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Azt nem lehet tagadni, hogy 
az obstrukció erőszakos és nem 
normális módja a parlamenti küz
delemnek. Vagy akár elfogadhatjuk 
a munkapárti szójárást is: az ob
strukció visszaélés a képviselőház 
házszabályaival. S az országra 
nézve fontos és hasznos javaslatok 
türvénynyé válását obstrukcióval 
megakadályozni bizony nagy bűn 
volna a nemzet ellen. Például ha 
valami csuda (teszem azt: egy uj

arj
j rabolni a pénzemet, s én bunkós
bottal kergetem ki, ez is teljesen 
jogos sőt feltétlenül szükséges 
cselekedet, amiért engem senki 
sem kárhoztathat.

A jogtudomány ezt jogos vé- 
. delemnek nevezi, s a magyar bün
tetőtörvény igy határozza meg:

! „jogos védelem az, mely akár a 
megtámadottnak, akár másnak sze
mélye vagy vagyona ellen intézett, 
vagy azt fenyegető jogtalan és 
közvetlen megtámadásnak clhári-

königgratzi vereség) folytán Pécs
ben elfogadnák a magyar vezény
szó eszméjét, gonoszság volna, ha 
az erről szóló javaslatot egy mun
kapárti kisebbség obstrukcióval 
akarná megakadályozni, mert az 
ő meggyőződése szerint haszno
sabb a nemzetre a német vezény
szó. (Ámbár nem lehetetlen, hogy 
akkor a munkapártnak ez a mos
tam meggyőződése is megváltozna.)

Igazi parlamenti többségnek a 
nemzetre nem veszedelmes javas
latait obstrukcióval gátolni nem 
szabad, Ez vitán felül álló, kétség
telen érvényű szabály.

Valamint az is kétségtelen sza
bály, hogy senkit bántalmazni, 
megütni, megverni, megölni nem 
szabad. De ha valaki fejszével jön 
nekem s agyon akar ütni, s én 
azt, hogy az életemet megment-

tásara szükséges."
No hát mióta emberek élnek, 

soha még tisztább, világosabb és; 
klasszikusbb esete a jogos véde
lemnek nem volt. mint most az 
ellenzék harca a katonai javaslat 
el'en. Ez a legjogosabb védelem, 
amit valaha emberek jogtalan tá 
madásokkal szemben kifejtettek. 
Mert jogtalanabb és közvetlenebb 
támadási még sohasem intéztek 
egy nemzet vagyona ellen, mint 
Khuen-kormány az ő katonai ja
vaslataival. Ilyen támadás elhárí
tására nemcsak szabad, de egye
nesen kötelesség minden lehetsé
ges eszközt felhasználni.

Bécs az ő hadseregére és ha
ditengerészetére ki akart csikarni 
a magyar nemzettől ezernulliókra 
menő költséget. A magyar nem
zetnek tiszta választáson megvá

lasztott képviselőitől nem tudta 
ezt megkapni. Keresett alkalmas 
embereket, akiknek segítségével 
megdézsmálhassa a magynr nem
zet vagyonát. Megbízta egy osz
trák születésű, Sziléziából beván
dorolt ügynökét, hogy szedje 
össze azokat, akik erre a kalandra 
vállalkoznak. Ez össze is gyűjtött 
harmadfélszáz ajánlkozó embert. 
Vállalták, hogy pontosan szállítani 
fogják a magyar nemzet vagyo
nából a kívánt százmilliókat. Cse
rébe kértek kormányhatalmat s 
a mandátumok megszerzésére szük- 
ságes eszközöket. Megkapták.Fisz 
kos és gonosz utakon hozzájutot
tak a mandátumokhoz. S most a 
kapott jókért fizetni akarnak Pécs
nek a magyar nép véréből és 
vagyonából.

Ennél gonoszabb vállalkozás, 
biinösebb merénylet a muszkave- 
zetők szereplése óta nem volt még 
Magyarországon. Ennek a me
rényletnek a visszaverésére min
den parlamenti eszköz jogosult. 
Mert semmiképp sem szabad meg
engedni, hogy Ausztria kreatúrái, 
felfogadott s a hatalom birtoká 
val megfizetett szolgái lelketlenül 
kiszolgáltassák Magyarországjegész 
jövő fejlődését a bécsi udvar kap
zsiságának.

Vagy nem Pécs kegyelméből 
jutottak a hatalomhoz s a man
dátumokhoz? Tudtak-e Pécs ke
gyelme nélkül, 1006-ban csak

egy mandátumot is szerezni ? Le“ 
het-e ennél világosabb bizonyi" 
téka annak, hogy ők nem a ma
gyar nemzet képviselői, hanem 
Pécs zsoldosai, akiket az egyene
sen felfogadott arra, hogy neki 
a százmilliókat szállítsák s akik
nek ezért fizetésül adta a kor
mányhatalmat s vele a képviselői 
mandátumokat?

llát mikor zsoldos csapat tá
mad az országra, hogy százmillió
kat csikarjon ki tőle egy idegen 
hatalom törekvései számára, nem 
kötelessége-e azzal szemben a 
nemzet vagyonát minden lehető 
eszközzel megvédeni?

S van-e más eszköz erre, mint 
az obstrukció? Talán beszédekkel, 
a meggyőzés fegyvereivel lehetne 
ezek ellen küzdeni? Még gondo
latnak is nevetséges! Akiket azért 
hozott életre Ausztria, mert ezt 
elvállalták, akik ezért kapták a 
kormányhatalmat s akik, ha ezt 
szállítani nem tudják, feltétlen 
bizonyossággal újra teljesen meg- 

I semmisülnek : azokat beszédekkel, 
argumentumokkal kapacitálni hogy 

1 ne tegyék meg azt amitől a lé
tezésük függ: nem lehet. Mintha 
csak az öngyilkosságra próbál
nánk valakit szónoklatokkal rá
bírni.

Tudják ok jól, hogy a katonai 
javaslatok megrontják az orszá- 
| got. De azt is tudják, hogy a 
katonai javaslatok bukasa az ő

K é p e k  a z  i s k o l a i  é l e t b ő l .

Irta: G árdos Mór.
II.

Es igy megy ez tovább. A bölcs 
nyugalmával nézi a vilugot és sem
mivel sem törődik, ami eszbeli mun
kával jár. Már a testi munka dolgá
ban nem szereti a bücs nyugalmát. 
A padban úgy izeg-mozog tolyton. 
mintha higanyt nyelt volna.

Nem csoda, ha ilyen elvek elkö
vetése mellett az iskolai élet törvé
nyeivel örökös összeütközésbe kerül. 
Es mindig ő húzza a rövidebbet. 
Nincs nap, araikor büntetés ne érné. 
Vagy az atkozott tudósitó lapot kell 
haza cipelnie, amiből otthon meg 
tudják hogy készületlenül jött az 
^kólába, vagy a tábla mögé kerül örök 
Bszkelodése miatt, vagy legalább i- 
kisebb-nagyobb mértékű korbolas éri.

Ue mindez nem segit őrajta. Az 
6 egyéniségéről úgy lepattan minden, 
uhut a falról a borsó. Javulási szán
dékot nem mutat. Szentül meg \an 
róla győződve maga is, hogy ő erre 
u*tu is volna képes. Hiszen a tanító 
ur rocgruoudja neki napjaban több

ször is, hogy ő ilyen meg amolyan 
rossz gyerek. O p* dig Csak tudja. 
Es ha ő Csakugyan ilyen rossz, hat 
hogy lehetne akkor jó i' Es igy nem 
is tesz kísérletet arra, hogy magán 
erőszakot tegyen és a rosszaság ten
gi réből a jóság partjára kiúszni igye
kezzék,

En ezt elszomorodva tapasztalom 
és arra a gondolatra jővöl, hogy 
jobb volna talán e tanulóval és a 
vele hasonlókkal szemben más mód
szerhez, más pedagógiai eszközhöz 
folyamodni. Ha a büntetés és kor- 
holas nem használ, hátha használna 
az ellenkező? A dicséret, az elisme
rés ? De miért tudjam őt megdicsérni, 
mit tudjak őbene elismerni ?

Ej, szuggeráíjunk bele, fogjunk 
ra valami jó tulajdonságot.

Csakhamar és/ro veszem, hogy E. 
Öcsém egy pillanatra veszteg ül. 
Nyomban rákezdem.

— Mit látnak szemeim ? E. egész 
jó fiú kezd lenni! Most is milyen 
szépen, rendesen til a helyén, akár
csak Sch. Zoltán szokott

E. raiu emeli szemeit kétkedőén 
és nagy Cstidálkozva, hogv csak
ugyan neki szóltam e ? Hát már

hogy lehetne az, hogy ő valami jót 
cselekednék ? De én a fejemmel in 
lek, hogy csakugyan őt gondolom.

A hatas meglepő. A fiú kezd hu
zamosabb ideig rendesen ülni. Más
nap ismét megdicsérem.

— E. nemcsak tegnap viselkedett 
rendesen, de ma is. Úgy látszik, 
hogy már komolyan kezd megja
vulni és többé nem kell majd foly
tonosan büntetgetni. Ennek igazan 
ürülök.

Lassan annyira viszi, hogy telje
sen inegkoruo’yodik és viselet dol
gában nincs vele többé semmi baj.

.Sőt apránkint figyelni is kezd. 
Mintha föltenné magában, hogy meg
kísérli, hátha szellemi t *ren is tudna 
valamire menni. En meg sietek eb
ben segítségére. Valami olyat kér
dezek tőle, amit lehetetlen nem 
tudnia, vagy amiről látom, hogy 
megfigyelte. Sietek azután az elis 
méréssel.

— Úgy látom, E. már a tanulás
hoz is hozzá látott. Szép dolog. így 
már azután fog valamire haladni. 
Talán ra*»g meg sem fog bukni.

így biztatgatva elérem, hogy ön
bizalmát, amelyet már megelőzőleg

elvesztett, teljesen visszanyeri és csak 
ugyan megjavul auuyira, hogy az 
osztályt eredményesen elvégezheti. 

•
„Mink gazdagok vagyunk* A tél 

küszöbén ruhakiosztas volt soron. A 
„Maibis Aruinin* felruházó egyesü
let földre szállt angyalai ki akarlak 
puhatolni, hogy kik azok az elha
gyott árvák es szegény sorsú gyer
mekek, akik felruházásra szoruiuak. 
A tanítók beadták azok névsorát, 
akiket ilyeneknek tudtak. Így kerüli 
a jegyzékbe a kotnyeles kis K.-uek 
a neve is. Csakhogy amikor a mér- 
lékvéteire került volna sor, ueiu 
ment a dolog simán. K. barátunk 
u. i. nuiu reflektált a felruháztatásra.

— Köszönöm tanító ur, de nekem 
ne tessék ruhát csináltatni.

— Ugyan miért?
— Mert mi gazdagok vagyuuk, 

kérem.
— Hát honnan tudod te azt ?
— Onnan, hogy én műiden nap 

kapok egy krajcárt. Hogyha van — 
telte ezután még hozzá némi kis gou- 
dotkozás utáu.

(Vége.)

DIVATÁRU ÜZLETEMET
• é. augusztus hóban a V adászkürt szálloda 
é le té b e  (a volt h a l á s z -  féle cipőüzlet) ~  w  
I* ilköltözköíés Jolytán az összes árukat minőén eljogaíható árban kiárusítom.
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haláluk lesz. Hát ezeket ugyan 
Demosthencs se lógja rávenni, 
hogy a halálukra szavazzanak.

Beszédekkel, argumentumokkal 
igenis tartozik az ellenzék. De 
nem a munkapártnak, hanem a 
nemsetnek, hogy azt az ellene 
intézett merénylet egész rettene
tes veszedelméről felvilágosítsa.

Ha a nemzet megismeri a ve
szedelmet, mely őt a katonai ja
vaslatokból kifolyólag fenyegeti, 
lelteden, hogy az ellenzék eljá
rását ne helyeselje. Lehetetlen, 
hogy az obstrukció ellen hasz
nált Tisza léle üres frázisokkal 
léire lehessen őt vezetni. Hiába 
hozzák működésbe az obstrukció 
ellen a hivatalos hangulatgyárat, 
hiáha mozgósítják a lóispánok a 
rendőrkapitányokat, állatorvosokat 
és megyei hajdúkat, hogy az ob
strukció ellen tiltakozzanak: a 
nemzet látja, hogy ilyen merény
let ellen s ilyen többséggel szem 
ben nem lehet más fegyverrel 
küzdeni.

Furcsa is lenne, ha a nemzet 
azt mondaná, hogy ő nem akarja 
ugyan a katonai terheket, de azt 
sem helyesli, hogy ezek ellen

! obstrukcióval küzd az ellenzék. 
Vagyis: „helyes, hogy el akarod 

| iizni azt, aki a pénzemet igyek
szik jogtalanul elvenni, de tilta
kozom az ellen, hogy bunkósbot 

| tál űzd el, mert az durva eszköz, 
! hanem kergesd cl nádpálcával - - 
ha tudod.M No hát ilyen bolond 
ságot csak mégsem fog mondani 
a magyar nemzet, még a Khuen 

I kedvéért sem.
Mig a mai gyalázatos válasz- 

. tási rendszer mellett Bécstől ka- 
'pott pénzzel s kormányhatalom 
mai mindenféle kormány képes 
lesz itt magának többséget sze
rezni, addig az obstrukció mindig 
jogosult s végszükség eseteiben 
nélkülözhetetlen fegyvere lesz a 
nemzeti ellenzéknek. Mert addig 

' Magyarország államformája nem 
lesz más mint obstrukciókkal 
mérsékelt abszolutizmus. S addig 
az obstrukció mindig a nemzet 
jogos védelme lesz az abszolút 
hatalomnak a nemzetre káros tö
rekvései ellen.

Mint ahogy a legtisztább, a 
legnemesebb, a legigazoltabb jo
gos védelem a most folyó ob
strukció is.

Jlíeglopták a postát
a vasúti állomáson.

Ha valamelyik városra rá lehet 
fogni, hogy a szenzációk városa, 
úgy mindenesetre Ujhely az, ame
lyet első sorban illet meg ez a 
nem épen megtisztelő cint. Hol 
politikai, hol közigazgatási, hol meg 
üunugyi szenzációk teszik közis
mertté Ujhelyt az ország előtt.

Még jótormán el sem felejtet
tük azt a nagyarányu lopást, ame 
lyet a varost pénztárnál követett 
el egy magáról megfeledkezett, 
az elet örömeit hajhászó ember, 
meg meg sem állapodott a löld 
azon a sirhanton, amelybe az ipar 
testületi hitelszövetkezet halaiba 
menekült ki fősz tóját helyeztek és 
ime ma már újabb országra szóló 
szenzációval szolgálhatunk olvasó
inknak, mely semmiesetre sem 
lógja kedvezőbbre váltani váro
sunkról országszerte táplált rossz 
hírnevet.

Tegnap este történt a szenzá
ció, mely nem kevesebb, minthogy 
a helybeli vasúti állomáson e p illa 
natban még ös nurétién tettes ello
po tt egy állítólag lezárt vasúti p o s
takocsiból 34020 koronái ta r ta l
massá póstasssákoi.

Ennyi a száraz tény, melyhez 
bővebb kommentárt lüzni — azt 
hisszük — felesleges is. A pénz, 
a mindenek felett uralkodó hata
lom, amelyből oly keveseknek jut, 
de amelyért oly sokan vágynak 
sóvárogva, ismét a bűn fertőjébe 
kergetett egy embert, esetleg töb
beket is. A pénz, ez az átkos jó 
szág ismét elvette valakinek, vagy 
valakiknek az eszét, a gondolkozó
képesseget és a maga bűvös csá- 
bitóerejével kivetköztette a tisztes 
séges emberek társadalmából.

Hogy ki volt az a szerencsét
len, akinek Vesztét okozta az el
érhetetlen utáni vágy, hogy kit 
kergetett bűnbe a szegénység,

f i  tettes elmenekült.
azt még e pillanatban — amikor 
e sorokat Írjuk,—nem sikerült meg 
tudnunk; de hogy ebben a bűn
ben nem csupán annak a szegény 
megtévelyedeit embernek van re 
sze, az kétségtelen.

A nyomozat során eddig meg
állapítottakból szinte bizonyosnak 
látszik, hogy a lopást valamelyik 
belső ember — postai vagy vas
úti alkalmazott — követte el. Az 
a rendszer, melyet a pénzszállítás
nál úgy a postán, mint a vasúton 
követnek, szinte kizárja annak a 
lehetőségét, hogy a viszonyokkal 
ósnteretlen ember megtudja, me
lyik zsákban van az érték. Es hogy 
az állam valamelyik alkalmazottja 
megtévelyedctt, annak első sorban 
nem maga a bünbecsctt az oka.

A lobünös maga az állam, mely 
az o alkalmazottjaival sokkal mos 
tohábban, sokkal embertelenebből 
bánik, mint minden magánvállalat. 
Az állami szolgálat a lehető leg- 
terhesebb és különösen az a pos
tánál és a vasútnál. Úgyszólván 
ejjcl-nappal szolgálatban vannak 
azok a szerencsétlen emberek, 
akiket a megélhetésért való küz
désben sorjuk az állam szolgála
tába sodort. És e mellett az ideg
ölő, lelket sorvasztó munka mel
lett a lizettseg valóságos éhbér, 
amely csak a mindennapi száraz 
kenyérré valót juttatja a munká
ban agyongyötört páriának.

Csoda e hát ha ilyen vissonyok 
közt egyesek nem tudnak ellent- 
állni a pénz csábításainak, ha ilyen 
körülmények közt eszét veszi 
egy eseknek a pénzszerzésre kínál
kozó alkalom meg akkor is, ha 
mindjárt csak bűnös utón történ 
hetik az. Mi nem csodálkozunk 
ezen, és valószínűleg nem csodál
kozik rajta senki sem, a ki maga 
is nehéz munkával keresi meg

ia mindennapra szükségeseket 
és csak messziről irigyelheti 
azokat, akik semmittevésben 
töltik el egész életüket és mégis 
dúskálhatnak a pénzszerezte min
den javakban.

Nem ez az első eset, de nem 
is az uto.só, amikor a pénzvágy 
hatalmába kerített egy ingadozó 
lelket. így lesz ez mindaddig, 
antig az emberek és különösen 
az államhatalom nem térnek észre 
és nem látják be, hogy az em
berek nagy tömege nem csak 
arra való, hogy a szárazkenyérért 
folytatott nehéz robotban töltse 
el egész életét, hanem joga van 
minden emberfiának ahhoz, hogy 
a munkájának megfelelő gyümöl
cse legyen, hogy a robot mellett 
az élet némi javaiban is legyen 
része.

*

A nagy szenzációt keltő bűn
esetről egyébként a kü/étkező 
részletekben számolunk be :

Meglopták a kincstárt.

A rendes időben, pontosan indí
tották útnak a postahivatalból ked
den este a postakocsit. A kocsin a 
szabályoknak megfelelőleg a kocsi
son kívül hárman voltak : Almádi 
Pál najtos felügyelő, kalauzkoe-ü fel
ügyelő, Kuszka József alliszt és Fá
bián Bertalan postaszolga. Az állo
máson az esteli vonatok között el
sőnek a kassai vonat indul ki 8 óra 
24 perckor. Első sorban tehát ennek 
a vonatnak a mozgópostáját látták 
el. Felsziliitolták a kocsiba az ösz- 
szes Kassa felé induló küldeménye
ket. Köztük 4 zsákot is, melyek 
egyikében 34l>20 koro. a készpénz 
volt. A zsákokat Kuszka vitte a ko
csira és ő zárta be az ajtót is, mi 
után közben befutott a budapesti 
gyorsvonat.

Mikor a pesti vonaton érkezett 
postái átvették, Kuszka felment a 
U-zárt kocsiba, hogy a felrakott köl
teményeket átadja Dobos András 
uozgóposta kezelőnek. Átadás köz 

ben kiderült aztán hogy a 34620 
koronát tartalmazó egyik postazsai 
hiányzik: valaki ellopta azt. amíg a 
pesti vonattal erkezett küldemények 
átvétele folyt.

Nyomban jelentést tettek az eset
ről az ál.omás-főnökségnek, ahol 
azonnal mozgósították az egész állo
mási személyzetet a zs.ik megkéri- 
test re. A keresésnek azonban semmi 
eredménye nem volt és igy — mert 
nyilvánvaló lett, hogy lopás történt 
— értesítették a történtekről a rend
őrséget.

Az első intézkedések.
A rendőrség részéről nyomban a 

helyszínére siettek Kelkor Sámuel 
alkapitátty és Jurcsó Ágoston rendőr- 
bizlos. Azonban mire ők az állo
másra értek a kassai vonatot már 
útnak engedték. Első intézkedésük 
az volt tehát, hogy értesítették a 
lopásról a kassai es az utvonalba 
es.) többi állomásokat és azután az 
állomáson szolgálatot teljesített rend 
őr kkel, vasúti és postaszemélyzettel 
neki láttak a továübi keresésnek. A 
kutatás azonban eredménytelen ma
radt, még csak nyomra sem akad
tak, amelyen elindulva ráakadhat
nának a bűnösre.

A rendőrségen.
Miután az állomáson semmi ered 

ményt sem tudak elérni, bevárták, 
mig az összes vonatok kihaladnak 
az állomásról és aztán kocsiba ülve,
.1 szolgálatban^ volt postaaikalmazot- 
takkal a rendőrségre hajtattak. Még 
az ej folyamán, nyomban hozzálát
ták a postások kihallgatásához, majd 
a vasutasszemélyzet egynéhány tag
ját hallgatták ki. Fél 1 órakor értek 
\egett a kihallgatások minden po- 
zmv eredmény nélkül, c.-upán Baga- 
meri András kocsitolót, aki ezelőtti

táviratkézbesitő volt és Muszka Jó 
zsef póstaszolgát helyezte fblügyolet 
alá a rendőrség.

Meg van a zsák.
Hajnalban megkerült a póstazsák 

Takács József kocsitoló reggel ko- 
csiukaritás közben a 15-ik vagányon 
levő 4898 C II számú kocsiban meg. 
találta az elveszett postazsákot. \  
zsák oldalt fel volt hasítva, hiány
zott belőle a piros papírba csoma
golt 34Ü20 korona, egyébként órin- 
tétlenül maradt a zsák egész tar
talma.

Rögtön értesítették a leletről a 
póstafőnökséget és rendőrséget, ahon
nan Loi'ich Gyula póstafőnök és 
Kellner Sámuel rendőralkapitány men
tek ki az állomáshoz. Megállapitot- 
tűk a zsák azonosságát és hogy a 
benne levő pénz kivételével a zsák 
egyéb tartalma hiánytalanul meg 
v 111. Egyebet azonban ez a vizsgá
lat sem deríthetett ki.

Munkában.
A délelőtt folyamán állandóan a 

rejtélyes lopás kiderítésén fárado
zott a rendőrség. Kihallgattak több 
tanút és előzetes letartóztatásba he
lyezték még Takács József és Szaru 
Rezső államvasuli szolgákat. Úgy 10 
óra tájban megérkeztek a kassai 
postaigazgatóság megbízásából dr. 
.Vagy István póstaigazgatósági titkár 
és Képes Tibor kassai detektív, hogy 
segítségére legyenek az újhelyi rend
őrségnek a nyomozásban. Segítséget 
kapott ezenkívül a rendőrség a hely
beli csendőrszárny parancsnokságtól 
is. így megerősödve, széleskörű nyo
mozást indítottak a tettes kézreke- 
ritésére. A déli órákban házkutatást 
tartottak a letartóztatottak lakásán 
de — mint értesülünk — minden 
eredmény nélkül.

Nincs eredmény.
A délután folyamán is állandóan 

munkában volt az egész rendőrség, 
de d. u. 4 óráig — amikor e soro
kat Írjuk — még semmi pozitív 
eredményt nem tudtak elérni. A tol- 

aj — úgy látszik — kitünően vé
gezte munkáját és — bár a rend
őrség nagyon bízik, hogy még a 
mai nap folyamán lisztázza a rejtélyt 
— nehez fáradságba fog kerülni a 
bűnös elfogatása.

K A Z Y
és az amerikai 
v e n d é g e i n k .

Tudvalévő dolog, hogy a múltko
riban előkelő vendégek: kereskedők, 
sok város polgármestere jöttek Ame
rikából Európába, a többi közölt 
Budapestre is, hogy tanulmányozzak 
viszonyainkat és kereskedelmi ősz- 
szeköltetéseket létesítsenek Magyar- 
ország és Amerika között.

Az is köztudomású, hogy máshol 
fényes fogadtatásban részesültek, 
ausztriában 7 miniszter volt jelen a 
tiszteletükre adott banketten, nálunk 
azonban a Diduaut-szállitók, a „Mu* 
száj“-ok kutyába se vették őket s 
csak mikor már a mi kereskedővé 
hígunk nagyon felháborodott a kor
mány határtalan indolenciáján, küld- 
tek ki a bankettre Kazy Józsefet, a 
bodzásujlaki tótok szeretett képvise
lőjét.

Kazy azonban nem tud angolul 
bettéloi a/, fg- sz idő alau h a l l g a t ó i t  

és evés-ivás, pozsgőzés közben any* 
nyira elmerült gondolataiba, hogy 
bizonyára kedves részeg tót válasz
tói között képzelte magát, kiktől a 
drága és hosszú választási hadjarat 
alatt megtanult egy pár szót tótul 
beszólni.

Nem vette hát észre, amikor eg> 
amerikai polgármester meg akan’aj) 
tisztelni a magyar kormány egyedüli 
képviselőjét, oda sompolygott a hall* 
gatagon elmélázó Kazjhoz és persze 
angoiul megszólítja. Megütötte Kazy 
fülét az idegen hang, oda se ,,etve
vállat vont, o d a i u o r g u i t  azangliusoa •

— „Czó trebá brátyi? Paliukur
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Az ánglius nem tudva büdzásujla
kul* tovább beszól, de Kazy csak 
fo ytatja, de már türelmetlenebbül : 

L. Nye mára penyezsi"!
Úgy látszik, hogy Székely Elekre1 

álmodozott. Ekkor a bolond anglim 
megsejtve, hogy, az államtitkár ur 
talán nem tud angolul és magyarul 
felel, internátionális nyelven próbálta 
folytatni és a pohár pezsgőt barát
ságosan odanyomogatta az államtit
kár ur pohara felé.

Szeretett képviselőnk erre — még 
mindig a részeg tótokról álmodozva 
__ dühösen feugrott s elkiáltotta tua- 
gát: .

— Iez do poklu f.. zbicze u trimái!“ 
Mire az angolok azt hívén, hogy 

Kazv az egész kormány nevében üd
vözli őket, falrengető : „A1 reygt“ ba‘* 
törtek ki.

Ezen a mesén mulatnak most Fos 
ten, miért ne mulassunk mi is.

A zempléni
k irá lygyakorla tok .

Réfzletek a nagy cécóról.*)
Sztropkó-Mezőlaborc és Felsó'viz- 

köz községek határában Zemplén és 
Sáros vármegyék területén, az On- 
dava-folyó völgyében fogjak az idei 
királygyakorlatokat szeptember hó 
első felében megtartani. A tervezett 
nagyszabású hadgyakorlatokon ki 
fogják próbálni a fegyvertechnika 
térén 11)08. óta (veszprémi király
gyakorlatok ̂  felmerült összes újítá
sokat, a háborús időkben való szo
kásokkal és a gyakorlatot megtart
ják tekintet nélkül az esetleges esős 
időjárása, vagy a netalán előforduló 
járványos betegségekre, amely utóbbi 
esetben az esetleg fertőzött csapat
testek helyett a gyakorlatok meg
kezdése előtt néhány nappal más 
ezredeket mozgósítanak a gyakorlat 
színhelyére.

A király szállása.

A támadó hadsereg a számban 
erősebb északi fél lesz, amelyet 
Frigyes főherceg hadseregfelügyelő 
fog vezetni, míg a déli hadsereg 
vezére lovag Frank Tibor gyalog
sági tábornok lesz. A gyakorlatok 
szeptember 11-től szeptember lü-ig 
fognak tártául. Mint a luost legutóbb 
Fclsővuközöu járt udvari me.tisá- 
goktól értesülünk, a király, hacsak 
egészségi állapota oly jó marad, 
mint most, dacára a meguju'ó cáfo
latoknak, mégis alighanem részlvesz 
a hadgyakorlaton, amit eló fog se
gíteni, hogy az ősz Zemplén .'s Sáros- 
megyében rendesen igen szép és a ki 
rály állandó szállását a kissé félre 
eső Felsővizközün olyan szerencsésen 
választotta meg a hadvezetőség, 
hogy a király, anélkül, hogy lóra 
kellene ülnie, a közeli felsőrák óci 
magaslatokról, ahová automobilon 
felmehet, kényelmesen szemlélheti 
a valószínűleg itt lezajló döntő üt
közetet. Felsövizközöu a király egy- 
*gyszerű földszintes villaszerű ház
ban, Szepesházy Imre orsz. képvi
selőnek most Adatnék jarasbiró ré
siére bérbeadott négyszobás lakoj>z- 
tályában fog lakni, Bolfi as főhad- 
segéddel egy fedői alatt. Közvetlen 
szomszédságában van a járásbíróság 
egészen uj épülete, amelyben Kerzi 
udvari orvos es gr l ’aar főhadsegéd 
fog lakni.

Főhercegek szállás
Jenő főherceg hadscregfelüg; 

ás Lipút Salvator főherceg tüzér 
felügyelő a felsővizközi főszolgal. 
®lékhátban lesznek elszállásolva 
külföldi katonai attasék pedig 
W«i fejedelem egykori terjedeli
oldszinti megszálló kastélyában I
Da* lakni, amely legutóbb még í: 
- y  tyu  a méneskar i őrnagy kur

Magánházakban fognak 
cnönaich hadügyminiszter és

lakni
Hazai

Un "Magyarország* vasárnapi számit- 
Mlk, ®HKy*bb i ikk ju leul meg M ar kJ 
UtokrZ|lü * zempléni királygyakor- 
*• köiltínk * y , t  tírJcke"B‘:,*éuél lógva mi

Samu honvédelmi miniszter a felső-
v.izkozi Ryógyszeréíznél, továbbá 
OreRori osztrák honvídolrai minis*, 
tér K|o mcsar honvídsíBi füparancs- 
nők több tabornok-döntnök. A nuiry 
vezérkarnak Sztropkón lesz a f i
ba, .szállása, ahol a ívre,„'rendiek 
történeti nevezetességű zárdájának 
10 üres szobáját rendezik be katonai 
bútorokkal.

A trónörökös szállása.

Történelmi nevezetességű helyen 
lesz elszállásolva Ferenc Fordulatul 
trónörökös, akinek lakosztályául a 
Huszár báró fele#kastély, egy év óta 
a Z r* m p I é n v ár megy e közönsége tu
lajdonát képező egykori sztropkói 
var emeletes szolgabirói székházának 
földszintje van kiszelme, amelyben 
a török hódoltság idejében megye- 
gyűléseket tartottak.

Előkészületek Sztropkón.

Sztropkó elsőrendű határszéli erős
ség volt hajdan és az egész vár és 
környéke tele volt titkos alagutak- 

al es kazaraátákkal. A még épségben 
levő és a sztropkói mostani Uikőczi- 
ter alatt elhúzódó titkos alagutakat 
ez év júniusában töraette b) Malo- 
nyay főszolgabíró, nehogy a had
gyakorlatok alkalmával a roharalé- 
pésben hajtató nehéz ágyütegek 
terhe alatt beszakadjanak.

Sztropkón már erősen folynak az 
előkészületek a mostani és a leendő 
trónörökös fogadtatására. Sztropkó 
főutcáin, úgy mint a Rákóczi-, Vak 
Bottyán-, Bercsényi-utcákon és az 
Andrássy István kuruc-generálisrói 
elnevezett utcákban a petroleura-gáz- 
viiágiíázt rendezték be és ugyanok 
kor ezeket az úttesteket betonjár
dákkal és csatornázással is ellátták 
Az Ocskay brigád ros által létesített 
egykori hegyi vízvezetéket újra 
helyreállítottak és a nagygyakoria- 
tokra telefonvonalat vezettek Sztrop 
kora. A csepelszigeti hadfelszerelési 
gyárból szállított 8—10 darab tá
bori sütőkemencét Sztropkón a Bér 
csényi-utca végén fogjak felállítani, 
ahol a régi Ocskay-féle uradalmi 
majorokban a magyar önkéntes au
tomobilcsapat kocsiszínjei lesznek 
berendezve. Az önkéntes automobil- 
csapat parancsnoka valószínűleg An
drássy Sándor gróf lesz, aki a sztrop
kói főhadiszállástól alig öO kilométer 
távolságra, llomonnáti tartózkodik 
ezidőszerint állatid ián, mivel buda 
pesti pu otája épülőfélben van.

Közbiztonság

A hadgyakorlatok tartamira a ki
rály és a trónörökös őrizetére a bel
ügyim liszteriuiu harminca válogatott 
budapesti titkos rendőrt és kétszáz
ötven csendőrt összpontosít.

Zemplén-, Sáros- és Szepesmegye 
területet, mivel e három megye te
rületén fognak lefolyni a gyakorla
tok, az elmúlt hetekben bejárta 
Szabó László miniszteri tanácsos, a 
belügyminisztérium rendőrségi osz
tályának vezetője.

Fogadtatások.

erenc Ferdinánd trónörökös szép- 
bér 11-én érkezik vonaton Ho
nidra, ahol Zemplén vármegye ne 
t*n a főispán fogadja. A trónörö- 
aattán itt kíséretével automo- 

i tit és Homonnán, Tavarnán 
isváron át egyenesen Sztropkóra 
;y, ahol a Község szélén egy 
osan összeállított diadalkapu alatt 
us Gyula alispán lógja üdvözölni 
opkó község nevében. Maga a 
lég ez alkalommal zászlódiszt ö t 
i trónörökös megérkezésének nap- 
a község polgársága fáklyásiue- 
■t rendez es a várost kivilágítja.

király az eddigi megállapodások 
int, hacsak egészségi állapota 
, gátolja, Borsod-, Abauj , Goinor- 
, szornsz dós vármegyék küldott- 
t Kassán a pályaudvaron, Zem- 
- és Sárosmegye monstre-kui- 
ségét pedig Bártfán szinten az 
náson fogadja, mivel » . m:lko* 
i járás területén Felsoviikoion 
!S erre a célra alkalmas termes 
S do a küldültsógekro is hatra- 
,  lenne, ha a bártfai utolsó vasút-

állomástól 40 kilométer távolságra 
fekvő l’elsővizkiizüti történnék a 
fogadás.

A nagyszabású előkészületek után 
iteíve a sztropkói és makovicei járás, 
amelyek területén a hadgyakorlatok 
le ^fognak folyni, minden tekintetben 
méltóan fogja fogadni a királyt, vagy 
akadályoztatása esetén a trónörököst.

Nagy jégverés.
a megyében.

A Hegyalja megmenekült.
Evek óta sújtja a sors a H egy

alját. Egyik csapás a másik után 
érte szőlőinket és vette el a me
gye nagy részének a jövedelmét. 
1 larmadeve a peronospora pusz
tította ki egy szemig az egész  
szőlőtermést, múlt évben pedig a 
jég verte el mindazt, amit egesz  
év láradságos munkája teremtett 
Ezidén azonban mintha jobb in
dulattal volna hozzánk a sors. 
Tőkénk szépen hajtanak, a sző 
lök valóságos áldást osztó bő 
séggel teremnek. Semmi veszély 
nem fenyegetett minket idáig.

Tegnap aztán ijedősre vált min
denkinek az arca. Északkelet fe
löl hatalmas, vésztjósló fellegek  
vonullak felénk és mindenki úgy 
érezte, hogy közéig a múlt évi is
tenítélet napja. A ggódó szemmel 
lestük a történendoket és fájdal
mas érzés fogott el mindannyiun- 
kat arra a gondolatra, hogy fá
radságos munkánk ismét marta
lékául esik a természet csapá
sának.

D e a sors —  amint egész éven 
át —  ezúttal is kegyes volt hoz
zánk. A jéggel terhes felhők lassan 
elvonultak délkeleti irányban és 
elkerülték a 1 iegyalját. Itt-ott ha
gyott ugyan maga után nyomott 
a vihar, de mindez a kár szinte 
jelentéktelennek tűnik tel azokhoz 
a csapásokhoz mérten, amelyek 
az utóbbi években érték szőlőin
ket.

Monok és Szerencs érezték meg 
ezúttal csupán a sors kegyetlen 
ségét a tokaji vidékből. Annál 
nagyobb pusztítást vitt véghez a 
jég a Hegyalján kívül eső vidéké 
ken.Szomotort, Bodrogszerdahelyt, 
bzólőskét és Ladamócot teljesen  
elverte a jég. Különösen Szomo 
tornak jutott ki a veszedelemből. 
Majdnem egy óra hosszat tartó 
jegeso  volt itt, amely elpusztított 
minden m ég lábon álló termést.

És bármennyire fájdalmasan is 
érint minket az e vidékeket ért 
csapás, mégis mintha erősebb 
volna a részvétnél az az öröm, 
amely a Hegyalja megmenekülő 
seért fogja el lelkünket. -  Vajha 
ez a menekvés végleges volna és 
annyi szenvedés után egyszer már 
a sors kegyének áldást osztó su
garai is érnének minket.

*
A jégverésről az alábbiakban szú 

mólunk be részletesen •
A veszedelem küszöbön.

Tegnap délután úgy 3 óra tájban 
hirtelen beborult az óg felettünk. 
Messze távolban egyetlen kék folt 
sem volt látható az égen. Es ebben 
a rettenetes sötétségben egyszerre 
csak feltűntek északkelet felől a 
vésztjósló ólomszürke felhők, melyek 
hatalmas iramban közeledtek felénk.

Szerda augusztus 9.

Egy időre a múlt évi istenítélet lát
szott visszatérni, hogy megfosszon 
minket minden eddigi reményünktől 
és pusztító kézzel seperje el mindazt, 
amit egész éven át fáradságos, ne
héz robottal alkottunk. Az emberek 
ijedős arccal lesték a bekövetkezen
dőkot. Félve gondoltak arra a pilla
natra, amikor megindul a vihar. De 
csakhamar örömmé vált minden ijedt
ség. A felhők elvonultak fejünk fe
lett és úgy öt óra tájban újra mele
gen tűzött le ránk a nap a tiszta 
kék égboltból.

Pusztítás.
Az azonban kétségtelennek látszott 

hogy valahol megeredt a jég és ha 
minket nem is ért, valamely közelebb 
eső vidéket bizonyára elvert. Külö
nösen nagy lett az ijedelem, amikor 
este hírét hozták, hogy Szomotort, 
Bodrogszerdahelyt és a körülötte 
levő községeket elpusztitta a jég. 
Ma reggel azonban megnyugtató hí
rek érkeztek az egész Hegyaljáról. 
Monokot és Szerencset kivéve sehol 
sem volt jégeső.

Monokon nagy kár volt. Szerencsen 
kzonban már alig valami. Szomotort 
teljesen elverte a jég. Itt egy óra 
hosszat záporként hullott a mogyoró 
nagyságú jég. liodrogzzerdahtlyen két
szer tiz percig diónagyságu jég esett. 
Ugyancsak igy jártak Szól ős ke ós La- 
damócs is.

Kilátások.
A Hegyalján ezek szerint tehát 

ismét kedvezőek a szüreti kilátások, 
ugyannyira, hogy — ha csak valami 
váratlan csapás nem ér — nagyon 
szép termésre van kilátás. A szőlő
tőkék dúsan hajtanak, az időjáárás 
kedvező és igy van remény rá, hogy 
végre valahárz kiheverhetjük az 
utóbbi évek szörnyű pusztításait.

H Í R E K .

— Football-verseny. A Sac. foot- 
hall csapata vasárnap Ungvárra rán- 
dult, hogy az ottani fiatal csapattal 
egy barátságos mérkőzés keretében 
összemérje erejét. A barátságos mér
kőzés azonban a játék folyamán na- 
gyon is ellenségessé vá t, amit főleg 
Kondor biró pártoskodása idézett elő. 
Az eredmény 2: 1 Ungvár javára, 
de ez nem fogadható el reálisnak, 
mert az ungváriak mindkét goolju- 
kat büntető-rúgásból szerezték.

— Ipartestületi mulatság A sátor
aljaújhelyi általános ipartestület va
sárnap este tartotta nyári mulatsá
gát a „Nyúl*4 kerthelyiségében. A 
rendezőség fáradozását siker kisérte, 
amennyiben a mulatság úgy erkölcsi, 
mint anyagi tekintetben kitünően 
-ikerült és a jótékonycélra tekinté
lyes összeg gyűlt egybe.

— A „Sac.*’ tenniszversenye. F. hó 
11, 12 és Idán játszódik le a Club 
Dianna kerti tenniszpályán. A ver
seny iránt közönségünk körében az 
érdeklődés igen nagy, minek ered
ménye az a szebbnél-szebb tisztelet- 
dij, melyeket eddig Dr. Chudovszky 
Móricz, Saujhely város, Szujhely vá
ros közönsége. Gróf Wallis Gyulané, 
Dr. Nagy Arthur és Heichárd Arthur 
ajánlottak fel a verseny intézőségé- 
nők. A verseny számai: l Férfi egyes 
csapatverseny. 2 Férfi egyes handi- 
eap. 3 Női egyes handicap. 4 Fóifi 
páros 5 Vegyes páros. .Játékosaink 
Bajusz Gyula budapesti hírneves ten- 
niszrooster vezetése mellett erősen 
ké. zUlnek a versenyre, s a verseny 
tartama alatt jóleső érzéssel konsta
tálhatja közönségünk játékosainknak 
az ő szakavatott keze alatti óriási 
fejlődését. Különösen a férfi páros 
versenyben első ízben bemutatkozó 
Somogyi-Hönsch pár játékát előzi 
inog nagy érdeklődés a kiszivárgó 
troninghirek alapján, mig az egyes
ben Behyna Miklós elé tekintünk re- 
ményteljes bizalommal. A hölgyek 
közül Somogyi Erzsébet újra munká
hoz fogott, megőrzendő az idegenek
kel szemben Ujholy hegemóniáját. 
A mérkőzés reggel 8—11 és fél 3 tói 
7 óráig tartanak. (BC.)
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— A tanonciskolái mulasztások- Az
iparostanonciskoiai mulasztásokat il
lető felelősség mai szabályai szerint 
az iparosraestert éri a büntetés ak
kor is, ha a tanonc szüleinél lakik 
és azok ügyelitek fel a tanoocra. 
Mivel ez a szabály sok panaszra és 
több esetben a tanoncok elbocsátá
sára adott okot, az Országos Ipar 
egyesület a kereskedelmi miniszter
hez felterjesztést intézett, amelyben 
arra kéri, hogy az iskolamulasztásért 
való felelősség szabályait vegye ro 
vízió alá, erre nézve kérdezze meg 
az érdekelt hatóságokat, intézménye
ket és egyesületeket és mondja ki, 
hogy az iparosraester ellenőrzése 
alatt nem álló tanonc iskolaiuulasz 
tásáért az feleljen, akinek házi fe
gyelme reá kiterjed.

— A falusi halottkém bizonyítványa.
Egy zeraplénmegyei község jegyzője 
írja lapunknak a következő humoros 
kis esetet ; Községünkben a bíró a 
halottként, aki igen lelkiismeretes, 
pontos ember. A múltkoriban egy 
atyafit haragosa leütötte s nyomban 
meghalt. A halottkém kiállította róla 
a halottvizsgálati bizonyítványt, de 
mert ő annyira pontos ember, min 
den rovatba irt valamit. A többek 
között ezeket jegyezte be: A halál 
oka; Bunkos bot. Észrevétel: Nem 
vett észre semmit, mert hátulról kó
lintotta fejbe.

— Halál a csóplósnól. Megrendítő 
szerencsétlenség történt a Zemplén 
megyei Kisgyertyámos községben. 
Ugyanis Kavalec Mihály jómódú 
gazda cséplés közben véletlenül a 
cséplő gép kerekei koszé esett A 
gyorsan forgó kerekek a szerencsét
len ember fejét törzsétől teljesen le 
szakították.

— A rendőrség julius havi tevékeny
légéről a rendőrkapitány a következő 
jelentésben számol be : A személy és 
vagyonbiztonság az elmúlt hónapban 
általában véve kielégítő volt. Lopás 
büntette 9, lopás vétsége, 12, egyéb 
bűntett vagy vétség 12 esetben for
dult e|ő, illetőleg ennyiszer fogana
tosíttatott nyomozás. Baleset 15 iz 
ben fordult elő, jobbára jelentékte 
len sérülésekkel Tüj jelentékenyebb 
3 esetben fordít t elő. Kiutasittatott, 
és eltoloncoltatott 30 a közbizton
ságra veszélyes, idegen illetőségit 
egyen. A kihugási igtatúba beérke
zett 82 ügydarab. Amerikába kiván
dorolt 11 egyén, vissza nem tért egy 
sem. Schmiedt Lajos rendőrkapitány 
julius hó 30-ától 4 heti szabadságai 
megkezdette s ez időre a rendőkápi 
tányi hivatal vezetését s a rendőri 
büntető bíráskodást az alkapitány 
vette át. Az elmúlt hónapban beér
kezett összesen 1003 ügy darab, me
lyek 16 kivételével feldolgoztattak.

— A bosszuboi megverte. Szalag 
János Alzőcsebényi lakos át rándít t 
a szomszédos Felsőcsebénybe és ott 
összeszólalkozott llamagyák Tivadar
ral ki arcul ütötte őt. Rövidesen lla
magyák Alsócsebénybe került és 
amint az utón haladott, észrevette 
őt Szalag. Hirtelen fel lobbant benne 
a bosszú vágya és egy kővel úgy fe
jen sújtotta, hogy az eszméletlenül 
a földre esett. — De még be nem 
érte ezzel, hanem a földön tehetet
lenül feküdt elalélt ember fejét csiz
mája sarkával össze vissza rugdosta. 
A nehezen sérült ember magához 
tért és hazavanszorgott, hozzátarto
zói pedig megtették a feljelentést.

— A „Vasirnapi Ujság“ aug. (> iki 
száma szép és szemléletes képek 
egész sorával mutatja be a verespa 
taki aranybányászatot s a itözelrau t 
napok aktualitásai közül a balaton
almádi gyermekszanatórium megnyi
tását, a parlamenti obstrukcio érde
kesebb jeleneteit, a múlt vasárnapi 
választójogi népgyülést, a tűzvész 
pusztítását Konstantinápolyban, a 
vadállatok szállítását az állat kertbe, 
stb. Szépirodalmi olvasmányok : 
Kaffka Margit regénye, Farkas Imre 
és Balta Iguácz versei, Junius, a 
most elhunyt kitűnő iró tárcacikke, 
Alberton angolból fordított regénye. 
Egyéb költemények; Zilahi Kim

Béla (Junius). Jekelfalussy Lajos, I 
Vértesi Arnold. Kriza János, TisztiLa- 
jos* arcképe, Lantelme asszony, a Raj
nába fűlt párisi színésznő képe tárca- 
a hétről s a rendes hetirovatok. Iroda- | 
lom s művészet, sakjáték. A Vasárnapi 
Újság* előfizetési ára negyedévre 
öt korona, a „Világkrónikáival 
együtt hat kororona. Megrendelhető 
a „Vasárnapi Újság“ kiadóhivatalá
ban (Budapest, IV. kor., Egyetem
utca 4 szám.) Ugyanittt megrendel-J 
hető a „Képes Néplap" a legolcsóbb 
újság a magyar nép számára, félév
re két korona 40 fillér.

— Gymnaziumi vagy polgár isk. ta
nuló teljes ellátást kapnat egy intel
ligens izr. családnál,

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

Szerkesztő: Lánczi Aladár.

K iadó tu la jdonos :
L A N D S S M A N N  M I K S A

A nagy és különle
geségi dohányfötözs- 
dében 40 kor, fizetés- 
sel és 500 korona
=  óvadékkal

alkalmazást nyerhet.

JVtinöen óra 14 napi próbára adatik.

A szállítás csak utánvétel raell'tt 
eszközöltetik, 14 nap múlva a p^nz 

kívánatra viszaküldetik.

tsak
!  kor. id ill .
Senkinek sincsen már többé szük
sége arra, hogy magának valódi 
aranyórát 200 koronáért vásároljon, 
amióta az Elektro aranyórák kitűnő 
szerkezettel (G lasshűtterendszer) 
készíttetnek. Ezen óra fedele 3 szo
ros, meg nem változó, aranyhoz ha
sonló féravegy lilékből s ezen felül 
még egy villamos utón előállitott. 
vastag valódi aranyréteggel bevont 
burkolatból áll, minélfogva ami ik 
tartósságáért kezességet vállalunk, 
Az Elektro aranyórát senkibe m kü
lönböztetheti ni g egy igazi arany
órától. Az óra pontos.'ágáért 5 évi 

írásbeli jótállást adunk.

yíra csak 9 kor. 75 Jlll.
Ehhez iliő arany dublé, lánc a tar 

tosságért 5 évi jótállássá', csak 3 
kor. 75 fillér. Egyedü i elaru-itás 

utánvétel mellett

B Ü H L E R  A - n á l  W I E N  II 912.
___ Afrikancrgasse.

Ü\PP
n É L Y F W Q A S q K  i
m a g y a r  ré jzvc n y tá ry q p ftg a
BUDAPESTEN
J ro d a  é

V Odti)ory^iNoS J

ev M M fN L
niriDEnnenu i

G y á r t  éj j a v í t
MÉLYFÚRÁSI GEPEKET, SZERSZÁMOKAT

ÉS ESZKÖZÖKET.
Leg jo b b  r e f e r e n c iá k !

a Bodrogszerdahelyi im
munis szőlőtelepre vin- 
cellerkepezdet végzett 
nőtlen fiatal egye'n, egye
lőre három havi időre.

Ajánlkozások alulírott 
elnök-igaztóhoz intézen- 
dűk ;

Kincsesy Péter
Sátoraljaujheyl.

Két Singer-féle hasz

nált cipész varrógépek, 

az egyik teljes uj. eladó.

Ó z v .  S z a b ó  S á n d o r n é n á l

Nagyazar u. p. Gálszécs.

Járná Dezső
női ruha.

kelme.
selyem,

vászon
szőnyeg,

függöny és

mennyasszonyi

Eladó házak.
Kossuth Ferencz utcai, 
Apponyi u. 5. számú 2 
u tcáró l szóló és a Rá
kóczi utcai (Borsi utón) 
újonnan épült házamat 
eladóvá teszem .

0ZABINER ISTVÁN.

kelengyék

Sátoraljaújhely.

OLLA
fésűk és fog
kefék kapha
tók drogueri- 
ákban s min
den jobb pi
perekereske-
désben, vala
mint szaküz 

letekben.

H A 0N
egy gazdaságos 

üzembiztos
kiváló munkateliesitményü|

r

motoros cscpiokeszittct előnyös arban,
Kedvező fizetési módozatokkal teljes 
szavatossággal, beszerezni óhajt, úgy 

forduljon megkereséssel

Sziics Ödön
Budapest, VI.. Nagymező utca 66.

V/Hm alatt meiűftaadanáKi rH ipari jrépk** 
Ji .-k. ,|, limvAllalatlidznii‘1) . . g H-is/oiiiAnr
árjegyzéket és költségvetést díjmen

tesen küld meg.

meg- 
b ilit* - tóbb-
uáulva 
Ara lu-
Illírt 4.

m m  n. »

jótállás
Kövotelje azonban, hogy szállítója önn* 
csak OLLA-t adjon és ne engedjen 
gának . sekélyebb értékű silány ,
m int „ép oly jó t“ foldicsérni. Az n
bolyok kim utatását, árjegyzéket 'ntf.
küld uz ,Olla“ hygien gummigyár » « •
II Ull l’raterstrusso f»7. Eredeti nnntagyuj 

Umánjrek 12 dfb» 5 korona.
| Kapható Sátoraljaújhelyben Wid • 
es Reichard gyógyszertárában 

Hrabéczy Kálmán drogueriájában^
Landesmann Miksa és Tarsa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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