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A »Magyar Közélet« című fo
lyóirat legutóbbi számában egy 
figyelemreméltó közlemény jelent 
meg, mely egy, a közel jövőben 
megalakítandó új politikai párt 
programmját és jövő helyzetét 
ismerteti. A gyermek még meg 
sem született ugyan, de a keresz
telő már is megtörtént, az uj 
pártnak talán még egy nyíltan 
bevallott tagja sincs, de a név 
már megvan, a párc a nagy ál
lamférfiről Széchényiről óhajtja 
magát elnevezni.

A napilapok az említett közle
ményt egyszerűen közzétették, jó
részük tartózkodott a beható kri
tikától, pedig a felvetett kérdés 
mindenesetre megérdemli, hogy 
azzal bővebben foglalkozzanak.

Maga az a körülmény, hogy a 
szabadelvű pártban új pártalakulás 
jelei mutatkoznak, fényesen iga
zolja, hogy a jelenlegi politikai 
állapotokkal még azon kormány- 
párti politikusok sincsenek mind
nyájan megelégedve, kik a Széli 
kormány zászlaja alá szegődtek s 
az annyira kidicsért Deák tanít
ványtól várták az ország politikai 
és gazdasági fejlesztését. De a 
mily nagy volt a lelkesedés a 
pactumos kormány megalakulása 
idején, oly nagygyá nőtt a csaló
dás, sőt mondhatnánk az elkese
redés a jelen kormány ellen, mely 
talán egyet sem váltott még be 
azon reménységek közül, a me
lyek mindnyájunk lelkében élnek. 
Az uj pártalakulás a politikai csa 
lódás hatalmas bizonysága. Nem 
kellett hozzá küftmös jóstehetség, 
előre megmondani, hogy a sza
badelvű pártba beolvadt külön
böző elemek dacára a szigorú 
pártfegyelemnek nem fognak állan 
dóan együtt maradni. A régi Ti- 
sza-párt s a nemzeti párt között 
ma is meg vannak a lappangó 
ellentétek, csakúgy mint az agrá
riusok és merkantilisták között, s 
hozzá kell vennünk, hogy épen a 
Széli kormány alatt számos oly 
politikus jutott be, a kik a jelen 
keretek között nehéz és lekötött 
helyzetben érzik magukat, annyi
val inKább, mert a választások 
idején az önálló vámterület az 
olasz borvámklausula s más fontos 
gazdasági kérdéseket illetőleg di- 
rekt Ígéret által magukat válasz
tóiknak lekötelezték.

A haladás jele, ha már sokan 
belátják, hogy az alap, a melyen 
eddig állottak ingatagnak bizonyul 
s ezen tovább is megmaradva 
nem remélhetők a legfontosab 
kérdések gyökeres megoldást.

Mert paktumokkal és formulák
kal nem lehet az égető bajokat 
orvosolni. A politikai egyezkedé
sek nagy kérdésekben soha sem 
helyeselhetek, az ily alapon épí
tett rendszerre igazán elmond
ható. Quod ab initio vitiosum est, 
non potest lapsu temporis con- 
valescere.

Az uj párt tehát egy conserva- 
tiv alapokon szervezett középpáll 
akar lenni, s ebben találkozná
nak azok, kik a 67-es alapot 
szűknek tartják, s viszont a 48-as 
függetlenségi párt programmját 
célt túllövőnek tekintik, egy közép
pontot keresnének tehát, melyben 
azok egyesülnének, kik a közjogi 
alap védelmében kifáradtak s 
másrészt ebbe jönnének át a iüg- 

j getienségiek közűi mindazok, kik 
az alap támadásában már szintén 
kimerültek

így alakulhatna meg egy u. n. 
kormányképes ellenzék, melyre azért 
is volna nézetük szerint szükség, 
mert a közjogi ellenzék örökös 
háborúsága által az önálló vám
terület eszméjét felfelé kompro
mittálja, s másrészt most a kor 
mánypárt az önálló vámterületet 
nem akarja, vagy nem meri lé
tesíteni. Az uj párt programmjá- 
tehát két sarkalatos pontja lenne 
az önálló várni erű lel és a nem z'

; t  is égi kérdés. Hogy mind a kettő 
nagy jelentőségű, azt nem akar
juk kétségbevonni De jóelőre 
meg kell jegyeznünk, hogy e kér
dések egyike sem foglalhatók egy 
politikai párt számára, s mindazok, 
kik az önálló vámterület létesíté
sét mint a nemzeti előhaladás 
legelső postulátumát hirdették az 
ellenzék soraiból, konsta' áltuk már 
régebben, hogy ez nem egy po
litikai párt, hanem az egész ma
gyar nemzet kérdése, s mint köz- 
gazdasági kérdés tekintendő, mely
nek kivitelére mindnyájunknak 
tömörülni kell. Az önálló vámte
rület szempontjából nincs is szűk 

j ség új pártalakulásra. Hisz az ön
álló vámterület jogi állapotában 

; élünk, csak arra volt szükség, 
hogy annak életbeléptetésére ne 
álljanak elő folytonos prolongatiók- 
kal s nem kellet volna támogatni 
azt a magyarázatot, melyet az 
1899. XXX t.-cikkre nézve a
kormány feje hirdetett a régi 
megállapodással ellentétben.

A tervbe vett uj párt tehát 
apró pénzre akarja felváltani a 
függetlenségi párt program injában 
foglalt nagy nemzeti követelmé
nyeket s előre látható, hogy meg 

j akarja bénítani a közjogi ellen 
zék soraiban azokat, a kik a 

i harcba már belefáradtak volna, 
í De a függetlenségi párt a köz

jogi alap ellen a küzdelmet to
vábbra is lelkesedéssel fogja foly
tatni, mert kétségtelenül ezen 
fordul meg hazánk állami önálló
sága. Közbenső politikai pártok 
ideig-öráig fennállhatnak ugyan, 

Ide mint a nemzeti párt beolva 
dása is bizonyítja nem tudják ma
gukat állandóan fenntartani.

E sors várna az uj pártra is, 
ha ismét eljönne az az idő, hogy 
a nemzeti vívmányok, vagy a 
korma lyképesség között kellene 
választani.

Avagy megvalósitott-e a nem
zeti párt csak egyet is azon kü- 

| lön ben is szűk programmból, me
lyet zászlójára irt

Sem a vámterület, sem a nem 
zetiségi kérdés szempontjából 
nincs új pártra szükség, azok, a 
kik a kormány nemzetiségi poli
tikáját gyengének és erélytelen
nek tartják, ne maradjanak a pár- 
kötelekében, hanem a mi mindet! 
nütt úgy van a nagy államok 
politikai világában, menjenek az 
ellenzék tagjai közé. De sajnos 
nálunk épen megfordított mód 
szert követnek Nem a bukott 
kormányok s az azt támogató 
(‘gyének mennek át az ellenzékbe, 
hanem épen az a szomorú, hogy 
a legkiválóbb férfiakat az ellen
zékből nyeri a kormány, akik az ; 
táv, egyszerre átalakulnak. Tisza j 
Kálmán, Bánffv Dezső, Szilágyi 
Dezső, nem az ellenzék soraiban 
kezdték-t‘ politikai pályafutásu
kat?

Mert kényelmesebb, és tegyük 
hozzá hasznosabb a folyam árjá
val úszni mint az ár ellen küz
deni. A hatalom árnyékában le
vőké, az anyagi jólét, a kitünte
tés az előhaladás, az ellenzéké az 

i ideális küzdelem i nemzet nagy 
érdekeiért, s e küzdelemben semmi 

! nincs egyéb a mi reményt nyujt- 
| són a mi a folytonos törekvést 
; kárpótolja, mint a kötelesség tel
jesítés jelen feladata, a politikai 

! elvtársak szeretető és ragaszko- 
| dása.

Az a nemzedék, amely már 
! ifjú korában elvesztette a szabad 
I eszmék iránti fogékonyságát, a 
mely a politikai opportunismust 

I tekinti legalkalmasabbnak egyéni 
| boldogulásának előmozdítására, a 
mely nem ébred fel akkor sem, 
midőn a nemzet legfontosabb jo 
gai és érdekei felett kell dönteni 
nem várhat, nem remélhet boldo 
gabb jövőt ki a nemzetre derű
sebb napokat. »Elrejti orcáját 
előlük az Úr, mert elfordult nem 
zetség ez és oly fiák, kikben 
semmi tökéletesség nincsen.«

A városi választáshoz.
Az absolutizmu« gondolata bizo

nyos rettegett félelemmel tölti el 
minden fid világosait ember keblét; 
mert olvas valamit lát benne, a mi 
minden rosszat magában foglal, az 
erőszakot, a kénvuralmat, az emberi 
jogokat ölti pró rendszereknek leg- 
utálatossabbikát, a melyben a tör
vény az. a mit a tisztán egyéni sze
mélyektől vezérelt autokrata szerte
len hatalmának zsarnoki eszközeivel, 
a 1' étát éest znói elve alapján, kény
szerít szabadságot nem ismerő alatt
valóira.

A népek, nemzetek, -- akik ezen 
gyűlölt rendszer alatt kénytelenek 
élni. sorsukkal elégedetlenek, bol
dognak magukat sohasem érzik és 
sovárogva gondolnak az emberi lét 
azon ideális állapota felé. a mit al
kotmányosnak 'nevezünk.

Véres harezok, százezrek hörgő 
kiáltása és martyriuma után elérke
zik egy jobb kornak hnjualhasadása 
és mindezen áldozatok nem tudják 
a .népeket öntudatra ébreszteni. Úgy 
.agyunk vele. mint a beteg ember, 
a ki csak beteg állapotában látja a z  

; egészségnek fontosságát, mig meg 
van addig nem becsüljük, mikor 
mái- nincs meg. sírunk utána, de ak
kor már késő.

lés ime közéletünkben mit látunk? 
Ugyanazt a kishitű, az egészséget 
meg nem becsülő gyatra gondolko
zást. akkor, amidőn a polgárok egy 
egészséges, alkotmányos közéletnek 
a feltételeit valósíthatnák meg. ak
kor kicsinyes párttekintetektől ol va
kítva. önként szolgáltatják ki ma- 
gtfkal a szabad lélegzést, a szabad 
gondolkozást kizáró önkényuralom
nak. mert ha azt hiszi valaki, hogy 
a kényuralom, egyéni szeszély és 
zsarnokság. e<ak egy olyan közület- 

i bejp, mint az állam lehetséges, na
gyon csalódik. A községek a váro
sok épen úgy élhetnek alkotmányos 
életet, valamint nyöghetnek rabbi- 
lim-sek alatt, mint a polgárok nem
zetnek nevezett összeségo.

A városokban épen úgy szertelen 
hatalomhoz juthat egy ember, mint 
áz államban a despota, és az épen 

j úgy letiporhafja a polgári jogokat, 
mint akármelyik ezár. sőt az előbbi 
sokkal veszélyesebb, mert mig az 
autokrata egyedül féltett hatalmának 
megszilárdítására alkalmazza zsar
noki eszközeit, addig a városi des
pot aknái anyagi érdekek is közre
játszanak. az egyik csak a szabad
ságot. veszti el, a másik ezen kívül 
a betevő falatot is.

És ezek után kérdeni l rjhely vá
rosnak a választás küszöbén álló 
polgárait, minden pártszenvedélytől 
menten nem latják-e egy feladatá- 

■ nak magaslatán álló, tisztességes 
ellenzéknek szükségét, a mely a ni- 
rosi kép viselőtestületben azt a ha
talmas tényezőt képezze, a mely sze
gény elcsigázott városunknak ú^y 
anyagi, mint erkölcsi érdekeit a sze
rető apa gondosságával megvédel
mezze. Ha szabad, friss levegőt akar
nak élvezni, teremtsék meg ennek 
előfeltételét, egy tisztességes ellen
zéket. mert erre szüksége van a 
többségben lévő pártnak, a hata
lomnak is. Az ellenzék a közélet 
terén az. ami az asszoy a házasság
ban. hol a férj képviseli a hatalmat 
ezek is gyakran veszekednek egy

I > . 'ip u n k  -I- o lc l í i l ,
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A  G o t t e r h a l t e - a f f é r
A Fejes Kálmán honvédszázados és 

dr. Búza Barna ás dr Bánóé zv Kálmán 
közt a Gotterhaltóról szóló újságcik
kek miatt felmerült becsli etbeli ügy
nek. eddigi fejleményeiről és 
befejezéséről múlt számunkban refe
ráltunk. Azóta az ügynek váratlan 
folytatása támadt. Danek Leó száza
dos és Neubauer Miksa főhadnagy 
vasárnap közölték dr. Fried Lajossal, 
hogy felsőbb meghagyás folytán most 
már elfogadják a Busa és Bánócsy- 
részéről felajánlott párbajbiróságot. 
A kihivottaknak nem volt ez ellen 
kifogásuk és igy kedden délután ősz 
szeiilt a párbajbiróság, a melynek 
tagjai voltak a kihívók részéről: 
Lonyay százados, a kihivottak részé
ről .• Cönstantin Géza, s elnöke lett 
Mezdssy Béla orsz. kép viselő és Be
rnied Jenő őrnagy között történt sors
húzás utján az utóbbi.

A bíróság arra a kérdésre, hogy 
az újságcikkek sértők «} Fejes száza 
dósra, igennel felelt és ennek foly
tán szerdán reggel megtörtént a két 
párbaj a honvéd laktanyában.

Heggel 8 órakor Búza Barna, a 
kinek segédei most már dr. Fried \ 
Lajos és ifj. Horváth József voltak, 
vívott Fejes századossal és egyszeri j 
összecsapás után jobb keze könyökén : 
és kis ujján könnyen megsérült, inig 
Fejes százados lapos kardvágást ka
pott, érre |dr. Kantba József és dr. 
Fried Samu orvosok beszüntették a 
párbajt.

Azután háromnegyed 9 kor dr. 
Bánoczy Kálmán mérkőzött Fejessel és 
kétszeri heves Összecsapás után Fe
jesnek jobb felső karján csontig ható 
súlyos sebet ejtett, inig ő jobb olda
lán kapott csekély horzsolást.

A felek az eset feletti sajnálkozás 
kifejezése mellett mind a két párbaj 
után kibékültek.A M E G Y E  É S  A V Á R O S .

A  m e g b o l y g a t o t t  v á r m e g y e .
Mint a királyné kiszál ása az egész 

méhrajt/ úgy bolygatta meg Matolai 
Etele lémondása a vármegyei tiszti
kart. Alig van tisztviselő, aki ne 
óhajtana legalább egy fokkal feljebb 
rukkolni s nagy arányokban folyik a 
korteskedés. Természetes, hogy a 
megyei közönség nyugalma is fel 
van kavarva. Közügyek iránt általá
ban senki sem érdeklődik, de ha sze
mélyi kérdésekről van szó, akkor 
mindenki megmdzdúl. Szomorúan 
jellemzi ez közéletünk elernyedt vol- j 
tát.

A megüresedő aiispáni állásra, I 
Dókus Gyulának eddig nincs ellen
jelöltje. (Egyes fővárosi lapoknak 
as az állítása, hogy Dóku'ssaX szem
ben a függetlenségi párt egy volt 
klerikális irányú képviselőjelöltet lép-1 
tetne fel és támogatna, célzatos va
lótlanság. A függetlenségi párt, mint 
párt, nem jelölhet, és nem támo 
gathat mást, mint tiszta független-j 
ségi érzelmű embert. Ilyen jelölt | 
azonban, sajnos még eddig nincs.)

Annál több jelölt harcol az eset- í 
lég megüresedő többi állásokért. J 
Ezek, amellett, hogy személyesen j 
járnak a bizottsági tagokhoz, a sza- | 
vazatot kérő levelek egész özöné
vel is elárasztották őket, óriási mér- i 
tékben megnövelvén igy a nyom
dászok munkáját és a postai forgal
mat.

A főjegyzőségre i ályáznak : Thu- 
ránszky László 1. aljegyző. Nemthy 
József árvaszéki elnök. Barthos Jó
zsef, Bencsik István, Pintér István 
főszolgabirák. (Legőszintébb köztük 
Bencsik István, aki nyíltan megírja, 
hogy azért pályázik, mert eddigi ál
lását nyugalmasabb munkakörrel óhajt
ja felcserélni.)

Az aljegyzői esetleg főszolgabírói 
állásokra pályáznak: Dokus László, 
Prihoda Etele, Bernáth Aladár, Bátcsy 
Gusztáv.

Szolgabiróságra pályáznak : dr. Ba
jusz Zoltán, dr. Bessenyey Zénó, Hé
rics Márton és SzentgyÖrgyi Zoltán.

Ebből látható, hogy elég heves és 
érdeke." lesz a választási harc, és 
ha az egyes jelöltek érdekében való 

jszavazásra sokan bejönnek, akkor 
talán mellékesen egyes közérdekű 

‘ügyeket is jobban fognak elintézni, 
mint rendesen.

N y u g a l m a z á s o k .
A \ ármegye nyugdíj ügyi választ

mánya kimondta, hogy Matolai 
Etele nyugdíjazás iránti kérvényét 
elfogadja és egész jelenlegi fizetésé
nek nyugdijképen való megszavazá
sát javasolja a megyegyűlésnek.

Anwthfalvy Tivadar főpénztárnok 
nyugdíjazási kérvényét is elfogadta 
a választmány, ami sokaknál meg

ütközést keltett, mert tudtunkkal a 
főpénztárnok munkaképtelenségét 
nem a megyei főorvos igazolta, te
hát legalább is ki kellett volna 
kérni ennek is a véleményét, és 
mert a nyugdíjalap ezek által a 
nyugdíjazások által annyira kimerül, 
hogy alighanem le fog kelleni szál
lítani az összes nyugdíjazottak nyug
dijának összegét.

É p ü l e t e s  d o l g o k .
Aki megvan elégedve Sátoralja 

ujheiy r. t. város vezetőségével hall 
gassa meg a következőket, s elmegy 

j tőle a kedve.
Senki sem lehet biztos már lJj- 

helyben, nem tudhatja mikor csu-1 
katja le a városi magisztrátus, mert 
a szabályrendeletek ezer és ezer j 
kihágásaiba lépten-nyomon belebo- J 
tolhat, s azonkívül rettenetes bál. 
de példa mutatja, mint tanút is el- í 
ítélhetik 4—5 napra s 1 —200 kor.! 
pénzbüntetésre. V é I e 11  e  n s é g b ő I.

Történt az úrnak 1902. esztunde-1 
jében, Saujhelyben. hogy Platz Ká- i 
roly hentes polgártársunkat a Jaezko . 
András, Síma Mihály. Juhász Pataki 
Pál ellen indított kihágási ügyben 
tanúnak idézték be. Vallomását fel 
is vették a jegyzőkönyvbe kétszer 
is. nem állapítottak meg érte egy fil
lér időmulasztási költséget sem, ha
nem egy nagy meglepetést tartogat
tak számára.

November hó 20-án kapott Platz 
Károly, a tanú egy Ítéletet, a mely
ben irva vagyon, hogy az 1888. évi 
VJI. t.-cz. 151. §-ába ütköző kihá-l 
gás miatt Platz Károlyt 4 napi el-1 
zárásra, ezenkívül Sátoraljaújhely vá
ros házi pén ztárába fizetendő 100 
koronával esetleg 5 napi további! 
elzárással bünteti.

Rettenetesen kétségbeejtő jogbiz- | 
tonság ez t. Polgártársak ! Ha Platz 
Károly elmulasztja a rá nézve 5 hó
napig vajúdó ítéletet megfelebbezni. 

1— mint tanút — törvényes vád nél
kül, törvénytelenül ig izságtalanúl. j 
minden büntetőjogi alapelvek elle
nére megfosztják szabadságától, be-; 
becsukják undok férgek, piszkos czi- 
gányok, tolonezok, csavargók közé. 
s ráadásul megkárosítják, jogtalanul 
kivesznek a zsebéből száz koronát.

Tessék velők szavazni !

SZÍNHÁZ.
Adósságunk van a múltkori számról 

a színházi referúda. Be akarjuk vál
tani. Igaz, hogy már másfél hete 
az előadásoknak, s bizony már csak 
elmosódó emléke él a lelkekben az 
impresszióknak, — de tán épen azért 
nem éredektelen egy pár percre 
visszaidézni azokat az impresszió
kat! Olyan előadásokra, mint a 
Komjáthy társulatáé, mindig jól 
esik visszaemlékezni.

Érdekes ellentét: pénteken este 
ócska, kedves francia vígjátékot, 
szombaton vadonatúj Echegaray- 
drámát adtak. Pénteken a Kölcsön
kért feleséget, szombaton a Halálos 
csöndet.

Kedves, vidám, szellemes dolog a 
pénteki darab, mintha előrevotett 
árnyéka lett volna a Bisson-féle ra
gyogó zsenialitásoknak. Egyes alap
gondolat a feleség kölcsönkérése, 
érdekes helyzetek fejlődnek belőle, 
de mennyivel jobban, kacagtatóbban 
tudnák kihasználni ezt a hálás alap
eszmét az uj francia i ró k !

A Halálos csönd eredeti, zordonan 
komor, vegzftszerihm kegyetlen tra
gédia. a spanyol lélek erőszakosan 
v ul. fanatikus következetasségéntk 
festésével a Kierra Nevada kérlel
het« rlenűl kopár, rideg bércet, vagy 
az Eseorival komor némaságu, ijesz- 
tően szürke falait juttatja eszünkbe.

Kivételes jellemek, kivételes le
vegő, hangulat, amely legalább ná
lunk a lehetetlenségig szokatlan. 
Pékár Gyulának a spanyol népről 
irt nagyon találó jellemzése jut 
eszünkbe, ha ezt a darabot látjuk.

A főalak, a legkivételesebb jellem 
Augustias, aki egy gondolatáért fel
áldozza az egész életét. Az anyja 
bűnt követett el, s ő magára vette 
a bűnt. s tűrte, hogy becstelennek 
tartsa az egész világ, csakhogy az 
anyja emléke tisztán maradjon, S 
kedvesének is akit imád, csak ak
kor vallja meg ezt a titkot, mikor 
ez már haldoklik.

Ezt a hatalmas vonásokkal kidol
gozott nagy alakot Tóth llonka'egé- 
szen átérezte s nagy drámai tehet
séggel játszotta meg. Most láttuk, 
hogy I'óth Ilonka tulajdonkép tra- 
gikának való, s sokkal jobb hősnő, 
mint szende. Csak a túlzásokról 
kell még égy kicsit leszoknia. Egyes 
jelenetekben pl. a második felvonás 
végén fenségesen élethű volt, szinte 
remegtünk, mikor olyan megrázó 
erővel festette a szerelem és köte
lesség küzdelmének tragikai kitö
réseit.

Méltó partnere volt, Odry, aki 
olyan jól adta a drámai szerepét, 
mint Ivurucz Feja Dávidban Gábor 
diákot. Es ez nagy dicséret. Vágó 
pompásan eredeti alakítással ját
szotta a szélütött öreg katona sze-! 
repét. Komjáthy kissebb szerepében ! 
jó volt. mint mindig.

Nagyon jól. szellemesen játszott 
Komjáthy a Kölcsönkért feleség-ben • 
is, O volt a kölcsönadó, Odry a köl-! 
esőn vevő. Takács Mariska (aki n ap
nil napra kedvesebben s jobban ját
szik) a kölcsönadott. Vágó remek 
•volt O adta a nagybácsit, aki miatt 
kölcsön kellett kérni Odrynak a 
feles gét.

Berlanyi Vandáról nem tudunk 
újat mondani. Kedves, rokonszenves 
szerepe volt mind a két este. Azaz, 
hogy kedvessé és rokonszenvessé 
tesz az ő édesen bájos egyénisége 
minden szerepét, amit játszik. A sze
mében meg annyi az érzés és han
gulat. mint Petőfi összes költőmé-1 
n veiben.

Breznay Anna. Szikelyné, Cz obor 
Szőke mind jól játszottak.

Es most megint pihenhetlink2—3 
hétig, inig újra nem hoz Komjáthy 
k r isztk indli be 3 —4 szép operett 
előadást.

HÍREK
Á th e lyezés . A magyar királyi j 

/•állás- és közoktatásügyi miniszter, 
Kórodyné Seregdy Gizella aranyos-ma- 
róthi állami elemi iskolai tanítónőt 
hasonminőségberi a helybeli állami 
elemi iskolához helyezte át.

—  H alá lozások Damjanovics Antal 
nyug. görög katk. lelkész 1848-as 
nemzetőri főhadnagy folyó hó 8-án 
B.-Szerdahelyen életének 87-ik évé
ben meghalt. — Juhász János tolcs- 
vai főjegyző neje, szül. Robovics An
tónia, életének 34-ik évében, f. hó
8-án meghalt.

—  F e lo lv a s ó -e s t. A sátotaljaujhe
lyi reformátusok f. hó 11-kén. csii- 
törtökön d. u. 5 órakor tartják a 
negyedik vallásos irányú felolvasó 
estét a parókia tanácstermében. Az 
est műsora a következő. 1. Gyüle
kezeti ének. 2. Ima és felolvasás. 
Tartja Korbrely Géza ág. hitv. evang. 
lelkész. 8. Estveli ének. Előadják 
Spillenbcrg Sarolta, Szép Ilonka, Mes
ter Dezső és Lábos Béla. 4. Krisztus 
mindenütt. Költemény Kozma Andor 
tói Szavalja Czigler Mariska. 5. 
Duett Harmóniáin kiséret mellett. 
Előadják Spillenbcrg Sarolta és dr. 
Piskóty Ferencz. Ü. Jézus a tenge

ren. Költemény Féjes Istvántól. Sza
valja Farkas Andor. 7. Gyülekezeti 
ének.

Felfüggesztés. Mezey Jenő gé- 
refi és Olchváry Miklós a.-bereckii 
jegyzőket a bodrogközi járás főszol
gabírója állásukból felfüggesztette.

H alá lozás  Dr. Baconyi Mátyás
áé szül. Bessenyey Erzsiké, néhai 
dr. Baconyi Mátyás volt málcai kör 
orvos özvegye e hó 1-ón Miglészen 
elhunyt; temetése e hó 2-án ment 
ment végbe Halálát a Bessenyey, 
Stépán és Isauk családok gyászol
ják.

—  R endetlenség . Egy hónapja már 
állandóan síkos a járda. A cselédek 
zavartalanéi! viszik a telt kupákat a 
járdán s a hatóság közönye folytán 
fgy jegesen is maradnak az amúgy 
is síkos járdák. Szinte bánt a lelki
ismeret. hogy csak most szólalunk 
lel ez ellen, mikor a vétkes mulasz
tásnak már egy áldozata is van.

Hétfőn esté Faller Gyula törvény
széki irodavezető a Wekerle-téren 
oly szerencsétlenül esett el a síkos 
járdán, hogy jobb keze eltörött 
Felhívjuk a hatóságot teljesítse kö
telességét. hívja fel a lakosságot, a 
járdák megtisztítására, hamuval, 
fűrészporral behintésóre. s arra hogy 
a cselédeknek a vizet a járdán vin
niük nem szabad. A ki e rendeletet 
megszegi kivétel nélkül büntessék!

A Zem plónm egyeí Gazdasági E g y e 
sü le t f. hó 13-án d. e. 9 órakor 
tartja a vármegyeháza kis termében 
őszi közgyűlését, melyre a tagok 
szives megjelenését kéri az Elr.ök- 
ség.

A k lr. helm eci önk. tű zo ltó  egye
s ü le t alzpja javára a folyó évi no
vember hó 22-én Királv-Helmeczen 
a közigazgatási hatóság ellenőrzése 

i mellett és számos érdeklődő előtt 
»yilvánosan megtartott sorshúzás al- 

kalmáal a következő számú sorsje
gyek húzattak k i: 95 sorsjegyszám
11 nyeremény tárgy sz. 104 ssz 6 nytsz. 
177 ssz. 12 nytsz. 193 ssz. 13 nytsz. 
257 ssz. 3 nytsz. 203 ssz. 20 nytsz. 
281 ssz. 10 nytsz, 282 ssz. 9 nytsz. 
307 ssz. 15 nytsz, 308 ssz. 25 nytsz. 
849 ssz. 21 nytsz. 358 ssz. 17 nytsz.
394 ssz. 14 nytsz. 397 ssz. 20 nytsz.
418 ssz, 2 nytsz. 444 ssz. 7 nytsz.
472 ssz. 1 nytsz. 473 ssz. 18 nytsz.
519 ssz. 24 nytsz. 071 ssz. 5 nytsz. 
700 ssz. 4 nytsz. 737 ssz. 19 nytsz. 
806. ssz. 22 nytsz, 977 ssz 10 nytsz. 
984 ssz. 23 nytsz. 993 ssz. 8 nytsz.

Fölkérjük tehát a sorsjegy tulaj - 
donosokat, hogy az esetleg kihúzott 
sorsjegyeiket az egyesülethez bekül
deni szíveskedjenek, melyek ellené- 
bei a nyereményeket az illetőknek 
kiküldjük. — A midőn ezen sorsjá
ték kihúzott nyeremény számát a 
nemes leikü s az emberbaráti czól 
iránt érdeklődő közönség szives tu
domására hozzuk, egyúttal legmé
lyebb hálánk-it nyilvánítjuk mind
azoknak, a kik az egyesületet fillér
jeikkel támogatni kegyeskedtek. Ki
váltképen Schuster Györgyné urasz- 
szunynak, aki a nyeremény tárgya
kat az egyesületnek ajándékozta, 
Búnyay Irén és Kovács Kornélia úr
leányoknak, akik a tárgyak előállí
tásánál szívesen közreműködtek, és 
végre mindazoknak, kik a sorsje
gyek értékesítése körül fáradoztak, 
különösen ebben legnagyobb buzgal
mat kifejtott Szabó Marinka úrle
ánynak.

A királvhelmeczi önkéntes tűzoltó 
egyesület nevében : Némethy parancs
nok, Bajkay Imre titkár.

—  V ö rh en y  já rv á n y  Tokajban is 
terjed napról-napra jobban a szülők 
réme, a vörheny. Az előbb csak 
szórványosan fellépett esetek immár 
annyira elszaporodtak, hogy a hatóság 
az izr. népiskolát a melynek tele
pén két családnál is fordult elő vör- 
henyesat tovább intézkedésig bezá
ratta.

—  N a p tá ra k  az 1903-ik évre nagy 
választékban kaphatók Landesmann 
Miksa és Társa könyv- és papirke- 
reskedésében.
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