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Megjelen minden szerdán és szombaton este
Kéziratokat viasza nem adun*. 

Szerkesztőség : Kazinczy-utcza 2 
Kiadóhivatal: l.andesmann Miksa és 1 arsánál.

POLITIKAI ÚJSÁG
Előfizetési ár:

Egész évre 10 korona, félévre 5 korona. Negyed 
övre 2 korona SO fiilér Egyes szám ára 10 fillér 
Hirdetéseket a legjutányosabb árban közlUnk

(Ijesztendő k tsszáak, n'ncs kezünkben ha- szomorúbb bukást, a teljes erköl- 
talom, n •ni tudunk se vesztegetni, esi deficitet mutatja, 

napja lesz holnap. Vége az el- se terroiizálni, se jutalmazni. lis — mint ahogy már szám- 
múlt nagyon rossz emlékezeti! 'Egyszóval, ugynevezett anyagi • talanszor applikáltuk a nagy 
1913 évnek, és kezdete a nem erőnk ninc ; mi. A mérlegnek ez a politika jelenségeit a mi s/.ükebb
túlságosan kedvező auspiciumok része kedvezőtlenül üt ki a szá- vi-zonyainkra, — megint megálla-
közütt meginduló 1914. észtén- inunkra. jpithatjuk, hogy az országos mér-
dőnek De minthogy — az idézett lég a zempléni viszony ok szükebb

Ma zárjuk le az ó e-ztendő't. mondás szerint — nem ez a lég-i mérlegét is tökéletesen fedi. 
Ilyenkor szokás úgynevezett évi fontosabb r sze a dolognak, talán! Irt is hatalmon van még a 
mérleget44 csinálni l ü t  csináljuk | megviga-ztalódhatunk a két másik munkapárt és tart még a Mecz- 
meg mi is a mi évi mérleg inket . ‘mérleg eredményén. | ner-Székely féle dicstelen uralom.

Mindenekelőtt idézzük egy ki- Az egészségi mérleg határo- A
váló publicistánknak, aki rendki- zoltan a mi j ívunkra billen. A
vül okos és amellett szívvel lélek korrupció bacillusai, a becstelen
kel zempléni ember, — a követ- .ség, a s :nny miazmái a mi be- 
kezŐ mondását. csiiletes hazafias politikánktól tá-

— Újév napján rendszerint \ vol * v\k. Mi c ak szomorú szív- 
háromféle mérleget szoktam c i- vel látjuk, hogyan pusztítják az 
nálni. Az első', — de talán nem országot, alkotmányunkat, sza- 
a legfontosabb, — az anyagi mér-1 badtágunkat, jogainkat a hatalom

anyagi erő természetesen az 
ó birtokukban van és a hatalmuk
kal nemcsak élnek, de vissza is 
élnek minduntalan.

Egészség dolgában azonban 
már gyenge lábon áll a zempléni 
munkapárt. Egyik legutóbbi szá
munkban eleg kézzelfoghatóan ki
fejtettük, micsoda mesterséges

lég. Tisztában akarok lenni azzal,'deliriumus betegei, akik hatalmuk i injekciókkal igyekeznek meghosz- 
hogy milyen anyagi erővel ren tetőpontján is magukban viselték j szabbitani szomorú életüket. Az

i o életük sem ér már 
adalmár.

rothadt

Ami pedig az erkö’cü mérle
get illeti, hát azt a vak is láthatja,

delkez m. Ez az, amit bankok, az erkölcsi döghaiál csrá t .  
kereskedők, magánosok és egyál | Még t tt u n ik a hatalmon, — 
talár minden emberfia ki szokott de úgy fognak járni, mint az ar- 
számitani az uj esztendő alkal-' zén evő demimonde : mámortól ra
mából. I jjyogó szemekkel, torz mosollyal |,0gy a mi becsületes politikánkkal

— De nem kevésbbé fontosj bűnös ajkukon, liataloinelzsiroso- szemben az ő erkölcsi tőkéjük 
a másik mérleg sem: az egész- dásban fognak mihamar elpuss ! nemhogy a nullán, hanem a mi 
ségi állapotom mérlege. Ilyenkor tulni. A végvonaglás deliriumában I nuszon áll. Akik a panamakor 
mindig megvizsgáltatom magamat | rángatódzik mír az égés: dcső | mánnyal egy húron pendülnek,
valamely híres orvos professzorral, 
hogy tudjam, hogyan állok egé z- 
ség dolgában. Hadd tudjam, mire 
vagyok képes a rendelkezésemre

séges nemzeti munkapárt Ez már ■ akik a történtek után is alázatos 
nem élet. Már megették őket a j szolgái és »tisztelt barátai* a mm- 
bűnök miazinái, a panamák bacil . kapárti korminyiérfiaknak, azok 
lusai. Az o híjukon ne n segit j már minden erkölcsi mértéken 

álló anyagi erő segítségével, vagy! már a legmegtü töttebb pártkasz alul állanak, 
akár a nélkül. Az egészs.-gi álla sza snt Meg kendőzik a fekélyei-! a  mérle> teiiüt nagyobb ré- 
pot helyes mérlege talán még két, — de előbb-utóbb belehal- szében mégis csak a roi javunkra 
fontosabb, mmt a vagyoni mér- nak a sebeikbe. billen. Mégsem indul hat olyan
*eS*  ̂ '  harmadik mérleg, nagyon szomorú auspiciumok kö-

— De a legfontosabb mégis amit a fentebb idézett publicista zütt az uj esztendő. Csak a be- 
a harmadik, talán .erkölcsi mér-j erkölcsi mérlegnek nevez, tükéle- j csmetes munkában való kitartás 
legnek. nevezhető megállapítás, tesen megadja a hálálos dőlést k,,]j hozzá 
Tudniillik azt is megszoktam ál- 'a munkapártnak és a panamakor- j
lapítani esztendő fordulásán, hogy j Hiánynak. — .... *
mennyi erkölcsi súllyal, tekintély ; Az imént, a delegációk alkal J
lyel, presztizszsel, egy zóval meny- mával vált nyilvánvalóvá egész —— w Z I I C l l C a p Z  
nyi erkölcsi tőkével rendelkezem, Európa előtt, hogy milyen erköl- 
Es csak akkor vagyok inegeié-1 esi súllyal esnek ők a politikai

f f
»C i erűben a múltkor Sdi-j

gedve, ha mind a háromféle mér tisztesség mérlegébe. Az ellenzék C l • *» mondó:ta a
lég kedvező eredményt mutat. támadásai alatt meggörnyedve, 111 1 11 4 ' '* : 8

így szól az idézett publicista * erkölcsileg pozdorjává törve, 1 /  ur,;akim*k neiu egy s:k* riilt bo^ rootja í 
mondása, egé9z világ előtt megcsufolva, vé- -*' ájru-szájra jár l jhely városában

Nem nehéz ezt a háromféle résén, gethesen, kerültek ki a ■■ j0*^ fölös’egea ide t «•- 
mérleget a közéletre alkalmazni, küzdőtérről. Az eg sz világ látja l!,» mivo lwgy úgyis isin ri vs szeret i , 

Nézzük csak mi, fiiggetlensé- már azt 1 mérhetetlen szennyet, ,0*m‘ l,ki. 
giek, és különösen mi, zempléni ami az ő hamisított diszmagyar-j El a kedves Grog ur a nagy 
ellenzék, a mi ilyenképen felfo- jukhoz táp id, — idehaza pedig tudoaránya és okos>;üA inul tt arról 
gott háromféle mérlegünket. nem félnek már az 0 hamis fo- is nevezetes, hogy tréfásul, finoman j

Az első, az anyagi mérleg, ga k harapásától. Ezek a meg-! éles szatírával, egy--gy hirteleniil 
meglehetősen gyenge koefficienst hurcolt, elevenen eltemetett gyász- odavetett ki-, megjegyzéssel rend i 
mutat a mi számunkra. Nekünk magyarok hiába várják mír a tel- vül találóan tudja jellemezni a vi 
nincs panamapénzekkel telt párt- támadást. Az évi mérleg a lég > - 11 emh reket.

N rorégiben már feljegyeztük 
• gyik szellem a mondását, amely 
szerint: „Ujholy egy nagy Clieleiu; 
/  mplénvármegye egy még nagyobb 

!Chelem; Magyarország ptdig a leg
nagyobb Chelem.“

Akkoriban — a gyengébbek ktd- 
v - rt — meg is magyaráztuk, hogy 
mi az a wCheleru.“ Aki netalán el- 
f. lejtőt te volna, az most jegyezze 

jiueg m g imk.
„Chelem" az a legendabeli gali- 

. fiai község, ahol szabadon lehet el- 
I követni mindeu huncutságot, ott  
* meglorlatlauul virágzanak a legkür- 
1 mönfoutabb svindiifc’, a legkövérebb 
panamák, a törvény legrafíináltabb 

; kij .tszá-ai. De ott ez egészen tér
im ,-zetes. Óit ez az úzus, amelyhez 
ICneiern lakói hozzá vannak szokva.

És amikor az idézett üreg ur 
„Címemének nevezi Ujhely váro
sát, lehetet e:i észre nem vennünk 
a tr fás megjegyzés mélyéi] valami 
szoraoiu iguz-ágot.

Tehát ez az ür.»g u: mondotta 
a múltkor, hogy :

Chelemh.m Nszliohesz"-t tar
tottak.

Ehhez persze azt is tudni kol- 
iene, hogy mi az a „szlichesz."

Hát a »sz.:ichesz« zsidóul olyas
valamit jelent, mint a katolikusok
nál a „róráté.M Vagyis hajnali is- 
tenli-ztelet. 1 yenkor a hivek már 
hajnal előtt k» t héttel kibújnak az 
ágyból, kitörlik az álmot a szemeik
ből éa nagy ej latosan a templomba 
mennek.

I yen „szlichesz“-re hívta egybe 
a múltkor Chelem polgármestere, 
Székely E ek, a városi képviselőtes
tületet.

A kora hajna i órákra tűzte ki 
a városi közgyűlést, hogy azon csak 
a leghiihübb chelerabeiiek je’enjenek 
lueg és zavartalanul szavazzák meg 
a jövő évi cheltmi költségvetést.

Es a „szücheSi.44 kitünően sike
rült. Az egy begy ült hivek nemcsak 
hogy ájtatos hozsannák közepette 
megszavazták a költségvetést, hanem 
az isten helyett magát a főrabbit, 
Székely E eket imádták. Bizalmat 
és köszö .etet szavaztak neki, sőt 
majdnem hasra ború tak előtte és 
Chdem városan k aty aistenévé avat
ták. No ezt a chelemi dicsőséget 
meg is érdem i.

így esett meg Sátoralja Ujche- 
lem városában a hajnali „sz'ichesz."

S Z Q L Y
Dr. K éO y, Gr. B ó k ái, Dr. W ide rtio ffe r or> 
vesSaciáiuk n y íla tU u ia ts i a la p já n  e lső - 
ra n yu  r j i t  c,> It.üü ó üu  : is u z , k ö s zvé n y , h ó -  
lya g , v s s a ü a ju h n il, ezukorbete gsé g, h u g y -  
hcm c-k , e pe k ő , é tvé g yta ia n s b g  4 i  g y o 
m ot L e ie g se g  oiion. KitUntf Izll Udlttt ital.
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Néhány őszinte szó
a sátoraljaújhelyi slatusquo 
izr. hitközségben napirenden 
leuö rabbikéröésröl.

E sorok Írója csak távolról uózi 
a helybeli ntatusquo izr. hitközség- 
ben napirenden levő rabbikerdes okoz
ta általános nyugtalanságot, bonyo
lódott állapotot. Nem is kíván részt- 
venni e mozgalomban, de bizonyos 
tüneteket vizsgálva, talán az átlagos 
napi „kohlecelő*4 (hitközségi ügyeket 
vitató) embernél mélyebben tekint e 
bonyolódott helyzet szövevényébe.

Sokat gondolkozva hitközségi 
életünk mostani vergődésén, azt hi
szem. rátaláltam a kulcsra, mely mi
nél egyszerűbb, annál szilárdabb és 
biztosabb eszköze lehet a kibontako
zásnak, a kölcsönös megértésnek.

E célból vizsgáljuk mindenek
előtt ogypár szóval a történelem  
szempontjából a szóban levő mozga 
lom inditó okát.

Az 1868 bán Budapestre szer
vezkedés céljából összehívott orszá
gos zsidó kongresszusnak nem volt 
meg a kívánt eredménye, mert tag- 
jai egységes megállapodásra jutni 
nem tudtak. E miatt a kongresszus 
tagjainak jelentékeny része, az or- 
thodex párt, külön szervezkedett, akik 
pedig a kongresszusi határozatokat 
magukra nézve kötelezőnek fogadták 
el, azok képezik a kongresszui-i alap
ján álló neolog hitközségeket, 
és a kik e két párt egyikéhez sem 
csatlakoztak, azok a sta tus quo anfe 
alapon állók. így a kongresszus után 
a hasai zsidóság három pártra sza 
kadt. Mig azonban az orthodox és 
neolog hitközségek csaknem kizáró
lag homo % én % addig a statu-quo hit
községek többnyire lu ttrogcn  elemek
ből áll. Nem csoda tehat, hogy e 
hitkösségekben nem ritkán a leg
hevesebb küzdelmek folynak le az 
úgynevezett konzervatív és nem kon 
zerva tív  vagyis intelligensebb tagjai 
köst.

A statusquo hitközségek sorsa 
gyakran e küzdelmek sorsától fiig 
gött. Az említett két ellentétes iráuy 
viaskodik most a helybeli statusquo 
izr. hitközségben a napirenden levő 
rabbiválasztásból kifolyóan; ez tüzeli 
most perzselővé a hitközség átmoss- 
féráját.

A hitközség jól fölfogott érde
kében tehát múlhatatlanul szükséges, 
hogy ennek a nehéz, komoly hely
zetnek diagnózisát helyesen megálla
pítsuk, hogy a hitközség két pártja 
közt dúló harc igazi alapjára rámu
tassunk.

Mert hogy a helyzet komoly, 
feszült, mindenki látja, hogy ebből 
a hitközségre nem származik áldás, 
kétségtelen. Pedig a mai kedvezőt
len gazdasági viszonyok és a hitköz
ségnek roszz anyagi helyzete is te
szik szükségessé a hitközségi béke 
zavartalanságát.

Mert tulajdonképen miről van 
szó? Mi veszélyezteti most a hitköz 
zég békéjét és nyugalmát?

Erre azok után, miket cikkem
ben eddig fejtegettem, nagyon rövi
den válaszolhatok.

A hitközség nemkonzervativ 
pártjának egy része egy, a budapesti 
rabbiképző-intézetet végzett kitűnő 
képzettségű fiatal papot akart a 3 
évvel ezelőtt elhunyt XVeisz Kálmán 
főrabbi örökébe ültetni. Ez ellen a 
konzervatív párt a legeuergikusabban 
tiltakozott. Ez lett aztán a zűrzava
rok okozójává. A konzervativek a 
legnagyobb respektussal viseltetnek 
ugyan a szemináriumból kikerült rab

bik zsidó tudása iránt, de — ők tud 
ják, miért — nem bíznak a korszel
lembe beillesztett vallásosságukba, 
mert mig egy neolog izr. hitkoz- 
ség tagjai a vallásosságot, a vallás- 
gyakorlat teljesítését nagyobbrészt 
liberális szellemben magyarázzák, 
addig vidékünk zsidóságának tu’nyo 
mó része e tekintetben a legridegebb 
koniervatizraust képviseli

Ezt igen jól tudj i és érzi a hely
beli itatu quo izr. hitközség iütelli- 
genaebb tagjainak nagy része. Hí 
a hitközség vallásosabb konzervatív 
tagjai — igy argumentálnak a 
rabbiállás betöltésénél nem képesek 
elleplezni nyugtalanságukat, elnémí
tani aggodalmaikat, bizonyo.-an nyo
mós okuk van reá, am inek m éltány
lása tS orvoslása kom oly hitközségi ér
dek. Ez okból a hitközség vezető 
férfiai is, kik független állásuknál és 
társadalmi kiváló he yzetüknél fogva 
a szabad vélemény és meggyőződés 
kinyilatkoztatásától nem rettennek 
vissza és akik a jelenlegi bonyo u't 
helyzet tisztázására törekednek — 
ezek az előkelő férfiak, akármilyen 
paradoxul hangzik is, szivük egész mé
lyével a konzerva tívoka t támogatják, 
kiknek rabbijelöltje a szepsiszentgyór- 
g y i  rabbi, N eum ann  József dr,. aki 
nem abszolválta a budapesti rabbi- 
szemináriumot.

Mi a föladat tehát? Mi lehetne 
biztos eszköze a kibontakozásnak, a 
kölcsönös megért ésnek ? Azoknak a 
nagyobbára fiatalabb intelligens hit
községi tagoknak a kiengesztelése, kik 
— valljuk meg az igazat — az em
lített rabbi jelölésével niucseuek meg
elégedve. Ezeket pedig azáltal le
hetne kibékülésre bírni, ha a hit
községi elöljáróság és képviselőtes
tület a jövő hó 18 án megejtendő 
rabbiválasztásra a szepsiszentgyürgyi 
rabbin kívül még kettőt vagy leg
alább egyet jelölnének a probaszó- 
noklatokm »gtartására meghívott rab
bik közük Mondanom sem kell, hogy 
a legjelesebbek jelöleudők. Mert — 
mondja az ellenpárt — legalább is 
furcsának mondható, hogy a saujiie- 
lyi tekintélyes statu-quo izr. hitköz
ség a nagy fontosságú rabbiállás b a 
töltésére neves pátyázók mellőzésé 
vei Csakis Neumann József dr. s e p 
siszentgyörgyi rabbit jelölte, ki két 
hónappal ezelőtt egy pcstmegyei kis 
neolog hitközségben — Monorou — 
kisebbségben maradt. Hisz Neumann 
dr. saját érdeke is kívánja még eg) 
vagy két rabbi jelölését, m rl csak 
ez esetben lehel majd szó oly rab 
bivalasztasról, melyen a hitközség 
összes tagjai fognak résztvenui, csak 
ez esetben lehet majd a rabbiválasz- 
tast in optima forma megejteni.

Ilyen és csak ilyen választásból 
győztesként kikerült rabbi liánt mind 
járt allalános lesz a hitközség tiszte 
lete. Kívánatos is, hogy a hitközség 
pártkülönkség nélkül támogassa az 
újonnan megválasztandó rabbit, ki 
hivatva lesz uj életet csepegtetni 
hitközségünkbe es érdeklődést ébresz
teni híveibe valláserkölcH és ember
baráti intézményeink iráut. (Izr. nő- 
egyesületünk tevékenysége például 
nagy on szüle keretben mozog, a sze
gény izr. iskolázó gyermekeket se
gítő-egyesület pedig, mely fennállása 
első időszakában oly szép virágzás
nak indu't, már évek óta hanyatlik 
stb.) Erős meggyőződésem, hogy |a 
rabbikérdés helyts megoldása után 
visszaterelhetjük ruajd hitközségünk 
zavart békességét régi, csendes ös
vényébe. A rabbiválasztás után fog- 
juuk kezet az egyetértő kösremükö 
désre, mert hitközségi életünk felvi
rágoztatását mindegyikünknek forrón 
és őszintén kell óhajtania.

Anonymus.

Az uj év
küszöbén.

Az uj év határkövénél állva 
ismét a mi közönségünkhöz for
dulunk, hogy hódolva a szokásos 
sablonoknak, programmot adjunk 
a jövőt illetőleg.

A Felsőmagyarországi Hírlap 
eddigi múltja kész programm. 
Azok az elvek, amelyek e lap 
vezetését 10 éven átirányították, 
lesznek vezérelveink a jövőben is. 
A semmivel és senkivel meg nem 
alkuvó szókimondás fegyvereivel 
szálunk harcba az uj esztendő
ben is.

Minden téren egyaránt 
a becsületes ellenzéki politikának 
leszünk szószólói. Nem fogjuk 
erővel keresni — minthogy ed
dig sem kerestük — a harcot, 
de a legkíméletlenebbül fogunk 
támadni mindent és mindenkit, ha 
a közérdek úgy kívánja.

A politikában a legszélsőbb 
ellenzéki álláspontot fogjuk kép
viselni evvel az elvetemült, min
den gyalázatos bűnre kapható 
kormányzati rendszerrel szemben. 
Ami erő a mi szerszámunkból, eb
ből az apró kis acéltoliunkból ki
csiszolható, azt mind harcba visz 
szűk, hogy ennek a panamában 
foggant kormánynak és újhelyi 
képviselőinek hatalmát megtörjük.

A közigazgatásban is a régi 
elveket követjük. Harcot vezetünk 
minden hatalmi önkén) kedés, az 
adólizető polgárság érdekeit ki
játszó minden intézkedés ellen, 
de nem térünk ki az elismerés 
elől sem, ha arra rászolgálnak.

A társadalmi életben is az el
lenzéki ellenőrző szerepet lógjuk 
betölteni. Támogatni fogunk min
den olyan mozgalmat, amely a 
közérdeket szóig .Íja, de támadni 
fogunk mindent, ami a közérdek 
ellen irányul.

Függetlenek maradunk, min
dentől és mindenkitől. Nem sze
gő .ünk szolgálatába semmiféle 
hatalmi csoportnak. Hs ebben a 
két mondatban benne is van ami 
egész politikánk, minden meggyő
ződésünk és törekvésünk.

Csak a közönség is tartson 
ki mellettünk ugyanazzal a szere
tettel mint eddig. Most, amikor a 
panamák sötét lovagjai a becsü
letes sajtót akarják kivégezni, 
még nagyobb szükség van a kö
zönség lelkes, szeretetteljes tá
mogatására, mint eddig volt.

Legyen minden olvasónk egy- 
egy apostola azoknak az eszmék
nek, amelyekért mi már tizenhat 
év óta becsületes elszántsággal 
küzdünk és akkor semmiféle kor
mányhatalom, semmiféle erőszak 
nem fogja tudni megingatni a mi 
becsületes harci készségünket, a 
köz érdekében való igazságos 
küzdelmünket.

A „Felsőmagyarországi Hírlap" 
szerkesztősége.

A hegyaljai 
agrárköicsönök
Szőlősgazdák figyelmébe

A tokajhegyaljai agrárkölcsü- 
nök sokat emlegetett 25 éves kitó- 
lása február hó 15-ig rendezendő lé
vén, a közérdeknek vélünk szolgá
latot tenni, ha a szőlősgazdákat tuár 
most figyelmeztetjük, hogy eziránti 
kérvényeiket legkésőbb január hó 
20-ig nyújtsák be a tarcali vincellér- 
isko'a igazgatóságához; amely azo
kat a pénzügyminiszterhez továb
bítja.

A szőlőfelujitási kölcsön kedvez 
menyes törlesztése tárgyában a pénz
ügyminiszter rendeletét bocsájtott ki, 
amely szerint azon kedvezményben 
hogy még fönnálló kölcsöntartozá
sukat 25 évi egyenlő részletekben 
kamatmentesen törleszthetik, csak 
azon szőlőbirtokosok részesíthetők, 
kiknek szőlőit 1900, 1910, 1911 vagy 
1912 ben olyan elemi csapás érte, 
hogy kötelezettségeiknek eleget tenni 
nem tudtak s kivételes anyagi támo
gatásra vaunak szorulva.

Akik ;igrárkölcsüu tartozásaiknak 
a 25 éves kitolását kívánják, azon 
sző őbirtokosok az ez iránt szüksé
ges kérvény űrlapokat a községi elöl
járóságoknál ingyen kaphatjuk a 
kellő útbaigazítással együtt.

Szükséges azonban, hogy eziránt 
mielőbb jelentkezzenek mert a kérvé
nyeknek január hó 20-ig a tarcali 
m. kir. vincellériskola igazgatóságá
hoz be kell érkezni, hogy azok ide
jében tárgyalhatók legyenek.

Színházi esték.
Linót két premierről számolha

tunk be, a melyek az utóbbi napúk
ban kerü tek bemutatóra. Az egyik 
a Zu d frakk cimü vígjáték, a másik 
a Mozikirály cimü operett újdonság. 
A színészek mindkét darabban tehet 
ségük legjavát nyújtották és — ezt 
ürömmel konstatáljuk — a küzüusóg 
is, mint ha kedvet kapott volna a 
színházba járásra, nagyobb számmal 
látogatja az előadásokat.

Zöld frakk.
Szombaton este mutatta be a 

sziatársu at a Zöld frakk cimü szelle
mes francia vígjátékot. Az előadás 
a legjobban közű tartozott és elte 
kiütve attól hogy szinészeiuk, frivó- 
labb részleteket erősen hangsúlyozva 
tálalták fel a közönségnek kevés kri
tizálni való akadt az előadás során. 
Az est legkiválóbb szereplője L. Ziko 
Ilma volt. Sokszor dicsért művészi 
képessége az estén kiválóan érvé
nyesült. A szerelemre vágyó buja vá

gyakkal telt hercegnőt élethűen álli- 
1 tóttá a közönség elé és nem egy jele
nésével váltott ki 2M ,ó tapsokat. Ki- 
i válót nyújtott prózai szerepében.
1 Kürthy Bóske is, bizonyságot szol- 
I galtaita amellett, hogy nemcsak az 
I operet keretében, de vígjátékokban 
is tud értékes eredményeket elérni. 

|A férfiak közül Ligeti Lajost kell 
] em itenük első helyen, a ki ez estén 
I is rászolgált a közönség osztatlan 
! elismerésére. Ugyancsak rászolgált 
az elismerésre Lugosi Jenő és liót- 

I hely Ödön is.

a  L e g a l k a l m a s a b b
úgy felnőttek, mint «».• 

fiúgyermekek részére I ül

S Z Á N T Ó  M Ó R  E S
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szép
Tsft ruhaáruházában Sátoraljaújhely szerezhető be. Intézetek részére és 
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Mozi király.
A szezon legjobb előadása a va

sárnap esti bemutató volt. A mozi 
király fűibe mászóau kedves meló
diái kerekdtd, összevágó előadás ke
retében csendültek a közönség fülei
be. A darab szereplői kiveiéi nélkül 
elsőrangút nyújtottak, de különöseu 
kedves meglepetést keltettek azok 
a művészi eredmények, a melyeket 
Mészáros Aranka ért el ez estén. 
Mészáros Arankáról már többször 
megírtuk, hogy sokoldalú színésznő, 
a ki bármiféle szerepben — prózá
ban és operettben egyaránt — művé
szi eredményeket tud elérni. L)j te
hetségének igazi megnyilatkozására 
csak vasarnap nyílt alkalom. A mit 
Mészáros Aranka ez estém az olasz 
színésznő kicsiny szeredében pro
dukált, az messze túlhalad mindé ■ 
vidókikeretet.

Játékában m ndeu szava, minden 
mozdulata, minden gesztusa lelkiis 
mereteseu átérzett tanulmányra val
lott. Énekével pedig valósággal frap- 
pirozta a közönséget. Tisztán csengő 
szopránja könnyen birkózott meg a 
nehéz koloratur partival és arról 
győzött meg miudeukit, hogy M - 
szaros Aranka gyakrabb foglalkoz
tatásával nagyot lehetne lendíteni 
az operett együttes sikerein, llvtal- 
mas sikereik vo tak Küithy Hőiké
nek és Kelen Rózsinak is. Mindjét 
ten képességeik legjavát nyújtottak 
és nagyban jaru tak hozza az est 
sikeréhez. A férfiak közül első he
lyen ismét Ligeti Lajost kell emlí
tenünk a ki sikerült alakításával ál 
laudó derültségben tartotta a közön 
séget. De neiu kicsiuyelhetők le a 
Réthely Ödön sikerei sem, a ki a 
Szigligeti Pszilanderszerepel)jii gyak
ran hangolta nyílt színi tapsra a 
közönséget. Méltánylai dó eredmé
nyeket értek el Lugosy Jenő 
Szerdahelyi Lajos és sok tapsban 
volt része L. Medg)a;zay .-uniói- 
uak is.

Külön ki kell emelnünk a tánc 
számokat és kii ünüsen Nemes Bella 
éh Salgó Nu-ó tánc duettjeit. Nemes 
Bellát már régebbről ismeri az u,- 
helyi közönség és **z estén bemuta
tott művészi táncproduici óval csak 
felújította azt a szereletet, a mely
ben a közönség r '*sz- ről már régen 
része vö t. Zajos sikere volt a Hei- 
tay Andor szóló tárcának is. Végű 
nem hallgathatjuk el ez alkalommal 
abbeli véleményünket, hogy Heitay 
és Nemes Ballá együtt foglalkozta
tásával az eddigieknél is nagyobb 
sikereket lehetne elérni.

H Í R E K .

— Püspökfelszentelés. DrNovak 
István eperjesi püspök felszentelésé 
nek idejét most már pontosan meg
állapították. A felssentelés ugyanis 
nem január 9-én, araiként tervezték 
hanem ll-én megy végbe Ungváron.

— A munkásbiztositó választott 
bírósága. A miniszter kinevezte a 
sátoraljaújhelyi munkásbiztositó vá
lasztott bíróság elnökévé Isépy An
dor sátoraljaújhelyi királyi törvény- 
széki bírót; a hornonnai munkásbiz
tositó választott bíróság elnökévé 
Dezső Sándor itélőtáb’abir-'ó eimiu 1 
és jelleggel fölruházott hornonnai 
királyi járásbirót, helyettes elnökévé 
Csiszár Andor ugyanottani királyi 
járásbirót.

— Kinevezések. A főispán Szé
kely József, Soraody József és Mer- 
thens Arthur szolgabirókat tb. fő- 
szolgabirákká, Wieland Andor közig, 
gyakornokot tb. szolgabiróvá, dr. 
Gaál Sándor j. orvost tb. vármegyei 
tisztiorvossá, Tertiaszky Gyula vár
megyei irodatisztet pedig tb. várme
gyei irodaigazgatóvá nevezte ki.

—- Gyászrovat. Dr. Moskovits 
Vilmos, városunk egyik legkereset
tebb orvosa, aki társadalmi életünk 
ben is előkelő szerepet vitt és a leg
szélesebb körű tiszteletnek és szere
tetnek örvendett, életének 413 ik évé
ben meghalt. Temetése ma délután

ment végbe álta ános és őszinte rész- 
v'ft mellett. Halálát nem c.-upán csa
ládja és nagyszámú rokonsága gyá
szolja, hanem mindazok, akik az ő 
vonzó, nemes egyéniségét ismerték.

— Görög katholikus instllacio 
Vasárnap installálták be Damjauo 
'ieh Ágoston dr. esperest Saujhelyi 
g. kall), párákussá. Ezzel Miklóssy 
István püspökké való kineveztetése 
a tál megürült parochia a kegyurnői 
ajánlás és a püspöki kinevezésnek 
megfelelőig uj gazdát kapott. Az 
egyházi szertartást Jaczkovits Mihály 
hajdudorogi püspöki helynök teljes 
segédlettel végezte. Utána körűibe 
ü1 50 t< rit Skea bán tett volt, ame
lyen először Jankovics Mihály Mik- 
iósy pii-piiv képvist 'etében, utána 
Ambrózy Ágoston a paironaui ■ kép- 
képviseleti ben, majd D gő M'h \ 
püspokitam csos és Csákó Imre górt 
nők az egyházközség nevében üd
vözölte az uj parochust. B.*ssenyey 
István apát esperes a testvéregyház 
békés együttműködésére ürítette po 
harat. Dacujauovich esperes emolke- 
kedett hangú beszedett mondott va
lóságos progra uj it adva kif«*jt jndü 
működésének különös ni 'eg és szt- 
retelt ójes hangon emlékezve meg az 
áldott lelkű kegy úrnőről. A társa
ság az uj parouchat őszinte örömmel 
és lelkesen ÜJiiepe’te az esti órákig.

— Kér skedok értekezlete. Az 
üz'etek záróórajára szóló 1 ÍJ 13 
XXXVI. t.‘ c. fe.hatalmazza a tör- 
v myhatósagokat, törvényhatósági r. t 
városokat, hogy megi ng dett határok 
között a/. Üzletek zárdának és nyi
tás iak  időpontját a helyi v iszonyok 
hoz m rten szabályozzák. Enos ké 
pest Sátoraljaújhely r. t. varos pol
gármestere megkereste a Kereskc- 
deimi Társulatot, hogy a záró-óráróli 
alkotandó szabá yrend ílet ügyében 
a kereskedők és nyílt üzletekkel bíró 
iparosok kívánságait és megáilapo- 
dasait hivatalával közölje, liogy eb
ben a fontos ügyben az összei ér
dikeltek vélem nyűket nyi várathas
sák a K* reskedelmi Társu'at választ- 
mái vá elhatározta hogy 1914 janu ír 
hó 3-án d. u. 3 órakor a városhaza 
tanácstermében értekezletet tart, 
melyre a helybeli kereskedőket és 
érdekeiteket meghívja.

— Hibaigazítás. „Ál a uositás"
ciraü karácsonyi cikkem vég n egy 
három soros idézet van Virgil in - 
Aeneis‘bőh A három torban háro u 
sajtó hiba van, d ■ c at egyet kívá
nok helyreigazítani, mert ez az egy 
az egészet értelmetlenné teszi s igy 
e.rontja. A második sor utolsó szava 
„rauta»is“ — e helyett t. oivasó- 
mk sziveskedjeuek „putatis" t ol
vasni. Betűszedő pedig m» okoskod 
jék ! M á t óla i Etele.

— Köszöne nyilvánítás. Schnudt 
Lajos iparhatósági biztos ur a sze
gény iparosok, illetve azok özve 
gyei között leti d) szétosztás cé 
jából 20 koronát küld itt az iparé- 
gyesület elöljáróságnak. E nemes 
szivü adakozásért ez utou moud há
lás köszönet az e'ü'jaróság.

— A Ronyva megint rakoncátLn 
kodik. Tegnap n.egiut veszedelme
sen megnövekedett a Ronyva viz , 
úgy hogy újabb árvizveszedeleratő, 
kellett tartani. M *r in jdnem kilépett 
medréből a Rouyva, amikor— délu
tán 3 óra tájban — ismét apadni 
kezdett a viz és a veszedelem elvo
nult. A hatóságok megtették az óvó- 
intézked’Sekeí, anulyekrj azonban 
szerencsére nem volt szükség.

— Bornáth Béla büntetése. A 
kormánynak az vo na az óhajtása, 
hogv telje en megszabaduljon a kel
lemetlenkedj ellenzéktől. Minthogv 
pedig már minden módot hiába pró
bált meg, az ellenzéki képviselők 
harci kedve nem csökkent, anyagi 
egzisztenciájukban igyekszik megtá
madni a kép viselők t-i. A kepviselő- 
ház december 20 iki ü es;u az ösz- 
szefórhetetlenségi bizottság előterjesz 
tűsére Apponyi A bériét, Beroáth 
Bélát, Sághy Gyulát és Vazsonyi 
Vilmost nem iga sóit távolmaradás 
cirann egyenként 160J korona pénz
bírsággal sújtotta. — Ezek után

könnyű ítélni afelett, ki a népnek s 
a nemzet javának ünzot'enebb har
cosa, azok e akik ezreket tömnek 
csebre kijárásokért, vagy akik oda- 
á'dozzák azt is amijük van egy elv
vért, melynek szolgálatába szegődtek.

Vekey Ujhelyben. A néraahe- 
gy i korcsma rablóját, akinek viselt 
dolgairól annak idején részletesen 
beszámolni ik, a kassai rendőrkapi
tányság ma reggel átszállittotta az 
újhelyi rendőrségre. Az elzii lőtt úri 
fiút a rendőrség még a mai nap fo
lyamán átadta a kir. ügyészségnek

— Elgazolta a vonat. Braun lg 
nác váraosujufalusi fürészgyári őr f. 
hó 2S au reggel 0 őrekor vízért ment 
a gyárból a vasúti állomásra. Ami
kor a vasúti vágányokon akart ke- 
resztUlineuni, az éppen akkor beér
kező pesti személyvonat elütötte. 
Braun a sötétség miatt nem veite 
észre a közeledő vonatot. A sulyo 
sau megsérült embert még aznap 
reggel beszil'itottak az újhelyi köz
kórházba,

— Elítéltek a suszterbárot. Az
Ujhely ben ismegfordu t viharos mu'íu 
báró Herényi Lajos legújabb csinyte 
vései fölött, melyekről bőven beszá
moltak a lapok, a napokban itélke 
zett a nyíregyházi kir. törvényszék. 
Lopás, sikkasztás, hatóság elleni erő
szak és orgazdazág büntette miatt 
vonták kérdőre a hírhedt kisvárdai 
cipészlegényt, aki töredelmesen be
vallott mindent. A bizonyítási eljárás 
befejezése és a perbesz“dek tneghal- 
gatása után a kir. törvényszék a be- 
beismerésben lévő vádlottra összbün- 
tetésül másfólévi b iriÖ it szabott. Az 
ítéletben u*y a vád ott, mint az 
ügyész megnyugodott és igy az Íté
let jogerős.

— Pesti Hírlap. Magyarország
legnagyobb és legelterjedtebb lapja 
az uj ev küszöbén e őfizetésre hívja 
fel a rnrtgyar olvasó közönségöt. A 
Pesti Hírlap minden irányban füg
getlen, bátor, szókimondó, szabade!- 
vü és d -mokrata irányú, kérlelhet- 
betlenüi ellenzéki újság. A Pesti Hír
lap napról-napra a legnagyobb tér 
jidelemben vagyis legbővebb tarta
lommal jelenik meg; naponkint 
12 —lü—24 olda lai is többet ad, mint 
más napilap )k ; jaratása tenát egyenlő 
előfizetési ur mellett te_:e őnyösebb. 
A Pesti Hírlap 1914. évi uaptárát — 
gazdag szépirodalmi és közhasznú 
tartalommal — mind *n uj előfizető 
is in‘gkapja, ha egyszerre negyt d- 
évre tizet e.ő. A Resti Hírlap iua 
kétségtelenül Magyarország leg**lter 
jedtebb lapja, mert példány száma 
( lélküznapukon 120, vasárnapokon 
löt) ezer) a legolcsóbb boulevarila- 
pokat is te 1 ü múlja. Ezért van lég 
több hirdeté e is, lévén a hirdetés a 
Pesti Hírlapban legcélravezetőbb. A 
Pesti Hírlap előfizetési ára egy hóra 
2 kor. 40 fdlér, negyedévre 7 kor. 
A Divat szalonnal együtt negyed
évre 9 kor. 50 fi1 (ér. Az Érdekes 
Újsággal együtt negyed-vd U kor. 
50 fillér, kiadóhivatala, hová az 
előfizetést legcélszerűbb postaulal- 
váuuyal küldeni: Budapest, Váci 
uürut 78. szám alatt vau.

— Meghalt a vonaton. Hétfőn, 
december 22 én a Szerencsről reggel 
5 óre*38 perckor :ndu ó személyvonat 
egy iá masodoszt; yu fülkéjében egy 
utas hirtelen rosszu' lelt, s mire a 
vonat Tárcáira ért raé • eszméletét 
vesztette. Az ékszget.ési kisér'etek 
hiábavalóknak bizonyultak . az utas 
meghalt. Tokajban vették le a vo- 
oatról. A vizsgálat rucgiodu't.

— Újévi üdvözlet. A Bersonmü- 
vek az ujev bea'itáva! tzivélyes üd
vözletüket kü'diK a Berson gumtni- 
sarkot viselő közönségünknek és egy- 
beu tudatják, hogy január lő ig min
denki egy a Bersoutuüvek által kiadott 
ir'éses kivitelű zsebnaptárt ingyen 
kúp, a ki azt cipészénél cipó vagy 
borkereskedőjénél kéri.

— A «Vasarnapi Újság* karáoso 
nyi számával kapjak az előfizetők 
a renkivül díszes kiállítású karácsonyi 
altii nőt, mely Székely Bertalan, nagy 
művészünk tíz remek festményét adja 
pompás kivitelű isiiea másolatbifl,

Gerő Ödön szövegével. A ritkaszép 
kép album valóságos művészi ese
mény, első méltó összefoglalása Szé
kely művészetének ; az újévkor be
lépő uj előfizetők is ingyen kapják. 
A karácsonyi szám ezenkívül is igen 
gazdag és becses tartalommal jelent 
meg : Rákosi Viktor, Kaflaa Margit. 
Krúdy Gyu'a, Ady Endre, Rúd- 
nyánszky Gyula, Erdős Renóe, Grú
zia Deledda írták szépirodalmi köz
leményei, melyekhez kiváló magyar 
művészek rajzoltak z.zép illusztráci
ókat, porauás képek mutatják be 
Szép Eruó. Az ei’vszeri királyfi-já- 
nak előadását a Nemzeti Színházban 
a mozgóposta karácsonykor oly moz
galmas életét. Takáts Sándor régi 
magyar karikatúrákat mutat be, egy 
képsorozat a budapesti szabadságszo
bor k i . itelre elfogadott mintáit. Egyéb 
köz eméuyek : érdekes cikk a dele
gációkra1, az újon megkerült Mont 
Lisa a firenzei Uffizben s a rendes 
heti rovatok. Irodalom és művészet, 
sakkjáték, stb. — A « Vasárnapi Új
ság* előfizetési ára negyedévre üt 
korona, a „ Viágkrónika-“val együtt 
hat korona. Megrendelhető a «Va
sárnapi Újság* kiadóhivatalában (Bu
dapest, IV., Egyetem-utca 4. sz.).
Ugyanitt u.egrendelhető a «Képes 
Néplap, a legolcsóbb újság a magyar 
nép számara, felévre két koroua 40. 
fillér.

— Zongora és hegedütanitást 
elvállal Dr. Kárpáthy László Jelent
kezhetni a kiadóban.

— Kiállítás Sátoraljaújhelyben.
Szegő Sándor áruháza nagy stőrrne- 
kial itást rendet, melynek megtekin
tésére a n. é, közönséget tisztelettel 
meghívja. Vétel nem kötelező. Meg- 
epő o'csó árak. Bőve'bet akirakat.

L o i t s c h  J ó z s e f  
&  ezelőtt Relbel Pál

Felsőmagyarorsiág egyedüli 
zongora s zenehangszer rah- 

3 tára Kassa. Kossuth L.-u.
^  14. Zongorajavitások, han- 

^  golások szakszerűen végez- 
_______tetnek kívánatra vidéken is.

Előfifetőinkhez.
Felkérjük lapunk tisztelt elő

fizetőit, hogy a december végén 
iejárt előfizetési dijat lehetőleg 
postafordultával küldjék be. nehogy 
a lap további szétküldésében aka
dály legyen.

Nyilt-tér.

Szerkesztő:
Dr. K Á R P Á T H Y  L Á S Z L Ó

Szerkesztésért felelős :
A S Z E R K E S Z T Ő S É  Q.

kiadótu!*)dooo»
LANDESMANN MIKSA



Gyógyithatók*e a tüdöbaj ok ?
Ezen rendkívül fontos kérdés fo^la koztatja mindazokat, akik asthmaban tudó- és torokbeli gümökorban sorvadásban, tüdőMUCshurutban, idült 

köhögésben, einyálkásodásban, hosszas rekedtsegben szenvednek t's eddig gyópyu'ást nem találtak Minden ily beteg kap toiünk fl^^.teljesen Ingysnes
bérmentve efy abrakkal ellátott könyvet irta Dr. raed. G. (iuttraanr, a Finsengyrfgyint«W főorvosa é> a könyv e ktTdest tárgyalj*: »byogyitha-
tók-e a tüdobajok ?» Azonkívül küldünk egy mintát, a mi bevált világhírű diétiku> teánkból. Sok ezren dicsérik, akik eddig ha~zniittak. Uyakorio orvosok 
e teát mint kiváló diótikuraot használták ős dics«'*rik tüdögümökornal (sorvadasnál asthma, bronchitis es torokhurut eseteiben. W * h í  a Tea nem titkos 
szer, Lieberfüvekböl van összeállítva, melyek császári rtndelet folytan a szabadforgalomnak vannak átengedve. A* ára oy jutányos, nog/ a vagyonta
lanok is megszerezhetik. De hogy minden betegnek alkalmat adjunk, hogv e teát minden kockázat nélkül kipróbálhassa és bajanak mineniusege iránt 
tájókozodhassék, elhatároztuk, hogy minden betegnek megküldjük, a .,Gyógyithatók-e a tudobajok" cimii könyvet és egy probat]a teánkból, t-s teljesen

gyen és bérmeutve. Csak tessék egy levelezőlapot írni poutos címével az alábbi cégnek : PUHLMANN & Co. Berlin 829 Müggelstrásse 25.
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A LEGCÉLSZERŰBB 
ÉS L E G S Z E B B Í bBOI

KARÁCSONYI VAGY 
Ú J É V I  A J Á N D É K

nem  m ás, m int egy  
csinos é ksze rtá rgy, 
u. m . : brilliáns és 
g yé m á n t éksze re k, 
a ra n yn e m ü e k , k ü 
lön le ge s a ra n y v a g y  
ezüst ó rá k, v a la 
m int ezüstűisz tá r
g y a k  és e vő e s zk ö 
zö k , a m e ly e k  a ie g k i- 

irt  csinos k iv ite lb e n  k a p h a tó

W E I S Z E M I L
órás, é ksze ré sz és (á fs zc ié s in é l

Sátoraljaújhely, Fő-u. 2.

A ra n y  betűs g y ű rű k  
k izá ró la g o s ra k tá ra .

L E G B I Z T O S A B B
a M. ét kir. ki*. Mabaéalmazott MALÁRTSIK-fcle

patkáoyirtó pogácsa
,atkáayak. igertk. vikindtk tlpM itltM ári. Pribadiktz 2 K Ház álla- 
tákaak m m  ir lt lB M . Kipktté ■;é|>ii«nárakban <i ki»|«ri»kban.

J fla lá r tsik  G yörgy S á to r a lja ú jh e ly .

1910-ben épült, négy hengeres, 12— 14 lóerős, keveset 
használt, jó karban lévő, négyüléses phaeton carossze- 
riával ellátott

N. A. G. automobil
erősebb gép beszerzése végett eladó. Érdeklődők az 
az autót bármikor megtekinthetik és bővebb felvilágo
sítást nyerhetnek

a szerencsi cukorgyárnál

E L V E S Z E T T
egy félgöndör, tiszta fekete szőrű kutya Farka 
hosszú, füle hegyes, feje a rókáéhoz hasonló 
Nyakán szij van fonott vezetékkel ellátva Neve : 
„TOBIE". A becsületes megtalálónak 50 korona 
jutalom adatik. Megtalálás esetén a kutyát kérjük 
a Radványi uradalom gazdaságához Vily pusztára 
hozni, ahol az illető megtaláló a jutalmat felveheti 

MÉLT. GR KÁROLYI LÁSZLÓ UR 
Radványi urad gazdaságának Intézősége

X
J3 p s= S U 5 = S v

SALGÓTARJAN1 X
Kószénbánya Részvénytársulat >

széntermékei (szobafütésre és ipari czélokra)

NEÜMAN JENŐ cégnél
Sátoraljaújhely

rendelhetők meg. Ugyanott legjobb minő'égü apró és 
durva szemű kétszer mosott kovács szén és koksz 

valamint porosz  briket kapható.
Suporfosfát-m űtrágya Káli só

M e g v é t e l r e  Kiadó lakások.
■ keresünk 5 darab 2 -3 éves 
tenyészképes nyugati fajbikát, 
lehetőleg bernit. Csakis te
nyésztők küldjék szives aján
lataikat czimünkre: Közbirto

kosság Tokaj.

A Kazinczy-utca 5. számú házban 
az Osztrák Magyar Bank fiókja által 
eddig bérelt lakás azonnal kiadó.

Ugyancsak kiadó 1914. május 1 tél 
a Központi kávéház fölött lévő, a 
m kir. Koiyammérnökség által bé
relt lakás

SZAKKÖRÖKBEN ELISMERT LÉG 
TÖKÉLETESEBB GYÁRTMÁNYÚ 

EREDET! SVÉDORSZÁGI 
N Y E R S O L A J  
M O T O R O K

sráratHUn i tűuvt inét fny;\a
a v i l á g  leg jobb  ü z e m g é p e  

2—300 lőerőig kapható: 
L A N D L E R  Ö D Ö N

MOTORTELEPÉN 
BUDAPEST, VI LOVAG U 2 SZ

NINCSEN: tűzgolyó, szeiep. korom- 
képződés, piszkolódás és robbanás. 
Árjegyzék és költségvetés teljesen 

díjtalan

Nyomatott Landesmann Miksa es Társa konyvnyomdá)ti" Sátoraljaújhely.

tisztaságra ügyelő ügyes leányt
aki kiszolgálást és ruhajavitásokat 
vállal, keresnek nőilen vidéki hi
vatalnokok. Fizetés: havi 50 K, 
lakás fűtés és világítás. Németül 
beszélő lányok előnyben részesül
nek. Ajánlatok „Könnyű munka" 
jeligére a kiadóhivatalba küldendők

Jó anyák gondoskodnak arról, 
hogy gyermekeik tápláló és Ízletes 
édes tésztákat kapjanak vacsorára. 
Kevés fáradtsággal, olcsón, kitűnő 
edes tésztákat, készíthetünk Oetker 
féle pudding-porokkal, melyek kü
lönbözők mint pl. vanília, málna, 
mandula, citrom és csokoládé izek
ben kaphatók s a kicsinyek által 
ujjongó fogadtatásban részesülnek 
Egy IS filléres puddingpor cső 
magból fél liter tej, 2 tojás és 5 
dg. cukor hozzáadásával kitűnő 
vacsora készíthető 5—6 gyermek 
részére. Minthogy pedig a puddin- 
gokat gyümölcsízzel, tejföl nélkül 
készítjük, ezen szerek kozzák a 
jóizt valamim a tápértékét.
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