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A képviselő választói jog.
Irta: Matolai Etele.

A * Népszava* szívességéből 
megösmerkedtünk a kormány rég
óta várva várt és igen sokszor meg- 
igért választójogi törvényjavas
latával. Ha ilyen komoly dolog
ban feltehetnők akár a kormány
ról, akár a Népszaváról, hogy 
tréfát űz a közönséggel, hogy 
felzaklassa elkeseredését, és az
után lepje meg egy jobb Javas
lattal, < ly reményben, hogy ak
kor majd azt könnyebben elfo
gadtassa : ez a javaslat ilyen ki- 
sérletnelr, ilyen furcsa »bolond
ság t-nak is beillenék. De hát ve 
gyük komolyan.

A javaslat e szavakkal kez
dődik : „Választó joga van min
denkinek . .“

íme tehát a kormány teljesí
teni óhajtja betüszerint a köz 
óhajt : általános választói jogot 
javasol, mert az csakugyan álta
lános lesz, ha mindenkinek lesz 
választói joga

A in ha tovább olvassuk, ak
kor úgy látjuk, hogy e kezdő 
szavak helyett ezt kellett volna 
Írni: >Választó joga csak annak 
van . . .« és a >csak“ szó meg
érdemelné, hogy ugyancsak ko- ( 
vér betűkkel legyen nyomtatva.

Mostani törvényünk a korha
tárt a 21 ik életévben állapítja! 
meg. (Mellesleg megjegyezve I 
az angol törvény a teljes 
koruságot is a 21. évhez köti.) 
A kormány javaslata e helyett

két télé korhatárt akar megálla
pítani: a 24-ik és a 30-ik évet. 
Hajdan már az iskolában azt ta
nultuk, hogy „lex debet esse 

! simplex" — (a törvény legyen 
j egyszerű.) — A javaslat tehát 
már ez ellen is vét, ezért kitogá- 

| soljuk.
De vét az ellen az elv ellen 

is, a melyet legutóbbi cikkünk- 
! ben is hangoztatánk, hogy szer 
I zett jogoktól senkit sem szabad 
| megfosztani. Valljon mi okot ad- 
J tak rá az illetők ? Nem rendel- 
j kezem a statisztikai adatokkal, a 
I melyekből megtudnám szám sze
rint mondani, hány választójogo
sult van most a 21 és 24, és 
hány a 21 és 30. év közti kor 
bán. De azt bátran állitom, hogy 
ezek az illető választók soha sem 
mi zavart nem csináltak, soha 
semmi okot nem adtak arra, hogy 
tőlük a jog elvetessék, és miat- 
tok még kizárassanak azok is 
a választói jogból, akik jövő
re érik el ezt a kort. Tilta- 

I kozom tehát e néhány száz
ezer nevében a javaslat ellen, 
mely ezzel is bizonyítja, miszerint 
nem hogy kiterjeszteni akarná 
a jogot, de inkább minden ürü 
gyet felhasznál arra, hogy azt 
megszorítsa, hogy mentül kevesebb 
honpolgár legyen választó. Miért ? 
azt is megmondjuk nyíltan egye
nesen : mert a kevesebb válasz
lóra sokkal inkább lehet minden- 1

fele módokon hatni, mintsem a sok 
választóra.

Nekünk akik mindannyiszor 
tapasztaltuk, miszerint a mostani 
választók túlnyomó nagy részére 
étellel, itallal, pénzzel és sok 
egyéb módokon annyira hatni, 
ann>i befolyást rajok gyakorolni 
lehetett, hogy csak nagyi itkaságból 
örvendhettünk hamisítatlan tiszta 
választásnak : legfőbb törekvésünk 
volt a választói jog kiterjesztése, 
a választók számának szaporítása; 
mert világos, hogy ezer embert 
nehezebb megvesztegetni mint 
százat. Hogy mennyire igazunk 
volt - fényesen bizonyítja a kor
mány javaslata, a mely minden 
áron az ellenkezőre törekszik.

Maradjunk meg tehát a 21 
éves kornál.

A 4-ik szakasz némi indokát 
kívánja adni annak, hogy a kor
határt 24 ik évre akarja emelni; 
.i mennyiben a választói jogot a 
középiskola vagy ezzel egyenjogú 
tanfolyamnak teljes bevégzésétől 
kívánja függővé tenni. Nohát ez 
határozott visszaesés, reactionarius 
lépés, amire semmi szükség nin
csen. Még valami kis értelme 
lehetne ennek, ha a torvény min
denkit kötelezne a középiskolára 
úgy mint az elemire ; de igy sem
mi értelme sincsen mert hat akik 
úgy sem járnak a középiskolákba 
ugyan miért várjanak a választói 
jogra három évig mig mások a 
a középiskolát elvégzik?

Ámde ezeknél is a kik elvég
zik a középiskolát: mi szükség 
van erre ? Meggyőződésünk sze
rint az igazi népképviseleti rend 
szer mellett a választói jogra

semmi különös diploma — minő
sítés nem kell, csak józan ész és 
hazaszeretet. Hát ezt épen a kö 
zépiskola adja meg ? Köztudo
mású dolog, hogy a magyar köz
nép fiai — ha soha semmi kö
zépiskolát sem látogattak is — 
kitűnő józan ésszel és józan Ítélő 
tehetséggel vannak megáldva ; a 
a hazaszeretetei pedig tanúsítja 
az a bizonyos chauvinizmus, a 
melyet sokan hibájául rónak fel 
a melynél fogva a magyar büszke 
arra, hogy ő magyar, némileg 
lenézi — magához képest — a 
más nemzetiséglieket. Ez bizo
nyos határon túl hiba lehet — 
megengedjük — de azon a ha
táron innen inkább erénynek s 
jónak forrása, mert egy r̂észről 
visszatartja őt az elaljasodástól, 
másrészről alapja a vitézségnek 
is. A történelem sőt saját tapasz
talatunk is tanúsítja, hogyha a 
magyar katona nemcsak kényte- 
lenségből, a német parancs szóra 
áll az ellenség előtt, de tudja, 
hogy az ő magatartása, bátor
sága, vitézsége után Ítélik meg a 
magyart, a magyar nemzet érde
kében a nemzet jólétéért, a 
magyar név becsületéért harcol: 
akkor csudákat müvei. Mindezt 
annak bizonyítékául hoztuk fel, 
hogy a magyarban megvan a 
hazaszeretet születésénél fogva — 
középiskola nélkül is, tehát e 
szempontból sem szükséges a 21 
éves korhatárt 24-re emelni.

Az 5-ik szakasznak is úgy 
kellene kezdődnie : * Választó csak 
a z ...*  e helyett első szavai ezek: 
„Választó mindenki .. .“ Horatius 
azt mondja rá „risum teneatis

A gyermek és a
gyermekvédelem.

Dr. Chudovszky Móricz ol<"-
adása u Szabad Lycoumbúl*

Mimiig aktuális, mindig érdek
lődést keltő térimről tartott h hó 
1 2 -én előadást a Szabad Lyceumban 
nagy és szép közönség jelenlétében 
dr. Chudovszky Mól icz megyei köz
kórházi igazgató főorvos : A gyer
mekről. Előadásának vázlatát köz
érdekű volta miatt itt adjuk.

A gyermeket a köztudat általá
ban Isten ád isáu ak  tartja. Ennek 
minden nép szent könyveiben nyo
mát találjuk. Lapozzunk akar az 
indusok, görögök vagy rómaiak, 
vagy akárrnely más nép könyvei
ben, az mind a gyermek megbe
csülését hirdeti. Nem Csuda Hisz a 
gyermek a nép jövő társadalma, a 
mely hivatva van a mai társadalom 
nyomába és helyébe lépni.

Ezért úgy a társadalom, mint 
az állam a legmesszebb menő véde
lemben részesíti a gyermeket.

Megnyilvánul ez a védelem 
mar a gyermek születése előtt is. 
Az orvosi tudomány úgy védelmezi 
a születendő gyermeket, hogy ma- 
Kát az anyját igyekszik megvédeni

i Mindattól, ami kár<s befolyást 
gyakorolhatna a gyermekre, A 
szociális rendelkezések meg oda 

! irányulnak, hogy a szegényebb sor- 
suak igy pl. a munkások nejeit 

! megkíméljék a nehéz munkától 
javval, hogv nekik kenyeret igye
kezetlek nyújtani.

De védelmet igényelnek, sőt 
! kapnak is h gyermekek a jövő 
fejlődésük érdekében. A fejlődés 
első idejében nagyon fontos, hogy 
maga a/, anya megfelelő táplálék
hoz jusson. Ennek rendkívüli fon
tosságát igen szembetűnően igazolja 
egyebek közt az a tény, hogy ama 
fajok és nemzetek, amelyek köré
ben az alkoholt maguk a nők is 
nagymértékben élvezik, az uj 
nemzedék sokkal csenevészebb mint 
egyéb hülyékén.

Hazánk ama részeiben is, ahol 
az alkoholt az anyák is fogyasztják: 
a fejlődő magzat testi és szellemi 
hibákat örököl. Ilyen testi baj, 
többek közt a epilepszia, a szellemi 
degeneralodás egy neme az idiotiz
mus.

Érdekes jelenség, hogy katonai 
szempontból nem azok a vidékek 
ssolgáltatják a legkülünb ember 
anyagot, amelyektől ezt az egész
ségügyi elmélet alapján vártlók. 
Így hazánkban nem a hegy vidékek

adják a legerőteljesebb férfi népet, 
holott a természeti viszonyok itt 
szinte ideálisak. A levegő, viz a 
lehető legjobb Mégis a tapasztalat 
tanúsága szerint az aifü di magyar 
oem  nyújtja a katonaság legjavát 
a magyar f*j gyermekii a legke
vésbé hibásak. Most a magyar vi- 
d kékén az aikohol nem fejti ki a 
maga testet lelket romboló hatását, 
mint a hegyvidéki nemzetségek közt. 
De ez a körülmény, hogy a magyar 
eb iti a legépebb, legerősebb, leg
egészségesebb arra is megtanít, 
hogy e hazában a magyarság a 
nemzet kitartó elem.

Végtelenül sajnálni való, hogy 
kulturális szempontból nem festene 
szép képet állapotainkról. Hazánk
ban igen tiagy a gyermekhaland »- 
ság. Európa összes országai közt 
eltekintve csak Oroszország ruul 
bennünket felü1. Száz 1 — 6  éves 
gyermek közül 42 pusztul el, tehat 
a gyermekek számának Csaknem a 
felei a tiz évben, korban leszáll ez 
az óiiási szám 32 százalékra, az 
átlagos gyermekhalandóság pedig 
37 százalék. Mily kihívó az ellen
tét hazánk és némely más ország 
közt a gyermekhalandóság dolgában. 
Vannak városok, ahol csak 17 szá
zalék hal meg. Mikor érjük mi eze
ket u tó i !

L a p u n k  m a i  n z á m u  G ö le ln i

A gyermeket születés© első 
heteiben jó melegben kell tartani. 
Mtdegebb legyen abban a szobában 
ahol az újszülött csecsemőt tartjuk, 
mint a feiuötek tartózkodási helyén 
24—26 (J. Ez természetes, mert a 
inelegfejlesztéshez enerzsiát használ 
el és veszt a gyermek, pedig erre 
szüksége vau a saját fejlődéséhez. 
A különösen csenevész gyermeket 
melegítő szekrényben szokás elhe
lyezni s itt 3<i nyi meleget is fej
lesztenek.

A kis gyermekek súlya állag 
6000 gramm. Ezt az átlagos súlyt 
a magyar vidék gyermekei 600 
grammal haladják meg, érni szinten 
a magyar faj egészséges, életerős 
voltára enged következtetni. A ma
gasabb testsúly biztosíték a kellő 
fejődésre. 1800—2000 gramm sú
lyú gyermekek is felneveihetők 
nagy faradsággal, de gyakran alig 
van köszönet benne. Az öröklött 
gyenge szervezet kisértetni fogja 
egész életükön át. Olyan kevés 
életerő lakozik már az ilyenbe, 
aminő hajdan a görögöknél a 
Tajjetos hegy igénybevételével nyert 
megoldást.

A gyermek főleg akkor fejlő
dik kellőképp, ha maga az anya 
táplálja sok anya ezt magára nézve
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amici!“ Hát ugyan mi okot, avagy 
. sak ürügyet is tud a kormány 
talán arra, hogy épen a 20 és 
ÓO év költi egyéneket foszszuk 
meg a választói jogtól, épen a 
kiktől megvárjuk és követeljük, 
hogy a hazáért — ha kell — 
vérüket, életüket, testi épségüket, 
jövőjüket egyszóval mindenüket 
feláldozzák ? ? 1! és a kikről lég 
inkább feltehető, hogy hazasze
retetük lelkes, buzgó, tiszta, ön-} 
zetlen??!! Ha a szivekbe láthat 
nánk, érdekes lenne ezek érzel 
meit azokéval összehasonlítani 
a kik e törvényjavaslatot össze
tákolták ! Itt következik azután 
egy körmönfont casuistica: aki 
vagy az A  iskola Z  osztályát, 
vagy az >’ iskola B  osztályát, 
vagy a C iskola A" osztályát, vagy 
. . .  azt végezte, mind csak arra 
való, hogy mentül több honpol
gártól lehessen megtagadni a vá
lasztói jogot. De még mindeze
ken felül ott következik, ha adó
val megróva, (tehát ismét va
gyoni census) ha és számtalan 
ha mindmegannyi még külön fel 
tétel, amelyeknek meg kell felelni! 
(a, b, c, és 4, 5. pontok.)

A 6-ik §. kezdő szavaiban 
megadni látszik a jogot azoknak, 
kiket attól az 5 ik szakasz meg
fosztott, de azután következik a 
sok ha a melyek még többeket 
zárnak ki a választói jogból, s 
igy e § >s méltó társa az előb
bieknek, sőt ez még tovább megy, 
mert az adó censuson felül még 
löldbirtok censust is állapit meg. 
Itt is van a, b, c, és 1, 2, 3, 4. 
5, pont.

A 7-ik §. valamivel kedvezőbb 
akar  lenni a jogkiterjesztésre, 
mert Írni olvasni nem tudódnak 
is akar szavazatot adni, de va- 
vagyoni census mellett; 40 kor. 
adó, vagy 16 kát. hold birtok; 
miért épen 1b és nem 15 vagy 
20 ? nem tudjuk.

A mostani választókat a ia 
vaslat nagy kegyesen nem fosztja 
meg joguktól, ha ugyanazon köz
ség névjegyzékéből nem töröltet
tek ki; aki azonban például Kis 
Czigándról Nagy Czigándra teszi 
át lakását elesik szavazatától. Ezt

az intézkedést miszerint t. i. a 
mostam választók meghagyatnak 
ebbeli jogukban — bizonyára 
nagy hangon felhasználják annak 
bizonyítására, hogy im e! nem 
célunk apasztani a választók szá
mát, mert senkit se tosztunk | 
meg szavazati jogától. Igen! de j 
hányán lehetnek ilyenek azokkal 
szemben, akik a mostani tör
vény alatt a korhatár elérésével 
szavazati jogot nyernének s a ja
vaslat szerint a 24 év, illetőleg 
30 évig vagy holtuk napjáig is 
várakozniok kell??!

Egy külön intézkedés ennyiből 
áll : A szavazás módja nyilvános 
lesz, kivéve a törvényhatósági vá
rosokat. Ehhez minden valószínű
ség szerint még lesz alkalmunk 
szólni, majd ha a javaslat indo- 
lását is üsmerjiik, most csak any- 
nyit, hogy igen nevetségesnek és 
visszásnak találjuk megadni a tit
kos szavazás jótéteményét épen 
azoknak a választóknak, kikről leg
inkább kell feltennünk hogy a legér
telmesebbek, legvagyonosabbak (a 
nagybirtokosokon kivid) legiüg- 
getlenebbek és megtagadni azok 
tói, kik parancsszóra kénytelenek 
szavazni.

*
Ilyen javaslattal mer fellépni 

az a kormány, és az az állítóla
gos képviselőházi elnök, a kik az 
obstrukció ellen irtó háborút in
dítottak, ilyen javaslattal, ame
lyen minden magyar ember csak 
megbotránkozhatik, amelytől el- 
szörnyüködik, amely ellen szent 
a védekezés bármely módja te
hát az obstrukció is, nemhogy 
bűn volna, de hazafias kötelesség.

Hajdan Cicero a Római sena- 
tusban oda kiáltá a lázongó Ca- 
tilinának; „Quousque tandem) 
abutere Catilina patienűa nostru r! “ 
mikor kiáltjuk már mi oda :
• Ouousque tandem abutere Tisza 
Pista patientia nostral?*

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

U ! he|y | témák.

Az a szegény állam.

A városházán egy alkalommal 
in* gv:id*>it;ik az államot. Feltétehz- 
t'H Ibi u , hogy I m ii , hogy téko/Ió, 
vsak a pompát akarja. Azt mondták, . 
hogy ha a kereskedelmi Kko!ának | 
nem 1 esz monumentális épülete, nem ( 
veszi at az, állam. — Mindig lelke-: 
sen hirdettük a kereskedelmi isko'a ; 
szükségességét, nagy örömmel vet
tük, hogy a város óriási áldozatok
kal magtér* mtette, de ugyanakkor 
hangoztattuk, hogy csak a szerény 
gazd * kodás s/óárditja m**g alapjai
ban. Ezt & felfogást kellene az uj 
épületnél is alkalmazni. Szegény 
oiud* r s-!y minél nem. csak szövet
tel takart ilóhat. Mindig hangoztat
tuk, hog\ * gy iíkola államosításé-: 
i al az épüvt kérdése majdnem az 
utó só marad. Első a protekció, az j 
összeköttetés, azután az iskola n é - ! 
pessége, az iskola szelleme, az ál
am érdeke, végűi az épület

Tisztázzuk csak egv konkrét j 
esettel ezt a szegény megvádolt 
államot. Amikor a községtől a pol 
gári leányiskolát átvette mindössze 
azt a helyiséget nyerte, mely most 
csak ép n igazgatói lakásnak elég. | 
Később épített az állam rongyos 50 
ezer koronáért emeletes épüht- t ,  
amelyben úgyszólván minden helyi
ség megvan s bizonyára 30 ilyen 
polgári isko'ai épület nincs az or
szágban, Budapestet nem számi.va. 
Azonban a kisded makk m erész  
sudarba szökkent. A leányiskola 
vezetőség" és gondnoksága immár 
szükség' t átja annak, hogy az. is- 
ko at tovább fejlessze kézimunka 
tanfolyammal és párhuzamos osz
tályokkal. (Erről még majd fogunk 
írni.) 1 2  év után foglalkoznak csak 
a párhuzamosítás eszméjével és e 
célra kérik az államot, hogy az épii 
letet fejlessze tovább. Es mivel az 
ügvet a vármegye vezetői támo
gatni fogjak, r* mé hető, hogy rövi
desen az állam újabb 50—6 0,00 0 
kor. beruházást fog eszközölni az 
általa fenntartott iskola részére. Es 
igy ha ez az épület nem is lesz 
majd monumentális, de tökéletes 
b sz és annyi helyiséggel fog ren
delkezni, hogy iegaiabb l 1̂  keres
kedelmi iskola elférne benne.

Oh ez a szegény állam, mily 
| sovány eszközökkel dolgoz k. Meg
elégszik 100—150,000 koronás i>- 

I kolaépiilette). Hallatlan szűkkeblű 
ség! C-ak ne lenne a saját iskolája, 

i azon na i hecsukatná es elvenné a 
I nyilvánossági jogát, mert miért

; nincs az iskolának */* mii i 's és 
legalább 3 emeletes palotuja !

Egyhangú farsang
Mi nem tettünk fogadalmat 

arr.t, hogy tekintettel a su yos gaz
d as ág i  viszonyodra ez id *n nem 
háló mik. Mi fogadalom nélkül mellű- 

1 zük a vigasságot. Mig a/onhan roa- 
.-1111 a gazdaság krízis ólul szolgál 
orr*, nálunk 'ez ürügy. Sohase 
voltunk gazdagok s bizonyara a 
mérleget m iu  döntené le uz a 
1 0 — 2 0  korona, amit egy mulatságra 
szánnánk. De nekünk nem kell 
mulatság, neiu akarunk folyton a 
műit éra ékein siránkozni. Valamikor 
híres nagy mulatságok zajlottak le- 
farsang évadján. Es ezen a mulatsá
gokon volt kedély, nem voltak 
társadalmi és felekezeti ellentétek, 
a fiatal emberek nem állottak a 
táncterem küzipén, táncoltak 
a leányok valamennyien, sőt a 
farsang: tuu atságük fiatal szive
ket bononáltak össze. Oh a leány ál
mos, mily szürkévé változtak 
Ma talán már m m  is keresnek 
mtghéditottakat,  hamm csak tánco
sokat, ma csak az egyhangú enny- 
élet felélinkitése a cél, de ruég 
erre sem nyújtanak aikaiuat  a 
táncvigalmak. Kat ink m m  csuk 
gazdasági kiizis van, de a régi 
egészséges erkölcsű világ krízise is. 
Szerencse, hogy esak ily rövid a 
Káinéval ura ma, amely amúgy is 
torzuraikodó nálunk, szinte már 
keresni v a d ja  sincsen Ujhelybeit.

Köd

jVíinöen megdrágul
jticg a patika is !

Az általános drágulás minden 
vonalon terjed. Ha eddig a patika 
volt a drágasrg legkifejezőbb fogal
ma jó lesz megtudni, hogy most 
még a patika is drágít t Tudniillik 
uj gyógyszerész-szabály lépett élet 
be s nem kevesebb, mint 32 féle 
gvógyszer ára emelkedett.

Az áremelkedést főleg a kinin 
a brém és jódkészitraények de leg
kivált a szesz drágu'asa idézte elő. 
' z ismeretes .szerek közül a 96 

százalékos spiritusz p'. 60 fillérrel 
lett drágább és ma egy kilogramm 
ára 6  korona 60 fillér. A sebek 
tisztítására használatos benzin kilo- 
grammonkint 70 fillérrel drágult, s 
most 2 korona 30 fillér. Ezt az ár
emelkedést kétséget kizáróan a 
háború okozta, aminthogy a balkáni 
vérontás idézte elő a kinin-készít- 

I mények drágulását is. A közkeletű

nagy tehernek tartja, pedig mellett 
hogy a gyermeknek javára van, 
neki sem árt. Még a szépségnek1 
sem. Sőt ellenkezőleg. Hisz tudjuk, 
hogy a szoptat*) anya az ideálja a 
művésznek, mint a festőnek, szob
rásznak stb.

Úgy kell szoktatni a csecsemőt, 
hogy minden két órában vegyen 
magához táplálékot, még pedig 
reggel hattól este tizig. Azontúl az 
éjjeli nyugalom ideje következzék 
ugv a csecsemőre mint az anyára 
nézve. Ráfér ez mindkettőre. Már a 
csecsemő gyomra is megkívánja a 
pihenő időt, az anyára meg nagy 
élet szükséglet az éjjeli nyugalom. 
A csecsemő ugyan kezdetben nem 
akar belenyugodni, hogy éjjel ne 
szopjék, de ha a néhány napon át 
nem engednek neki beleszokik. A 
nagymamák ugyan a csecsemő 
pártjára állanak és egészen oda 
vannak az anyja szigorusága miatt, 
de itt kivételesen nem az anya 
okos aki enged, hanem, aki nem 
enged.

Csak az esetben ne szoptasson 
maga az anya, ha valamely fertőző 
baiban szenved. A szoptatós dajka 
is orvo3Í vizsgálat ala veendő, hogy 
egész-éges-e. Egészséges nőnek a 
szoptat;^, ha megvan a kellő, bőven 
tej képző tápláléka nem árthat, sőt 
nagymértékben előmozdítja azjanyag- 
csere forgalmat.

Ahol anya vagy dajka nem 
szoptathat, ott a mesterséges táp
lálkozás lép életbe. A délibb vidé
keken ez könnyebb, mint nálunk. 
Ott sok a kecske, zerge, szamár. 
Különösen ez utóbbinak a teje na
gyon hasonló összetételű az ember- 
tejjel, araiért is azt helyettesítheti, 
mint ahogy ez a spanyolok-, portu
gáloknál s más népeknél igy is van.

A kis gyermek egy-egy ízben 
1 0 0 — 2 0 0  gramm tejet fogyaszt, ami 
naponta mintegy 1600 grammra rúg. 
Kisebb testsulyu gyermek esetleg 
kevesebbet, a nagyobb súlyú többet 
fogyaszt.

A gyermek növik* d-’se h ten- 
kint átlag 200—250 gramm, vagyis 
havonta 1 kgr.

A gyermekvédelem hazánkban 
ma már szépen kifejlett. Ebben más 
nemzeteknek is példát mutatunk. 
Nem igy volt ez még pár évtized
e.őtt Szóló fiatal orvos korában na
gyon érezte a gyermekvédelem szük
séges voltát. Ezért nehányad ma
gával társulva, egy kis helyiséget 
vettek ki o'v nők számára, akik 
gyermeket tápláltak, de nem volt meg 
a kellő megélhetésük. Ezek elfogad
tak szoptatásba gyermek ükkel egy
idős olyan csecsemőket, akiknek 
anyja nem szoptathatott. Ezzel sze
rezték meg a megélhetésüket. Ez 
intézménnyel sikeresen ellensúlyoz 

! ták másrészt az ükkor nagy mér-

tékben grasszált angyalcsiná'ást. Egy 
! főrangú nőnek nagyon m gtetszett 
' ez az intézmény és pártfogásba vet- 
I te. így lett a kis raenhelybŐ! a Mo  ̂
Izsár-utcai palota. Majd Széli Kál
mán egy nagylelkűségtől áthatott 

j pillanatban megígérte az intézmény; 
fejlesztését s igy nőtt ki e mustár-í 

! magból a nagyszerű gy rmek- : 
védelmi törvény.

Ma mar minden gyermek jogo- 
I san követelheti az álíarn védelmét | 
e • örvény alapján. Nemc-ak ciha - 1 
gyottak igényelhetik a támogatást, 
hanem bármely gyermek, akiről iga
zolva van, hogy szülei eltartani nem 
bírják.

Az állam 48—50 ez r gyerme
ket tart fenn u. n. menhelyeken. | 
Ujholy a munkácsi menhely terü
letéhez tartozik. A menhelyeken j 
nem kaszárnyaszeriien neveik a 
gyermekeket, (2—3000 gyermeket 
nem is lehetne igy), hanem — igen 
helyesen — családi nevelésbe adják 
ki őket, ahol neveltetésük ellenőr
zés alatt áll. Városunkban is van 
igy egy jó nagy sereg gyermek el 
helyezve.

Gyermekvédelmi intézmény ezen
felül sok van. Ilyen egyebek közt 
az óvoda, ahol már némi nevelés
ben is részesül a gyermek. A neve
lés a legjobb védelmi eszköz a gyer
mek testi, de még inkább erkölcsi, 
lelki züllöttsége ellen. Nem hiába

mondta Lépine, a párisi rendőrfőka
pitány, hogy jó erkölcsi nevelés kell 
a gyermeknek ; ő csak az esetben 
bir meg a nagyszámú apaehc-okkal, 
másként nem.

Gyermekvédelmi eszközük az u.
n. napközi otthonok főleg iskolákkal 
kapcso'atban, ahol a hideg ellen 
vannak megvédelrnezve, továbbá a 
felruházó egyesületek, népkony
hák stb.

Emii test érd nie! a natronázs is, 
amely kétféle: megelőző amidőn 
minden eszközt felhasználunk a gyer
mek helyes nevelésére, züllésének 
meggátolására, a másik a züllött 
gyermekek megmentésére iránvul. 
Mindalettő nagy és nemes cél. Vá
rosunkban ez idén alakú t meg az 
Orsz. Izr. l ’atronázsegyesület fiókj 
A Patronázstevékenységben a nagy 
közönség is részt vehet, ha a kihe
lyezett gyermekek nevelésére való 
felügyeletet vállalja és ellátja.

A gyermek testi és ezzel kar
öltve járó szellemi fejlődésére nagy 
befolyással volnának a játszóhelyek, 
aminők városunkban egyelőre még 
nincsenek, de a jövő hihetőleg meg
hozza majd ezt is.

A kiváló érdekű, vetített képek
kel és kisért, tanulságos előadást 
nagy tetszéssel fogadta a hallgató 
közönség. Oárdos Mór,



8 szám (3) Szombat január 25.F E L S O M A G Y A R O R S Z A G I  H Í R L A P

chin sulfuricura ára gramraonkint 
11 fillérről 13 fillérre emelkedett, a 
kristályos és poralaku jodoforiu 
graramonkint 1 1  fillérlett és csak egy 
fillérrel drágult.

Az ideges emberek kedves 
gyógyszere : a bróm is, tizedgra- 
monkiot 2  fillérrel lett drágább 
ellenben a kokain árát leszállították. 
Tizedgrararaonkint 22 fillér volt az 
ára, most 2 0  fillérért adják a patika 
ba. Olcsóbb a kodőru is, melynek 
tizedgrarumja 2 0  fillérről 18  fillérre 
szállott alá. A morfin ára viszont 
nem kevesebb, mint 50 százalékkal 
emelkedett s az az érdekes, hogy 
nincs áru. Ennek köszönhető a 
feltűnő drágulás. Hasonló az eset 
a raentholnál is, melyet a japánok 
robbanó anyagok gyártására hasz 
nálják fel ezért kivonják a gyógyszer 
forgalomból.

Valóban maradjunk mi már csak 
egészségesek, hogy ne okozzon még 
külön gondot a patika drágulása.

S Z Í N H Á Z .

A rab lóloi'ag. Bíró nagyhatású 
szinjátéka került szerdán este be
mutatóra. E mü szinrehozatala is 
már dicséretre méltó vállalkozás, 
de kár, bogy a kivitelnél ismét za
varok történtek Oláh betegsége 
miatt, kinek szerepébe Bakónak 
kellett beugrani, ez utóbbi szerepét 
pediglen Mezey igazgató vállalta el. 
Maga a mü lebilincselte közönsé
günk figyelmét. Biró romantikája 
elbűvölő, jellemei tökéletesen 
eraberiüek és a II. felvonásnak 
ama jelenete, amikor a rablólovag 
nem aljas bérenő, de ussinte szere lme 
less. schakespeari-i magaslaton van. 
Hogy Biró Lajos mennyire piecizen 
dolgoza ki alakjait s mennyire 
törekszik a jellerafestés hűségére, 
mi sem bizonyítja jobban, mint a 
darab óriási terjedelme, melymk 
előadása 4 órát kíván. A második 
felvonás bátran bezárhatná a mii. 
vet, a harmadik felvonás ezért egy 
kicsit terjengősnek tűnik fel. Ennek 
dacára a mi közönségünk is kitar
tott az utolsó szóig, mely bizony 
éjfél után hangzott el.

Az összjáték meglehetős vo't, b r 
a szerepváltozást éreztük. Az öreg 
Ferenc gr. szerepét Mezei tökéletesen 
kreálta, Bakó pediglen Kürt szerepé
ben újra bizonyságot nyújtott arról, 
hogy intelligens, tehetséges színész. 
Annát a mü hősnőjét Fekete Rózsi 
bájosan játszotta és a mi vidéki 
színpadon nem épen gyakori vonás, 
szerepét kitünően tudta. Igen tet
szett ez este is Aranyossynó Mary 
grófnő szerepében.

A többi szerepben Sarkady, 
Hídvégi Margit, Sólyom Sándor, 
Nagy Imre és Gömöry La.-zló buz- 
gólkodott, az öreg deliriumos Ga
lambost Radványi Dezső alakította 
mesteri bravúrral.

Homyay Janka vendégjátéka, Csü
törtök és péntek este némi frissítő
vel szolgált a színház vezetősége. 
Meghívta a kassaiak kedvenc pri
madonnáját Hornyay Jankát, a ki 
első este a Leány vásárban, második 
este Az ártatlan Zsuzskában lépett 
fel. A kitűnő subrett természetesen 
az újhelyieket is meghódította, ki 
fejezést adván ennek tapssal és 
virággal. Az istenadta tehetségek 
egész skálájával rendelkezik Hor 
nyay Janka.  Ebájol fiatalságával, 
kellemes megjelenésével, csodás 
táncával, behize gő hangjával és 
kedves játékmodorával. Aranyos 
jókedv dominálta mindkét este a 
színpadot és u vendégraüvésznőnek 
a társulat tagjai lelkesen és ügye
sen asszistáltak.

—sz.

(*) Jótékonycelu hangverseny a
Zemplénvármegye Tanítók Háza in- 
ternátusa részére. Zajos siker köze
pette folyt le Csütörtök délután a 
Molnár Gyuláné zongoratanárnő és 
tanítvány ai által rendezett jótékony-

cólu hangverseny a vármegyeháza 
nagytermében. Esti 6  órakor már 
zsúfolásig megtelt a kiváncsiak so
kaságával a fényárban úszó terem ; 
ott láttuk az újhelyi zene világ szi- 
nét-javát, mely méltő elismeréssel 
adózott úgy az egyes szereplőknek, 
mint geniális mesternőjüknek.

Négykezes vezette be a műsort: 
Nagy Annus és Jelenek Aranka lát
szották el Mandelssohn : Sxent-lvá 
néji álom ciraü szerzeményét sok 
megértéssel briliiáns technikával. — 
Majd Jelenek Aranka ült zongorá
hoz s Grieg E-moll szonátáját adta 
elő hatásosan — nagy tudást eláruló 
— készültséggel. A műsor harmadik 
számát dr. Karpáthy László művészi 
hegedüjátéka töltötte be, a ki Lancia 
Concerto Szólóját, majd saját szer
zeményű Impromty-jét tolmácsolta 
lágyan, behizelgően kösünségének. 
Szerzeménye sok inveutiót, sok szer
zői rátermettségét árult el. Utána 
Károlyi Zsuzsó következett kinek 
rontinos játékát Kazinczy köri sze
replése óta előnyösen Lmerjük ; — 
Reinhold Cis-moll Improptuját ját
szotta el, finom raüanzirozással, sub- 
tilisen, nagy sikert aratva. — .Majd 
Moskovszky Valse As dur-ját hall
hattuk Nagy Annus előadásában; 
mestere büszke lehet tanítványára, 
ki játékában valósággal a szerző 
intentiőit juttat ta érvényre. — l)r. 
Karpáthy lépett ismét a dobogóra, 
és cigánzene kiséret mellett elját
szott néhány Balázs — Dr. Kárpát 
nótát oly sikerrel, hogy a zugó vi
haros tapsot egy ráadással kellett 
megköszönnie. Befejezésül Nagy 
Margit és Molnár Gy uláné játszották 
el két zongorán Mandelssohn Cap 
riccio Brillant cimü müvét; a mit itt 
producált a tanítvány, az már raesz- 
sze túlhaladja a dillettautismust: 
egy kiforrott művésznő játékát hall
hattuk, ki ördögi technikájával, sti 
lusos előadásával valósággal lázba 
hozta hallgatóságát. Kár, hogy já 
tekét oly ritkán élvezhetjük hang
verseny dobogóinkon.

A siker jegyében lepergő jóté 
konyczélu hangverseny egyrészt te
kintélyes összeget juttatott  a Ta
nítók Háza internátusának, mésrészt 
általános őszinte elismerést holott 
úgy a tani ványoknak, mint azok 
mesterének ; Molnár Gyuiáné zon 
goratanárnőnek, kinek sok i y sike
res hangverseny koronázza ezután 
is fáradozásait.

Dr. -  át

H Í R E K .

T e rje d  a p le tyk a  . . .
(Egy leányhoz )

Terji d a pletyka,
Beszél a város,
Kerüljük egymást.
Kicsiny galambom, 
jjNini, mily közel 
Járnak egymáshoz.
Ke/ük összeér . . .
Suttognak . . . hallom" . . .

„Titokban, lopva 
Pillantok reád,
Es leslek, várlak 
Minden alkalom" . . .
Édes Istenem,
Mennyi mennyi vád I . . .
Kerüljük egymást,
Kicsiny galambom !

Kroó József.

— Az uj főügyész helyettes. Dr.
Liszy V'iktor főügyész helyettes tua 
vette át hivatalának vezetését.

— A Szabad Lycumban Holnap 
d. u. 3 órakor Poór Sándor főgiran. 
tanár tart előadást vetített képekkel 
a magyar szobrászat történetéről. 
Ezen előadás keretében megLm r 
jiik a magyar szobrászat főbb 
irányainak képviselőit és azoknak a 
legnevezetesebb alkotásait a legré

gibb kortól egészen a napjainkig. 
Arra a meggyőződésre fogunk jut
ni, hogy a szobrászati alkotásokat 
a nemzeti szellem hatja át s habár 
a sok viszontagság miatt talán 
nem is tar thattunk lépést egyik- 
másik nyugati  nemzettel, jogos 
önérzet tölthet el bennünk, ha a 
múltra tekintünk vissza, s látni 
fogjuk, hogy a jelenkori szobrá
szati alkotások biztos alapul szol
gálhatnak a jövendő fejlődés szá
mára. A vetített képek száma 54 
Felhívjuk a közönség szives érdek
lődését az érdekes és tanulságos 
előadásra.

— Megye gyűlés. Meczner Gyula 
főispán f. hó 30-ára rendkívüli köz
gyűlésre hívta egybe a vármegyei 
bizottsági tagokai és egyúttal az 
állandó választmány tagjait is ugyan
aznap délelőtt fél 10 órára. A köz
gyűlés tárgyai;  1. Sztrupkó község 
legelővéte i szerződésének jóváha
gyása 2. Földmivelésiigyi miniszter 
intézvónye, mellyel a tokaji borvi
dék szőlőfelujitási kö'csöneinek le- 
törlesztése tárgyában szerkesztett 
törvényjavaslatot megküldi. 3. Ta
ván ai Ondóvá vámosaidnak állami 
kezelésébe való átadása. 4. Törvény 
hatósági közutak kavics-szükségle
tére pót hitel engedélyezése.

— Halálozások. A helybeli Caro- 
l i tK 'U r a  nevelő intézetnek su yos gyá
sza van. Muzsay Már>a Chrysostoma 
fiatal apáca, aki már 1 0  év óta szen
telte á dasos működ sét a hitnek 
és a cu túrának, f. hó 23-án bősz- 
szas és kiuos betegség után meg 
tért az Úrhoz. — Bau“r Antal de
rék po'gártársunkat nagy gyász érte, 
neje, született Payer Maria f. hó 
22-én ho szas szenvedés után 54 
éves korában meghalt. Temetése f. 
hó 24-én délután 2 órakor nagy 
gyászoló közönség részvételével ment 
végbe.

— Tárgyal a város. Farkas An
dor po'garmesUT folyó hó 28-ára 
rendkívüli közgyűlésre hívta egybe 
a képviselőtestület tagjait, a küz- 
gy ü és tárgy sorozatában u;ra ott 
szerepel a kereskedelmi iskola épít
kezésének ügye# melyre felhívjuk a 
képviselőtestület tagjainak figyel
ni t halljuk, hogy llomonna uj 
iskolai épületet kap és igy nagyon j 
nagy körültekintéssel kell itt a 
kérdést eldönteni,

— Megyei alügyészi állás. Amint 
értesülünk az esetlegesen megüre
sedő megyei aiügv szi állásra dr. 
Legeza János helybeli ügyvéd i? 
pályázni fog.

— Az ügyvédi kamarából A kassai 
ügyvédi kamara közzéteszi, hogy dr. 
Bek** Gézát Királyhelinec, dr. Grósz 
Miklóst Sátoraljaújhely, dr. Mandel 
Bélát llomonna, dr. Szegedy Béla 
ML lést Sátoraljaújhely, dr. To- 
ronszky Endrét llomonna és dr. 
Weinherger Dezsőt Sárospatak szék
h e l ly e l  ügyvédi lajstromába fe - 
vette.

— A posta lopás. A helybeli 
vasúti állomáson 11*1 1 . aug. havá
ban történt 39<KX) koronás po*ta 
zsák lopás ügyében néhány nap 
múlva eredményes döntő fordulat 
várható.

— Sátoraljaújhelyi Korcsolyázó 
egyletnek, az egyleti paviilonba 
1913 évi február hó 2-án d. u. két 
órakor közgyűlést tart. Tárgysorozat: 
1. Alelnöki jelentés az egylet hely
zetéről s ezzel kapcsolatban előter
jesztett javaslatok feletti határozat
hozatal. 2 Az újabb számadások 
beterjesztése. 3, Az alapszabályok 
1 2  §-a pontja értelmében elnök al 
elnök sth. választása.

— A sátoraljaújhelyi M. Á. V. al
kalmazottak köre lolyó évi február 
1 -én az állomási étteremben saját 
könyvtárának alapja javára zártkörű 
táncmulatságot rendez. Kezdete este 
5) órakor. Beléptidij: Személyjegy 2 
kor. Családjegy 4 kor.

— Egészségügyi állapotok a vár 
megyében. Mint értesü üuk Szinna 
községben nagymérvű kanyaró 
járvány van. A betegek száma 100 at

meghaladja. Alig van biz. hol be
teg nem volna Az állami iskola 
egvik tanítónője is kanyaróba fek
szik s mindeonnek dacára semmi 
intézkedés nem történik, mert a 
hivatalos felfogás az, es nem be
tegség (s különben is „van paraszt 
elég4*) Bezzeg, ha száj <’s köröm 
fájásban az á latok között akkor már 
örök vannak a falu végén, pedig 
az cseppet smu veszedelmesebb 
járvány az állatokra, mint a kanya
ró az emberekre. Gyönyörű állapo
tok vannak itten. Harcoson pedig 
tífusz járvány van. 50 — 00 ember 
fekszik tífuszban. Más községekben 
is vannak járványok s egy körorvos 
nem láthatja el a betegeket. A já
rásorvos már hetek óta maga is 
beteg s nem hagyja el a szobáját. 
Felhívjuk e viszonyokra a vármegye 
a ispánjának és tiszti főorvosának a 
figyelmét.

— A „Sárospataki Ref Hittan- 
hallgatók Egylete" február hó 19-ón 
hangversennyel egybekötött tánc- 
mulatságot rendez.

— Körorvost keresnek Az újon
nan szervezett nagy kemencéi kör
orvosi állásra, melyhez 22 község 
tartozik s amelynek székhelye 
Nagykeiuencr.e és amelynek java
dalmazása 1000 korona töresfizetés 
‘>00 korona lakbér és szabá'yss<*rüen 
megállapi andó fuvarátalánv pályá
zatot hirdetnek. Pályázati határidő 
február 15-én.

— Nyilvános köszönet. Davido-
vics Kózsika urleánv esküvője al
kalmával 50 K. adományozott a 
helybeli Izr. Leányegyletnek, me
lyért ez utón is mondunk hálás kö
szönetét. Sátoraljaújhely, I9 I3 . ja 
nuár hó. Reichard Ilonka elnök, 
Fucha S/idi pénztáros. — Dr. Pol
gár Ernő helybeli ügyvéd egy 
megnyert fogadásból 5 koronát volt 
szives az izr. nőegyletnek adomá
nyozni, melyért ezúton mondunk 
köszönetét. Az elnökség.

— A nagygéresi körjegyzőségben
rendszeresített 100 kor javadalma
zott segédjegyzői állás üresed-ót 
meg. A választás február 7-én len  
a nagygéres község házánál. A pá
lyázati kérvények Bencsik István 
Király he'meczi főszo'gabi rajának
ny ujtandók be.

— Fizetésképtelens gek. A bóc.-i 
hitelezői védegylet a következő 
fizetésképtelenségeket jelenti; Weis- 
berger és r n u n d i c h ,  llomonna, — 
K'oi'i Samu, llomonna. — Deutsch 
Dávid, IL>monna. — Sporting Eraá- 
nuelné. llomonna. — lekér Zzig- 
tuond, Szerencs.

— Kézrekerült tolvajok. Az uto'só 
két nap alatt négy esetben vezetett 
eredményre a rendőrség erélyes 
nyomozása. A helybeli „Egyesült 
S7Ík\izgyár" helyiségéből a kulcs
csal zárt Íróasztal fiókjából az el- 
mu't napokban egy kettős fedelű 
arany órát loptak el. F. hó 20-án 
pedig a szikvizgyár könyvelője Klein 
Salamon 110 koronát olyan megbí
zással adott át Herskovics Chairu 
szikvizgyári napszámosnak, hogy a 
gyár részére érkezett sör küldeményt 
vegye át és hozza ho a vasúti rak 
tárból. Herskovics kihajtott az állo
másra. de vissza nem tért. Szekeret 
lovat ott hagyott és fel ült a t  in- 
du ó vonatra azzal a szándékkal, 
hogy hazamegy a Márraarosrnegyei 
Faluszlahnára. Az induló vonat 
azonban Sárospatakra vitte. Onnan 
este tért vissza és tovább utazott 
Királyháza felé, de csak Csapig 
jutott, mert a-* ottani csendőrség a 
helybeli rendőrség távirati megke
resése alapján a vasúti kocsiban el
fogta és ma visszahozta és átadta a 
rendőrségünknek. A 110 koronából 
már csak 55 kor. 50 fillér pénz volt 
nála. A nyomozás során kiderült, 
hogy a napokkal ezelőtt eltűnt arany 
órát is ő lopta el. — Elfogták a 
Zorubory János építőmester sérel
mére elkövetett lopás tetteseit is 
Szabó János 15. éves, Bukó András 
15 éves, Szabó István 19 éves, Ma- 
már Tercsi és Kiss Mari személyé
ben. A tettesek a lopott vasakat
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két helybeli ócskáinak adták el né
hány koronáért. A tetteseken kiviil 
az orgazdákat iá felelősségre von
jak. A tettesek között van kit bilit -' 
vád felelőségre mm vonható fiatal
korú i», a kik lek valószínűleg ja 
vitónevelését fogják elrendelni. 
Berger és Lipshitz helybeli üveg é> 
porcelán kereskedők kérelmére k t 
tanulójuk nagyobb mennyiségű por
cellán és üveg edényeket lopták a 
raktárhelyiségbő1. Czipra János 
helybeli asztalosmester nála mun
kában álló Bornyaszky György se 
gédje lopta meg és megszökött. A 
sértett feljelentése folytán a rend
őrség Bornyanszkyt elfogta. A 
lopást beismerte. A lopott tárgyak ; 
egyrészét e adta és a kapott pénzt 
nlitta.

— Dr. Ray ,.NervslMja sokszori
bevált szer i d ‘guyöngess- g, Neuras- 
thenia, id tejfájá*, migráne,
Neura'gina áhuatlanság e len. Min
den idegbeteg bizalomul il fordn hat 
e szerhez. Ara 5 kor. a gyógvsz r- 
tárakhan. Felárakat : Török Jó»s f 
gyógyszertára, B udaps t ,  VI. Király 
utca.a 1 2 .

— Állatkínzásért megbüntetett 
nagy fuvarom. A rendőr Kapitány S. 
M. nagy fuvarost állatkínzásért 50. 
kor. fő és 50 kor. mellek p nzhön 
tetősre Ítélte. A fuvaros az Ítéletet i 
raegfelebbt zte.

Nyilt-tér.

Nyilvános köszönet

Mindazoknak kik felejthetet
len szeretet nőm illetve édes 
anyánk temetése alkalmával je 
lenlétükkel fájdalmunkon osz
tozkodtak, részvétükért ezúton 
fejezzük ki leghálásabb köszö- 
netünket.

Sátoraljaújhely, 1013 jan. 24.

Baucr Antal és gyermekei.

írnok azonnali belépésre felvé
tetik í)r. Berger József ügyvédi 
irodájában

Kiadótulaidono* '

LANDESM kN MIKSA

M e gva n  a p ostalopás  
~~ tettese S

Amint lapzártakor értesü
lünk Taskó Géza póstaszolga  
mai napon bevallotta, hogy a 
39000 koronás póstalopást ő 
követte el. R észletes tudósítás 
lapunk következő számában.

2S44 1912. vh.
Árverési hirdetmény.

A saujhclyi kir. jbirósig ü l i  V. 
704,7 sz. végzése folytán () alt Fe 
Fereticz 411 korona költség és járu- 

kitin ak behajlása végett 1913 évi 
januar ho 29 -e i  d e. 10 és föl óra
kor S aujhelyben KazinCzy-uica 65 
szám a att  a végrehajtást szenvedő 
lakásán elárverezem a?on 12850 ko
rona 1 0  fillérre becsült ingókai, me
ly eket az újhelyi kir. törvényszék 
5754 UH V. számú végrehajtást ren
delő végzése alapján a saujhdyi 
kir. járásbiiósági 912 V. 704 2 számú 
végrehajtási jegvzőkönyven 1 — 119 
tételek a hitt lefoglaltam u. m. bu- 
turokat, faragvány köveket, igássze 
kereket ái vili) fákat, cemtíntesöve- 
ket htb.

Saujhely 1913 jan. hó 14 én.
Rosner Imre kir bir. vhajtó.

J o r h i n

forhín
a sokszorta mogjuvitott hordói keverék és szám
talan köszönő- é• el ismerő-levél tanúsága szőriül 
mindenütt a legnag) óbb megelégedéssel használják A 

nak iiin s üledékei vízbe dobva azonnal oldódik és 
biztosan pusztbja u peronoszporát ; 

egv kész anyag füalkatrésze résgálio. tnpadóképességo 
oly nag\ hogy bnrmely harmatnál permetezhet rele: 

használatú óriá'i munka- és pénzmegtakarítást jelent, 
mert iix anyag teljesen késs 1

liasznéljan.ik saját érdeküsben Californiai lét. a 
g \ iirnölrsiurari k i lleni védekezésre rovarén)vet 
minden kártékony rovar lekötésére, rovarfogó 

övét az összes kártékony lovurok elfogására. I.aurinát a rovarok ellen nyári 
védekezésre. I.auril Karboiineumot a rovarok elleni téli védekezésre, l.auril 
oltóviaszt uz oltványok nemosUéséro. Ichneumint a xsengo virágok perme
tezi 'éré Nicotin Quassiakivonatot faiskolák permetezésére. Topomort me
zei egerek pi^ztits-ára. Pampilt rovarok és darazsak elfegásáru. Tessék 
mimlezs .kkékről kimerítő leírást • használati utasítást kérni, melyet

ingyen és bétmedtve küld az összes érdeklődőknek a

ü ^o iA p e rm cte zé si a n y a g g y á r  
E -áU E A P E S T , V I., V A C I -U T  9 3 ,

valamint kép\i"o! je : Führer Miksa és fia Ohszliszka.

88  1913.

Árverési hirdetmény.

A saújhelyi kir. jbiróság 911. V. 
2184,5 sz. végzése folytán Keres
kedők ip. és ga 7<1. hitelszövetkezet j 
218 kor. 93 f. követelésének ős jár. 1 
behajtása vég. tt 1 9 1 3  évi január hó 
29 en d e. 10 órakor Saujhelvben 
Jókay utca 41 s/. alatt esetleg a 
vhajtást szenvedő újabb lakásán el
árverezem azon 600 kor. becsü't

ingókat, melyeket, a saujhelyi kir. 
jbiróság 911. Sp. HL 295/4 számú 
v hajtást rendelő végzőse alapján a 
saujhelyi kir. jbiróság 1912 V. 
2184 2 számú végrehajtási jkvben 
1 - - 1 2  tételek a. lefoglaltam u. n i . : 
bútorokat stb.

Saujhely, 1913. jan. hó 14-ón.

Rosner Imre, bir. vhajtó

SZEGŐ SAÜI10R 
divatárui

SÁTORALJAÚJHELY
a még visszamaradt úri 
és női d i v a t c i k k e k :

Női felöltők
Blousok
Aljak

mélyen áron

Sportcikkek 
Gyermekruhák és 
Szőrmeáruk

alul kaphatók.
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Gyógyitliató-e a tütlöbaj ?
Ez a randkivUli fotós kérdés mindenkit foglalkoztat. a kit asztma, tüdő- és égető tuberkulózis, tüdöcsucsliurt tűdtivéu. makacs kóhögés. elnyálkásodát vagy 

állandó rekedtség k> •' t. r s eddig min talált orvoslat Miudt'u ilveiif.'le beteg kap tőlünk teljesen ingven egy képekkel i.uttiuann. <tr orvostól u l insen gyógyintóaat tö- 
orvosától a kivetkőzi! tárgyról: Gyógyítható a tüdóbaj ? Azonkívül egv prólutosoinugut kit Unodietótikus toáitkb.'.l E/erek magat/.tulják. akik eddig használták. Gyakorlott 
orvosok ezt a teát mint kitűnő diet*'tikumot tuberkolózis (tüdóvészj. asztma, krónikus gége- es gegetőhurut ellen rendelték és magasztalták. A tea nem titkos szer. 
Liebcr-fele növényekből ké'/iil amelyeket i >ászári rendeletre szabad lorgalumba Iuk s.ílottak Ara olyan ob >é. bog\ a legszegém ebbek i- használhatják. Hogy minden 
betegnek minden rizikó nőikül alkalmat adjunk a tea kipróbálására > bogy a betegsége felől mindenkit t dvil.íg l..i -unk, elhatároztuk, hogy i.linóén betegnek meg 
küldjük a Gyógyitható-e a tüdóbaj ? imü német teával teljesen ingyen Alapot irat Huhlman Se Co címre
Berlin 957 Müggelstrasse 25
—------------------------  -------------------- 1

Meghívás.

„BODROGKÖZI TAKARRKPENZTÁR‘‘
t. c. tagjai felkéretnek

az 1913 évi február hő 11-én délelőtt 10 órakor

Királyhelmecen, az intézet helyiségében 

na tartandó

RENDES KÖZGYŰLÉSRE
megjelenni.

TÁRGYAK:

1. Jelentése az igazgatósadnak az 19I2-ik évi üz
let eredményéró'l, valamint a felügyelő-bizottságé, a 
kereskedelmi törvény 195. tj-a értelmében a felment
vény megszavazása.

2. A jövedelem mikénti felosztása.
3. Netaláni indítványok tárgyalása.
K irályhelmecz, 1913. január hó 12

Az igazgatóság.

Forgalom . . 
Vagyon mérleg 
Nyeremény

8275706 K 16 F. 
2443593 K 96 F. 

45251 K 78 F.

Kossuth Fort-ncz-utcai 16 számú 
házara (közvetlenül az állami bor

pince mellett.)
m á j u s  l - t ö ? l v i í i d ó

Van benne 4 lakószoba 1 fürdő
szoba, verenda. kert és a szükséges 
mellékhelyiségek. Bővebb felvilágo
sítást nyújt 8 CHWLIGEK Kossuth 
Lajos-utca 24 szám alatt,

Jókai-utca 7 ik számú ház
ban egy 3 szobás uj lakás, 
fürdő szoba és mellékhelyi
séggel 1913 május hó 1-től 
kiadó.

Bővebbet: Behyna testvé
rek cégénél.

1 0 1  —1013 tksz.

Özv. Roóz Adolfné
Miskolc Kosenberg-palota.

% M»s «Mt imi | « mM
j . 7 o b T S i S U m .ntnAa-Unijl

Árverési hirdetményi kivonat.
A cálszéc.'i kir. jbirőság mint te

lekkönyvi hatóság közhírré 
hogy a gálszécid takar- k és hitel- 
pénztár .’égrebajtat Dák H**d Lázár 
vliajtást szenvedő elleni 2 0 0 0  kor. 
tőkövete lés és járuléka iránti vég
rehajtási ügyében a saujbelyi k ir. 
tvszék (a gnlszécsi kir. jbirőság) te 
riiletén levő Nagvnznr községben 
fekvő a nagvazari 327 sz. tjkvben 
A. I. 1 sor 22 lirsz. u. felvett ingat
lanból B 10 alatt Held Lázárt 7j8 
részben megillető jutalékra az árve
rést 2116 koronában ezennel meg
állapított kikiáltási árban elrendelte 
és hogy a fentebb megjelölt ingat
lanok az 1913 évi április ho 1-én 
délután Nagyazar község házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási ár kéthar
madánál alacsonyabb áron el nem 
adható.

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan becsárának lo százalékát 
vagyis 211 K t>f> fillért készpénzben 
vagy az 1881. LX. te. 42 §-ban jel 
zeti árfolyammal számított és az 
1881. évi nov. hó 1 én 3332 sz. a 
kelt igazságügyminiszteri rendelet 
8  §-ban kijelölt óvadékképes érték
papírban a kiküldött kezéhez le
tenni avagy az 1881. LX. te. 170 
§ a értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismeivényt 
átszo!gáltatni.

GaLzécsen a kir. jbirőság, mint 
telekkönyvi hatóságnál 1913. évi ja
nuár hó 17.

Valkovszky »k. kir. jbiró. 

1012 V 380/4

Árverési hirdetmény.
A u Írott bírósági végrehajtó az 

1881 évi LX. te. 102 § értelmében 
ezennel közhírré teszi, bogy a ki- 
rá'yhelraec/i kir. jbirőságnak 1912 
évi Sp I 265 3 számú végzése kö
vetkeztében Bal Kajos kira'vhelnn- 
c/i lakos javára hátralékos 250 kor. 
72 fid. s jár. erejéig 1012 évi julius 
hu 24 én foganatosított kid * gif* si 
végrehajtás utján felii foglalt és 840 
koronára becsült következő ingósá
gok u. m. házi bútorok nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a királyhelme- 
czi kir. járásbíróság 19l2,évi V 380,4 
s/árau végzése fo'ytán 250 kor 72 
fid. tőkekövetelés, enn- k 1912 évi 
május hó 7 napjától járó 5 százalé
kos kamatai és eddig összesen 91 
kor. 0 0  fülben birőilag már megái- 
lapított kültség-k erejűig végrebaj 
tásf szenvedett lakásán Kiró' vIo-Dn n 
Főút leendő megtartáséra 1913 évi 
február hó 3-ik napjanak d. u. 4 craja 
határidőül kitüzetik és ahhoz a veri-[ 
ni szándékozók ezennel oly megjegy
zéssel hivatnak meg. hogy az érin 
t**tt ingóságok az 1881 évi LX te. 
107 és 108 §-ai érőimében kész- 
pénzfizetés mellett a legtöbbet igé 
rónék, szükség esetén becsárou aiul 
is el fognak adatni.

Amennyiben az eiárveYezendő 
ingóságokat mások is le és feiülfog-

laltatták és azokra kielógitóai jogo 
nyertek volna, ezen árverés az 1881 
évi LX te. 120 § értelmében ezek 
javára is elrendeltetik.

Kelt Királyhelmecen 1913 évi 
január hó 2 2 -én,

Mara György
kir. bir. kiküldött.

rekedtség, hurut, elnyálkásodás 
fojtóköhögés és hukhurut ellen

millió ember
használja a ______

Kaiser-féle

inell-karaielldkat.
Il i  A A közj. hitelesített orvosi 
LM IIII gs magánbizonyitvány 

kezeskedik a biztos

Nagyon jóízű bombon.

IcsíoiasáíO éslOI. 1 dobozalöl-
Kaphatók: Widder Gyula gyógy
szertár és Hrabéczy Kálmán dro- 
I. gériáiában Sátoraljaújhely.

A nagymihályi dohány 
nagyárudában fiatal 
asszony vagy leány 
azonnal alkalmazást 

kaphat.
Tót nyelvvel bírók előnyben 

részesülnek.

Köhögés rekedtség és hurut ellen
nincs jobb a

pcl" elcíl1
Vásárlásnál azonban vigyázzanak és határozottan 
Réthy-felét kérjünk. mivel sok haszontalan után- 
rata van. Ai eredilinnk n  A + u  v . n Av 
minden darabján rajta van a i \  v  i  ii  j  i l v v

1 doboz ára 60 fillér. Nagy doboz 1 korona.
Mindenütt kapható. Csak Réthy félét fogadjanak (I.
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KELETI J.

Cs ős kir. Szabad Keleti-féle

sé rv k ö tő k
pneumatikus gummi pelottával 

a legtökéletesebbek
Il l d M l  höls>'e,> es urak ré- Ilii aIUMUIV szőre minden altcsti 
betegség es lógó has ellen.

görcsér harisnyák.

M im i és iiiíitezokd
amputáltak részére

M'íJ'eiiosilö X " t i m i '
Mű- es támasztó FŰZŐKET.

ferdén nőttek 
részére vali.m. 
tartozó ösz- 

ÍIMIUA szesezikkeket 
ka legmodernebb elvei szerint, a legjutányo- 

sabb gyári arak mellett.
cs és k. szabad, sérv
kötök és testegyene- 

sitő gépek gyara.
BUDAPEST. IV.. Koronaherceg utca 17. vid

Legújabb háromezernél több ábrával ellátott 
képes árjegyzék INGYEN és BÉRMENTVE. 

Alapitva 1878. Telefon 13—76.

J J

<
m

z
z
<

m
U J
Q
Z
<

sO
P3U
3
>%

C/3

i  s > . / &  :

PFEIFFER SÁNDOR
Sátoraljaújhely. 3roda és telep: /írpád-u tca 19. (Sajat liáz.

Elvállal mindennemű épületek tervezését és felépí
tését, építkezések művezetését és leszámolását, tűzbiztos 
gipsz és vasbeton menyezetek készítését minden néven 
nevezendő vasbeton szerkezetek statikai szám ítását 
és azok kivitelét, cement, granáttó terrazó, keramit, 
aszbeszt, aszfalt stb. burkolatok készítését.

yUlandÓ raktár: román és portland cement homlokzat 
kőpor, asztalt szigetelő lemez és kátrány termékekben.
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Értesítés.

a legjobb cipőkrém az 
egész világon!

f i z  eddigi világhírű wiksnek vitriol nélküli gyártása is.
St. Fernolendt, Wien 111.

cs. és kir. udvari szállító
------- H O . é v e s  g y á r i  f e n n á l l á s .  -

lí. Schwarcz ^ámuel helybeli kereskedő
csődbe kerülvén, az üzletében lévő áruk és pedig : 

selym ek, szallagok, csipkék, női ruhadiszek, 
rövidáruk és általában női és férfi divatcikkek

most január 27-től kezdödöleg délutánon
ként 3 7 óráig a csődbíróság intézkedése

íülLiíü] kiárusításra keríllll0k a
közadósnak Fő-utc 18 sz. alatti üzletében.

(Megyeházzal szem ben )
Ezen rendkívüli vásárlási alkalomról bátor vagyok  

vevőküzönséget értesíteni.

Dr. G á s p á r  S á n d o r
töm eggondnok.

Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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