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Tudom, hogy a vallásnak van 
nak dogmái, sarktételei, amelye
ket hinni kell, akár értjük, akár 
nem. De hogy a politikának is 
vannak az emberi értelemtől füg- [ Mert 
getlcn érvén) ü dogmái, azt csak olyan ors2ág) 
most kezdem észrevenni. gárok háromnegyedrésze az

Ilyen dogma például az, hogy fam fennállásának ellensége, 
az általános választói1
jog -  • . -a ■ . ,i magyar állam 
eg) pusztítaná Magyar-
ország ,.

Soha még senki meg nem

Szerintük aki Magyarország 
megmaradását akarja, annak ra 
gaszkodnia kell ahhoz, hogy az 
állampolgárok nagy többsége, 
majdnem háromnegyedrésze ez
után is ki legyen zárva a poli
tikai jogokból.

Miért? Azt hiszik, hogy ezek 
ellenségei az országnak ? De hi
szen akkor ngyis végünk van 

csak nem maradhat fenn 
ahol az állampol- 

ál-

iszeveszett egy gondolkozás 
abban a lölfogásban élni, hogy a 
polgárság háromnegyedrésze az 
az országra veszélyes elem. Ab
ból az alapelvből indulni ki, hogy

mondta^ hogy miért. Nem értem, az állampolgárok háromnegyed- 
tudom részének nem szabad politikai 
halálos jogokat adni, mert ha

nem tudom felfogni, nem 
belátni, hogyan lehet
veszedelem a magyar nemzetre, ;s szavuk lesz az országos ügyek-j 
ha minden leinőtt s Írástudó ál- ben, akkor megbomlik s elvész

az ország. Ellenségül kezelni alampolgárnak szavazata lesz és 
ha a polgárok teljesen szabadon, 
lelkiismeretük szerint szavazhatnak.

De köteles vagyok elhinni, 
mert a kormány kosztján élős
ködő nagyképü újságok minden
nap ezt írják s ennélfogva ez 
sarkigazság, amit bizonyítani fö
lösleges, amit minden bizonyítás 
nélkül is hinni tartozik minden 
földi halandó.

Hogy kétszer kettő négy, az is 
sarkigazság. De még azt is igye
keznek az iskolában a tanulónak 
megmagyarázni, érthetővé tenni. 
Kirakják gombokból, küvecskék- 
ből, hogy a gyerek ne csak el 
h‘gyjet ne csak megtanulja, de 
lássa és értse is.

A választójogellenes tételt nem 
is kezdik bizonyítani. Azt hinni 
kell, mint a katekizmus igazsá
gait. Aki nem hiszi, az hazaáruló, 
az a felforgató elemekkel, a nem
zetiségekkel, a kamaráiéval cim
borái, azt izolálni kell, meg kell 
semmisíteni, ki kell irtani.

Sajátságos ez. Európa minden 
valamirevaló államában általános 
és titkos már a választói jog. 
Nagyon jól bevált mindenütt, min- 
denik ország hatalmasan lejlődik 
mellette. De azéit köteles va
gyok elhinni, hogy ami a többi 
országok fejlődésének hatalmas 
tényezője, az nálunk pusztulást 
okozna. Ha kérdem, hogy miért: 
nem felelnek. Ha azt mondom, 
hogy nem hiszem: lehazaáru- 
lóznak.

nemzet háromnegyedrészét, a 
nagy többség meghallgatása nél. 
kül, annak ellenére kormányozni 
az országot.

így akarják megalapozni Ma-

dő óta sohasem a jogokból kizárt 
nép okozta Magyarország romlá 
sál, hanem azok, akik politikai jo
gaikat birtokokra, rangokra vál
tották fel a bécsi piacon.

Azt mond)ák .- az általános vá
lasztói jog nemzetiségi darabokra 
fogja széltépni a mi országunkat 
is, mint Ausztriát széttépte.

Nem igaz, Ausztria már azelőtt 
is szét volt darabolva, s az álta
lános választói jog egy hajszállal 
se rosszabitotta ebből a szem
pontból a helyzetét.

Semmi, semmi komoly becsű 
letes ellenvetés nincs és nem is 
lehet az általános választói jog 
ellen, még kevesebb a titkos sza
vazás ellen.

Nem is a nemzet jövőjét féltő 
ezeknek ! a£g°dalom küzdelme az, ami most 

a választási reform ellen lolyik, 
hanem tisztán csak a korrupt hat
vanhetes párturalom kétségbeesett 

I védekezése a jól megérdemelt s 
kikerülhetetlen pusztulás ellen 

Nem az országot védelmezik 
azok a jó ur?k, hanem a maguk 
élősdi egzisztenciáját. Mert mi 
lesz velük, ha nem lehet többégyarország jövőjét? Hogy örökké' ,. . ’ , , .

ott háborogjon a népesség alsó mcSéln'- R á g ó d n i ,  mgyenman 
rétegében, a nemzet polgárainak
nagy többségében a jogtalanság 
lázitó érzése, s felforditással fe
nyegesse mindig az egész állami 
rendet? Ez lesz az erő, ez lesz a 
biztonság ?

Bolond ember az, vagy gonosz, 
aki a magyar néptől félti a ma
gyar állam jövőjét. Örült az, aki 
úgy akar bánni a nemzet három 
negyed részével, mint az ország 
ell nségével, s azért nem akar 
szavazatot adni az ország nagy 
többségének, mert attól fél, hogy 
az ő szavazatuk meg fogja ron
tani az országot. Ha ez igaz lenne, 
ha az állampolgárok többségének, 
akiknek ma nincs szavazatuk, 
csakugyan az lenne az akaratuk, 
hogy pusztuljon el az ország, ak
kor úgyis el kell buknia ennek 
az országnak, mert a szavazattal 
biró kisebbség nem sokáig lesz 
képes megvédeni a többség rom
boló akarata ellen.

Nem igaz, nam a nép az el 
lensége ennek az országnak Nem 
lent, de fent kell keresni mindig 
ennek a nemzetnek a veszedelmét, 
ott, ahol fényben, hatalomban, 
gazdagságban élnek az osztrák 
uralom cselédei. Négyszáz eszten-

dátumhoz, ranghoz, hatalomhoz 
jutni azáltal, hogy az ember egy
szerűen beszegödik az osztrák ha
talmi törekvések támogatójának.

Hány ember él nálunk úri mó
don tisztán csak abból, hogy a 
bécsi akaratot szolgálja. Képvise
lők, lőispánok, tő- és alkortesek. 
Sehol másutt nem lehet úgy meg
élni, a nemzet jogainak s érde
keinek elárulásából, mint miná- 
lunk. S az általános és titkos vá
lasztói joggal ez a sok szép élet
pálya, ez a sok zsíros egziszten
cia mind összeomlik, porba hull, 
semmivé lesz. Csuda-e, ha a ful
doklók vergődő életösztönével ka
paszkodnak ellene ?

De a nemzetnek éppen ezért 
kell annál szilárdabban követelnie 
a becsületes választási reformot 
s lemosni magáról aviláglegpisz- 
kosa beválasztásainak megbélyegző 
gyalázatát.

Joga van követelni. Hisz a ki
rály kötött alkut a nemzettel 
1906-ban, hogy előbb kell jönni 
a választási reformnak s csak az
után a katonai javaslatoknak. A 
király Ígérte meg 1910-ben trón
beszéddel a választási reform sür
gős megalkotását,

A függetlenségi párt királyi szó 
beváltását követeli, s erre akarja 
a kormányt a katonai javaslatok 
feltartóztatásával kényszeríteni,

| Mit szól majd vájjon Európa, 
ha azt fogja hallani, hogy Magyar- 
országon azért nem tudják az  
újoncokat megszavaztatni, mert 
a kormány nem akarja teljesíteni 
azt, amit a király megígért, az 
ellenzék pedig az ujoncmegaján- 
lás megakasztásával akarja a kor
mánytól a királyi Ígéret beváltá
sát kierőszakolni?

Szép helyzet fog itt kifejlődni, 
s az a gyönyörű látvány, hogy a 

j  kormány elsikkasztja a király igé- 
| rétét, s az ellenzék a legvégső 
eszközökkel kénytelen a kormány- 

| tói a királyi szó honorálását ki
csikarni : nagyban fogja emelni a 

j világ előtt a két állam tekintélyét.

DÓKUS GYULÁNÉ

Ahol csordult a könny,
Ahol termett a bánat.
Ahol a gond szántott 

| Fekete barázdákat, 
j Azt az utat kerested, 
j Azt az utat jártad . . •

Ahonnan szállt a sóhaj,
Hol dideregtek fáztak :
Forró, nemes szivedtől 
Vigasztalást vártak,
Arra vitt az utad,
Nem hiába vártak I . . .

Ahol sirt a gyermek,
Nem az anyját vártad,
Szivednek melegét 
Helyette kitártad,
Arra vitt az utad,
Karodba zártad . . .

Hol sápadt volt az ifjú,
Szomorú volt a lány.
Hol szenvedés rügyezett 
Az élet tavaszán,
Arra vitt az utad :
Segíteni baján . . .

Hol c sok szeretetnek 
& Kifakad virága,

RózsaordG lesz sírod 
Környéke határa;
Mily szép is lesz lelked 
Fehér, édes álma I . . .

Kr»ó József.
*

Gyászmise.
Csütörtökön délelőtt t) órakor mu

tatták be Dókus Gyűl án 6 lel ki dóré
ért az engesztelő szent raiseáldosatot 
a rém. kath. templomban. A gyász- 
misén, — melyet Bessenyey István 
apát plébános tartott fényes papi se-

Vámos Jenő ezukrászata
______________________ Sátoraljaújhely, (a volt Szakátsy-féle ezukrászda.)________________________

Naponta friss sütemények.
Reggeli és uzsonna kávé.

’ " L o p u n k  m a i  a z ó m o  8  o l d a l .

os Minden a lk a lo m ra  a legm üvészibb k iv ite lben  torták, tea 
—  és m indennem ű sütem ények készítését válijha. —

Pontos és figyelmes kiszolgálás.
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gédlettel — számosán vettek riszt 
városunk társadalmából. Ott láttuk 
mindazokat, akik életében megtanul
ták becsülni az elhunyt neraesszivu 
úrasszonyt is ott láttuk azokat is, 
akik nem egysier érezték az o ál- 
dist osztó kezinak jótékonyságát. 
E'jütt mindenki aki csak ösmerte 
Dokus Gyulánét hogy larójja az utolsó 
kegyeletet emléke iránt és — he 
csak néhány pillanatra is — imájába 
foglalhassa annak a nevét, aki egész 
életét a köznek, mások boldogulásá
nak szentelte.

Részvét.

Mint előre látható volt, Dokus Gyu- 
láné Spillenberg Zsófia hali a 
nemcsak Ujhelybeti, de messze tá 
volban is, amerre a neraesszivu jó
tékony úrnőt ösmerték, a legmélyebb 
részvétet keltette. Halomszámra ér 
keznek még mindig a részvétet kifi - 
jezo táviratok és levelek, hogy némi 
enyhülést nyújtsanak a gyászbabo- 
rult család fájdalmaira. Újabban a 
következők fejezték ki részvétüket :

Br. Sennyey Béla, öav. báró Seny 
nyei l’álné, gróf Hadik Barkóczy 
Endre, Hakovszky Endre, gróf An 
drássy Sándor, dr. Nagy Emil, báró 
Sennyey Miklós és neje, gróf Széché
nyi Ernő és neje, gróf Lonyay G • 
bor, üzv. gróf Almássy György né. 
Szabó László, Mezőssy Béla, Marz*ó 
Károly, dr. Nyevicakey Antal, báréi 
Sennyey Gézáné, dr. Puky Emlr •, 
Nóraethy Károly, báró Ghylányi Imr«- 
Sulyovszky István, dr. Lónyay F-- 
rencz, dr. Wekerle Sándor, ifj dr. 
Wekerle Sándor, Hazay Samu. llar 
tig Sándor, Tarkovics .József, Lu
kács Géza, Wetter család, Haidingt r 
Ottó, Medvecaky és neje, Nemes B r- 
talan, Kégel Árpád, Balogh Géza <ir. 
Miklós E emér, Isaák János, Ku- 
ssinaky Viktor, Fesztory József, Fi- 
lisy Nándor, Téglássy András, Mi 
tüske Petemé, Kiszely Albert, Kor- 
vét h István, dr. Chudovszky G'za 
Patay Gyuláué, Szilágyi Dezső, I)e- 
Dezsevffy Géza, Gundelfinger E e- 
mér Dercsényi Bertalan, Mészáros 
János, Malcher Béla, Bernáth Béla 
orsz. képv.. gróf Wengerszky Viktor. 
Ozv. Iludó Bertalanná, Gancrangh 
Miklós, Kempinszky Olt íné. dr. Rác/. 
Miksa, Körösfői Sándor, Szalay Lászlé. 
Fodor Károly, Szabadhegyi Imre. 
Szunyoghy Dezső és neje, C.ibur 
Vilmos, üzv. Kolos Gyuláné és leánya 
Szentlélek)’ Gyula családjával, B n- 
csik István, özv. Kolos Manóné, Gaál 
Sándor, dr. Fazekas Ágoston, Mauks 
Endre, Bárczy István és felesége, 
özv. Bernáth Elemérné és leánya, 
dr. Bessenyey Béla és neje, Bernáth 
Géza és neje, dr. Toracsáoyi Pál és 
neje, gr. Zichy Andor, özv. Szei- 
viczky Ödönné, Kazy József, Haas 
Adolf és neje, Usz Antal, Cseley 
Marton, Szemere Gáspár. Sióké Má
ria, Szentiványi László és családja 
Patay Sámu és neje, dr. Ferenczy 
Elek, gr. Berchtold Kázmér, Major 
Tibor és családja, dr. Giosz, Emil, 
dr. Widder Márk, özv. Vágó Gyuláné 
és családja, Pirna Pál, Gálszécs köz
ség közönsége, dr. Klein Zsigmond 
és nejs, Szerencs nagyközség közön
sége. a varaunói szolgabiróság tiszt
viselői kara, Megyercsy Kaamér, dr. 
Kovács Gábor, Bornemisza László, 
Szepessy Kálmán és neje, Sebeő 
Gyu’a, a varauói takarék pénztári fíík 
választmánya és tisttdiselői kara. dr. 
Csőke József, a tokaji főszolgabírói 
hivatal tisztikara. Harmmerszberg 
Jenőné és családja. Sz:nr-csányi 
László, Salgó Alfréd, Füzesséry Ta
más, dr, Kállai József, br. Wa dbott

Ödön, Horváth Lajos és családja 
Kálmán Gusztáv, Breuer Gusztáv, dr 
Kontz Endre és felesége, Páter Mi
hály, Nerathy József, báró hischer 
Lajos, Csintalan Mihály. Özv. Sza
kát sy Gyuláné és fia, S/innyey 
Mtr.-e István, Malonyay Tamásáé, 
Zorabory Géza. Péchy Adáru, Gusz
táv és ifj. Andor, \ ágó Gyula, Ma
lonyay Ft rencz, Lőrinczy Jenő. ör. 
Margitay József. Stépán Aladár és 
n.ije, Nógrádi Lajos, báró Harkányi 
János, Barkassy Sándor, PoÜnszky 
Emil, Borulh Andor, dr. Marikovstky 
Pál, ozv. Lehoczky htvánnó, br. Há- 
iDűs Lászlónó, Diószeghy János és 
neje, Szirraay Balambér, Hönsch De
zső és Gyula, Hammersberg Miklós, 
gróf Hadik Béla, Pauliczky Ferencz, 
idb. Durciinszky Gyula, Szinrecsáuyi 
János, dr. Szrarecsányi Béla, Karsa 
Kálmán és neje, G csey Jenő, Szia 
deli Károly, Náday Lajos és családja.

F E L S Ő  M A G Y A R O

Dr JÁMBOR GYÖRGY HÓGIM
NÁZIUMI TANÁR ELŐADÁSA

A szabad Líceum ez idei második 
ciklusának előadásait dr. Jámbor 
György fogimn. tanár kezdte meg 
t* hó 21-én. „A gyermek lelkivilága 
b *1“ címen tartott nagy érdekű e.ő- 
adásában folytatta és kiegészítette 
mindazt, amit ily ciraü tavalyi elő- 
adá áhan h gyermek lelki világának 
egészséges fejlődéséről elmond itt.

E »Ő sorban a meséről emlékezett 
meg. a gyermekeknek erről a mond 
hatni — első szellemi táplálékáról, 
amelyet érdeme szerint méltat és a 
csa ad figyelmébe ajánl. Kiteli azt 
a Németországból kiinduló áramla
tot, amely száműzni szeretné a gyer
mekszobából a mesét, hogy azt reá 
lisabl) tartalmú szellemi táplálékkal 
pótolja. Ez merénylet volna a gyer
mek szellemi világa ellen, amelyet 
pedig tisztelni kell és őrizni, hogy 
a maga valóságában, a maga gyű 
nyürü illúzióival mentül tovább meg
maradjon. N mű tesz az szolgálatot 
a gyermeknek, aki idő előtt ki akarja 
vetkeztetni a maga gyermukies 
naiv. kedves, tündén világából, hogy 
az élet rideg va'óságávál megismer
tesse. Tartson mennél tovább a 
gyermeki, aranyos korszak, elég ko
rán fogunk még a prózai, a rideg 
valóra ébredni!

A mese auuál a kalmasabb, mennél 
tiibb benne a csodás eleip, ami a 
gyermeki lelket megkapja. A gyér 
tnek nemcsak élvez, amikor a mese
mondóra figyel, hanem — mint ezt 
sokan igazoltak — valósággal szel
lemi munkát végez. A mese tartalma 
képzeletét foglalkoztatja, fantáziáját 
műveli és kellő átmenetet létesít a 
képzeltről a valószerüre. A mese 
legyen érdekes figyelmet keltő, de 
rémes, izgató ne, mert ez esetben 
több kárt okoz a gyermeki lélekben, 
mint hasznot. A mesemoudás sokkal 
közvetlenebb, mint a mese elolva
sása; azért — kivált a gyermek első 
éveiben — ez utóbbi mellőzendő. 
Ajánlja hazai irodalmunk termékei 
közül a Siraönyi meséit, melyeket e 

I nemben mintaszerűeknek tart. De 
ajánlhatók e nemben a B uiedek 
Elek meséi is, amelyek tőrül met
szett magyarságukká1, igazi zama
tosságukkal tűnnek ki. Benedek mun- 

i kássága a mesék összegyűjtésében 
és igazán hivatott feldolgozásában 
rendkívül eredményes és érdeme e 
ti kint ?tl>en elévülhetetlen. Csak az 
i'y hivatott mesemondók meséi va
lóik a gyermek kezébe. Idegenből 
átültetett mes'k, avagy mondva esi- 

I náltak mellőzendők. A fersikék, ro-

pogós raondókák szintén jó hatásúak, 
művelik a gyermek nyelvérzékei es 
poézist visznek a gyermekiélekbe, 
valamint a mese is csak u^y hat, 
ha abban kültőiség nyilvánít'. Az a 
mese, amely önmagától nem hat, 
hanem amelyet raagyarázgatni szük
séges, szir.tón nem való a gyermek
nek. Az is kerülendő, hogy tanítási 
célzatot vigyünk be a mesébe, mert 
mihelyt ezt a gyermek pedzi, már 
is idegenkedni kezd tőle,

Kedves foglalkozása a gyermek
nek a képeskönyv nézegetése. Saj
nos, hogy képeskönyvek dolgában 
nincs akkora választék irodalmunk 
bán, mint a mesékben. A képeskönyv 
csak úgy hat, ha az művészi, eg\- 
szerii, szinte maguktól beszélő ké 
pekkel van megrakva. Jó példát 
nyújtanak e tekintetben az angolok, 
akiknél első művészek sem restelik 
a gyermekek számára rajzolni és a 
hol olyan képeskönyveket árulnak, 
amelyeket, ha a gyermek bepiszkol, 
ki lehet mosni, vasalni és igy mint
egy ujja alakítani. Hazai képesköny
veink közt a Faragó Józsefé a leg
kiválóbb, amely minden szöveg nél
kül művésziességével h it. A Maczkó 
ur viselt dolgairól fölvett képek szin
tén nagyon érdek'ik a gyermeket 
és mulattatják.

Majd a gyermekrajzokról, mint a 
gyermeki lélek érdekes in »gnyilvá* 
nu ázairól emlékezik meg. Ezek a 
rajzok minden kezdettlegességük el
lenére is rendkívül érdekesek, mert 
bepillantást engednek a gyermek 
gondolkozásába, visszatükröztetik fel
fogásai. Érdeke0, hogy a gyermek 
rajzaiban a természetes arányokra 
ügyet nem vet. Ha <*gy házat meg 
egy embert rajzol, bizonyára az em
bert rajzolja nagyobbra. Az egyes 
részek szintén aránytalanok. Ná'a az 
nem okoz művészeti lelkifurdalást, 
ha a kezeket a hasból rajzolja is ki, 
vagy ha a lábat nyakig rajzolja. Az 
első gyeriuekrajz kiállítást hazánk
ban rendezték 8 — 10 éve. Azóta mis 
országokban is ut inozzák a jó példát.

A gyermekjátékok ügyéről is fi
gyelemre méltó szavakat hallottunk. 
A játék a gyermeknél komoly do
log. Ez az ő munkája, amelyet ko 
molyán vesz. A gyermek játékát 
elő kell mozdítani, mert az az ő 
legbo dogabb Korszaka, amig egyéb 
kötelességei nincsenek. A gyermeket 
játék közben lehet legjobban kiis
merni, azért szii őnek éspedigógus- 
nak érdemes a gyermek játékait 
megfgyoWii.

A játékszerek ügye nagyobb fi- 
gyeimet érdemel, mint himlők. Sok 
gyermeket eihalmoznak játékszerek
kel. Ez rossz szokás, J >, ha egy
szerre nincs több egyetlen játéksze
rénél, nehogy a sokféle állhatatlan 
ságra szoktassa. Az értékes, művé
szi játékszerek sem a gyermek ke
zébe valók, legalább nevelési szem 
pontból nem. Ebből a szempontból 
legérdekesebbek azok a kezdetleges 
játékszerek, amelyeket a gyermek 
maga készít, lia venni kell, akkor 
se a finom, komplikált szerkezetű 
játékszert keressük, hanem az egy
szerűt, erőset, amellyel a gyermek 
sokájg eljáiszhatik. A Richter-fóle 
építőkövekéi, mint amelyek a gyer
meket munkásságra, tevékenységre 
serkentik, ajánlja.

Alkalotnszerüleg egy kedves kis 
epizódot is felemlít saját 2 és fél 
óves gyermekéről. Karácso íy előtt 
ő is gondolkozott már afelől, hogy 
mit hoz a Jézuska. Sőt m 'g is kér
dezték tőle, hogy mit hozzon. A Jé
zuska tudvalevőleg a kisgyermekek 
ki .'áuságiira sokai ad. Nem sok ki 
vállni va'ója volt. Csak karácsony
fát kért meg gvertyákat rajta. Az 
ő^eddigj élettapa-ztálatai még na
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gyobb igényekre nem ösztönözték. 
Arra a kü'ön kérdésre, hogy a ka
rácsonyfa alatt mi legyen, vonatot 
kivánt. Kapott és azonfelül még 
liichter-féle építőköveket is. Amint 
megpillantotta az ajándékokat, biz ű 
nem a vonat után nyúlt először, 
amit pedig igen szeretett, hanem az 
épitőszekrény után, amelynek kövei
vel nyomban elkezdett játszani, még 
éjjelre is az ágyába vitte. Később 
meg az iránt érdeklődött, hogy váj
jon mit csinálhat a Jézuska. Azt fe
lelték neki, hogy bizonyára játszik
ul gye, hogy építőkövekkel?“ kér
dezi erre nagy mohón. Hát perszo 
mivel is játszhatnék egyébbel.

Lelkes és megértő Közönség hall
gatta végig és jutalmazta tapssal az 
érdekes, tanulságos, ötletes előadást.

if

A gőzfürdőről.

Jeles közintézményünkkel ismét 
foglalkoznunk kell. Nem mintha 
valami üdvös újításról számolhat
nánk be. Azt sem jelezhetjük, 
hogy bérbe adták a városnak 
eme óriási jövedelmet biztosító 
vállalatát, mely csekély 4 —5000 
korona deficitet szokott produ
kálni. A bérlettől táznak a város
nak vezetői, hát inkább legyen a 
város kezelésében. A szegény 
adózó és fiirdöző közöns g min
denbe belenyugszik, csak abba 
nem, hogy szezon idején miért 
van a fürdő heteken át zárva. 
Tán csak kánikula idején kell 
gondoskodni a közegészségről és 
köztisztaságról? Télen tehát ma
radjon otthon mindenki a fütött 
szobában s ha van, furödjék meg 
a saját fürdőszobájában. Es aki- 
nekjnincs fürdőszobája ? Az hagyja 
pórusait továbbra is elzárva, szü
neteltesse köszvényét, dédelgesse 
tyúkszemeit, vagy pedig utazzék 
Kassára, vagy legalább Szerencsre, 
ott valószínűleg üzemben van a gőz
fürdő. Az ilyen gazdálkodás sem 
mivel sem menthető. Sem azzal, 
hogy tüzelő anyag nincsen, sem 
azzal, hogy tüzila, avagy szén
hiány van. A gőzfürdő csak ak
kor ér valamit, ha benne fürödni 
is lehet.

De ha mizériák vannak, egy 
dolgot mégis csak megérdemel 
i szegény közönség. Megérdemli 
azt, hogy farsangi tréfát ne űz
zenek vele. Ne tárasszák ki hiába 
Dianna kertünk kies berkeibe, ha
nem valami módon jelezzék, hogy 
a fürdő zárva van. Egy plakát 
végtére nem a világ, a közönség 
ily csekély ügyeimet megérdemel.

Úgy hírlik, hogy a jövő hét 
folyamán a fürdő- újból ünnepé
lyesen megnyílik. A csalódott 
emberek azonban valószinüleg nem 
fognak tudomást szerezni erről s meg 
fog történni az, hogy végre lesz 
lürdő, de nem lesz közönség. Es 
c körülmény az állapotokon vajmi 
keveset fog használni.

Hungária! Sátoraljaujhely, Széchényi-tér 6. szám 
(A rom, kalh. templom mellett).

Kelmefestő, vegytisztiló és gőzmosógyár
festésre és tisztításra elfogad mindennemű báli és alkalmi ruhákat, 
szöveteket. Gallér és kézelők kristály fehérre tisztittatnak.
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Jótékonyság.

Kétszeresen alkalmazható azon 
axióma a mi viszonyainkra, misze
rint csak a szegény embernek van 
jó szive. Napról-napra halljuk a 
togadkozókat, hogy az első 
100,000 koronából példa szolgál 
tatnék a jótékonyság mikénti gya
korlására. Es amikor megvan a 
százezer, amikor halomra gyűl. 
nek a százezrek, megkérgesedik a 
szív, homályba vész a fogadkozás, 
felszínre kerülnek a praktikus cé 
lók és bizony holmi alapítvány
ból nem szerez tudomást a köz
vélemény.

A szegény gyermekek táplál
kozása, özvegyek és árvák gyá- 
molitása, betegek istápolása a 
szegény osztály filléreiből és ko
ronáiból történik. — Alapítvá
nyokat divatos emberek már nem 
tesznek, ez már eltűnt, évtizedek 
elavult szokásának minó'sitik. 
A modern ethika már nem ki 
vánja, hogy pár száz koronából 
álló alapítványok létesitessenek, 
melyek az adakozók emlékét év
századokon megőrzik. A gazdag- 
osztály ma egy kötelességet is
mer e l; tiszteletbeli állásokat vál
lalni. A gazdag emberé a rep- 
rezentálás, de nem az adakozás. 
Ok csak arra vigyáznak, hogy a 
szegény osztály becsületesen adja 
le az adóját. Es ez végtére elég 
nemes hivatás.

Az újhelyi tizen
három városrész

A jó öreg Debrecen egy szép 
napon arra ébredt fel, hogy egyik 
nevezetes emlékét kiközösiti bel
területéről. Az ébredés élőidé 
zője az volt, hogy a városrész 
tisztességes házbirtokos polgárai 
azzal fenyegetődztek, hogy kíván 
dorolnak a kövér városból, nem 
hajlandók tovább tűrni az öröm 
tanyákat.

Ilyenek a viszonyok Debrecen
ben. Mi pediglen már szinte be 
letörődttink abba, hogy városunk 
középpontján díszelegjen két ne
vezetes közintézmény, amelyek 
ha talán szükségesek is, egész 
bátran prosperálhatnak a kiilvá- 
rosrészekben is.

Es mig e tekintetben rend nem 
lesz, addig ne beszéljünk kultú
ráról. Tehát ne gondoljunk arra, 
hogy ifjúságunk játszótere arra 
a környékre essék. Ne cikkez 
zünk városi parkról, mert intelli
gens közönségünk úgysem lesz 
hajlandó szabad idejét az öröm
tanyák közelében eltölteni, hiába 
beszélünk városrendezésről, mert 
a telkek értékeit ezen jeles köz- 
intézmény alaposan lenyomja.

Mikor ébredünk már mi is arra, 
hogy az újhelyi tizenhárom vá
rosrész elkerül a város középpont
jából? Mikor lesz az akció oly 
erős, hogy a vezető körük kény
szerítve lesznek ez ügyben tenni 
valamit? Vagy tán Ujhelyneknincs 
joga fejlődni ? Avagy az erkölcs 
oly magas fokon áll már nálunk,

hogy az erkölcstelenség kárt nem 
okozhat ?

Várjunk tehát nyugodtan még 
\  ~ generációra, ezek majd aztán 
tisztázni fogják a felhozott kér
déseket.

g a z d a s á g i é le tü n k re .
Most, amikor mindenütt a külföl

dön a hatalmas ipari vállalatok erős 
fejlődésnek indították a különféle 
államokat, nálunk Magyarországon 
is kezdik belátni, hogy csak úgy 
indulhatunk rendszeres fejlődésnek, 
ha követjük a külfö'd példáját és 
erős gyáriparral erősítjük meg na
gyon is elhanyagolt gazdasági éle 
tünket. Belátta ezt már a kormány 
is — a koalíció idejében — akkor, 
mikor megalkotta az iparfejlesztési 
törvényt, mely különféle állami tá
mogatást biztosit mindazoknak, akik 
tőkéikkel Magyarország gyáripara 
nak fejlesztéséhez hozzá kívánnak 
járulni.

De kezdik belátni ezt azok is, 
akik tőkéiket eddig csak bankalapí
tásokhoz adták és akadnak ma már 
sokan olyanok, akik sziveseti vesz 
nek részt ipari vállalatok létesítésé
ben. Es mert Magyarország főleg 
mezőgazdasági állam, természetesen 
leginkább olyan gyáripar fejlődik 
elsősorban, amely szoros kapcsolat
ban áll a mezőgazdasággal.

Ebben lelhető fel a magyarázata 
annak a sok cukorgyár alapításnak, 
amely az utóbbi időben nyilvános
ságra került. A mi földjeink rend
kívül alkalmasak a cukorrépa ter
melésre és ezt a kedvező helyze
tünket most — elég élelmesen — 
ki akarja használni a tőke olyfor- 
máu, hogy a cukorrépa termelésben 
szegény külföldet mi lássuk el cu
korral.

Szinte természetes, hogy a cukor
ipar ilyen hatalmas fellendülése ál- 
dólag 
a vidék, 
dig, mind erős 
nemcsak gazdasági, de 
egy éb téren is.

Pé.da erre Szerencs és vidéke. 
Pár évvel ezelőtt egy elhagyatott 
kis község volt még Szerencs és 
mióta megépítették ott a cukorgyá 
rat, erős, szinte hihetetlenül gyors 
fejlődésnek indult, úgy hogy ma 
már gazdasági és kereskedelmi téren 
első helyen áll a vármegyében. De 
hatalmas lendületet vett a vidék 
mezőgazdasága is, mely élvezheti 
mindazokat a hata'iuas előnyüket, 
amiket a cukorrépa termelés bizto
sit a gazdiknak.

Most a vármegye felső vidéke ju
tott abba a kedvező helyzetbe, ame
lyet az alsó vidékek már régen él
veznek a szerencsi cukorgyár nyúj
totta előnyök folytán. Tőketerebesen 
van épülőben egy cukorgyár, amely 
arányaiban messze túlhaladja a sze
rencsit. Tőketerebes és vidékének

gazdasági helyzete tehát rövid időn 
belül kimozdul az eddigi szomorú 
helyzetéből és megindul majd a fej
lődés olyan rohammal, amePyet csak 
egy cukorgyár biztosíthat egy vi
déknek. Es mert a terebesi cukor 
gyár nagy tőkével indul és nagy 
arányokban fog működni, Tőketere
bes és környékének is ép oly ked
vező lesz a helyzete mint a várme
gye alsó vidékének.

Hogy micsoda előnyüket nyújt 
majd a tőketerebesi cukorgyár, azt 
sejtetni engedik az eddigi eredmé
nyek. Még meg sem kezdte a gyár 
az üzemét és máris olyan hatalmas 
fejlődésnek indult a mezőgazdasági 
élet, amilyet rendes körülmények 
között soha sem érhetett volua el. 
Mert a cukorgyár már most bizto 
sitja magának a cukorrépa szükség
letet és minden birtokosnak, vagy 
bérlőnek, aki cukorrépa termelésre 
kötelezi magát, a lekötött terület 
nagyágához mért péuzbeli előleget 
ad kamatmentesen.

De nemcsak ez a kamatmentes 
előleg — amely a mai nehéz gaz
dasági viszonyok közepette kiszá
míthatatlan könnyebbséget biztosit 
a termelőnek — az egyedüli előnye 
a cukorrépa termelésnek. Vau annak 
&ok más előnye is. E őnyüssé teszi 
a termelést maga a cukorrépa ki
tűnő ára, amely oly jövedelmet biz
tosit, amilyet más mezőgazdasági 
terménnyel elérni nem lehet. Elő
nyössé teszi a termelést a cukorrépa 
megművelése, amely gazmentessé 
teszi az egész bevetett területet. 
Előnyössé teszi a termel st a majd
nem teljesen ingyen nyert takar
mány, amely a répaszeletekből, répa
fejekből és répalevelekből kerül elő 
De vau a cukorrépa termelésnek 
sok más előnye is, aiuelyt-t hely
szűke miatt lehetlen mind elősorol
nunk.

Ezért fogadjuk lelkes örömmel a 
tőketerebesi cukorgyár építését és 
ezért kell örömmel fogadnia azt 
mindenkinek, aki e megye fejlődé
sét szivén viseli. De különös szere- 

I tettel kell fogadnia a gyárat a gaz- 
I dáknak, akiknek érdekeit szolgálja 

hisszük 
látni 

és sietni 
vagy bérleteik egy 

termelésre, 
tőlük a várme- 

első sorban kö
veteli a saját érdekűk, amelyet ed
dig soha senki sem igyekezett ki
elégíteni.

— jan. 27.
Bányay János ünneplese. Megír

tuk annak idején, hogy a király Bá
nyay János szerencsi kanonoknak 50 
éves papi jubileuma alkalmából a 
Ferencz József rend tiszti keresztjét 
adományozta. A kitüntetést e hó 
21-én adta át Gortvay Aladár főszol
gabíró — nagy ünnepség keretében 
— a kitüntetett főpapnak. Heggel (J 
órakor szent mise volt a róiu. kath. 
templomban, melyet az ünnepelt ce 
lebrált, ezután a városháza nagy
termébe vonult a nagyszámú kö-1 
zönség, ahol megtörtént a kitünte-1

hat gazdasági életünkre. Az 
ahol cukorgyár létesült ed- 

fejiődésnek indult 
kulturális és

elsősorbau a cukorgyár. Es 
is, hogy gazdáink be fogják 
mindezeket az előnyüket
fognak birtokaik, 
részét lekötni cusorrepa 

Ezt megköveteli 
gye érdeke is, de

tés átadása. Este Bányay János tisz
teletére bankett volt a Nagy szál
loda dísztermében, amelyen sok lel- 

, kés felköszöntővel ünnepelték a köz- 
i sseretetben álló főpapot.

A mulató Ujhely.
A függetlenségi kör bálja. —
A gyártelepi .önképzőkör, a 
katholikus olvasókör és a csiz
madia ipartársulat mulatságai.

A farsang eddigi nyngalmas 
csöndjét nemsokára vig mulato
zások zaja váltja majd fel. Feb
ruár 1-én bevonul városunkba 
Karnevál herceg őfensége, hogy 
átvegye a farsangi élet feletti 
korlátlan uralmát. Es mert már 
csak rövid idő van hátra a far
sangból, hatalmas arányokban fog 
megindulni a mulatozás, amely 

. szüntelen, nagyon kicsiny megsza
kításokkal fog tartani hamvazó 
szerdáig, amikor ismét a böjt 
nyugalma költözik vissza hozzánk.

Már eddig négy mulatság van 
készülőben, amelyek gyors egy
másutánban fogják követni egy
mást, de remény van még egy
néhány vig éjjelre, melyek vala
mennyije a farsang hátralévő 3 
hetében fog lefolyni.

A függetlenségi kör
báljával fog megnyílni az idei far
sangi szezon és ez a táncmulat
ság ígérkezik egyben e szezonban a 
legsikerültebbnek is. A rendezőbizott
ság — mely a bál előkészítésével 
van megbízva — példátlanul nagy
arányúvá kívánja tenni a független
ségiek mulatságát, hogy eredmények
ben messze túlhaladta majd az ed
digi mulatságokat. Es ez nagyon ne
héz munka, mert a függetlenség; bá
lok minden évben olyan sikereket 
értek el, amelyek örökké emlékeze
tesek maradnak az újhelyi bálok tör
ténetében. Ami szint, arai hangula
tot, ami bájt, ami kedvességet össze 
lehet halmozni egy bál keretében, 
mind egybegyüjtötték azt a függet
lenségi kör eddigi mulatságán. Es 
mindezeket az eredményeket felül 
fogják múlni az idei mulatság ered
ményei. Rendkívüli leleményesség
gel készítik elő a február elsejei bált 
és olyan meglepetéseket tartogatnak 
az azon résztvevők számára, melyek 
feledhetetlen nyomokat hagynak 
majd a lelkekben.

A közönség már e'őre érzi mind
ezt és ide magyarázható az a nagy
arányú készülődés, mely mindenfe
lől észlelhető. Tudja mindenki,hogy 
a függetlenségi bálok a társadalmi 
együttérzés, a demokrácia jegyében 
szokiak lefolyni és ezért vesz részt 
azon az egész város — társadalmi 
különbség nélkül — szívesen. De 
tudják a fiatalok is, hogy olv fesz
telenül mulatni — mint a függet
lenségi kör mulatságain — sehol sem 
lehet és ezért legszívesebben oda 
jönnek el, hogy hódolhassanak mu- 
latozási vágyaiknak, táncszenvedé
lyüknek. Bátran merünk hát hatal
mas sikert jósolni ennek a mulat
ságnak és nem félünk egy pillanatig 
sem attól, hogy jóslásunk nem fog 
beválni.

A kör vezetősége mindekit szíve
sen lát a mulatságon és ezért ez
úton is felhívjuk mindazokat, akik 
meghívót nem kaptak, de arra igényt 
tartanak, szíveskedjenek igényeiket 
.t há bizottság bármely tagjánál, vagy
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betegnek minden rizikó  nélkül alkalmat adjunk u tea kipróbálására s hogy a betegsége felől mindenkit felvilágosíthassunk, elhatároztuk, hogy minden betegnek meg 
küldjük a G yögyithatőe a tudóba) ? ciniü német füzetet égj prábaesumag teevuj teljesen ingyen és bérmenteseu. Tee.ék levelezőlapot írni Puhlmann ot Co. tfmrg 
Boriin, 9S7. Mflggelstrassc 25

I
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LamltsMiin Mik.-a könyvkereskedése* 
ben — »hol a páholy jegyeket áru- 
sitják — bejelenteni.

A gyártelepi önképzőkör
ugyancsak február 1-án lesz az ön- 
képtőkör helyiségében. A mulatságot 
műkedvelői előadás fogja megeőznj, 
melyen részt vessnek a gyáriak elő
nyösen ösraert műkedvelői Hradil 
Ágoston veaetése mellett. A meghí
vókat már ki is bocsátották. A mű
kedvelői előadás esti fél 8 érakor 
kezdődik. Ai előadáson és táncmu
latságon 1 koronás belépti dij mel
lett lehet részt venni.

[A katholikus olvasókör 
február J án tartja táncmulatságát a 
városi színházban saját alaptők*'j“ 
j.iv.ir.t. A oiulataig éléo - • .
István elnök, Gas/arik János ügy
vezető alelnök, Gocs Ignác aleinok. 
Szappanos Imre titkár es Rxmar J<j 
zset péuztárnok állanak, ami már 
magúban is biztosítéka a sikernek A 
mulatság este 8 órakor kezdődik é- 
azon a következő belépődíjak u . 
lett lehet részt venni : Személyjegy 
2 kor., családjegy 5 kor., földszinti 
és első emeleti erkély páholy 12 
korona, első emeleti páholy 10 kor. 
másod emeleti páholy o kor. L hét 
ezenkívül 1 koronás erkélyszéket é- 
40 filléres karzati jegyet is váltani, 
de ezek a jegyek a táncban '  a.ő 
részvételre nem jogosítanak. Jegye* 
két Szappanos Imre titkárnál lehet 
előre váltam.

A csizmadia ipartársulat 
február 10-éu rendezi a mulatságát 
a városi színházban a szegény  ̂ipa
rosok felsegélyezése javára. Ez a 
mulatság is nagy sikerrel zárul min
den évben, van hát remény arra, 
hogy ez évben sem marad el a .-i- 
kér és jelentékeny összeg jut majd 
a szegény iparosok fe : segélyezésére. 
A mulatság helyárai a következőd : 
Szeraélyjegy 2 kor , családjegy 4 
kor., földsziuti és középpáholy 8 
kor., első emeleti páholy 7 kor. 
másod emeleti páholy 4 kor., kar
zati ülő 1 kor., karzati álló 40 fi 
iér. Jegyek előre válthatók Loruni- 
czer József és fia bőrkereskedés'-ben.

Színházi esték.

rangú — darabokkal, kerekded ősz-1 
szevágó előadásokkal lehet itt ered 
menyeket elérni, amint azt a leg
utóbbi hárara előadás is igazolta.

Szerdán este a „Komédiások* ke
rüli színre. Ezen az estén ra g — 
az előbbi előadások határa alatt

operett zenei szépségeit, d-í azok. 
akik jeieu voltak az előadáson síi-j 
vés szeretettel tapsoltak a szerep-j 
löknek, akik igyekezte! is egész es- 1  

tén át, hogy rászolg .1. nak a kö
zönség meleg tüntetésére. A vezető 
női szerepet gr. Csakyné Barna 
Manci játszotta a tőle raegszoko’t 
művészettel. Pajzán jókedve szint, 
életet vitt a darabba és melegséget 
árasztott a nézőtéren is. ahonnan 
lelkes tapsokkal fogadták minden 
énekszámát. Szécsy Emma és Re
viczky Etel is jókedvvel, igyekvésse! 
játszottak és nagyban járultak hozzá 
az est sikeréhez. A férfiak közü; 
Aldory László, Földes Mihá v és De 
reng/-\ István tűntek ki elsősorban, 
de jók voltak Márkus Sándor és 
.Vagy Gyű'a is.

Csütörtökön este az „Igló diákok", 
ez a bájos diákhistória került színre 
telt ház mellett. Az estének különös 
érdekességet kölcsönzött Somogyi 
Bertalan Mlépte és az. hogy Kasz- 
triner Árpád dr. magyar nótáit hall
hattuk a színpadról. Somogyi Bertalan 
Holéczy Pista szerepét játszotta és 
ei kell ösmernünk, teljes illúziót tu 
dott kelteni. Eléggé fesztelenül, sza
badon mozgott a színpadon, urai mű- 
k< dvelőnél már egymaga is nagy 
sikert jelent, de játéka és éneke is 
messze tú haladta azt a mértéket, 
amit műkedvelőtől várhattunk. Kü
lönösen nagy hatást ért el akkor, 
amikor dr. Kassítiner Árpád magyar 
nótáit énekelte. A közönség tüntető 
tapsokkal fogadott minden egyes 
énekszámot és alig tudott betelni 
immár országos hírű helyi szerzőnk

geztek ez estén és összevágó, ke- 
re! ded előadás keretében juttatták 
érvényre a darab szépségeit. Az elő
adás homloralok terében természete
sen a jutalmazott állt, aki eddigi
uagy sikereit most újból szaporította
eggyel. Horkay Feri szerepét ját
szotta meg művészi tökéllyel ós a 
közönség tüntető meglegséggel fo
gadta játékát. 1)3 hatalmas sikere 
vö t még Horeath Mancinak is, akit
— ha nem jutalomjátékról Írunk — 
első heiyen kellet \ olna említenünk. 
Mici szerepében olyat nyújtott ez a 
még fiatal kezdő színésznő, ami a 
legvérmesebb reményeket is felül
írni ta. Arai szint, ami kedvességet, 
ami bájt belelehet vinni egy szerepbe, 
azt mind együtt láttuk abban az 
alasitásban, amellyel Horváth Manci 
áilitotta elénk Gyurkovits Micir. A 
közönség valósággal ünnepelte a fi
atal művésznőt és felvonásvégeken 
sokszor, nagyon sokszor szólította a 
kárpit elé a jutalmazott^! együtt. Es 
mintha a többi szereplőkre is hatás
sal lett voina a Hónaik Manci sikere, 
valamennyien elsőrangút produkál
tak. Kín-ács Margit, Fodor Mariska, 
Tomay Masa, Reviczky Etel, Földes 
Mihály Derenghy István, Hajdutska 
László külöu-külön tehetségeik leg
javát nyújtották. Bájos jelenség volt 
a színpadon a kis Márkus Tinike. Ez 
az 5 éves gyermek úgy mozog a 
színpadon, mint valami öreg színész 
és a szerepét — mert ez is volt neki
— minden félelem nélkül, bátran 
mondja el. Kapott is sok tapsot a 
közönségtől.

Sikerrel teltek voltak hát az utóbbi 
előadások és ha a hátralévő négy 
eiőadas is hasonló eredménnyel vég
ződik, kedves emlékeket hagy majd 
maga után a társulat, amelyek ta
lán részben feledtetik azokat a hi
bákat, amiket a direkció követett 
el az egész sz zoti folyamán.

Néhány szó az utóbbi 
három est sikereiről

Három nap múlva befejeződik már 
a színi szezon és a közönség — mely 
az utóbbi időben feltűnő hidegséggel 
viseltetett a színtársulat iránt — 
most kezd beleraelegedni a színházba 
járásba. Estéről-eMére szép számú 
közönség nézi végig az előadásokat 
és sokat, lelkesen tapsol a szerep 
löknek, akik az utolsó napokban min
den képességeik legjavát nyújtották.

Újból bebizonyult hát — amit 
egész szezonon át hirdettünk, — hogy 
Ujhelynek van azinpártoló közönsége, 
amely megtudja becsülni a művé
szetet, és ha mégsem sikerült a le
folyt szezon úgy, amint azt mi is 
szerettük volna, annak oka első sor 
bán a társulat helytelen vezetésé
ben keresendő. Jó előadáiokra min
dig van publikum, de amikor a di
rekció, a színpadi termékek legutol
sójánál traktálja a közönséget és 
ezeket az értéktelen darabokat is 
minden betanultság nélküli gyenge 
előadásokban hozzák színre, igazán 
nem lehet kívánni, hogy a közön
ség eljárjon színházba.

Az utolsó napok igazolták mind
ezt és ha már ebben a szezonban 
nem is okulhat ebből a direkció, a 
jövő szezonban mindenesetre 1 asznát 
veheti majd az igazgató — a*árMe- 
zey lesz az, akár más — emuk a 
tanulságnak. Jó — ha nerais első-

éd > bú* magyar nótáival. Felvoná5 
v* gekeu aztán megújult az ünneplés 
és számtalsnszor szólították kárpit 
elé Somogyi Bertalant. A második 
felvonás végén pedig valósággal 
tombolt a publikum Mintegy negyed
óráig zúgott a taps és Kaaztrinen 
kívánta látni a publikum, aki azon
ban — szokott szerénységéből fo 
lyóan — nem jött ki a színpadra. Az 
egyetlen női szereplő Horváth Mmci 
volt aki Évike szerepét játszotta 
o’yan kedvesen és annyi bájjal, hogy 
szinte el kellett csodálkoznunk en
nek a fiatal leánynak hatalmas ké
pességein. Jobb Évikét még nem lát
tunk az újhelyi színpadon és azt 
hisszük — nem mondunk talau na
gyot vele — nem igen találunk a 
vidéken naivat, aki jobban, nagyobb 
hatással tudja eljátszani ezt a sze
repet. Jók voltak a többi szereplők 
is. Aldory László, Földes Mihály, De
reng hy István, Dajdntska László Mát- 
kus Sándor, Nagy Sándor, Vizy Se
bestén)- valamennyien képessegeik 
legjavát nyújtották.

*
Ugyancsak telt ház nézte végig 

pénteken este Hetcegh Ferencz örök- 
szép vigjátékának, a „Gyurkovics 
leányokénak előadását is, amely 
egyben Nagy Sándor jutaloinjátéka 
volt, Siker dolgában pedig ez az elő
adás áll első helyen £ . < tjész szezon
ban. Színészeink d-rekas miínHt vé-

H Í R E  k .

— Uj allamtudor. Kelemen Miksát, 
Sátoraljaújhely r. t. város adéjegv- 
zőj -t a kolozsvári tudományegyete
men ma az á lamtudományok tu
dorává avatták.

— Elhalasztót! közgyűlés Múlt szá 
inunkban megírtuk, hogy 26-án dél
után varo>i közgyűlés lesz, melyen 
az 1912 évi költségvetést és a csa- 
tornazasi terveket fogják tárgyalni. 
A közgyűlést azonban nem tartot
tak meg, mert a polgármester — 
közbe jött akdályokra való hivatko
zással — bizonytalan időre elhalasz
totta azt.

— Szabad líceum A holnapi sza
bad líceumi előadást Misik Antal 
tartja „A fény visszaverődéséről, tö
réséről és polarizációjáról" a szokott 
helyen d. u. 5 órakor fizik .i kísér
letekkel. Belépő dij 20 fillér.

— Jutalomjaték. Hétfőn este lesz 
a szezon utolsó jutalomjétéka és ez. 
alkalommal a „Cigány-szerelem" ke
rül színre, hajdutska László és Hor
' ath Manci lesznek a ju’alraazandók 
és ez azt hisszük már eiéggó bizto
sítja a szezon sikerét. Úgy Haj 
dutskát, mint Horváth Mancit nagyon 
megszerette a közönség a szezon 
alatt és mindenkor kellőleg méltá
nyolták azokat az élvezeteket, me
lyeket művészi képességeikkel sze
reztek nekünk. Hisszük, hogy ez a 
m Itányolás a hétfői napon sem ma
rad el és zsúfolt ház fogja ünnepelni 
a táriülat két legfiatalabb.de kifor
rott tehetségű művészit.

— Hitközségi választás A helybeli 
orth. szefárd izr. hitközség a f. évi 
január hó 12-én megtartott válasz
táson hitk. elnökké egyhangúlag 
Hartstein Májért, előljárósági ta
gokká: Kroó Gyula, Krausz Lipót, 
Friedmann Lipót, Schvarc* Lajos, 
Teitelbaum Lipót, és Waller Mórt 
választotta meg.

— Hirtelen elhalt hazaló. E napok
ban városunkba érkezett íSbberger 
József kányi házaló és — mert este 
volt — megszállt Weinstein Márti 
dr. Schön Vilmos-utcai „Zöldághoz" 
címzett szállójában. Éjjel hirtelen 
rosszul lett Silberg, úgy hogy kór
házba kellett szállítani, ahol azonban 
rövid idő alatt meghalt Lakótársai 
álli’ása szerint egy 5C0 koronás be
téti könyve volt az elhunytnak, ame 
lyet most keres a rendőrség.

— Toketeljes, szép termőképes- 
ségű szőlője csak annak lesz, aki 
Miilteleprő', Nagyősz, k r szőlészeti 
árjegyzéket.

— Budapestre utazó t. o'vasóink a 
főváros 'egujabb és legmodernebb 
siáUodájában az „Excelsior" - bán, 
Rákóczi-ut 72. (Tulajdonos Aczél 
Miksa) szabjanak meg,- hol minden 
szoba meleg-hideg viz, központi fű
tés, vilanynyal stb. van ellátva. Szo
bák naponta 5 kor. feljebb kaphatók. 
Réggé i, ásványvíz, ruha vasalás és 
beretválkozás a szobaárban foglal
tatik. Telefon 140-72.

— Amerika felé. llrisó János bod- 
zásujlaki lakos négy társával útlevél 
nélkül Amerikába akart vándorolni 
ós nehogy az utón elcsípj ék, a kis 
csapat mellékutakon haladt arra szá
mi va, hogy igy elkerüli a hatósági 
közegek figyelmét. Tölgyeshegyre 
érkeztek s mivel tudomással bírtak, 
hogy a szomszéd Papházán csend
őrük van, llrisó János egyedül ment 
át oda kémszeralét tartani, vajon 
nem forog e ott valamelyes veszély. 
Es gyanujok indokolt volt, mert 
llr'sót elfogták a csendőrök és ka
lapja bélésében megtalálták azt a 
4U0 koronát, melyet társaitól kapott 
a vezetésért. Hrisó — látva, hogy 
nem menekülnet — bevallott roiu- 
dent, de társai — akik mcgnesztíl- 
t«*k az elfogatási — kereket oldot
tak. A megszökött kivándorlók sze
mélyazonosságának megállapítása 
iránt a nyomozást megindították.

NYILTTÉR.
Nyilvános köszönet.

Mindazon ismerőseimnek és jóba- 
rátáimnak, kik édes atyám elhunyta 
a'kaimából részvétükkel felkerestek, 
ez utón moudok hálás köszönetét.

Hegedűs Ferencz
k ir, jb ird ság i jegyző .

Értesítés.
Gerber Ulriehnó szül. Velykolinszky 

Irén nőm málezai lakusuő a sátoralja 
újhelyi kir. Törvényszék 1177|90í> P. 
sz. alatt hozott Ítéletével jogerősen 
gondnokság alá helyeztetett, mely 
okból jóakaratulag figyelmeztetem 
az érdekeltüket, hogy nőmnek sémi 
néven nevezendő hitelt ne nyújtsa
nak, mert nőm hitelügyleteiből elő
álló fizetési kötelezettségekért anyagi 
felelősséget nem vállalok és azok ki- 
egyenlítését mindenkoron meg fogom 
tagadni.

Bánócz 1912 év január hó 13 án.
Gerber Ulrich.

A szerkesztésért felelős:
A S Z E R K E  S Z T Ö S É G .
S zerkesz tő : Lánczi Aladár.

k'.adótuiaidonos :
LANDESM ANN MIKSA

Kellner sarok ház sarok 
üzletének egy része albérletbe 
kiadó áprilistól.

felvilágosítást a jőtőzsöe nyújt.
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Meghívás.

A „bodrogközi takarékpénztár44
t. ez. tagjai felkéretnek,

a folyó 1912. évi február 6-án délelőtt 10 órakor 
Királybelmecen, az intézet helyiségében tartandó

I rendes közgyűlésre
megjelenni.

T á r g y a k :

1. Jelentése az igazgatósáénak az 1911-ik évi üzlet ered
ményéről, valamint a felügyelő bizottságé, a kereskedelmi tör
vény 195. §-a értelmében és a felmentvény megszavazása.

2. A jövedelem mikénti felnsztása.
3. 9 igazgatósági, 9 rendes f- lügyelőségi és 1 póttag vá

lasztása 3 évre.
4. Netaláni indítványok tárgyalása.

Királyhelmecz, 1912. január hó 14.

Az igazgatóság.
| Forgalom 7924348-51 K.
Vagyon mérleg 2383975-97 K.

| Nyeremény 45374 55 K.

Meghívó.
fi Varannói Takarékpénztár mint Részvénytársulat

t. részvényesei

a folyó évi februa'r hó 19 napja'n déluta'n 3 órakor az 
intézet helyiségében tartandó

az alapszabályok 9. §-ára való hivatkozással 
tisztelettel meghivatnak.*)

T á r g y .

1. Az igazgatóság jelentése az 1911. üzletévről és 
indítvány a jövedelem mikénti felosztása iránt.

2. A felügyelőbizottság jelentése s ennek alapján a 
felmentvény megadása.

3. Netaláni indítványok tárgyalása.
Varannó, 1912. január hó 20. napján

Az igazgatóság.
M e í  j e g y z é n * )

az alapszabályok 9. §-a értelmében minden részvényes köteles sza* 
vazatijogát ha azt az igazoló bizottság kívánja, részvényeinek felmutatásával 
igazolni. ellenesetben a szavazati jegy ki nem adatik.

Csődtömeg vétel.
Klein és Tomka csődtömegéből rendkívüli olcsón 

eladásra kerülnek :

férfi- fiú- és gyermekruhák, 
női- és leányka felöltők.

Darabonként, esetleg az egész raktár egy tömegben 
a berendezéssel együtt is.

özv. Wessely Mórné.

— ■

A sátoraljaújhelyi kir ügyészségtől.

1912. Elii. 16|B. VII. 7. sz.

Hirdetmény.
Azokat a szőlőbirtokosokat, akik rabmunkaerő en

gedélyezése iránt nálam jelentkeztek, ezennel értesítem, 
hogy a folyó 1912. évi munkáltatás! kimutatás a m. kir. 
igazságügyminiszterium által jóváhagyatott és hogy a kir. 
togházfelügyelői irodában kifüggesztett kimutatás minden 
vasár- és ünnepnapon reggeli 9 órától délelőtt 11 óráig 
az érdekelt szőlőbirtokosok által megtekinthető.

Sátoraljaújhely, 1912. január hó 24-én.

Eiserth István
kir. főügyészi helyettes.

Eladó telek.
Andrássy utca 36, szám alatti 

belsőségemnek a Szabadság-téire 
nyitó kertjéből 300—400 ölnyi 
terület eladó.

levő felszerelt és jól müködős

szívó-nyomó
kút szivattyút
veszek.

Rosner Imre
bír. vhajtó.

Ajánlatokat a kiadóhivatalba 
kérek.

!j| Báró Sennyey Géza úr Ö m éltósága
ÜÜ csörgői uradalmába 50 drb. telién utáni tejtermelés

1913-ik évre tejbériének kiadandó.
a tejbérlő megfelelő lakást kap.

Valamint as uradalomba választott Yorskiere Angol ma
lacok vannak eladók, kilója kettő korona.

A kik bérelni vagy venni akarnak, forduljanak az 

uradalmi intézőséghez Csörgőre.
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FÖLDES Divatos estélyi és báli cipőkben

nagy választék.

cipőin
S á t o r a l j a ú j h e l y , elösmert

Főtér.

a Xossuth-szoborral szemben. legjobbak.

F 0  R H I N “ - n a 1 permetez,
-szőr

K e v e s e b b  
a gond,

! “hevesebb
L amunha,
•szór

m  Kevesebbamunkabér!

mert a .,F0RHIN“ a 
s o U s z o r t í i  m e g j a v í t o t t

BORDÓI KEVERÉK
kész állapotban !

Nagyon erősen tapad a nedves levélre is !
Bármily harmatnál permetezhet vele! 

St.umi üledéke nincs! Számtalan elismerd 
ny ilatkozat! Kérjen ingyen és bérmentve 

leírást a

C  n  D  H I M  gyártó1 Budapest, 
I U l V i l l l " - VI , Váczi-űt 93

Bolt helyiségek.
Május hó 1-töl Kazin- 

czy-utcza 5 szám a la tt 

kiadók.

Hrtekezni lehet Özv. 

Rosenberg Sámuelnénál.

jVíinScn óra 14 napi p róbára  aóatik
A szállítás csak utánvétel mell-tt 
eszközöltetik, 14 nap múlva a p^nz 

kívánatra viszakiildetik.

Követelje azonban, hogy szállító ja  önnek 
csak u L L A -t ad jo n  és ne e n g e d je n  ma 
gátiak csekély ebi) é rté k ű  h itv á n y  u tán za to t 
mint . é p  oly j«5t“ fehlicsórni. Az e lá rusító  
helyek kimutatását, á rje g y z ék e t ingyen 
küld az „Olla‘ hygien gummigjar Wien, 
11 911 l'raterstrasse 67. h re d e ti  iu in tag y  iij 

temények 12 drb . 5 k o ro n a.
Kapható batoraljaujhely ben Widder 
és Reichard gyógyszertárában és 

Hrabeczy Kálmán drogeuriájaban.

i i iiiü íiín i

tsak
I kor. id ill.

LOLA
<9 FOGKEFE.'.'i

Senkinek sincsen mar többé sziik•
------------- sége arra, hogy magának valódi

‘ H l  I A aranyérét 200 koronáért vásároljon, 
L / L L / i  amióta az Elektro aranyórák kitűnő 

szerkezettel (Glasshűtte.- rendszer, 
fésűk és fog-készíttetnek. Ezen óra fedele 3 szo
k jék  kapha rőt, meg nem változó, arany hoz ha
tók drogueri-Isonló fémvegyülékből > esen f. u I. 
ákban s min- még egy villamos utón előállított, | 
(len jobb pi vastag valódi aranyréteggel bevont 
pereken ske- burkolatból áll, minélfogva annak 
(lésben, vala- tartósságáért kezességet vállalunk, 
mint szakűz Az Elektro aranyórát senkisem kü- 

letekben. lönböztetheti meg egy igazi arany
órától. Az óra pontosságáért 5 évi 

írásbeli jótállást adunk.

yíra csak 9 kor. 75 jill.
Ehhez illő arany dublé, lánc a tar
tósságért ö évi jótállássá’, csak 3 
kor. 75 fillér. Egyedü i darusítás 

utánvétel mellett
BÜHLER A-nál WIEN II 912

Afrikanergasse.

NUTT KAPHATÓ
__ilÖKKSriBRM!!^
KBALOO d.

Saját termésű
B O R A I M A T

Literenkint 46 krajcárért 
kimérem.

Zubay György
, M-ezner Uvu’a u. 8.

1 I.
Egy okos fej

minden alkalommal

Dr. öETKER-féle
vanilin-cukrot á  1 2  fillér S.
használ a drága vaniliacső Tv 

helyett. J l

E/, il lefjolll) lŰSZCr tészták  ka
kaó és  tea, csokoládé é: kré
mek, kuglupf, mártások, tej
szín, pudöing és torták részére
Finnm vagy porcukorral ke
verve mindennemű tészta 
behintésére párat lan és rend 
kivit! kiadós, igy kuglupf, 

fánk, császárroorzsa stb.
1 csomag á 12 f. pótol 2—3 

csövet.
Minűennütt kaptató millió recepttel
Tészták sütéséhez csak a VA
LÓDI Dr. Oetker sütőpor 12 

filléres használandó,

Lakás kiadó.
A )*etőfi-utca 15. szám alatt 

(az Eiiie fényirda házban) egy 
négy rzoba, fürdőszoba és mel
lékbe- ,'iségekból ál'ó utcai lakás, 
egy t árom szobából és mellék- 
hely • égekbül álló lakás május hó 
1 - tő Kiadó.

Lakás kiadó.
Egy három szobából álló mel

lékhelyiségekkel ellátott modern 
lakás villanyvilégitással és víz
vezetékkel ellátva f. é. május 
hó I-tői bérbeadó. — Bővebbet 
a kiadóhivatalban.

Kő eladás.
Faragott (zokli), 

lábazati és járdára  
veres kövek több száz 
négyszögm éter eladó.

Bővebbet a kiadó- 
hivatalban

Eladó házi
A város központján egy eme

letes ház sürgősen eladó, H‘/0 
kamatot tisztán hoz. — Bőv. 
a kiadóhivatalban.
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A leg jobb  e rö s itö sz e r  
gyomorbetegeknek

oraor lm tér-
gy tu ii i id tg

is olyanoknak, kik meghűlés folytán vagy a nyom 
bélésé, hiányos, nehezen emésztheti, tu'inelec vaev 

ételek élvezete által
gyomorkatarrhusban. gyomorgörcsben, gyomor

fájdalmakban, felfúvódásban stb szenvednek,

Dr. ENGbL BALDRIANUMA.
Baltiliaiium oly gyomorbajoknál melyek még fejlődésben 

vannak ktlünöjiatásu jó gyógybor, mely a baj mind n utó- 
álmatlanságot, szédülés! rohamokat.hatását, mint 

szorulást megszünteti.’
Legjohb Szamosborból, Baldriancsepekből. cseresznyenedv

böl es rhebarbarábol való összetétel* re való tekintettél székre
kedésnél is kedvező hatású a szer és tg> úttal az ember eiiesz 
szervezetere erősítő hatással bir.

A Dr. Enyel fele Baldiianutn. e^yá taluhan nem tartalmaz ár
talmas anyagokat és igy gyenge emberek és gyerekek hosszabb 
használatnál is könnyen emészthetik meg.' Lgalkalraasabb 
reggel éhgyomorra és este lefekvés előtt likőrős pohárnyi 
mennyiségben bevenni. Gyerekeknél és gyengébb embereknek 
megfelelő mennyiségű vízzel bigitják és cukorral édesítik a 
Baldrianumot l

Dr. Engel féle Baldrianum Mfgyisrertzng ö-szcs gy égyszrr- 
tátaiban, drogériában és a szakmába vágé jobb üzleteiben 
üvegekben á K 3. es á K 4.- Kapható: Sátoraljaújhely, 
Király beimre, IVein, Sárospatak, Tolesva, Olaszliszka, Tokaj, 
Szerencs, Mád, Tállya, Tarczal, Megyasszó, Gálszécs, Tőkete- 
rebes, Bodzásujlak, Nagymihályr, Varannó, Hornomra, Sztropkó, 
Sainna, Mezőlaborc, stb. gyógyszertárban úgy mint Magyar- 
ország ősszf s nagyobb és kisebb helyeinek gvógyszené.raibnn,

A gyógyszertárak Saujbelyen aronki\ii' 3 üvegtől felfelé 
eredeti árakban szállítják a Dr. Engel féle Baldrianumot Magyar- 
ország összes helyeire.

Óvakodjunk az utánzatoktól.
K ifc jcae tlcn  Dr. E n g e t-file  B a ld ria n u m  kelendő.

NIGHIN
( F c r n o l e n d t )  

a l e g j o b b  c i p ő k r é m
MlxUsOU kapható 

A W*-l Tmdin»a klAlUUMB ■nap érvaiiM) kltnŝ tva

Védjegy: „Horgony".

A L in im en l. C apsici com p., 
a H o r g o n y - F a in-Expeller

pótleka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már sok év 
óta legjobb "tiek bizonyult köszvénynél,
............  osuznái *‘s meghú’c .éknél. .............

F lg j olnieztelós. S l.iny hamisítványok miatt oe- 
vásárláskor óvatosuk h ívőnk o-> • s.tk olyan eredeti 
üveget fogadjunk el. nuly a,.Horgony* •• Ijegygjrel 
és a Rluhter cégjegyzés-t i ellátott dobozba van 
csomagolva Ára üvegt kbci. K .80. K 1.40és K2.— 
és úgyszólván minden _-y gyszortirban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógjszerészné1. BudapestO lftichtergySgyiZtrlSra a ; „Arany oroszlánhoz"

P rág áb an , Kü.sabethstrasse 5 neu. »

B B B B B B B B B B B B B B B B £ g B I ( a
KI

az é tv á g y a t  nem  ro n tjá k  
és  k i tű n ő  ízű e k .

Doboza 1 K. éh 2 K.
Próbadoboz 50 fillér
F o -  ős s z é t  k ü ld é s i  r a k tá r

Megfojt ez az átkozott „ \ 7 » c l o r “ 
köhögés gyégyszerlér

Bpest, VI. Váci-kCiti 1 7
Kapható Sátoraljaújhelyben.- Kádár Gyula, Hrabéczy 

Kálmán drog., Kincsessy Péter, Widdrr Gyula. Honion* 
nán : Szekerák Aladár örök., Fábián Ari old. Nagy mihály • 
Kronovits Miksa, Rácz H urik , Tolva) In.re. Séroípatak 
Alexander Béla, Kellncr Károly S flrr jló : Duka Tiavdsrnál 

Tarczal: Topcrcrr A. gyógyszertárakban.

a

B
Egger mellpasztiIá1 

csakhamar 
n i i i ) c g ) i l o t t

HA ON
nem tud enni, ha rósz* 
szül érzi magit, biztos 
segítséget hoz az or

vosilag kipróbált
KAISER-féle gyomor

Fodormenta-Karamellák
Jó étvágyat k;tp, a gyom
ra ismét hdyre jön és 
megerősödik. I rissitő és 

élesztő hatása által 
nélkülözhetetlen utazásoknál. 

I Csomagja 20 és 40 fillér
Kapható : Widder Gyula
gyógyszertárában és Hra- 
beczy Kálmán drogériában.

SRLVAÍDR
GOMMI ŰIKtf

VILÁG C Z IK K
UTÓlíRMETmtM 
TAftTÓXÁW I

Kopaszság, 
hajhullás, 

bánilás elleni 
'Zf'r ,.Evoe“ erősíti és frissiiti a fej
bőrt, erősíti és elősegíti a haj növe- 
'ését. Kgy nagy üveg ára, igen ki 
adós, 5 korona, bárom üvegé 12 ko 
róna. ,.Evoe“ csoda-crém ránc, vim- 
merb redő, bőratka ellen. Nagy tegely 
4 kor. ..Evoe“ kelet szépítő szappan 

1 korona. Utánvéttel 
Az „Evoe“ társaság főraktára: 

J. BALOGH Wien 
1 1/644, I’raterstra>se Nr. 57,

MüíENl/TT KATHATd

OLAJFESTÉSZETHEZ
szükséges kellékek :

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

nagy választékban kapható:

Landesmann M iksa
könyv-, papir-, író- és rajzszerkereskedétében 

Sátoraljaújhelyben.

X SALGOTARJANI 
kőszénbánya R észvénytársulat

sze'ntermékei (szobafütésre es ipari czélokra)

KLAR és NEUMAN cégnél
Sátoraljaújhely

rendelhetők meg. Ugyanott legjobb minó'C'gü apró és 
durva szemű kétszer mosott kovács szén és koksz 

valamint p orosz briket kapható.
Superfosfát-mú'trágya Káli-só

L
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RAKOVSZKY SÁNDOR
tisztit és fest b i l i  fs  a lka lm i díszes női ruháka t selvern csipke b louzoká t. pongyo láka t, ru h a -a ljaka t, kosz tum -
____________ ruh ík u fth ő r  boát m uffo t, csipke fíiggönyöket. közi m unkáka t, fé r f i-  és g y e rm e k -o lto n y o k e  ,
-------------------------------  fehér szövet-m ellényeket. Tisztítást sürgős esetben 24 óra alatt végez szavatosság mellett
T - T .  r  „ - T - mindenféle női és férfi ruhákat, gvapju szövetet, selyem kelm éket tetszésszerinti színekre. G\asz- P S T ruhák soron k ívü l festetnek. Guv rirózásra elfogad m indenféle ruha-szoveteket, se lym et es re fo rm á tus

----  napi palástokat. Míves i ártfogást kérve, kiv?lá tisztelettel _
l í A K O V S Z I v ^ ’  S A M J O R

kelme ét ruha festő és vess tisztító Sátoraljaújhely, Bercsényi- 
utca 5. szám. Csirke piac). Saját ház.

családi

varrógépek
n  1 c- fr  t  <> h c- I t-  t  o  h  e  1> l> e  k  !

Csakis cégünk üztcteiben vagy azok 
— ügynökei utján vásároljunk —

Singer Co. varrógép részvénytársaság
Sátoraljaújhely Szécsenyi tér 4.

Egy a fehérnem ütöm éshez v a ló  utasítást 
ta r ta lm a z ó  füzet bá rk inek  ingyen k iada tik .

Kassai Jelzálogbank r, t. áruosztálya
N  a g  y  m i h á 1 y.

Gazdák! Ipartelepek! Kereskedők!
Kényelmes lefizetésre, olcsó árak és teljes szavatosság mellett szállítunk elsőrangú

gazdasági- és ipari gépeket, cséplőkészleteket, benzin-,nyersolaj- és szivögázmotorokat és lokomobilokat
Eredeti amerikai Mc. Cormick-féle „MiLVAUKEE“ jegy ü kévekötő- és m arokrakó aratógépek, fükaszálógépek, gyüj" 
tfigépek és tárcsás boronák, továbbá kanalas- és tolókerék rendszerű vetőgépek, ekék, boronák, szecskavágó- és répa
vágógépek, járgányok, közlőmüvek, kézi- es járgány-hajtású C SbPL uücPE K , valamint BENZINLOKOMOBILOK
s állandóan raktáron vannak és — ez utóbbiak tizemben is — bármikor megtekinthetők.

Igen előnyös árak  mellett ajánlunk csakis elsőrendű minőségben

porosz sziléziai kőszenet, kovácsszenet és kokszot, 
első osztályú tűzifát, nyersolajat motorhajtásra,

gép-, motor- és hengerolajat és kenőanyagokat,
gépszijat, zsákot és ponyvát és mindenféle 

gazdasági és műszaki c ikket
Foglalkozunk továbbá államilag ólomzárolt igen szén LÓHERE és LUCERNA-MAG és etrvéb VFTtiMAfi- 

VAK, továbbá SZALONNA eladásával is és a M űtrágyát Értékesítő Szövetkezet képviselőiét bírjuk mindenféle

műtrágya eladására Zemplén, Ung és Szabolcs vármegyék területére.
Zemplénmegyci kizárólagos képviselői, illetve elárusítói vagyunk a Miskolczi és Társa piszkei gyárában a leg-

ujabb szabadalmazott eljárás szerint hé- XERRENOL SZabadalmazott asbest-cem ent palának és kivá- 
szult és kitűnően bcvá.t tetoledoanyagnak a 1 T V /L e  níUra készséggel szolgálunk felvilágosítássá és sí in
lattal e palával való fedésre vonatkozólag, akár közvetlenül, akár pedig járási képviselőink utján “ .....................1
Összes cikkeinkről szóló felvilágosításokkal és • • . c c  . , l t : , 7 . , r t r n  . jl
egelesóbb árajánlatokkal készséggel szolgála ^ A o o A I  Jh L Z A L O u B A N k  R. I \  Á R U O S Z T Á L Y A  N̂ QY,V' IĤ LY\Z»cnipicn nij

Nyomatott Landesmnnn Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhelyi
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