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Uj veszedelem.
Megint bajt hoz
nak a Hegyaljára.

Leszállítják a ma 
zsolaszőlő vámját.

Az egész országot a kormány 
választójogi javaslata tartja izga
lomban. Akiben csak igazságérzet 
van, megbotránkozik azon a sze 
mérmetlen jogfosztáson, amelyet 
a kormánynak a választójogot 
megszlikitő s minden erőszak, 
visszaélés számára tág kaput nyitó 
javaslata tartalmaz.

S amig felháborodunk ezen a 
cinikus merényleten, amig meg
undorodunk az erőszak és becs
telenségek szennyes uralmától, s 
amig kuzködünk a gazdasági kü 
zösség révén nyakunkba zudult 
pénzügyi válsággal: észre se vesz- 
szűk, hogy más oldalról is milyen 
gyilkos csapást készül mérni leg
fontosabb érdekeinkre s megél
hetésünkre a kormány.

Ez a kormány csak nyomni, 
rontani, nyúzni tudja az országot, 
de érdekeit megvédeni s- hol se 
képes. Nem is akarja. Ot Bécs 
nem az ország érdekeinek védel
mére, hanem az osztrák akarat 
szolgálatára fogadta fel. A kor
mány tehát legfőbb kötelességé
nek ismeri Vakon teljesíteni min
dent, amit Bécs parancsol neki. 
Hogy az országot megnyomorítja 
vele, azt ő egy csappet se bánja.

így tesz most a Hegyaljával. 
Tudjuk, hogy egyik legnagyobb 
átka volt a Hegyaljának a sok 
hamis asszubor. ezeknek a ha
mis boroknak a készítését meg
könnyítette a görögországi ma
zsolaszőlő könnyű és olcsó beho 
hozatala.

Eveken át folytatott nagy és 
nehéz küzdelem arán sikerült vég
re elérni, hogy erősen felemelték 
a mazsolaszőlő vámját, úgy, hogy 
ez által legalább erről a részről 
elhárították a borhamisítás vesze
delmét.

Az osztrák kormányok s a 
külügyminiszter azóta is folyton 
kísérleteztek, hogy a mazsola 
vámját leszállítsák, de a magyar 
kormány ennek mindig a legerő
sebben ellenállt.

Most, hogy ez a piszokból 
született s Bécsnek engedelmesen 
szolgáló kormány uralkodik, el 
érkezettnek látják Bécsbcn az 
időt, hogy ezt a csapást is rá
mérjék a magyar nemesbor ter
melésére.

Vámszerződést akarnak kötni 
Görögországgal. Ausztriának nagy 
érdeke ez, mert a diadalok által

megerősődöt s meggazdagodott 
Görögország igen jó piaca lenne 
az osztrák ipari cikkeknek. Gö
rögország szintén hajlandó rá, de 
persze csak úgy. hogy viszont az 
ő termékeit is olcsón bocsássák 
be Ausztria és Magyarország te
rületére. Első sorban a mazsola
szőlőt.

Ausztria ebbe ssivesen bele 
megy. Neki nem árt, akárhogy 
özönlik be e görög mázsáin, 
mért neki nincs asszubor termése 
amit tönkre tegyen. Magyaror
szágnak rendkívül sokat fog ár
tani, különösen a Hegyelját 
tönkre teszi. De azt Bécsben 
nem bánják. így magy ez, mióta 
közös vámterületben vagyunk, 
mindig. Ami előnyt a vámszerző 
désben az egyes államok adnak 
Ausztria iparának, azt mindig 
Magyarország fizeti meg, mert 
mindig olyan kedvezmányt ád 
érte cserébe Bécs ami Magyar- 
ország rovására megy.

Tehát a külügyminiszter s az 
osztrák kormány megegyezett 
Görögországgal, hogy vámszerző
dést kötnek, s többek közt leszál 
litják nagyon alacsonyra, majd
nem semmire, a mazsola vámját.

A magyar kormányt meg se 
kérdezték. Annak egyszerűen ki
adják a parancsot, hogy ezt vagy 
azt csinálja.

S meg fogja csinálni. Módjá
ban van. Még az országgyűlés 
elé se kell vinni. A múltkor, szu
ronyok fedezete alatt, ellenzék 
nélkül „törvényt" hozott a mun
kapárt, amelyben felhatalmazta a 
kormányt, hogy a balkáni álla
mokkal szerzőoést kössön. Most 
hát már egyszerűen megcsinálhat 
ja ezt a kormány az országyülés 
megkérdezése nélkül.

S miután Bécsből úgy paran
csolják, hát természetes, hogy 
meglógja csinálni. S igy, azért, 
hogy Ausztria szabadon bevihesse 
Görögországba az ipari cikkeit, 
tönkre lógják tenni a nagy nehe
zen lábra állított magyar aszsubor 
termelést.

Ezt már be is jelentette a ma
gyar gazdaszövetség [gyűlésén a 
kormány. A földművelési államtit
kár (nem Kazy, mert ahol komoly 
dolgokban kell a minisztériumot 
képviselni, őt oda nem küldik, 
hanem Ottlikj beszédébenjelezte. 
hogy a mazsolaszőlő vámja le 
lesz szállítva.

Látva a nagy felháborodást 
kezdett ugyan mentegetőzni, hogy 
nem lesz eboől baj, mert Ma
gyarországon úgyse szabad éde
sített bort csinálni, Ausztriában 
meg mint földművelési államtit. 
kár a Hegyalja megrontásához.

írjon fel a gazdasági egylet, 
írjon fel a vármegye, kövessünk 
el mindent, hogy ezt az uj csa 
pást elháríthassuk magunkról I

Lejtőn a
munkapárt.

A munkapárt elérkezett dicste
len életének utolsó epochájához. Ha 
végigtekintünk a munkapárt rövid 
életin, megállapíthatjuk, hogy más 
sorsa nem is lehet, mint a pusztulás, 
<i megsemmisülés. Már alakításakor 
magabiii hordta a pusztítás csiráit. 
Minek köszönhette létét? Annak, 
hogy a bécsi udvarnak szüksége 
volt egy magyar partra, a melyikei 
a nemzeti törekvéseket letörni sike
rül. Kijöttek Bécsben, hogy az ál- 
a'kotmányosság leple alatt könnyeb
ben boldogu llak, mint a nyilt ab- 
solutizniussal. A burkolt abso utiz- 
musnál a jóhiszemüekkel és naivak
kal el lehet hitetni, hogy itt alkot
mányosság van.

Az eszközök, a melyekkel harc
ba mentek, megfeleltek ennek a 
dicstelen célnak, Mindenki tudja, 
hogy az ország hangulata a legutol 
só választás idején, mint már hosszú 
évek óta, — ellenzéki volt. Jött  
azonban a sok pénz, amelyről Désy 
Zoltán már megmondotta nézetét, 
honnót eredt — és a ho1 a tömén
telen pénz nern segített, ott volt az 
erőszak, a press/ió, a megdolgozás 
.-okféle neme. Ahol mindezek nem 
segítettek, ott érvényesült a válasz
tási elnökök machinatiőja, a kik 
valósággal zsenialitást fejtettek ki 
abban, hogyan lehet kijátszani, meg
térülni a törvényeket.

Ezeknek az eredője lett egy 
párt, melyből az öná lóságnak és 
függetlenségnek még a szikrája is 
hiányzik. Vakon követi vezéreit. 
Semmi közük eszmékhez, meggyő
ződéshez, zso’dosok a tagjai, kik a 
mandátumokat szolgálják tueg sza
vazataikkal. Az egész parlamenti 
éiot, a többségi elv csak fictio, nem 
a többség akarata, hanem egy pár 
oligarcha akarata érvényesük Ep 
oly vakou követi most Lukácsot, 
mint Kliuent. Oly lelkesedéssel es
küszik Tiszára, mint a hogy fog es
küdni X re, a ki ezek után jön.

E párt élete csak szánalmas 
vergődés v o ' t ; a bécsi udvarral 
szemben sorsa csak megalázkodás. 
Iletvenkedve követeli a készfizető- 
s k felvételét, hogy az első szóra 
megjuhászodjék, A rozoluciónál az 
Istennek sem engednek és elég volt, 
hogy a parókás Auffenberg szembe
szálljon velük.

A véderő vitánál még az álar
cot is e'dobták és a legbrutáiisabb 
bevallottan is törvénytelen eszközök
kel, fegyveres erővel keresztülhaj
szolták a véderőjavaslatot. Megsza
vaztak nem is milliókat, de miliár- 
dokat a nélkül, hogy a nemzet 
jogairól még csak beszélni is mer 
tek volna. Rorabadöntötték a par
lamentarizmust, tönkrem .gyarázták 
legerősebb alkotmanybiztositó tör
vényeinket.

Most azonban olérkezett élotük 
utolsó korszaka. Saját hazugságaik 
fojtják meg őket. A választások 
alkalmával a kevésbhé emberisme

rők és a jóhiszemüek között azzal 
értek el némi szimpátiát, hogy ki
jelentették a miniszterik, ólékön az 
akkori miniszterelnökkel, hogy a 
kibontakozás csak az általános v á 
lasztójog alapján képzelhető. Elér
kezett az idő, hogy ígéretüknek 
helyt álljanak. Ekkor a frázisok 
hangoztatása mellett, leteszik a ja
vaslat megalkotásának sorsát, a 
népjogok kiterjesztésének legádázabb 
ellensége kezébe: Tisza István ke
zébe. A legjobb ut ez arra, hogy 
eltemettessók a nemzet ügye. Beter- 
tesztetett egy javaslatot, a moly 
nem kiterjeszti a népjogokat, ha
nem ellenkezőleg mindent elkövet 
a választói jogosultság megnyirbá
lására.

Hogy mily rossz e tervezet, 
legjobban mutatja, hogy még a 
munkapárt egy néhány tagjában 
is felébredt a mélyen alvó lelkiis
meret. Még ezek a tág lelkiismeretű 
politikusok sem tudjak aláirni, amit 
a kormány választói tervezetével 
akar. — Megkezdődtek a kiválások 
— élükön a miniszter. Napról-napra 
jelentkeznek a disszideusek, — mint 
a hogyan 1903 bán ezek jelezték a 
szabadelvű párt összeomlását.

Ne legyünk azért optiuisták. 
Legyünk elkészülve, hogy a haldok
lás hosszú ideig fog eltartani. Fel 
fognak ezek használni minden esz
közt, hogy életüket ideig-óráig 
fenntartsák. Valljuk be, társadat 
műnk gyenge a függésnek ezer és 
ezer a szála és ezt a kormány jól 
ismeri, — a történelem azon taní
tásából, hogy reakciót lehet ideig 
óráig erőszakkal fenntartani, de 
állandóan nem. Az eszmét, a liberá
lis, demokratikus haladást semmi 
sem tarthatja fenn a rohanó utjá- 
ben !

Dr. Bognár Oszkár.

M a j d .
m e g s z o k j  u k

Ebben a szomorú pénztelen vi
lágban végre megtalálta mindenki a 
maga nehéz helyzetének a magya
rázatát. Mindennek a háború az oka. 
Ez ma mentségnek olyan népszerű 
és elterjedt szólló ige, mint amilyen 
orvosságnak az aszpirin. Mindenki 
beveszi és a legkülönbözőbb bajokra 
veszik be. Soknak használ, de sen
kinek sem árt. így vagyunk most a 
háborúval is. Minden bajnak, bánat
nak az oka háború, egyelőre csak a 
balkáni háború, de amellyel már kö 
zeli rokonságban vagyunk. Mindenütt 
panaszkodnak, mindenütt keseregnek 
sóhajtoznak : igy a háború, meg 
úgy a háború. 11a valaki a kávé-ház
ban búnak ereszti a fejét, senki sem 
kérdezi mi baja, persze a háború . .  . 
Nincs pénz? Persze a háború. Kosz- 
szül megy az üzlet ? A háború. E l
sején nem fizetik a részleteket, mert 
hej, haj : % háború. A számlás em
bernek már zug a feje, mert min
denütt azt hallja . háború. A mulató
helyeken álmosan dü'nek .fejjel a 
pezsgőhütőbe a pincérek. A kocsi 
„Standokon" gyökeret ver a lovak 
lába. Nincs sehol a régi forgalom, 
mert háborús világot élünk, min-

L npunk  mai vzám a A  oldal
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denki fél a háborútól és mindenki 
körmönfont következtetésekkel ijesz
ti a szomszédját, barátját, ismerősét. 
Éhez az általános hosszantartó és 
szűnni nem akaró ijedelemhez az az 
egyetlen kárpótlás, hogy végre meg
van a nehéz helyzet ku'csa, máskor 
is volt már nehéz helyzete az em
bernek, de akkor hiányzott a ku '
csa, a magyarázata. Most mindenki 
tudja, hogy mindennek a háború a/ 
oka. Es lassan-lassau hozzászokik az 
ember ehhez a nehéz helyzethez i<. 
Egy kicsit osöudestbben, egy kicsit 
tartózkodóbban minden megy a maga 
utján, amerre szokott menni. Szóval 
a nehéz helyzetben többó-kevésbbé 
mindenki átéli az egyszeri falusi 
szatócs tragikomikus legendáját, 
amely, mint ismeretes, arról szól. 
hogy a jámbor szatócs, aki az Isten 
áldásához csak egy csomó éhes gye 
rek alakjában jutott, egyszer amikor 
már nagyon taposta a gond és fo!> 
togatta a keserűség, elment hitsor- 
sosainak az imaházába és ott olyan 
buzgón imádkozott, hogy joggal h i
hette, hogy Isten végre szóba áll 
vele. Es amikor vége volt az isten- 
tiszteletnek, és már mindenki haza 
ment, a jámbor szatócs oda sorapoly- 
gott az oltár elé nagy lelki föllen
düléssel igy kiálltott fel :

— Istenem ! Meddig fog még 
ez a helyzet tartani ?

A templom szolga ott settenke
dett az oltár mögött és megsajnálta 
az együgyű embert. Ft lelt neki.

Még egy évig.
— Es aztán mi lesz ? — kér

dezte a szatócs, aki most már ki
váncsi volt a többire is.

— Azután — felelte a miszti
kus hang — megfogod szokni.

Ez az allegória szóról-szóra be
teljesedik most a háborús világ miatt 
panaszkodó embereken. Mert ha 
még sokáig tart ez a nehéz helyzet 
— megfogják szoknil

Az újhelyi sakk.
(U-ik közlemény.)

Konferánsz elmondja nikás.
Ezúttal a színhely a Dubay ele

gánsan berendezett czukrázdája. Es 
mindjárt az ajtó mellett jobbra is, 
balra is állanak asztalok, de nem 
ezekről az asztalokról lesz itt szó, 
hanem egy asztalról, amely közel 
áll a kályhához. A házas- és a há* 
zatlan, a szegény- és gazdag olvasó 
ezúttal is hamar fogja kitalálni, hogy 
itt leginkább az öregebb sakk ge
nerációról van ssó. Araig a központi 
kávéházban leginkább a fiatal gárda 
van képviselve, itt a Dubay czuk- 
rázdában a régi gárda foglal helyet- 
és sakkot. Hogy öregekről van szó, 
az már onnan is látszik, hogy érzé
kenyebbek, fázóbbak, a kályha mel
lé húzódnak. A régi gárda legnép
szerűbb, legtipikusabb tagja, a jó 
öreg Schön Yilraes dr. bácsi már jó 
néhány éve a menyekben sakkozik, 
rágicsálva egy finom havannát. Öt 
ott sem tudjuk másképpen elkép
zelni, mint a sakkasztal mellett. 
Még jól emlékszem, kicsiny fiúcska 
valék és az a nagy megtiszteltetés 
ért, hogy vele sakkoztam. Persze 
lárapalázas voltara és — rossz hely
zetbe kerű|tem, nagyon fájt nekem 
és clszomorodtam, mire az öreg dok
tor bácsi igy szólt hozzám, ne bú
sulj öcsém, az igaz „keine Ililfe, 
aber béi (Jött ist (inadé majd talán 
a második parthiet . . . Ezt már én 
nyertem meg, a harmadikat a ne
gyediket is, azóta nem volt szeren
csém vele többé játszhatni. Nem szólt 
egy szót sem, de látszott rajt), res
tellj, hogy egy gyerek megverte. 
Ha majd meghalok, nem fogotu abba
hagyni a dolgot, felkeresem a jó
ságos doktor bácsit és kiforszirozom 
a revanzset, és én, mint kezdő a 
túlvilágon, bizonyára kikapok tőle. 
— Tudora, őrüloi fog ennek.

Idő járt évakkel ezelőtt Tóm 
csányi bácsi is, a szenvedélyes — 
kibicz. Már fél, egy órakor ott ült 
a czukrátdában és rendezte a já té
kot, toborozta a partnereket. Kéme-

tes magyarsággal a győzőhöz és a 
legyőzötthőz volt mindig pár szava, 
tréfás és biztató. Csibukozui aaokot, 
anélkül egy pillanatig sem tudott 
kibiczelni. Játszani csak nagy ritkán 
szokott, ha valami hóvihar miatt 
nem akadt partner. Nem lakik már 
Újhelyien és az kimaradónak iga
zán sajnáljuk távozását.

Jelen apró cikkemben! csak 
azokról teszek említést, akik már 
nem sakkoznak, nem is kibiezelnek. 
Negyon raegfogyott a régi gárda, 
kimaradt a lelkes sakkaar.it az 
előkelő, finom Szeghy Gyű a is. 
Elvezettel kibiczeit csakúgy sugár
zott az arcza, ha egy neki tetsző 
huzá-t látott. Meg-mug veregette a 
játékos vállát és ahogy kimondta a 
szót, hogy ez, vagy az a húzás j - 
nem-e, mindenki kompetensnek 
fogadta el. Az örökké fiatal öreg ur 
szintén lassankint elmaradozott és 
már pár éve nem kibiczel,

Rápolthy Kálmán, jelenleg őr 
nagy Brassón is eltávozott innen 
áthelyezése folytán. Mély gondolko 
zásra, jó ját  ko s . Sokszor du titántól 
késő estig sakkozott e sorok Írójá
val és a szintén már itt nem tar
tózkodó nagyon jó sakkistával 
Bettelheim Somával. Jellemző ' ü i 
rá nézve, mint nagyon sok sakkis
tára, hogy egy ültében 30—4') 
cigarettát szívót el és szomorú 
magyar nótákat dudolgatott vagy 
fUty irészet játékközben. Ritka jó 
szivü és jólelkii ember, a katonák 
bálváuyozták, imádták, de ha va
laki sakkban megverte, ami nagyon 
ritka eset volt, három napig Is ha
ragudott rá. De a negyedik napon 
ő jött revancsot kérni.

Egyelőre ennyi és ha nem tu- 
iá jak nagyon unalmasnak, legköze
lebb folytatom.

A kormány
borvásárlásai.

Nagy büszkén hirdetik hivatalos 
tudósítások, hogy a kormány az 
idéu megint UH) 000 korona ám 
bort, vásaroit a llegyalján.

Nincs mit dicsekedni vele. Nem 
ez kell nekünk, hanem a borküzrak- 
tár. Evvel mi lesz már? Felépitet 
ték, mért nem nyitják m g ?  Milyen 
jó lenne, ha már most be vihetnek 
oda a koraikat a gazdák s kaphat
nának ró előleget ! Erre van szük
ség nem a borvasárlásra,

Hiszen igaz, a borvásárlás is 
jobb mint semmi. Ez is haszna 
valamit. Bar a kormánynak tuég 
többet használ, mint a Hegy alján, k 
mert pl. az a tavaly megveti
250.000 korona áru bor most már 
legalább 4<X),000 koronát ér. lloi 
van az államnak még egy üzlete, 
amely ily pompásan jövedelmez.

S mért Csak 100 000 körömién 
Aettek az idén ? Tavaly 250,000 
koronáért vettek s u;.t Ígértek, 
hogy az idén 500,000 koronáért 
fognak venni. Hat hol a többi
400.000 korona?

S mórt csak ó bort vettek az 
idéu. Evvel nem sokat segitennek 
azokon a gazdákon, akik az idei 
bort nem tudják eladni.

Azt mondják : az idei bor véte
lére majd február végén kerül a sor, 
Miért ? Ha akart id--i bort venni az 
á lám, azt feltétlenül nőve rnberben 
szigorúan ki lesz mondva, hogy u 
behozott mazsolát bőrkiegészítésre 
nem szabad hassniilui, — de bizony 
evvel sí nkit se ny ugtatott meg. Mert 
ki az ördög képes azt ellenőrizni, 
hogy hová és miért használják a be
hozott mazsolát? Meg az osztrákok 
nem is igen fognak igyekezni ellen
őrizni, mert semmi érdekük sincs 
benne.

Igaz, hogy Magyarországon el 
van tütva az édesített bor kiegészi 
tése. Do Ausztriában szabad. S 
most olcsón behozhatják a mazsolát, 
akkor fellendül ott ez az „ipar“, s 
úgy elárasztják onnan Ausztriai is, 
Magyarországot is édes borokkal,

hogy a magyar asszubor termelés 
belepusztul.

Nyomban* Uttlik á'lamtitkár után 
fel is szólalt a gyűlésén Bernát Béla 
s az egész gazdaküzÖnség zajos he
lyeslés közt tiltakozott a m izsolavára 
leszáliitisa ellen. Beszédének kivo 
natát a „Köztelek** oyonián itt kö
zöljük :

Bernátli Béla meglepetéssel vett 
tudomást az államtitkár felszóla
lása n  • :i arró , hogy a  felhatal
mazási törvény alapján a görög 
kereskedelmi szerződést is meg
akarják kötni. Szóló nézete szerint 
ez a tény alkalmas volna arra, 
hogy a Tokaj-Hegyaljár a tönk 
szélért) juttassa. Még a \ \  ekerle- 
kormány idejében az akkori kül
ügyminiszter mindent elkövetett a 
szerződés megkötése érdekében, 
d * Darányi minisztersége alatt a 
magyar  gazdák érdekeit sértő tör- 
v nv nem jöhetett létre. (Úgy 
van!)  Amennyiben a görög keres 
kereskedelmi szerződés megköt 
telik és a mazsolaszőlő vámját 25 
koronára szállítják le, hogy ezáltal 
a mazsolaszőlő Ausztriába özö 
nöljék és ott gyártsák a tokaji 
borokat, kétségtelen, hogy az a 
Tokaj-Hegyalja teljes megsemmi
sülésére fog vezetni. Utal szóló 
azokra a nagy küzdelmekre, ; me 
iyekkel a Tokaj l legyalja rrgene 
mrálása járt s erre való hivatko
zással is, mint ezidőszerint Tokaj- 
IIegyalja egyik képviselöj-*, a szer
ződés megkötése és ezáltal a To
kaj-Hegyalja tönkretétele ellen a 
legerélyesebben tiltakozik. (Elénk 
helyeslés.)

*
Halával tartozunk Bernáth Bé

lának, hogy mint mindig, most is 
nyomban sz ít  emelt a llegyal ja 
védelmére. De meg kell mozdulni 
az egé-z Hegya'ja közönségének s 
a legerélyesebben ti Ukezni az 
ellen, hogy az osztrák érdekek k« d 
véért megrontsák az egzisztenciát. 
Követelni kell a hegyaljai képvise
lőktől, különösen Kazy Józseftől, 
hogy minden erejükkel akadályoz zá.. 
ezt meg. Mégis furcsa lenne, hogy 
Ujhely képviselője járu’na hozzá, 
kellett volna, mert akkor volt szük
ség az árak fe hajtására s rnegszi 
lárditására. Mindig novemberben kel: 
történni az állami borvásárlsának. 
akkor lehet azoknak közvetett hasz
na azokra is, akiktől nem vesznek. 
A februári borvásárlás már csak eső I 
Után kópéin eg.

A tavalyi Ígéret szirint az id■•ni 
m ‘g 400.(KX) koronáért kellene az 
államnak bort vásárolnia. Lássuk mi
nél előbb I

Vagy ez a p nzt is elköltötték 
a Tiszát őrző c endőrökre és detek- 
tivekre ?

hatóságok véleményét kéri, hogy 
minden vidék speciális visszonyai 
megismerve, azoknak megfelelően 
tegye meg a maga intézkedéseit.

Ha hozzánk is lejön a rendelet, 
nagyon helyesen tenné a vármegy e, 
ha az adandó válasz megalkotása 
előtt kérdést iutézne Sátoraljaújhely 
város tanácsához. Sajnos, a piac drá
gaságát mi súlyosan érezzük és a 
mi városi tanácsunk legélénkebben 
,'ilágithat rá a piaci drágaság okaira.

Hallgassa meg a törvényhatóság 
Sátoraljaújhely közönségét, hallgassa 
meg a járások főszo!gabiráit és ak
kor módjában lesz tiszta képét adni 
a zempléni piac drágaságának és az 
ezt Iőidéző okoknak, nekünk pedig 
>zegény, piacról élőknek legalább 
reményünk lesz, hoiiy a piaci drá
gaság enyhülni fog.

ÍjIIvIji
Tisztelettel tudatom, 

Sátoraljaújhely és Zem- 
pléiivármegye n. é. kö
zönségét, hogy a

Schön  S á n d o r
úr vezetése alatt álló 
sátorai j a  újhelyi
f ió k ü z le te m e t
1913. évi január hó 15-én

B e s z ü n t e t e m
amiért is az ott felhalmo
zott áru raktár teljesen 
ki lesz

á r u s í t v a .
A piaci drágaság
kérdéséoen rei.dalét érkezett a foM- 
raivüiésügyi minisztertő: a törvény
hatóságokhoz. E rendeletben a kor
mány a piaci drágaság okait turul 
mányozza és a szerzett tapasztala
tok a apján kívánja megtenni a ma
ga intózked íseit.

Még a koalíció idejében a mi
nisztérium a beszerzett adatokból 
arról győződött meg, hogy az or
szágban aránytalanul oszlik meg a 
ttrrao'és. Egyes vidékeken ugyanis 
a termel s, bizonyos ágaiban In - 
produkció mutatkozik s ott annyira 
leszáll a termények értéke, hogy 
a ig érdemes vele vesződni.

A rendelet arra törekszik, hogy 
az eg>es piacok szükségletéhez ké 
pest mozdítsa elő a termelést, ahol 
niucs konyhakertészet, ott állami 
segítséggel állít fel termelő-telepeket., 
ahol fejletlen a baromfitenyésztés, 
ott szintén állami támogatást helyez 

ha kilátásba; a fogyasztó piacok szük
ségletével összhangba igyekszik hoz
ni a termelést és az állattenyésztést 
A rendelet ezáltal ve i a piac drá
gaságát enyhíteni és most a törvény

női divat, fehérnem ű és 
szőnyeg áruház

Miskolcz.

S Z Í N H Á Z .

Daudet Alfonz, a halhatatlan 
franci* zseninek 4 felvonásos szín
müve. Gyönyörű darab, tele igazi 
művészi értékkel. Alakjai meste ren, 
zseniállitással megrajzolva annyira, 
hogy hirtelenében úgy tűnik fel, 
min'ha az igazi életet látnók magunk 
eiőtt apró- és nagy keserűségeivel 
felvonulni. Alrányi Emil az eredeti
hez híven gyönyörű nyelvezettel for
dította a d irabot, melynek szépsé
gei. kUönöseti a I l l ik  és IV-ik fel
vonásban domborodnak ki. A közön
ség a 111-ik felvonásban előforduló 
n.«gy szereimi jelenetet  és a negye
dikben a nagy szerelmi bucsllzást, 
szinte lé'ekzetét visszafojtva halgat- 
ta végig. „Legvauel Fanny** szere
pében Saary Margit ezúttal legna
gyobb sikerét aratta igazi művé
szettel, megértéssel és átértésse

\
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játszva el a nehéz szerepet. Habár 
organuiua nem alkalmas a nagy 
drámai kitől ésekre, egyéniségnek 
varázsa elfeledteti ezt velünk és ami
kor őt látjuk ilyen szrepekben, eszünk 
ágában sincs jobbat kívánni. A kö
zönség hálás is volt neki és perce
kig tapsolta, háromszor is visszahívta 
a lámpák elé.

Jean Uaussin szerepében Baké 
Lajos is jó vo't és tekintve, hogy 
O áh Ferencz helyett b ugrott, nem 
vehetjük tőle ro>sz néven, hogy 
szerepét nem tndta kifogástalanul, 
bar igy is elárulta kvalitását. Na
gyon tetszett még, mint rendesen 
Nagy I ure, Fekete R izsi, Bakóné.

Igazi értékes estéje volt a tá r
sulatnak, melyhez hasonlókat látva 
a kösünség hálája sem fog elmaradni

Csők szanatórium Operette ujdon 
ság 3 felvonásban. Ugv láts/ik. a 
siker jegyében indul e hét. A műsor 
jól összeválogatott, sikeres darabok
ból áll. A „Csókszanatóriura". a fő
városban nagy sikert aratott:  a vig 
szöveg, a mulatságos, tréfás jelene
tek egész sorozata kacagtatja a kö
zönséget és a zene is kellemes, lágy, 
fülbemászó. Az operette személyzet 
nek ezúttal komoly sikere vo t T e
hetségük legjavával szolgálták a 
közönséget. Beleznay Margi', Sz* esi 
Emma pompásan játszottak és ki't-bb 
szerepében Hídvégi Margit csinos 
volt. A férfiak közül elsősorban Bakét 
Lajostkoll kidicsérnünk kicsi szerepé 
ben, amelyet kitünően alakított, S ir  
kady, Nagy Imre is nagyon jók voltak 
ezúttal Só!yorn Sándor is tet
szést aratott. Kissé félénken, kissé 
lámpaiázásan mozog a színpadon, de 
úgy látjuk, hogy hivatását komoly 
ambíció sarkalja és ha a kezdet ne
hézségein túl lesz, sikerei is meg
szaporodnak. Ez előadást a közön
ség nagyon szívesen fogadta és sok 
tapssal honorálta.

„Kis b a r á t n ő A könnyebb ope* 
retekből való. Sem a muzsika, sem 
a librettó nem valami su'yos. Apró 
semmiségekből összeállítva, két és 
fól órán keresztül, hogy úgy mond 
juk, untatja a közönséget. Ezen a/ 
unalmán a szerep'ők minden igye
kezete sem tudott segíteni; nem is 
vonzott csak félig telt házat.

A z Ostrom. Színmű 3 felvo 
násban és a szűk keret miatt a da
rabról csak annyit, hogy B 'rostéin 
irta. aki jelenleg a vi»ág szinrnüiro- 
dalmának atyamestere. A darab fő 
szerepe — férfiszerep, amelyet Bakó 
Lajos játszott. Több Ízben elismer
tük tehetségét, de nem hagyhatjuk 
megjegyzés nélkü1, hogy „állandóan" 
nem tudja szerepét, árui a darab és 
az egész előadás rovására megy, 
döczÖgüssé, vontatotta tevő ezzel az 
előadást. A darab sok szépsége 
mellett sem tudott a közönségnél 
nagyobb natást kellteni.

(Ismételten kijelentjük, hogy 
néhány „ur“ folytonos hangos meg
jegyzéssel kiséri az előadást *és ál
landóan „szellemes" módon kritizá ja 
a darabokat és az egyes jeleneteit 
meg a színészeket is, cseppet sem tö 
rődve a szomszédokká', akiknek egy
részt másvéleményük lehet,aztán nem 
miudig kiváncsiak „r igtöoitéletre," 
amelyet a színházban előadás közben 
mindenki saját magának megalkot, 
hat, de szomszédait zavarni nincs 
joga. Es bocsáson meg a „Sátor a ;ja 
ujliely t. szerkesztője, nem vagyok 
vele egy véleményen. Tetszést ki 
fejezni van joga egyeseknek, de nem 
tetszést nyilvánítani nem. Aki any- 
nyira élvezhetetlennek tartja az elő
adást az hagyja ott, de ne zavarja 
a többiek mulatságát. A Saujhely
t. szerkesztője szerint, ha nem tet
szik nekem a darab, jogomban áll 
fütyülni kezdeni is. Nohát végtele 
nül sajnálom, de ezúttal eltérőek a 
véleményeink és továbbra is kérjük 
a közönséget. szíveskedjenek az 
előadásokat, különösen a drámaiakat 
csendeben végighallgatni.

H Í R E K .

— Kinevezés. Lábos Elemér 
közkórházi napidijast a kórházi bi
zottság egyhangú javaslatára a 
vármegye a'isp inja gondnok segéddé 
kinevezte.

— Lelkészválasztás Az ujcsaná- 
>osi ref. egyház december 29-én 
közf l-viálltással Kőrössy István 
m ikkoshoty kai lelkészt válasototta 
meg lelkészévé,

— A premonteriek gyásza, Január
5 én huru t  el L* leszen Zubriczky 
F-óris érderaesült főgytnnáziumi t a 
nár és aranymisés á'dozópap. A rend 
eg\ik  legkiválóbb t igját gyászolja 
benne : 1832 ben született, mint bon
ved végigküzdötte n szabadsághar
cot, majd Rozsnyón és Nag\ váradon 
tanárkodon, 19')8-ban ment nyuga
lomba s mint a leleszi konvent tagja 
s az ottani országos levéltár őre fe
jezte be erdeiuekbeu gazdag életét

— Szőlősgazdák gyűlése A
vármegyei gaz. egyesülőt szőlészeti 
és borászati szakosztálya e hó 15-én 
— szerdán — d. e. 9 órakor tartja 
remi -s havi gyűlését s fogja tar 
gyalni a kormánynak az agrárául 
c-önök törlesztése tárgyában a pár 
amenthez benyújtott javas'atát. Az 
ügy fontossága megkívánná, hogy 
a szőlősgazdák miunél számosabb u 
jeleimének meg a közgyűlésen - 
most mikor még nem késő mond - 
nának véleményt a benyújtott  t 
vényjavaslat felett.

— Telekönyvi kirendelés.
igazságügy miniszter Karácsonyi 
nos szerencsi kir. járásbirósági 
tétszerkesztő telekkönyvezetőt s- 
kérelmére a buziásfürdői kir. j .r . * 
bírósághoz, — Dozsonyi Ferencz 
nagyigraadi kir, jarásbirósági l»■ t ■ f 
szerkesztő telekkönyvi vez- tőt a 
sz.»renc«i járásbiiósághoa hivatalból 
kirendelte.

— Kataszteri birtokivek Sátor
aljaújhely r. t. városnak kataszteri 
birtokivei az 1909. évi V. t.-c. ér
telmiben végrehajtott földadó ka
taszteri kiigazításból kifolyólag — 
újonnan lemásoltalak — azok az 
idézett törv. cikk 17. a és a t.-c 
végrehajtása iránt 19<4> vi 53501. 
szám alatt kiadott u ’a-itás 74 §-a 
értőimében a városi adóügyosztaiy- 
ban a mai napjói számítva 30 napi 
közszemlére ki lettek téve. Ért* n 
tétnek az érdekeit birtokosok, hogy 
az ezen újonnan lemásolt birtok ive
ket a kihirdetést követő 30 napi h - 
tár idő alatt a városi adóiig} 
tál} bán megtekinthetik, s az esett* 
ha azokban hibásan lennének be) 
győzve, az > 1 leni észrevételeik 
ugyan azok, azon ^időben a városi 
adóügyosztályban szóval vagy' Író 
ban beadhatják.

— Petroleum forrás Csapon Csap 
község teljesen lapályon fekszik, A 
legközelebbi, Ungváriéi Korláthel- 
raec fölé terjedő hegyek 25, a mun
kácsi és beregszászi tiegyek 49 km. 
távolságra vannak Csaptól a hegye
kig sehol sem találtak még p-*tr-5- 
leumuyomokat. Igy igen nagy feltű
nést keltett, hogy d- c. 24-én d. u. 
a ref. lelkés/.'ak nyugati szomszéd
jának kútjában petroltuiuos lett a 
viz. Eleinte azt hitték, hogy valaki 
petróleumot öntött a kútba, de 27 én, 
midőn a kutat kiakarták tisztítani, a 
kimerített vízben 2 ujjnyi magasságú 
petróleumot találtak s a vízzel ki
húzott petróleumot 2'|a bordóra b - 
csülték. A petróleumba mártott pa
pír élénk lánggal égett. Színe sz p 
fehér, csaknem viztiszta, igen ke
véssé sárgás. A kút felszínén állan
dóan apró légbuborél ok vannak. A 
kutat 1867-ben építették s eddig a 
legjobb ivóvize volt.

— A békéscsabai Kereskedelmi 
Csarnok a következő körlevelet 
bocsátotta ki: A nyomasztó pénz- 
iig)i vá'ság hatása alatt a Kereske
delmi Csarnok tagjaira kötelezőleg 
egyhangúlag elhatározta, hogy új
évkor a felek számlatartozásaiknak 
teljes összegbeu leendő kifizetésére

azzal kérendők fel, hogy ha a tar
tozásiak teljes összegben való kifi- 
fizetéso a számla kézbevételétől 
számított 30 nap alatt m *g nem 
történik, úgy a követelések Ivhaj- 
tá- céljából a Keresked órai Csar
nokra lesznek átruházandók.

— A palackok jelzőse. A bőit, 
sóit vagy egyébb szeszes-italt tar
talmazó zárt palackok mennyiségtar 
ta 'minak kötelező meg e ő'ése tár
gyában kibocsátott 91,912— 1911 sz. 
kereskedelemügyi miniszteri rende
let. mely 1913. január  1-én lép 
életbe, bor, sör és sz eszes-italok 
elárusitásával foglalkozó kereskedő 
ink szempontjából oly fontos intéz
kedéseket tartalmaz, hogy a kassai 
kereskedelmi és iparkamara szük
ségesnek tartja a kereskedői 
érdekeltségek figyelni t a rendeld 
főbb intézkedéseire ezúton is felhív
ni A reedelet szerint: Bor, sör vagy 
egyéb szeszes ital zárt pa ackokb *ri 
a részlet-(detai -) kereskedés kör 
ben csakis a tartalmazott ital törvé
nyes Űrmértékűén kifejezett in 'ny
í r s é g é n e k  megjelölésével s az 
ezen megjelölésért felelős személy 
□esól és telephely éi (ily enek m m 
tétében lakhelyét) feltüntető jelzés
sel ellátva szolgáltatható ki köz
vetlenül a fogya tóközönsépnek. 
Aki a részlet-(detail-) ken skt d *»ben 
bort, sört vagy egyéb szeszes-italt 
zárt pa'ackokban, de az előző sza
kasz rendelkezésének ellenére a 
mennyiség megjelőléso s a megjelö 
ésé. t felelős személy nevét és telep- 
elyet (lakhelyét) feltüntető jelzés 
élkül áil el közvetlenül fogyasztás 
• jaira, kihágást követ és az 1893 
i XXXIV. törvénycikk 4. §-* 
érint büntetendő. Valamely zárt

i a'ackban tartalmazott bor, sör 
vagy egyéb szeszes ital feltüntetett 
mennyiségének helyességéért rend
szerint az felelős, aki a palackot a 
rajta alkalmazott jelzés szerint 
megtöltötte és saját lezárásával 
( ilomzárral, beégetett j**lü dugaszo

stul) el'átta, A palack meglö'tőjé. 
k ez a felelősége megszűnik, 

mihelyt az á'tala alkalmazóit ólom 
vagy pecsétzár felismerhetően fel
bontatott. vagy a beégetett jelű du 
gaszolás megsértetett. Amennyiben 
valamely palackon senki mint töltő 
megnevezve nincs, úgyszintén akkor 
is, ha a tö tőnek felelősége a fentiek 
<zer»nt már megszűnt, nerakü önben 
bban az esetben is, ha töltőként 
• y vállalat szerepel, amelynek té 
yeért felelősségre vonható személy 

a magyar szent korona országainak 
’erüietéu kívül lakik, a palackban 
tartalmazott ita'mennyiség jelzésé
nek helyességéért is az válik fele 
ősé, aki a bort, sört vagy egyéb 

szeszes-i*aU tartalmazó zárt pa'ackot 
a részlet (d tai1) kereskedés körében 
közvetlen fogyasztás Gáljaira eladta, 
Aki másnak nevével, c gével, vál- 
’a'atai ismertető jelével vagy véd 
jegyével a tartály sérelme nélkül 
el nem távolítható módou ellátott 
palackokban mást, mint az i'lető 
palackon megjelölt cóg (termelő 
gyáros, vállalat) eredeti dugaszo'ás- 
ban ( ezárásában) levő termékét 
(gyúriruányát) árusítja, amennyiben 
cselekménye nem esik su'yosabb 
beszámítás a'á. kihágást követ el 
és száz koronáig terjedhető pénz
büntetéssel, visszaesés esetében pe
dig azon esetben, ha uto'só bünte- 
t* "k kiállása óta ni 'g két év n« in 
te t . kétszáz koronáig terjedhető 
p- büntetéssel büntetendő. A zárt 
pn c okban tartalmazott bor, sör 
va egyéb szeszesital mennyisé
gének raegjtlŐ ése, vwlaruint az ezen 
megjelölésért felelőssé tehető sze
mély nevének és telephelyének 
(lakhelyének) feltüntetése akár az 
üveg anyagában ki lomborodó, be
m érh e t i ,  bekőszőrült vagy beedzett 
betűkkel, akár pedig az üvegpalack
ra alkalmazott cicikével történhetik 
A rendelet a kereskedelmi és ipar
kamara titkári hivatalában megte
kinthető.

— A rendőrség az elmúlt hónap
ról. A sátoraljaújhelyi rendőrkapi

lányi hivatal vezetője a következők
ben számol el a város közbiztonsá
gának múlt hónapi állapotáról. A 
személy és vagyonbiztonság as el
múlt hónapban általában véve kielé
gítő volt Lopás büntette 10, lopás 
vétsége 20, egyéb bűntett, vagy vét
ség 12 esetben fordult e ~'t illetőlég 
emu iszer foganatosíttatott nyomo
zás. Baleset bejelentés 9 történt na- 
gyobbára jnlentéktelen sérülésekről. 
Tűz 1 esetben fordult elő. A kihá- 
gisi  iktatóba beérkezett összesen 146 
ügydarab. Kiutasittatott, kitiltatott, 
illetőleg eltoloncoltatott 71 a közbiz
tonságra veszélyes idegen illetőségű 
egyén. Amerikába kivándorolt 4 
egyén, vissza nem tért egy sem. Az 
egyesületek működése ellen kifogás 
fel nem merült, izraelita zugiskolák 
fel neiu fedeztettek, kóbor cigányok 
nem garázdálkodtak, Kihágási pénz- 
büntetésekben befolyt 1912 évben 
2730 kor. 86 fill, melynek fele az 
állampénztárba, fele a szegény-alap 
javára városi pénztárba befizettetett. 
Az átmenetei pénznaplóba 1912 év- 
i c i  b vétetet t 19361 kor. 68 fillér, 
kiadatott ugyanannyi. A kihágási 
átalányba bevétetett 250 kor. ebből 
mint maradvány a városi pénztárba 
befizettetett 106 kor, 60 fill. Bűn
ügyi nyomozási átalánya bevétetett 
150 kor. ebből 1 kor. 60 fill. marad
vány az állampénztárba befizettetett. 
Záiórántu i zenélésekért befolyt 900 
kor., mulatságok, látványosságok, 
stb. engedélyezéséért 557 korona. 
Az elmúlt hónapban beéikezett ősz- 
szesen 942 ügydarab.

— Gondatlan anya. Novák Já 
nosné sátoraljaújhelyi lakos ebédfő
zés közben a forró levessel telt 
vasedényt a földre tette. A szobá
ban játszó leánya, a két éves Júlia 
beesett a fazékba s oly égési sérülé
seket szenvedett, hogy e hó 4-én 
a sátoraljaújhelyi kórházban kiszen
vedett. A gondatlan anya ellen a 
kir. ügyészség az eljárást megindí
totta

— A gondolkodó gép. A Titnnic 
katasztrófájának áldozatai közt volt 
egy francia származású amerikai iró, 
Jacques Futrella, a ki nagy népsze
rűséget élv* z tt nemcsak a tengeren 
túl, hanem mindenütt, a hol angolul 
olvastiak. Hírnevét fantasztikus el
beszélései szerezték, melyek a Wells- 
féle tudományos regény nyomdokain 
e indulva, meglepő és izgató me
séjükkel fogják meg az olvasó ér
deklődését. Főa'akjuk Van Dúsén 
professor, a kit gondolkozó gépnek 
neveznek, mert tisztán csak logikai 
gondolkodásának erejével pz élet 
legbonyolultabb eseteit és jelenségeit 
is megfejti. Az érdekes történetek
ből Rád i Autal kitűnő vállalata, a 
Magyar könyvtár már régebben is 
adott egy füzetre valót, most pedig 
újabb sorozatot ad Vau (Dúsén pro
fessor újabb eseteiből, A gondol
kozó gép címmel, Schöpflin Aladár 
fordításában. A füzetet a Larapel R. 
(Wodianner F. és fia) cég adta ki ; 
ára 30 fillér.

Felkérjük lapunk tisztelt előfize
tőit, hogy december hó végén 
lejárt előfizetési dijat lehetőleg 
postafordultával küldjék be, nehogy 
a lap további szétküldésében aka
dály legyen.

Nyilt-tér.
Felhívás.

Néhai Friedmann József sátor
aljaújhelyi cipőkeroskedő (Rákocty
u. 12. szám) hitelezői felkéretnek, 
hogy követeléseiket nálam 8 nap 
alatt jelentsék be, mert a később 
jelentkezők figyelemben nem vé
tetnek.

Dr. Polgár Ernő ügyvéd 
Sátoraljaújhely.

Kiadótulaidonoa:

LANDESMANN MIKSA
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Meghívó.
f i  Qálszécsi polgári Takarékpénztár Részvénytársaság y

részvényesei
az 1913 évi január hó 21-én délelőtt 10 órakor

az intézet helyiségében tartandó

XVII évi

RENDES KÖZGYŰLÉSRE
ezennel tisztelettel meghivatnak.

Közgyűlési tárgysorozat

1. Közgyülééi elnök választása 3 évre.
2. Jegyzőkönyvi hitelesítők választása.
3. Az alaptőke felemelése folytán az alapszabályok 

8 §-ának módosítása.
4. Az igazgatóság és felügy elő bizottság jelentése 

a lefolyt Uzletévről, a mérleg előterjesztése és a fel
mentvény megadása.

5. A tissta nyeremény mikénti felosztása iiánti ha
tározathozatal.

6. 1 igazgatózági tag választása 2 évre.
7. A felügyelő bizottság választása ujabbi 3 évre.
8. Esetleges indítványok az alapszabályok 31 §-a

értelmében.
Gálszécs, 1913 január hó 6-án.

Az igazgatóság.
s

=2 / 2 /

Megyei Á l ta lá n o s  Bank
részvénytársaság

H Z  S Á T O R A L J A Ú J H E L Y  ------
Elfogad betétet kamatozás végett 

Bevált külföldi pénzeket (dollárokat)
Leszámítol váltó- és Jdzálog-kölcsönöket.

folyó számla Iliiéit és óvadékit nyújt kedvező Iellélellel.
Eszközöl 10—töl 50 évig terjedő

t ö r l e s z t é s e d  k ö l c s ö n t
Vásárol megbízásra értékpapírokat és sorsjsgyeket és 
előlegezi az értéket havi törlesztésre. — Elvállal min

den a bankszakba vágó megbízást.
A Megyei Általános Bank Részvénytár

saság Igazgatósága

Házeladás.
Sátoraljaújhelyben József-utca 

11 és 13 szám alatt levő 
Wellner József tulajdonát képezett 

k é t  h á z  rendkívül előnyös 
feltételek mellett eladó.

gyanott több 1 és 2 szobás 

lakás bé rbe a dó . 
Értekezni lehet: 

LANDESMANN MIKSÁNÁL.

Tej
naponta frissen,
h g . W ind isch grS tz Lajos  

sárospataki

u ra d a lm á b ó l k izá ró la g

Klein Gézánál,
(g r .  S o m o g yi llo n a -u tc a )

k a p h a tó . _ _ _ _ _
Nyomaton Land»«mann MíTtsa és Társa könyvnyomdában Sátoraljaújhely.

HA ÖN
nem tud enni, ha rosszul érzi 
magát, akkor az orvosilag sike- 

résen megpróbált

Kaiser-féle
gyomor -  borsoséz/kla-kiiramrllák

biztosan használnak önnek.
Ezektői jó étvágyat kap, gyomra 
megint rendbe jön a megerő
södik. Üdítő hatásánál fogva 

útközben nélkülözhetetlen.

Egy csomag ára 20 és 40 fill.

Kaphatók : Widder Gyula gyógy
szertárában és Hrabeczy Kálmán
drogériájában Sátoraljaújhely.

2577 912. vh.

Árverési hirdetmény.]

A saujhelyi kir. jbiró.ság 912. V. 
1604|k. számú végzése folytán Cre
dit •n»tltut Central vtrkauf 1\ 500 
kor. követelésének és járulékainak 
behajtása védett ? 913. január 13 án 
d e 11 orakor Saujhelybeu Rá 
kóczy-utca 12 szám a. a vhajtást 
szenvedő üzletében elárverezem azon 
1956 koronára beosU't ingókat, m e 
lyeket a saujhelyi kir. törvényszék 
1771812 V. sz. vhajtást rendelő vég
zése alapján a saujhelyi kir. jbiró- 
s íni 912 V. 1904 1 számú vhajtási 
jkönyvben 1—17 t. a. lefoglaltam 
u. in. : rövid téli kabátokat, paraszt 
nadrágokat kabátokat, ü tö 'iyöket  
stb.

Saujbely 1912. d c 27.
Rosner Imre kir bír. vh.

V i l l a n y e r ő r e

BERENDEZETT 
könyvnyomdájában 

mindenféle nyom- 
tatványokat készít

tMiiunii lliksa és lársi
Sátoraljaújhely.

Telefonszám 10.

Van szerencsém a nagyérde
mű közönségnek b. tudomására 

hozni, hogy

harisnya
k ö ts zö vö  g y á ra m b a
Sátoraljaújhelyben Rákó- 
czy-u. kispiac Alexander ház
egy uj rendszerű gépet fü sze
reltein, s elvállalok legfinomabb 
harisnya, kezlyü, trikó elkészí
tését, n. b. vevőim kényeim re
k é z i  e l ö n y o m d á i
beszereztem s elvállalok min
dennemű kézi munka előnyom 

tatását.
B. pártfogásokat el várva ki- 

váló tiszti lettel

KLEIN JAKAB
harisnya kötszövőgyár

e lsa já títja  azon vívmányokat, 
melyekkel a tápszerkém ia a 
a háziasszonyi megajándékozta.

Dr. Oetker sütőpora á. 12 f
élesztő pótlásául szolgál, 
mellyel kuglófokat, linzi és 
más egyéb tortákat,  valamint 
mindennemű süteményeket s 
tésztákat lázabbakká nagyob 
bakká, jobb Ízűvé és köny- 
iiyeben emészthetővé teszi.

Dr. Oetker pudingpora a 12 
f. tt jjel fi zve, gyermekeknek 
és felnőtteknek csontot képző 
nagy szerű és olcsó utóeledelt 
nyújt.

Dr. Oetker vanilincukra á 12
f. c.-okoláde, tea, puding, tej, 
máriás és créiue vanilliáza- 
sára szo'gal és teljesen pó- 
to ja a drága vanillia-csövet. 
Egy csomag tarta ma 2—3 jó 
vanillia csőnek felel meg. 
Kimerítő használati utasítás min
den csomagon Kapató minden 
élelmiszer üzletben,valamint dro

gériában Vények ingyen.
Dr. Oetker, Baden-Wien.

Kapható Saujheiybt n : 
Behyna Testvérek Bilanovics P. 
és Tarsa, üyarmathy Béla. Nagy 
Ferenc utóda, Klein Albert, Wil- 

kovszhks 1 óty é uraknál.

rekedtség és hurut ellen nincs 
jobb a n ^ n v

llÉTHMíle peuifldu tak«rkánál!
Vásárlásoknál uzonl.un vigyázzunk 
és hutáruzuttnn RÉtTHY-Télét kér
jünk, mivel sok haszontalan utánzata 
van. Az eredetinek minden ogyos 

darabján rajta van u Rethy név.

1 doboz ára 60 f .  Jfagy doboz 1 kor.
II. Mindenütt kapható.

E lje g y zé s i k á r 
ty á k a t, la k o 
d a lm i és báli

meghívókat
ízlésesen k é s zít

No lám , , Cz ■ valódi
Jacobl antinlcotln

n es
k ö n y v n y o m d á ja  
S átora , ja u  jk e ly .
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