb vadat ejtett el, A 
vadásztársaság többnyire szabad ée 
alatt pihent éjszakankint, dacára an
nak, hogv a fejedelmi kényelemmel 
berendezett y acht a vadászatok szín- 
teréről alig néhány órányi távol
ságra horgonyzott. A vadászatok 
egész tartama alatt tropikus hőség 
uralkodott, állandóan 42—45 fok hő
ség volt még árnyékban is. Az egész 
társaság, köztük a szépséges Win- 
dischgraetz Lajos hercegné is, a lég. 
jobb hangulatban tűrte a 02 napos 
vadászat óriási fáradalmait. A her
cegné, aki kitűnő és bátor vadász, 
az egyik eredményes cserkészet al
kalmával elsőnek fedezett el egészen 
közel két nőstény vad elefántot; eze
ket azonban a főúri puskások a lö
véstől megkímélték. A hercegné 
maga több antilopot és gazellát ej
tett el.

Az éjszakákon a szabadban töltő 
főúri vadászok eleinte nehezen szok
ták meg a hiénák és sakálok rémes 
éjszakai orditozásait, sőt a herceg- 
asszony emiatt egy hangfogó* sá
torba vonult, ahol Miliiuarich nevű 
komornaja volt mellette. Az éjsza
kánkéit csatangoló fenevadak az 
aivó társaság közül rakott őrtüzek 
tartották vissza a támadástól. A Juí- 
suf Khemal basa által a fővárosnak 
ajándékozott két kölyök oroszlánt 
Uáthonvi Zoltán, az állatkert igaz
gatója igen értékesnek mondja, mert 
ezek vadon születtek s nem az aján
dékoz') egyptomi herceg afrikai al- 
latkertjében.

A nagyszerű, szám szerint kétszáz
ötven darab különböző vadászzsák
mány részben már preparálva útban 
van. Egy részét a sárospataki ősrégi 
kollégium kapja, más részét a sá
rospataki Rakóczi-vár, a betléri és a 
szu’ovai vadászkastély termeiben he
lyezik el.

Újabb segélyek
a 600,000 koronából.

*
A kölcsönkiosztó bi
zottság m a j d n e m  
minden kérést tel
jesített.

*

A hegyaljai kölcsönnek újabban 
a fővárosi sajtóban is sokat tárgyalt 
ügye az utolsó fejezethez ért. (Már 
legalább is a kiosztás dolga, mert a 
legeslegutolsó fejezet természetesen 
a kölcsönök visszafizetése lesz.) A 
kölesünkiosztó bizottság Meczner fő
ispán elnökletével a napokoan ismét 
ülést tartott s ez alkalommal tárgya
lás alá vette a pofásokkal beadott 
s egyszer már elutasított, valamint 
az egész újonnan beküldött részvé
nyeket. A bizottság, ha lehet, még 
konciliánsabb volt, mint az előző al
kalommal s 14 kérvény kivitelével min
den kérelmet kedvezően intézett el, 
ismét meglehetős összeget osztván 
szét.

Ezek után igazán elnémulhatnak 
a panaszos hangdk, mert hiszen 
most már majdnem mindenki meg
kapta a kívánt segélyt.

Az újabban megszavazott kölcsö* 
nőket itt közöljük:

A Kossuth-szobor leleplezé- 
séhez babér és tölgylevelü

Minden szélesség- __
ben kaphatók a

koszorúk. nâ " a;  Szallagok nemzeti szinil, Zemplénvármegye 
: és Sátoraljaújhely v á r « s  szinei.:

„KI:(iM:LI:l‘* temetkezési vállalatnál Sátoraljaújhelyben.
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Sátoraljaújhely tói Kovács Antalod
nak 1780, Szilvássy Jozsefnének 100 
ö*v. Kossuth Eleknének 300, S/.abó 
Kálmánnak 450. özv. Szentgvörgyi 
Vilraosnénak 750, Bánóczv Kálin.in
nak 975, Gerevics Jánosnak 200 
Klein Salamonnak 800, <Ir: Haas Ber
talannak 1350, R'»ih Bernáthnak 1«»00 
Hosszaralejkó Mihálynak 200. dr 
Ligeti Józsefnek 420, iieichárd La
josnak 1370, Kulics Jánosnak 200, 
Popelyás Jánosnak 500, özv. Uooz 
Ailolfnónak 800, üzv Czili Károlyué- 
nak 145 Jurkó Mihálynak 70. Majo
ros Qgulának 180 Uáthi Józsefnek 
1425, üzv Gécsy lmrénének ISO, 
Schweiger Ignácnak 450 Gvulai Li- 
pótnak 10), Arahrózy Nándornak 1150 
Herie* Sándornak 375, Pap Sándor
nak 02k, Klein Árminnak 130, K*d > 
Ödönnek 100, Róth Józsefnek 2775 
Hurka Károlynak 50, Hajnal Dezső
nek 230, Majoros Józsefnek 150 Knát 
Jánosnak 270, Knát Antalnak 80, 
Klein G zának 400, Szabó Ggürgv- 
nek 300. Olaszltszkarol: Lengyel Já 
uosnak 100, Lefkovics Ignácnak 140 
Sárospatakrólx Tarosai Jánosnak 220 
Ficher Simonunk 475. Vamosujfaltiról: 
Hecht Ignéenak 400. Majzb-r Adolf- 
nénak 300. Bodrog zsadányröl: Gro>z 
Simonnak 15(X), Bemes Árminnak 
730. Tokajból: Liptay Edének 1410, 
Balogh Jánosnak 380. Silbiger Gyű 
lanak 150, Schiffer Ferencnek 1500, 
Dienes Gyulának 720, Zelenák And- 
rásnénak 280, üzv. Borsa Páüiénak 
450, Schvarc Leónak 200, Kicsinké 
Antalnak 1535. Szegilongröl. Fürsth 
Szidóniák 1350. Tolcsvarol: Bekény 
Arthurnak 97, üzv. Liszkai Károiy- 
nénak 165, üzv. Fuehs Zsigmondué- 
nak 760 Dessewffi Gézának és Lász
lónak 1500- Bogáti Andornak és 
nejének 38, Kolbay Gergelynek 600 
Fucs Bélának 1500, Birnba’im Fani
nak 75, Eichler Lipótnénak 100. 
Feldmann Józselnek, 75, Margarinba 
Pálnak 075, Horovitz Dávidnak. 270, 
Klein Iiezsinnek 220, Weisz Jakabnak 
225, Papp Gyütgynek 120, Liszkai 
Istvánnak 100 és Andrásnak 52, Hil
dák Endrénknek 10, Harangozó Jó
zsefnek 75, Kucsma Jánosnak 200 
üzv. Goldstein Lajosodnak 150, üzv. 
Lehoczky Imrénónok 210, Juhász 
Jánosnak 750, Klein Mihálynak 490 
Braukovics Miklósnak 170, Gutlman 
Sámuelnek 975.

H I R E k.

I d ő t  j e l e .
— Kaszinó a párbaj ellen. —

Országszerte élénk feltűnést kelt 
s nagy vitákra ad alkalmat mosta
nában az Ipolysági kaszinónak egy 
érdekes határozata, melyet itt Zemp
lénben:, a lovagius ügyek e páratlan 
melegágyában, mondhatni szőkébb 
pátriájában, nem lesz érdektelen 
ideiktatni :

A Honfi Kaszinó egy konkrét 
ügyben érdekes határozatot hozott 
a párhaj ellen. A kaszinó egyik 
tagját ugvanis súlyos szóbeli sér
tés érte, de az ügyet nem terelte 
lovagias útra, hantin a bírósághoz 
fordult elégtételért. Egybeu beje
lentette a dolgot a kaszinónak is. 
A kaszinó választmánya behatóan 
foglalkozott az ügygyei s olykép
pen határozott, hogy a maga ré 
széről további eljárást nem tart 
szükségesnek ós a dolog fülütt napi
rendre tét. A határozat megokold- 
sábau kimondotta a választmány, 
hogy a kaszinó tagjának nem fe l  
tetlen kötelessége, hogy a N őt ért 
sértések esetén a maga igazát lo
vagias utón keresse. A kaszinók 
füladata első sorban az, hogy az 
intelligens osztályhoz tartozó fed
hetetlen jellemű polgárok a szel
lemi igényeket kielégítő érintke
zési kürt találjanak, a melynek 
föladata legyen a tagok művelő 
dési és szellemi igén veit kielégi 
teui ós előmozdítani. E föladattal 
homlokegyenest ellenkezik a középkori

társadalomból fónmaradt annak a 
szokásnak erkölcsi kényszerrel való 
f  ntartasa, hogy a serelmek csak 
testi verekedés, a kézi iiygos ségnek 
összemérésé, tehát a testi dolgoktól 
való függőve te tele utján orvosolha
tók. Síit a kaszinók kötelessége, 
hogy ez áramlattal szemben a mo
dem fölfogásnak utat törjenek. A 
Honti Kaszinó tagjainak egyéni 
ízlésére hagyja, hogy hasonló ese
tekben lovagias eljárd." vagy bírói 
eljárás utján járnak-e el, — ka
szinó szemponjából ezt teljesen kü 
zümböznek jelentvén ki.

— A kassai püspök Zemplénben
Mint értesülünk, l'ischer Colbrie Ágos
ton kassai r. kath. püspök a jövő 
héten kezdi meg zemplénmegyei 
bérmautját, melynek során Sátorai 
jaujiielyen is tölt nehány napot.

— A homonnai vár restaurálása.
Gróf Andrássy Sándor, a homonnai 
Drugeth—Csáky-féle családi hitbizo- 
tuanyhoz tartozó homonnai var je
lenlegi tulajdonosa, hat óv eiőltelren- 
delte a félig romba dőlt vár restau 
ralá>át és ezzel egy idetüleg az ott 
elhelyezett és úgy történeti, mint 
irodalmi szempontból rendkívül ér
tékes, évszázadok óta őrzött családi 
levéltár szakszerű rendezésit. A  res
taurálás es a leveltár-rendeeesi munka
iatok most befejezésükhöz közelednek. 
Gr f Andrássy ilymódon a levéltár
ban őrzött történelmi és irodalmi 
kincseket hozzáférhetőkké teszi. A 
gyűjtemény jelentékeny rész t teszi 
az úgynevezett diplomáciái levéltár, 
amely az Árpádok koráiéi egész a 
mohácsi vészig terjedő időszakokra 
vonatkozó számos érdekes oklevelet 
tartalmaz. Ehhez csatlakoznak a 
Drugeth, Csaky, Wandermuth, Zichy és 
Andrássy nemzetség grófi csaladok 
levéltárai, amelyek szintén tele van
nak nagybecsű okmányukkal. Nagyon 
érdekes részé a gyűjteménynek a 
lürÜK hódoltsági korszakból származó 
levéltár, a melyben számos levél 
található az akkori egri, a budai és 
szolnoki pasáktól. A gyűjtemény na
gyobb része egyébként nyomtatásban 
is meg fog jelenni.

— Az ímrefli minoriták vendege A 
magyar konventuális minorita-tanító- 
rend imreghi rendházának előkelő 
vendége volt az elmű t napokban. 
A világon élő minoriták fejének 
teljhatalmú megbízottja tartotta meg 
hivatalos látogatását. Miután a leg
nagyobb megelégedéssel nyilatko
zott a rendház jelenlegi állapotáról, 
a régi magyar minorita vendégsze
retetben volt része, melyet két na
pig Lénybe vevén, a legközelebbi 
rendházb , Nyírbátorba utazott.

— A S. A. C.-bol. Értesítem a Sá
toraljaújhelyi Athletikai C.ub tagjait, 
hogy a tulajdonunkban levő 2 teu- 
nisz pálya május hó 1-én d. u. 4 
órakor nyitott meg. Egyben tudomá 
sukra hozom, hogy a pálya hétköz
napokon reggeli 6 órától reggeli 8 
óráig, d. u. 4 órától esti fél 7 óráig, 
ünnep és vasárnapokon p< dig reggeli 
6 órától d e. 10 óráig és d. u. 3 
órátó esti fél 8 óráig áll a »agok 
rendelkezésére Dr. Ahzsák Józsel 
titkár.

A Sátoraljaújhelyi Athletikai Club 
mint illetékess helyről küzlik velünk 
uj pályát rendez be a Htcskei vásár
téren. A területet a város képviselő 
testületé bocsajtoita a Club rendel 
kezesére és azt a Club sajat közsé
gén fogja rendiehoziri A teljes 
elismerés hangján kell emlékeznünk 
a képviselő testületről, amely ezen 
tettével a C*ub íootball szakosztá
lyának a fennmaradását biztosította, 
miután a C ub nem tudott a város 
belterületén alkalmas területet bérel
ni és terület hiányában úgyszólván 
abba is hagyták a Ciub tagjai ezi 
a szép játékot. Az uj pályát május 
y en fogja a Club megnyitni, mikor 
is a Miskolczi Sport Egyesület fuot- 
ball csapatit látja majd vendégéül.

— Ritka vadászzsákmany Dr. Lo-
cherer Lőrincz, Zemplén vármegye 
tiszti főorvosa a szeposmegyei Biud-

hánya telephez tartozó ferdinándi 
hegységben folyó hó 1-én tartott 
vadászaton egy Nyirfajd-kakast lőtt.

— Nöegyleti közgyűlés. A sátoral
jaújhelyi izr. nőegylet 1911. május 
hó y-en d. u. 8 órakor tartja rendes 
közgyűlését az izr. auyahitküzség 
tanácstermében. A közgyűlés tárgy- 
sorozata a következő: Titkári je
lentés. Az 1909/910. évi zárszáma
dások bemutatása. Határozat a fel
mentvény megadása tárgyában. A 
számvizsgáló bizottság inogva asztása 
Esetleges indítványok.

F ihvas a nagyközösneghez A 
Magyar Nemzeti Muzeum Igazgató
sága ezutonis felkéri a nagyközön 
séget, hogy a vidéken országszerte 
divó húsvéti és pünkösdi népszoká
sokhoz tiiződő tárgyadnak a muzeum 
részére való megszerzésében legyen 
segítségére. Népéletünk rohamosan 
halad az elszíntelenedés felé, min
den nap egy-egy régi szép szokást 
vált fel az uj. egy-egy régi népéleti 
tárgyunk kerül a lomok közé vagy 
a tűzbe. Hazánk öninüveltségének 
megismertetéséhez járul mindenki 
egy-egy olykor nagyon is fontos 
adattal, aki ezen targvakat meg
menti s a legilletékesebb helyre a 
M. N. Muzeum Néprajzi Osztályának 
beküldi. Kérjük lehat a müveit kö
zönséget, ki« kérésünket kellőképül 
méltányolni tudják, hogy az itt fel
sorolt tárgyakat, esetleg a fel nem 
soroltakat is, Múzeumit ik részére 
ajándékul, esetlng csekély díjért 
szerezze be s a M Nemzeti Muzeum 
Néprajzi Osztály a (Budapest, Város 
liget Iparos írnok) részére portóm*-n- 
tesen küldje be. Gyűjtésűnket kiter
jesztjük hazánk e g ’\>z területére s 
az összes nemzetisegekre is. A Nép
rajzi Osztály készséggel m •gküóli 
az összes érdekiődÚKiiek Magyaror 
szag néprajzi felkutatására szerkesz
tett kérdőivét, ha az illető levelező
lapon hozzáfordul.

— KI akar tengerész lenni? Farkas 
Andor polgármester közhírré teszi, 
hogy a fiumei császári és kir. hadi
tengerészeti akadémiában a követ
kező 1911/1912. iskolai év kezdetén 
előreláthatólag 40 egészen ingyenes 
és fóldijmeiites kincstári, illetőleg 
fizetéses és alapítványi he y fog be
töltetni és hogy az erre vonatkozó 
pályázati hirdetmény és feltételek a 
város irattárában a hivatalos órak 
alatt megtekinthetők.

— Megzavart tancmulatsag. Mészá
ros János cirókahosszumeaei legény 
a mu t héten egy táncmulatságon 
tűnt rtudező szerepelt. Egy jóidéig  
mi sem zavarta a kedélyes mulato
zást, miglen Tutkó Mihály Amerikát 
látott fiatalember ok nélkül kezdte 
a rendezőt korholni. Abból szóvál
tás keletkezett, rueiy azzal végző 
ditt. hogy Tutkó elővette boxerjét, 
mellyel Mészárost többször hátba 
Ütötte, két más legény pedig vas- 
viliával össze vissza szurkába any- 
nyira, hogy az orvosi látlelet szerint 
igen súlyos sérüléseket szenvedett.

— Elitéit kivándorlási ügynök. Mor
vát San dóriié laborcszogi földműves 
özvegye úgy talalta, hogy az Ame
rikába szállítás jövedelmező forrás. 
Xagymihályböl több serdült leányt 
birt arra, hogy Amerikába vándorol 
janik. Becsig kisérte Horvátné a leá
nyokat, akiket ott egy havrei kikötő 
ügynöke átvett. Csakhogy midőn 
legutóbb hat leányt száilitott Bécsbe 
a király hidal hatarrendőrség az egész 
társaságot letartóztatta. A titkos 
rendőrük feljelentése folytán a nagy- 
mihályi főszolgabírói hivatal Horvát 
Sándorué ellen engedély nélküli ki
vándorlás közvetítése miatt a kihá* 
gási eljárást megindította. A múlt 
héten megtartott tárgyaláson mint 
nekünk jelentik, Fejet Elemér tb. 
főszolgabíró Horvát Sándornét 2 he
ti fogházra és 100 korona pénzbün
tetésre ítélte.

Kiadó szoba. Külön bejáratú 
csinosan bútorozott utcai szoba 
kiadó (Andrássy-utca ll>. sz.)

Uj zenemüvek.
— Egy helyi zeneszerző sikere. —

Pár nappal ezelőtt külsőleg ízléses 
csínnal kiállított, tartalmilag első
rangú zenei alkotások hagyták el a 
sajtót. Dr. Kárpát Zoltán (Kasztri- 
ner Árpád) uj nótáskönyve ez, amely
ben 20 szebbnél-szebb magyar dal 
van csokorbagyüjtve.

Még alig egy-két éve, hogy dr. 
Kárpát első zenei alkotása napvilá
got látott és íme ma már elsőrangú 
pozíciót küzdött ki magának a ma 
divatos zeneszerzők fiatal gárdájá
ban. Behiielgően bájos, fülbemászó 
dallaruai nagy tért hódítottak ma
guknak a zenepiacon s ma ruár alig 
van valamirevaló helysége az or
szágnak, ahol ne üsraernék a mi 
fiatal újhelyi zeneszerzőnk édes-bus 
magyar dalait és ahol ne szívesen 
hallgatnák, amint azok a luaguk 
igazi magyaros szépségükben előke
rülnek a cigány vonója alól. Most 
megjelent újabb dalai is valószínű
leg országszerte kedves fogadtatás
ban ós in Itó elismerésben fognak 
részesülni, de különös szeretettel 
fogja azokat fogadni a mi városunk 
közönsége, amely már régen felfe
dezte dr. Kárpátban a kiváló zene
szerzőt és élünk figyelemmel kisérte 
az eddig elért eredményeket.

Mi, akik tanúi voltunk, a röviddel 
ezelőtt még fiatal kezdouek, láttuk 
csudá'atosan hirtelen térhódításait, je
len voltunk az első sikernél és öröm
mel fogadtuk a későbbi elismerése
ket, különös örömmel látjuk, mint 
emelkedik fel a mi sorainkból egy 
nagytehetségü fiatalember, hogy' he
lyet foglaljon az elsők sorábau. De 
még kedvesebbé teszi előttünk az 
újonnan piacra került müvet, hogy 
a szövegírók közt is latunk fel vo
nulni olyanokat, akik itt élnek köz
tünk és akik elismerésre méltó igyek- 
véssel segédkeztek a mű sikerét 
emelni. Barkas Andor polgármester, 
dr. Farkas Alajos és György Lajos 
azok, akik kedves, szép szöveggel 
szolgáltak Kasztrmer mesteri mun
kájához.

Hisszük, hogy e nagysikerű müvet 
rövidesen követni fogja egy máso
dik és még számos daloskünyv, a 
melyek mindegyike bizonyságát fogja 
adui a mi ma már országos nevű 
fiatal zeneszerzőnk rendkívüli tehet
ségének, elsőrangú zenei képzettsé
gének.

N Y ÍL T  T É R .
— Dr. Csaplaki Llpót ügyvédi iro

dáját Kossuth Lajos-utca 7 szám 
alá helyezte át.

Szerkesztő: Teleky Sándor.
A szerkesztésért felelős:

A S Z E R K E S Z T Ő S É G .
Kiadótulaidono* :

L A N D E S M A N N  M IK S A

924—1911 vh.
Árverési hirdetmény.

A sátoraljaújhelyi kir. jbir6ság910 V. 
2160 6 sz. végzése folytán saujhelyi 
dr. Kéréssy Barna 1000 kor. és 600 
kor. követelésének és járulékainak 
behajtása végett 1911. évi május Jhó 
6-án d u. IV* orakor Saujhelyben 
a külső határban a vhajtást szen
vedőknek a Küveshegyen Szegi féle 
villában levő lakásán elárverezem 
azon 1408 koronára becsültingókat, 
melyeket a miskolci kir. tvszéki 
14794 1*09 és 14795/1910 sz. végrehaj
tást rendelő végzések alapján a sa- 
újhelyi kir. jbsági 910. V. 2160 3 sz. 
végrehajtási jkvben 1— 12 t. a. le 
foglaltam u. m. torokat, gramofont 
stb.

Esen árverést Bilanovits P. és 
tsa 338 kor. 9 f. követelésének és 
jár. behajtása végett is megtartom 
a 910 V. 648,2 sz. végrehajtási jkv
ben lefoglalt ingók közül igényper 
tárgyát nem képező és bírói zár al. 
levő ingókra.

Sátoraljaújhely, 1911. ápr, 18-án.
Rotner Imre, bír. végrehajtó.
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Páratlan, ritka alkalom! Nyári idényre
Egy nagy gyár az áruküldemé- gondozás végctl a moly ellen

nyét ért elemi csapás után a meg 
mentett so k  e z e r  d a ra b k a  ru g ó
árut nekem eladásra engedte át.
Erek az áruk gyönyörű, nehéz

flanell-takarók,
csupa szép, uj minta, divatos szí
nekben, melyeken itt-ott a víztől 
származó csekély, a lig  é s zre v e 
hető pecsétek vannak.

A takarók minden jobb háztar
tásban teljesen megfelelnek ágya 
kát betakarni, valamint éjjelre ta 
karódzni is. Igen finomak, m le
gek és erősek, hosszúságúk 190 
cm., szélességtik 135 cm. 

Szétküldés utánvét mellett.
3 drb. igen linóm, divatszinü és 
mintájú, gyönyörű takaró 9 Kor
4 drb. háztartási takaró 10 Kor.

E hirdetésnek minden olvasója 
bizalomra rendelhet.

Biztosítom, hogy mindenki meg 
lesz elégedve a küldeménnyel.

Ottó Bekera
nyug cs. és kir. pénzügyén fővigy.i «•

fabrikslager 21. Jfackoi (Bőimen).

Tisztelettel értesítem a n. é. 
közönséget, hogy mindenféle téli 
ruhát és szörmeárut, nyaralásra, 
egyszersmind kijavításra, esetleg 
átalakításra elfogadok.

Nagy súlyt fektetek gondos és 
tiszta kezelésre.

Ajánlom műhelyemet minden
nemű szörmeáruk készítésére.

Tisztelettel:

Zsihovics Bertalan
szűcsmester

R á k ó c z i-u tc a  36. sz.

t & a M M M M B

Lakás kiadó.
Ku.'inci-'i. 44. sz. alatt egy 

3 szobás és mellékhelyiségekből 
álló lakás azonnal kiadó.

Hóv. H aa s  A d o lfn á l.

Z A G I  H Í R L A P  _____ Szerda május 3.

köztudatba mentát” ^  j

fékLAPP HENRIK
nÉLYFÜQRSOK
m a g y a r  ré jzv en y tá rja jág a

BUDAPESTEN
öroda i Gyár.

f.Oóítyory îtca3 I XKóbányai út4y% Tel4eo'U4l6(ktrw»«n| telefon 157'72 
ELVÁLLALniflDCnNEDÜ FÜRRjOKAT

o legnagyobb melységig 
m in d en  czelra

.. ,. L

G y á r t  «j j a v í t  
MÉLYFÚRÁSI GEPEKET. SZERSZAMOKAT 

ÉS ESZKÖZÖKET.
L eg jobb  r e f e r e n c i á k !

• r* TV*?
I M Í

Kerestetik egy szerény 
i.ényü s a háztartás 
minden ágazatában kivi 
lóan jártas

házvezetőnő,
ki egy nagyobb kastély 
háztartását elvezetni ké
pes s tőzni is tud. Havi 
t.zetés negyven korona

Ajánlatok T a h y  G y ö rg y  
urad. tisz tartóhoz Tő 
besre küldendők

r T is z a v id é k i

FÉLIX QYÖÜYFÜRDÖ.
Jeli és nyári gyógyhely Nagyvárad m elleit.
Európa leggazdagabb forró  kénes hőforrása, viz 

hőfoka 50" Celzius. G yógyjavallat fürdő alakjában, csuz  
( r e u m a )  és k ö s zv é n y  ellen. Női betegségeknél, id illt  
m é h  és b e te fé s z e k , g yu lladások, m éh h u ru t  m e -  
d e n ce b e li s e jts z ö v e tlc b  és iz za d m á n y o k n á l. Ivőgyógy- 
m őd alakjában idült g y o n ic rb a r ita lm á k n á l, m akacs  
s z é k re k e d é s n é l, m á j-  és e p e h ó ly a g  betegségeinél, 
sá rg a s á g  és e p e k ö v e k n é l meglepő gyógy hatás. Tükör, 

kád, ntór, szénsav cs iszap fürdők.
1908. év b en  8600  á lla n d ó  fü rd ó 'ven d ég .

Állandó fürdőorvos, állandó gyógytár, 250 kényelmes 
lakószoba, k itűnő vendéglők, jutányos étlap árak. Á l
landó elsőrendű cigányzene, vasárnaponként katona zene, 
tennis pálya, gondozott séta utak, lenyő erdő, 200 hol
das park. Május 1-től 16 vonat közlekedik naponta.

Posta távírda, interurban telefon.
Curtaxe és zenedij nincs Prospektust küld az Igazgatóság.

KS

r|  KÁLLAI LAJOS motorgyára \
Budapest, VI., Gyár-utca 28. sz.

szállítja TELJES JÓTÁLLÁS \

MELLETT a leghirnevesebh t
motorcséplfikészleteket (

I Saját érdekében kérjen minden gazda disz-főár- |  
g  • lapot, melyet ingyen és bérmentve küld a gyár. •

1  Fontos figyelmeztetés! f
’r‘ i ~~ más Kállai nevű cégekkel. {

É <

8Értesítés.:

( y  Van szerencsém Sátoraljaújhely és vidéke n. é. hölgy kö-
5Y9 zünségém k becses tudomásara adni, hogy helyben Szeehónyi- 
f t  tér 4. sz. alatt (Maláriáik József ur ház udvarában) 541

i
V 5 fűzőkészitő műhelyt |

A
ö
’á

3
3

á

Készitek : le g ú ja b b  a n g o l és f ra n c z ia  szabású  
fű z ő k e t , a legmodernebb és legkényesebb Ízlésnek is 
megfelelő női fűzőket, haskötőket, gerádehnitart, mell
tartót, valamint rendkívüli állapotban is viselhető ^yo- 
morvédó fűzőket, egyáltalán minden e szakmába tartozó 
dolgokat legolcsóbb árak mellett.

A in. t. hölgyek szives pari fogását kérve, maradok

Kiváló tisztelettel :

RAPAPP0RT FRIDA

I
I
1

SJ

m s m a & s ia e R M
könyveléshez

csak a déleiül ti órákra egy 

fiatal ember alkalmazást kap

hat

H e rc z  K á lm á n  és F ia
cégnél.

i  S ftsi i Lv'̂ sB

Heiical
Előkelő 
cs olcsó 
kiállítás
Gépárjegy
zék ingven

PREMIER

PmiiiiTiiiir

legma£asab
technikái
készítés.
Gépárjegy- 
zékin^ven_

Eger (Cseh. d.
Képviselő : RUDE BERNÁT Saujhely.

Sátoraljaújhely r. t. város árvaszék tői.
659 1911 szám.

Árverési hirdetmény.
A város drvaszéke részéről közhírré tétetik, miszerint

folyó évi május hó lO-én d. e. 9 órakor,
kiskorú Kapocsba Zzuzsanna tulajdonát képező egy gar
nitúra kékszövetü bútor a Kazinczy utcán (Hönsch-léle 
házban) megtartandó nyilvános árverésen el fog adatni.

Sátoraljaújhely rt. város árvaszékének 1911. évi ápr. 
hó 28 án tartott üléséből.

Dr. kelner Győző
h árvaszéki ülnök.

Landesmann Mikta et Tarsa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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