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A házszabályok.
Irta: Matolai Etele.

Nagyon sokat, talán a tulsdj;ig 
vitatják e krrdést nem csak a 
lapokban, de a képvi >cloi körök
ben is. Már már szakadásra ve
zet e kérdés a mi párnánkban 
is, a mit pedig minden áron 
kerülnünk kell. Ha felmerült b.tj 
házszabályok mostani inie/ki de- 
sei mellett, segítsünk e bajon, 
tegyük lehetetlenné ennek is
métlődését, de azért ne menjük 
túl annak kereten, ne veszélyez
tessük a s/ólas-szabadságot mi
atta. Hz nem szükséges. Az el
lenség támadását úgy verj’ k 
vissza, hogy azzal önmagunkban 
kárt ne tegyünk Ha szabad kissé 
triviális hasonlattal élnem ; ha tíz 
béresünk közül az eg)ik nem 
engedelmeskedik, a t az egyet 
kergessük el, de ne mind a tizet.

les/, többé joguk horvátul be madást lapunk és főleg politikai f«»- 
s Ili ;i magyar képviselőházban, munkatársunk Búza Barna ellen Ve 
önkormányzati jogukból autono *»'tó eikkben támad nekünk pataki 
imájukból egy köröm-leketényit laptársuk igen elkeseredetten, 
sem vesztenek. Horvátország Mi nem követjük laptársunkat a 
akkor is épen olyan társ ország szenvedélyesség tervre. ri.kkünkben 
olyan pars adnexe marad mint|v‘*gig tárgyilagosan kívánunk nia-

a/t
most.

Vagy legalább módosítsuk 
a törvény i akként, hogy maga a 
törvény mondja ki világosan ami 
ez előtt gyakorlat volt, hogy a 
horvát képviselők állását közülök 
megbízott egy képviselő 
s/.aggyüiés alatt egyszer

radni. Ezt megköveteli tőlünk »z 
ügy érdeke, de főleg lapunk eddig
követelt iránya is. Tárgyilagosak le 
szülik, hogy könnyebben erLnÍK meg_ 
egy inast.

Mind.nekelőtt egy tényt kivá- 
íz or- Inunk konstatálni. És ez az, hogy 
horvát mi l’atak fejlődésének előmozdítására

beszédben fejthesse ki. Vagy indított küzdelmét nem tartjuk jog 
v< gro akként, hogy horvátul talminak, ruvrt mindenkinek szabad 
busóim  csak a Ház vagy elnöke .-agában a.l váiosa fejlőd -se érd— 
enngedehnevel lehessen. | dekében és saját jövőjének biztosi

Ha ekként célszerűen inódo- tására mindent elkövető. De ha mi 
sitjuk vagy ehorüijiik az érdekelt elösmerjiik Halaknak ezt a jogit,

ősin rje el viszont Patak azt. hogy 
nekünk kétszeres jogunk, sőt köte
lességünk felvenni u harcot velő és 
odaállva az ele a fórum elé, mely

szabályok az u n. obstrukciót I tői l’atak fejlődését varja. Odakiail* 
teszik lehetetlenné. Azt sem ta- tani nekik; hogy nekünk szerzett 

hát küzdjük le a horvát ob truk- -gadjuk, hogy e fegyverrel éppenIjogaink vaunak, ennek a respeklá- 
ciót a házszabály-módosítással is, a mj pártunk ék nem egyszer j lását kérjük, követeljük, nem en-

képviselő ko- gedjük magunkat megfosztani attól

törvényt; akkur semmi szükség 
a házszabályok átdolgoztatására, 
azokhoz akkor ne is nyúljunk.

Hát mi az a baj, amely miatt Nem tagadjuk, hogy a ház 
a házszabályokat fel akarjuk fór 
gatni ?  . / horvát obstruclio!  No

de azontúl ne menjünk és ha 
kell ne csak házszabállyal, de 
törvénnyé! is es nézetünk szerint
iit szükségesebb a törvény mint
sem a házszabályáé vízió.

Hiszen a horvátok törvényre 
hivatkoznak, a melynek alapján 
jogukkal vélnek élni. midőn 
horvát beszédeikkel töltik meg

először már
romban, 187- ben. Es ha a mi 
pártunk obstrukcióinak egűdü l 
csak  az lett volna következesük, 
hogy azt a horvátok eltanulták 
tolunk, és most ellenünk fordítják, 
akkor bizon bűnbánókig vernők 
mellünket és mondanok „mea 
culpa, mert maxiina culpa w De

amink van, hogy est másoknak 
adják.

Mi nem állunk útjában l’atak 
fejlődéseink, sőt örömmel laljuk 
azt, de vau Pataknak más útja is a 
fej ődé.Mv. Éppen az, amelyet nekünk 
ajánl. Miért törekszik l ’aiak éppen 
az után, amit tőlünk kell elvenni?

szinte ki , hogy a mi obstrukcióinkkal ege- Miért nem igyekeznek ök katona- hangoztatott hazafias frázisok nema képviselőházat
szorítják abból a magyar beszé
det. A törvény, a magyarnál 
megszokott lovagiasság szives elő
zékenységből megengedte, hogy 
jeléül annak miszerint Horvát
országba, de annak csak társ 
országa (pars adnexa, valaha 
subjecta volt) kivételesen horvátul jmik a házszabályokhoz ! 
is legyen szabad a magyar kép- 
viselőházbun szólam. Es ez előtt 
nem is éltek ezzel vissza a bor

ulhatna magának oly utón, mely. 
Ivei Ujholynek nem ártana, akkor 
megelékszik egy kisebb forgalmat 
hozó járásbírósággal, mely Ujhely 
forgalmát csökkentunó?

Bármennyire tartsuk hát jogos
nak l’atak polgárságának városuk 
fejlesztésére irányuló törekvését, a 
szolgao'íóság elnyerése iránt indí
tott mozgalmuk jogosságát el nem 
oMnorhetjuiu- Nem tarthatjuk jogos
nak még a Sárospataki Újság által 
annyire hangoztatott dicső múltra 
való tekint* ttel sem.

A „múlt dicsősége**, a „jövendő 
reménysége*, a „Rákóczi vár44, a 
„hatalmas ősi főiskola*, a „magyar
ságnak rósz időkben mentsvára" stb., 
nagyon szépeu hangzó hazafias frá
zisok, melyek lehetnek jók arra, 
hogy hallatukra az ember bizonyos 
meghatottsággal, kegyeletes éréssel 
tekintsen Patakra, de arra serarai 
esetre sem alkalmasak, hogy egy 
város jogtalan, igazságtalan törekvé
seit jogos színben tüntessen fel.

A dicső múlt, a reményteljes jövő, 
a Rákóczi vár, az ősi főiskola stb. 
elég okot adnak arra, hogy Pata
kot a m^gye és a kormány jóaka- 
rutu'ug támogassa fejlődésében de 
arra semmi esetre, hogy egy dicső 
minin, remeuyteljes jovőj U Rákóczy, 
Kossuth, Kazinczy, Andrássy szülő- 
földjét magában foglaló vármegye 
történelmi múlttal biró székvárosának 
a hátrányára, kárárára fejlődjék. 

I’ataki laptársunk által annyira

szén más célokat is elértünk, sággal, iparfejlesztéssel stb. elősegi- 
mint éppen a horvát obstrukciot, teni városuk fejlőd »éi ? Azt állítja 
az oly köztudomású dolog, hogy pataki laptársunk, hogy elenyésző 
azt teljesen felesleges iejteget- csekély az, arait a járásbiróaág 
nem. j kettéválasztása elvonna Ujheiytői

Változtassuk tehát —  revide- ahhozképest, arait a katonaság, ipar- 
a törvényt, de ne nyúl fejleaatés, üzletvezetőség stb. len- 

ditene rajtunk
Caeterum Carthaginem délén-1 Hát hu többet érnek ezek a já- 

dam esse censco : magyarul:[ rásbirósagnal, m iértjein  igyekszik

áljuk — 
1 unk a

egyébiránt az önálló magyar Sárospatak ilyen irányban fejlődni? 
vát képviselők és csakis mintegy nemzeti jegybankot meg kell te-I Hiszen valóságos bűnt követő .a el 
jogfentdrtásképen, hogy 
neinhásználat ált.ti teljesen meg 
ne semmisüljön, mondott el egy- 
e jí) horvát képviselő cgy-cgy 
rövid hoivát beszédet egy-egy 
országgyűlés alatt. Hn legalább 
úgy emlékezem, hogy képviselő 
koromban csak egy ilyen horvát 
beszédet hallottam.

Türüljük el tehát e törvényt, 
amelylyel visszaélnek, amelyre 
úgy sincsen szükség. Az által, 
ha a horvát képviselőknek nem

a , reinteni,
!

Válasz
a Sárospataki Újságnak

Az újhelyi járásbíróság kettévá
lasztása elleni mozgalom mint na
gyobb hullámokat \cr. Az újhelyi 
polgárság mozgalma erősebb szer
vezkedésre ösztönözte a patakiakat 
is. Erre enged következtetni az a 
szenvedélyes hangú cikk, melyben 
a Sárospataki Újság intéz erős tá-

váro.-ukkal szemben, ha akkor mikor 
olyan dolgokat érhetnek el, amely 
városukat óriási módon emeli, — 
csekély, jóformán semmi forgalmat 
nem hajtó járásbíróság után törek
szenek.

Nem-e tisztán Ujhely tönkretéte
lére irányul*) Cselekedetnek látszik- 
a patakiak törekvése akkor, mikor 
előnyösebb vívmányok helyett egy 
csekély forgalmat hozó járásbirósu- 
gért áhítozik; hogy mikor erőtel
jes* bb, rohamosabb fejlődést bizto-

nyujlanak bizonyítékot amellett, 
hogy egy a megye székvárosától 
alig 12 kilométert yire fekvő, kitűnő 
vasúti összeköttetéssel bíró város 
járásbíróságot kapjon a székváros 
rovására, holott messzebb fekvő vi
dékeknek nincs járásbíróságuk — 
és holott iuásuton — és ezt ők ma
guk á litják — sokkal erősebb fej
lődési eszközöket nyerhetnek.

Végül még valamit. A Sárospa
taki Újság cikkében szembe helyezi 
velünk egyik újhelyi laptársunkat: 
a Zemplént, amely nincs velünk egy 
véleményen. Hát erre csak azt fe
leljük igen t. pataki laptársunknak, 
hogy nekünk a Zemplén álláspont
jához semmijtözünk, az minket meg
győződésünk követésében nem aka
dályoz.

A mi véleményünk az, hogy az 
Újhelyi járásbíróság felállítása Uj- 
helvre nézve nagyon káros és erős 
kihalással lesz városunk forgalmára. 
Ezt a meggyőződésünket irtuk

Jüori" leüélpapir, 50 leüélpapir és 50 boríték

L a n d e s m a n n  M ik sa  á s  T á r s a  k ö n y v - é s  p a p irk e re s k e d é s é b e n .
L a p u n k  4- o l d a l
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raeg a múltkor és hangoztatni fog
juk a jövőben is. Mi kötelességet 
véltünk teljesíteni akkor, amikor a 
polgárságot figyelmeztettük a be
következendő veszedelemre. Ha azon
ban városunk polgirsága más állá- 
ponton van, mint mi — és ezt a 
közel jövő lesz hivatva bizonyitani — 
akkor mi félre állu.ik az útból, mert 
igazunk tudatában sem óhajtunk el 
lene szegülni a polgárság lübb» - 
gének akaratával.

Mi megtettük kötelességünket. 
Hisszük, hogy a város polgársága 
méltányolni fogja ezt. De ha nem 
is tenné, ha más véleményen is van, 
akkor sem bánjuk eddigi felvilágo
sító cikkeink megjelenését, mert 
meg vagyunk győződve arról hogy 
a közel jövő minket fog igazolni. 
És akkor — fájdalommal bár — de 
bizonyos elégtétellel fogunk rámu
tatni arra, hogy mi megtettük köteles
ségünket, előre figyelmeztettük a 
közönséget a bekövetkozeudő ve
szedelemre és arra, hogy csupán a 
vároj polgársága az oka saját nyo
morának.

Ezért írunk folytonosan erről a 
dologról akár tetszik a Sárospataki 
Újságnak, akár nem.

H asztalan vergődés.
A iuldokló embernek sajátsága, 

hogy luldoklása közben vergődik 
össze vissza, kapkod mindenhez, 
ami a keze ügyébe esik, csak 
hogy valamiképen megmenthesse 
életét. A fuldoklónak az élet 
utáni utolsó kapaszkodását jut 
tatja eszünkbe Székely Eteknek, 
városunk fellüggesztctt polgár 
mesterének mostani vergődése.

Ez az ember nem tud belem u 
godni abba, hogy kitessékeltek 
onnan, ahol visszaélt hatalmával, 
jogával és most, bogy érzi n>aka 
körül szorulni a hurkot, kapaszko 
dik mindenhez, ani' keze ügyébe 
esik, hogy visszaszerezze hatal 
mát, a társadalomban ezelőtt el
foglalt pozicióját.

Székely Eleknek evvel az utolsó 
vergődésével nem törődnénk, de 
e vergődés felszínre vetett olyan 
dolgokat is, amit nem hallgat
hatunk el. Székely Elek utolsó 
vergődésében egy városi kaszinót 
akar létesíteni E célból f. hó 
2b-án, vasárnap értekezlet volt 
az ipartestületi székház nagyter
mében.

Az értekezleten megjelent 
városunk társadalmának egyné
hány tiszteletben álló embere is 
És ez szomorú valóság. Fájdal 
másán érint minket, hogy akad
nak becsületes emberek, akik oda- 
állnak stafíagenak egy hivatalt 
szabálytalanságok és visszaélések 
miatt felfüggesztett ember bosz- 
szumunkájához.

De a legszomorubb a dolog 
bán, hogy iparosok is akadnak, 
akik hajlandók Székely Eleket 
követni Hát már annyira sülyedt 
ennek a városnak az erkölcse, 
hogy a várost megkárosító, hi
vatalával visszaélő emberek is 
vállalhatnak itt vezelőszerepet ? 
Ezt nem akarjuk elhinni.

Az iparosok nagyon jól tud
ják, hogy kicsoda Székely Elek 
Nagyon jól tudják, hogy ö az 
iparosok egyik legnagyobb ellen
sége, aki csak önérdekből piro- 
lázott néha velük Vagy ellelej ]

tették azt a nemrég kipattant pa
namát? Elfelejtették, hogy Szé 
kely Elek miatt kellett a/, iparo 
soknak heti és országos vásáro
kon igazságtalanul helypénzt 
fizetni ?

Nem, az nem lehet. Az iparo
sok még nem felejthették el azt 
a rengeteg igazságtalanságot, 
amit Székely elkövetett velük 
szemben. Az iparosok csak felre 
vannak vezetve, mert nem tud
ták, hogy ez a k.iszinó csak Szé
kely Elek érdekében létesül. Ö 
indította meg a mozgalmat, <> 
fogja segélyezni, csakhogy árt 
són vele a függetlenségi pártnak.

Ez, csupán ez a célja az nj 
kaszinónak. Székely Elek vissza
akarja szerezni régi pozicióját. 
hogy zavartalanul űzhesse tovább 
bűnös praktikáit, melyekkel toly- 
ton-folyvást megkárosította a va
rost és a polgárságot.

i>zékely ur terve azonban nem 
fog sikerülni. A polgárság be 
fogja látni az ő titkos célját es
r. m tartja majd oda hátát azért, 
hogy Székely ur azon kapaszkod- 
hassék vissza arra a polcra, a 
honnan kiseprüzték

Be fogja látni a polgárság, 
hogy Székely Elekkel nem ha
l.idhat egy utón, ha csak nem 
akarja, hogy az ő igazi barátai, 
vez tői levegyék róluk a kezüket 
és hagyják okét futni tovább a/ 
örvénybe. Soha kormány nem 
tett annyit az iparosok érdeké
ben, mint a mostani. Nem his/.- 
s z ü k , hogy ezt a polgárság ne 
tudja méltányolni és Székely ur 
kédvéért ellene forduljon.

Székely Elek soha sem volt 
igaz barátja a polgárságnak. 
Most se az. Most is csak ki 
akarja őket használni indok 
bosszumüvének keresztülviteléi*'*, 
hogy aztán eldobhassa őkel, 
mint a kifacsart citromot. Ha 
valaki szívesen látja ezt, — ám 
kövesse.

De egy figyelmeztetéssel tar
tozunk a város közönségének.

Székely Eleket saját bűnei 
végezték ki. Ezek a bűnök nem 
engedik őt feltámadni Aki annyi 
szégyent, annyi gyalázatot hozott 
a polgármesteri székre, mint o, 
arra nézve nem lehet feltárna 
dás. Ha ezek dacára akadnak 
olyanok, akik vele tartanak és 
igyekeznek őt viszzasegiteni előbbi 
állásába, azoknak a törekvése 
meg fog törni a becsületes pol
gárság ellcntálásán, amely végső 
erőfeszítésével fogja megakadá
lyozni, hogy Ujhely megrontója 
szenynyes'dnek előidézője vissza
kerüljön az általa annyiszor meg 
gyalázott polgármesteri székbe.

Kerve kérjük városunk polgár
ságát, gondolja meg mit cselek
szik, gondolja meg, hogy egyik 
legnagyobb ellenségét segíti és 
térjen vissza abba a táborba, 
ahol az ő jó  barátai, igazi vezé
rei vannak. Méjr nem késő !

A becsületesek, az igazak so 
kan vannak. Erejük óriási. Vi
gyázzanak a gyengék az inga
dozók, mert ha egysser végső 
küzdelemre kerül a dolog, akkor 
nagy seprés lészen, amely ma
gával visszi Székely Eleket egé.'jz 
gárdájával.

h í r e  k .

Qrósz Kecht hangverseny.
— S a já t tudósítónktól. —

— január 29.

A vármegyeház dísztermében i. 
hó 21) én tartották hangversenyüket 
G r ó s z Ernő zongoraművész és 
l i e c h t  Sándor hegedűművész. A 
terem alig telt meg félig a ig> he
bizonyult a régi nóta, hogy nem 
érett még Ujhely városa arra, hogy 
«* zenének ily kél óriását eléggé 
méltányolni tudja; a közönség annyi 
fáradságot sem vesz, hogy csak meg 
kísérelné a magas zene élvezetébe 
elmerülni, vagy azzal megpróbál
kozni, hogy eme igazi zenét, 
amely a szívhez szól. s a melynek 
tartalmát komoly erzesek valló/.1) 
sokasága képezi — igyekezne álii- 
latosan végighallgatni s megtalálni 
a nagy külöiubséget, amely az ama 
leurt es művészt alhidalhatatlan lá- 
távoisugban tartja egymástól. Meil 
miként a hótsöznapi életben, úgy

K-ichard Ármin elnöklete alatt. Úgy 
a rendes mint a pártoló tápok rend
kívül nagy számban jelentek meg. 
Kozma Ármin titkári jelentésében 
beszámolt az egylet múlt évi mű
ködéséről. Az egylet 1200 koronát 
fordított 56 szegény család gyógy
kezelésére. Az orvos 500 esetben 
látogatta meg az egylet betegeit. 
Az egyletnek jelenleg 117 pártoló 
és 50 rendes tagja van. Dr. Steril 
Ármin egyl. orvos 3 éves mogbi- 
zátása lejárt a !■ üzgyülés egyhan
gúlag újból megválasztotta egvb 
orvossá. Iteichard Ármin elnök iid- 
vőrölte dr. Sterilt megválasztatása 
alkalmából és kiemelte, hogy már 
15 év óta szolgálja az egyletet. A 
közgyűlés meleg ovációkban részé 
si ette a rendkívül buzgó és álta
lános kedvességeknek örvendő 
orvost, elhatározta, hogy* tiszteletére 
iársasvacsorát rendez és az egyl. 
körül szerzett érdemeinek elismeré
séül jegyzőkönyvi köszönetben ré
szesíti. Az ünnepi közvacsora ren
dezését a közgyűlés a választmányra 
bízta. A számvizsgáló bizottság je 
lentése a közgyűlés Frieder Vilmos 
pénztárnoknak buzgóságának elisme
rése mellett a felmentvényt meg
adta. Ezzel a közgyűlés az t inók él
tetésével véget i rt.

a zene terén is nem a külsőségek 
dominálnak; hanem a tartalom, a/, 
érzések szivtől-szivhez szóló inter. 
pretálása, azoknak művészi leifogasa. 
Hz pedig csak az említett s hozza. 
u.\ liasouló művésziéi kéknek ad t 

toll isteni adoiuany u , a kiknek já 
tékánál, egesz lényünket csak a leg
nagyobb ziiioelvezet ura.hatja.

A két szereplő művész játékát 
küiöii-külöu bírálat tárgyává lenni 
mar előbbi szerepléseik révén is 
szükségtelennek tartjuk, most ismé- 
lelten is genialis eiöadasuk, eredeti 
művészi felfogásuk, tűn menyes 
technikájuk, színes tónusok iguzu la 
„művészi nagyság4* voltukat.

A műsor 2 részből állt: előbb 
K e c l i l  Sándor begedüiuüvész adta 
ele : 1) Beethoven 11, Szouota A 
dur.) 2.) A B ac.i: Gavotte E. dur. 
b) Menüett D dur. c) Dvorak: llu- 
morosk d dur. U r ó s z  zongoraművész 
kis* rele mellett, majd utóbbi adia 
e .ő : 3) grieg :  Szonáta C moll. 4 
a) Liszt F. ; Noc turné As dur. b) 
Schumann K.; Novellete E dur up. 
21, e) Chopin F . : Polouaise A dur 
up. 23. A kis számú. de díszes, előkelő 
közönség: újhelyi zenekedvelő tár
sasagunk színe java feszült, uliila- 
tos figyelőin közepette hallgatta vé
gig a műsor szebbnél-szebb számait 
a mindegyik után lelkes tapssal nyíl 
vadította őszinte tetszését.

A hangverseny esti 10 érakor árt 
végett. A közönség egy kellemes

— Ez már mégis sok. A
Székely-kaszinó vasárnapi érte
kezletére szóló meghívót Zabov- 
nyik Gjiila városi szolga hordta 
szét szombaton a hivatalos órák 
alatt. Nem tudjuk kinek az in 
tézkedése, vagy felhatalmazása 
alapján teljesített Zabovnyik pri
vát szolgálatot a város által fi
zetett időben Székely El knek, 
azt azonban követeljük, hogy a 
dolog tiztáztassék, E helyütt, nyil
vánosan szólítjuk fel városunk h. 
polgáimesterét* indítson ez ügy
ben szigorú vizsgálatot, mert a 
város becsületesen érző polgár
sága nem hajlandó tűrni, Fogy 
egyes embe/ek a város pénzéért 
teljesítsenek szolgálatot privát 
egyéneknek és különösen nem 
hajlandó ezt tűrni akkor, mikor 
ez az eg_,én Székely Elek, a ren
geteg hivatali szabálytalanságok 
és visszaélések miatt lelfüggcsz- 
tett polgármester.

— A főigazgatói jog kiterjesztese. 
A középiskolák tanulóinak ezelőtt 
minden fontosabb enged lyórt a kul
im miniszterhez kellett folyamodni. 
Magán vizsgákra, felvételi vizsgákra

inas ehhez hasonló rendkívüli ké
relmekre e>ak a miniszter adhatott 
koncessziót. Ezen most változás lör- 
tént. A különleges vizsgákra adott 
engedély felett való rendelkezést a 
vallás és „közoktatásügyi miniszter 
átruházta a tankerületi főigazgatókra. 
Ily kérvényeket tehát ezentúl a tan
kerületi főigazgatóhoz kel czimezni.

és feli dlietctleu est emlékeivel tá
vozott a kitünően sikerül hangver 
senyről.

— Kinevezés. A pénzügyminisz
térium ve/eté.-ével megbízott mi
niszterelnök (iojdics Illés edelényi 
adótisztet a sátoraljaújhelyi pénz
ügy igazgatóság mellé rendelt szám
vevőséghez ideiglenes minőségű 
pénzügyi s/.ainelienőrré. a mezö- 
laborczi járásba a járá-i számvevői 
teendők ellátására adott illegi iza- 
tással kinevezte.

—  Halálozás, id. Földi Doby An
tal 48-as honvédnuszar tiszt. nyug. 
kir sétárnok. a Magyar H* raldikai 
és Genealógiai tár-ulat levelező 
tagja folyó évi jan. hó 24-én éle
tének 82 évben elhunyt. Temetése 
január 20-án, vasárnap d. u. fél 4 
órakor volt Homonnán.

—  Az izr. beteysegelyzó egylet 
közgyűlésé. Az első satoraljaujhely

— Tűz a vzm üvekne l. tolyó hó 
27-én délután 3/.» 0 órakor tüzet je 
leztek az őrianyán. A Csörgő-felé! 
vezető országút mentén épült víz
müvek pinezti helyiségében tűz ütött 
ki. mely robbanás következtében 
állott elő és csaknem végzetes-ó vál 
lőtt a pínezében tartózkodó V i r á g  
Károly nevű gépészre. A gépész 
ugyanis a pincze raktár alsó bejá
ratánál lévő úgynevezett benoid- 
gázlámpát akarta egy gyufával meg
gy ujt ani. miközben a gázlámpa 
csapjánál kiömlő benzin felrobbant 
és az egész légáram at a gépészt a 
lépcsőhöz dobta, a ki szerencsére ne 
hány kisebb zuzódással szeren
csésen ni •guieneliült. — Mire az 

(ij d:.ségtől magához tért, nagy ne
hezen kivánszorgott a pinozéből. 
Ezalatt a pinezében felhalmozott 
szén, fa és fa gyapot tüzet fogott 
és hatalmas lángokkal égett. A rob- 
hallásról és tűzesetről egy a vízmű
ről a városba siető ember utján ér-

I
izr. betegs**gélyző egylet, f. hó 25 én I tesült a tűzoltóság, a ki a legköze- 
tartotta rendes évi közgyűlését | lebbi telefonállomásról azonnal
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1 - 1 kor. összes bevétel volt 208 
korona, kiadás 22(1. 80 f, maradvány 
30 kor. 20 f. Fogadják a nemes

értesítette a tűzoltóságot es Na g y !  táv. Pintér Ferenci. Szűcs Gusztáv. 
Árpád vizmüépitési mérnököt. A 
tűzoltók F r i s s  lleimau parancs
noksága alatt nyomban kivonultak
es a tüzet rövid negyedóra alatt >zivü adakozóik szives köszönetün-

ket. Pintér Ferencz test. jegyző. 
Szűcs Gusztáv test. pénztárnok.

— Könyvtár a vasúton. Az utast, 
aki eddig unatkozva töltött órákat 
a vasúton s alig várta, mikor ér vé
get fi ívsz tó útja, kellemes megle
petés várja utazása közben. A máv. 
első és második osztályú kocsijai* 

pompás kis könyvtár áll ren-

lokalizálták. A kár csuk 200 korona^
— Meglopott korcsmái os K l e i n  

M ó j csarnabói lakos, korc-márostól 
ismeretlen tettes egy kerek szemek
ből álló aranylánczol és egy kettő.-, 
fedelű sima, amerikai arany órát 
ellopott. A tettest és tárgyakat, 
melyeknek értéke 300 korona, 
keresi a rendőrség.

— A templomfosztogató megszökött 
Az a lengyel templombetörő a kí 
az újhelyi róm. kath. templomot 
továbbá a felvidéken több temp
lomot kifosztott és a kit Debrcczen 
ben elfogtak folyó hó 24 ••ről 25 •■re 
menő éjjel az ottani törvén\>zék 
fogházából megszökött. Alapos a 
gyanú, hogy az illető nem Bryeli 
tinszki, hanem Michuu János a 
hírhedt lengyel betörő fegyene/, a 
ki Lembergből 1907. évi november 
havában megszökött. A rendőrka
pitányság elfogatásu czéljából ki
bocsátottá a körözést a következő 
személyleirással ; Neve Franci-*o\ I 
Brikezinszky születésű helye Kos , 
celnicó, apja neve Jó  séf Brykcin-zki | 
anyja neve Marié Storski. vallása 
róni. kath., állapota nőtlen, foglal 1 
kozása czipészsegéd termet* köz -; , | 
(105 cmtr.) ar* za hosszas, lmja 
gesztenyebarna, nyírott, szemö'd >ke | 
gesztenye szinti, szemei sárgák, orra j 
szabályos, szája rendes, fogai épek I 
bajusza kicsiny, szökés, szakálla | 
borotvált, beszel lengyelül és oro I 
szül. Saját kezű aláirasa van. Tet
tesnél elfogatásakor találtatott 
egy 52 cm. hosszú 2 cm. vastag 
négyszegletű ugyanilyen hegvü 
nczélozott feszitő vasrúd melyen | 
fenyőfa védjegy van.

— A mozi Ujhelv állatidé) mozija, 
az „L’rana44 tuozgóféiiykép sziuház 
estéről estére változatos műsorral 
tartja előadásait a „Magyar Király4* 
e célra kényelmesen berendezett 
helyiségében állatid ó tetszés melleit. 
Az uj mozi eddig Ujhelybeu nem 
látott kiváló előadásokat produkál 
és tiszta, finoman kidolgozott képei
vel, kiváló élvezetet nyújt a kö
zönségnek Felhívjuk a közönség 
figyelmét e nagyszabású vállalatra 
1 lelj ón este f e l f i  estei)' less

— M ié rt felelős a zálogház ? A ;
Kúria a zálogházi forgatómra nézve j  
két igen fontos elvet mondott ki 
egyik legutóbb kelt határozatában.
E szerint a záloghitelező, aki a z.a- 
logczédula beküldése nélkül neki 
postán megküldött megfelelő kamu 
tokát megtartotta, nincs jogosítva a 
zálogadós késedelmed mén a zá
logtárgyat elárvereztetni. A má
sik elv az. hogy az 1881. 
XIV . t.-c. 12 §-áva! szemben ha
tálytalan a zálogkülcsöniiitézot alap
szabályainak az a rendelkezése, 
hogy uz intézet c-ak a kitüntetett 
becsérték erejéig felelős.

— Nyilvános nyugta és számadás 
A Bodrogközi Ipartestület 1908. jan.
19 én rendezeti táncmulatságán f** 
lülfizettek. vagy jegyeiket megvál 
tolták a következők : gróf. Mailáth 
Jóasef 10 korona. Aczél I i lor, Ko- 
lozs Richárd, Dtutsch Mihály 6 - 6  
kor. Kovács Ferenc/, dr. Parczy Pál 
4 —4 kor, Szilágyi Bertalan, I oczky 
Pál, Krőss Mihály N kövesd 3 — 3k. 
Guttman Sámuel. Ivancsó Béla, 
Bárczy Gusztáv, Üottségen József, 
Leskó János, Kalla Sándor, Tuskó 
vics János, dr. Guttmi.ii N. Móré 
Gyula, Gál Lajos, 2—2 kor. Muszka 
Ferencz Bély, Tóth Béla, Kulcsár 
István, Márton András, Vellcsz Jó 
zsef, Kozma Árpád. Pauliczky Gusz-

ban
delkezcsere. Az uj magyar irodalom 
legkitűnőbb tenn'keit rejti magá
ban a szekrény • az utas egy husz- 
fidéro bedobása ellenében csi::os, 
t**lje- egészet képező kötetet kap. 
Üic.-éretére válik az uj vállalatnak, 
hogy kizárólag magyar Írók müveit 
terjeszti a igy a magyar kultúra 
d *kei; szolgaija.

— A kassai Rakoczi-szobor alapja ja 
vára 5® o ot jövedelmez a K a  k o c a  c ip ő 
k r ém .  A legjobb börfénye.-itő. Egy e- 
dii i gyártója S z é k e 1 y és T á r s a 
K a s s a .

fi tüdöbaj minden
eseteiben a SCOTT-féle Emulsio 
a/onnul basznála.idó A SCOTT féle 
Euursio nemc-ak a beteg tcstré.-zo- 
ket gv ígyitja, hanem «g zséget s erőt 
köic.-ióuöz az egész szervezetnek. A

Scott-Wf E m u ls ió
specifikus megbízható szer mindennemű 
tüdöbaj ellen és nemcsak biztoi szer.

hanem a legolcsóbb is. Xaev 
foku &v**gyitó- és táp-ereje an 
nak tulajdonítható. hogy elő
állításához a legfinomabb, leg
tisztább és leghatásosabb 
anyagokat, melyek egyáltalán 
beszerezhetők, veszik, továbbá 
azon tulajdonságának, hogy 
az eredeti foliilmulhaiatlun 
SCOTT-féle előállítási mód 

vásárlásnál a folytán nemcsak ízletes, ha- 
r i-!' h- nem rcndkivttl könyen emészt

hető is.

Kmulxi

módszer 
J*-«>
láczt - k, oük Egy eredeti üveg ara ■■■

■■■ " 2 korona 50 fillér
i íny

venni. —
Kapható a gyógy szertárakban

f a r s a n g .
Tisztelettel értesítjük a n. é. 

olvasó közönséget, hogy meg
érkezett Karnevál herceg Őfen
sége.

Megérkezett és már ki is rúgott 
egynéhányszor a hámból, — de 
ezek csak amolyan közönséges 
próbák vo tak. Próbák a nagy, 
az igazi mulatozásra.

Február 8 án este tartja ün
nep* íves bt vonulását Karnevál 
herceg Őfensége. Az izr. nép
konyha kabaréval egybekötött 
táncmulatságán vonul be váro
sunkba teljes kíséretével, ra
gyogó pompával.

Eddigi szokásától eltérően ka
baréval kezdi mulatságainak so
rozatát. Kabaréval, a mely fé
ny* s* n fog sikerülni. Fényesen, 
m* rt hisz szerepelni fognak azon 
városunk legjobb műkedvelői 
és még mások.

L á s z l ó  Rózsi, a budapesti 
kabaréének silók starja. A nagy, 
az utolérhetetlen László Rózsi 
és brektora K o n d o r  Ernő

Lesz hát mulatság. Vigan le
szünk. Karnevál herceg öfen-
sogo legfényesebb bevonulását
Ujhelyben rendezi.

*
A népkonyha vezetősége mindent 

elkövet a mulatság sikere érdeké
ben. Fáradtságot, inunkat nem ki 
melve igyekszik emelni a mulatság 
fényét, sikerét. l)o a közönség is 
Méltányolja a vezetőség fáradozását 
mert a mulatság iránt eddig párat
lan érdeklődés nyilvánul. A 8-iki 
előadásra már alig kaphatók jegyek.

A közönségnek ez a szokatta . ér
deklődése arra késztette a vrzető- 
>egct, hogy a kabarét megismétel
jék.

A népkonyha vezetősége az 
alábbi kommünikét adta ki :

A saujhelyi izr. népkonyha egy
let kabaré estélye iránt, mely köz
bejött akadályok miatt február hó 
8-án lesz megtartva, oly nagy ér
deklődés mutatkozott, hogy az. el
nökség elhatározta, hogy az elő
adást f. hó 9 en este r. ndes szín
házi bel\árakkal megismétli. Jegyek 
úgy a tánczmulatságra mint a febr. 
9 iki előadásra már csuk korlátolt 
.-/álban kaphatók, illetve jegyez
hetők elő Landcsmann Miksa könyv- 
k eresk e désébe n.

— A „Satoraljuujhelyi gyártelepi 
dal. zene es önképzőkör* a gyárié
• epén levő étteremben 1908. évi 
február lió 2 án hangverseny nyel, 
szavalattal, műkedvelői szinielőadás 
>ai, élőképekkel és tánccal egybe 
kötve színpad felavatást tart. Be
lep i dij . személyenkint 1 kor. Csa- 
ladjegy 2 korona. Kezdete este 8 
órakor. A meghívó kívánatra előírni- 
tatandó. Hangverseny után táncz 
lesz.

— A „sátoraljaújhelyi katholikus 
olvasókör" Sátoraljaujh-lybon a vá 
rosi színházban 1!K)8. évi február hó 
2 án sajat alaptőkéjének gyarapítá
sára jótékonycélu zártkörű táncmu
latságot rendez. Belépti dij : Sze- 
in***y j'^g} kor. Család-jegy 4 kor. 
Földszinti és középpáholy 8 korona. 
E só emeleti páholy 7 "korona. Má
sod emeleti páholy 4 korona. Er
kély-ülőhely 1 korona. Karzat 40 
fillér. Az erkélyre és karzatra vál- 
tott je . vek a tánezra érvénytelenek. 
Kezde'.e este 8 órakor. l'áholyje 
gyek előre válhatok Petsár Gyula 
ügyvezető elnöknél mindennap h dé- 
Iutáni ó.'ákbau és este a pénztárnál.

— A Tolcsvai Izr. Nöegylet 1908 ! 
február hó 9-én Tolcsvai) a Korona 
szálló összes termeiben zártkörű 
batyu bált rendez. Kezdőié este 8 
órakor. Beléptidij : szem’ lyjegy 3 
kor. családjegy 5 kor.

— Bal Liszkan Az olaszli-zkai 
Polg. Olvasókör f. évi február 1-én 
fog ünnepélyesen megnyílni. A 
megnyitás táncmulatsággal lesz 
egybekötve. Meghívók egyidejűleg 
küldetnek szét. Belépti dijak egy 
személyre 2 kor. egy családra ’ö 
kor. A tiszta jövedelem a kör 
könyvtárára és berendezkedésére 
fog forditattni. Felülfizetések hírlapi 
utján köszönettel nyugtáztatnak.

A tolcsvai általános Ipartestület 
1908. február nó 1 én, szombaton a 
„Korona” szálloda termeiben saját j 
pénztára javára szinielőadáesal egy- ' 
bekötött zártkörű táncestélyt rendez, j 
Kezdete este fel 8 órakor. Jegyek 
a számozott ülőhelyekre előre vált 
hatok Juhász János jogyzőnél.

KÖZGAZDASÁG. 

ji kisipar támogatása.
A kereskedelemügyi minisztéri

umban most készült el a miniszté
rium 1907. évi kisipari tevékeny
ségének részletes összeállítása. Eb
ből kitűnik, hogy soha még a mi
nisztérium olyan tevékenységet nem 
fejtett ki a kisipar érdekében, mint 
1907-ben, midőn az uj törvény a 
minisztérium részére nagyobb ősz- 
szeget biztositott e ezélból. Mig az 
előbbi évek kormányai a kisipar 
támogatására évenként legfeljebb 
500,000—600.000 koronát fordítottak, 
addig a jelenlegi keresk. miniszter 
e ezéira 1907-ben 1.810,527 korouát 
engedélyezett.

Ebben az összegben első helyen 
áll a gépek adományozása. Egyes 
kisiparosok ugyanis csak gépek ado
mányozásával támogattattak : pénz
segélyben csak a szövetkezetek ut
ján.

Pénzsegélyt nyert 30 szövetkt- 
zet ; gépsegélyt ezenfelül 24 szö
vetkezet. A pénzsegélyben részesült 
30 szövetkezetnek összesen 18100Ü 
kor. üzemsegélyt, 28,500 kor. beren
dezési és 213,500 kor. feltételesen 
vi.-szafizetendő államsegélyt, vagyis 
összesen 423,000 segélyt engedé
lyezett a kereskedelemügyi minisz
ter ; hozzáadva az engedélyezett 
gépek értéke 322,085 kor. volt va
gyis a miniszter a szövetkezetek 
segélyezésére az 1907. évben üss- 
szesen 745 097 kor. segélyt enge
délyezett.

Gépek és munkaeszközöket ado
mányozott — a fenti 21 szövetke
zeten kívül — még 439 kisiparos
nak, nyo ez alkalmi egyesülésnek, 
egy község és egy müiparosnak.

A gépsegélyben részesült kis- 
iparosok, szövetkezetek stb. összesen 
legalább 1500 segédet tartoznak 
állandóan foglalkoztatni és 820 
tauonczol szakmájukban kiképezni.

A jövő kisiparos nemzedék kép
zéséről még inas irányban is tör
tént intézkedés. Egyes kisiparosok 
reszere ugyanis megfelelő Összegű 
segély engedélyeztetett, meghatá
rozott számú tanonezokuak gondos 
kiképzése végett.

A kisipar jelzett támogatása kap
csán a kereskedelmi miniszter házi. 
ipari tevékenysége is figyelemre
méltó̂  volt 1907. évben. E caélra 
500,057 kor. segélyt engedélyezett, 
szemben az 1900. évi 104,071 kor. 
engedélyezéssel.

A háziipar körében pénzsegélyt 
engedélyezett egyes háziipari válla
latoknak, egyes bizottságoknak és 
egyleteknek ; egyes háziipArosok 
részére pedig állatni gépeket és 
munkaeszközöket adományozott.

Az 1907. évben 22 háziipari válla
lat részére engedély eztetett pénz
segély, mely háziipari vállalatok 
legalább 4000 háziiparost tartoznak 
kiképezni és részükre állandó kere
setet biztosi tani.

Gépeket és munkaeszközöket z
háziipar körében 97 esetben enge
délyezett a kereskedelmi miniszter, 
még pedig 08 különféle liáziiparos, 
nyolca háziipari egyesület, nyolca 
iskola intézet és tanfolyam és végül 
három bizottság részére.

A szerkesztésért felelős:
A S Z E R K E S Z T Ő S É G .

k ia d ó tu la jd o n o s  :

L A N D E SM A N N  M IK S A . 

T e l e f o n  s z á m  IO .

S c h ö n  S á n d o r  é s  B a rn a  D ezső

jNfajv ualas^téR hazai, angol és /randa divatkelmékben, ualamint selymek, szőnyegek és /figgSiylkbiz 
FÉRFI RUHÁK bel- és külföldi gyártm ányú posztókból m érték szerint pontosan készíttetnek.

Minták kívánatra vidékre is költségmentesen küldetnek

— — menyasszonyi

F Á fV  felhívja u m. t. vásárló közönseg »e» Hgyciraes w  
V v g  újonnan berendezett és állandóan nagy késMetben I4r$

kelengyékre. ~
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ALKALMI AJANDEK
K épes- é s  m e se k ö n y v e k . 

Im a- é s  e m lé k k ö n y v e k . 

L e v é lp a p íro k
a legegyszerűbbtől a legdíszesebbig,

C s a l á d i  d í s z d o b o z o k ,  

F e s t é k e k  d o b o z o k b a n
H Z  nagy választékban kap h ató : Z H

LAND ESM A NN M IK SA  ES TARSA
KÖNYV- ÉS PAPIRKERESKEDÉSÉBEN.

IÖ800—907. számhoz.

HIRDETM ÉNY.
A Zemplénvármegje tli. bizottsága az 190/. évi 

szeptember hó 20 án kelt 727 14500 007. határozatával 
az 1905,906. évi vármegjei ellenállás történetét meg
örökítő ntárvinytáblának a vármegyeház falában való 
(elállítását engedélyezte. A márvány tábla 1,00 2.30 mtr. 
méretű mintegy 3100 betűvel.

A fentemlitett munka kivitelének biztosítása céljából

1908. évi február hó 25-ik napjának  
d. e. 10 ó rá já ra

hivatalos helyiségemben tartandó zárt ajánlati verseny- 
tárgyalá t hirdetek.

A versenyezni óhajtókat felhívom, hogy a lentebbi 
munkálat végrehajtásának elvállalására vonatkozó zárt 
ajánlataikat (az ajánlati költségvetéssel együtt) a kitű
zött nap d. e. 9 Órájáig hozzam annyival inkább igye
kezzenek beadni, mivel a későbben érkezetteket figye
lembe vem veszem.

Az ajánlatokhoz az ajánlati költségvetés végösszege 
5°/0 ának megfelelő bánatpénznek a állampénztárnál, 
(adóhivatalok, vámhivatalok, sóhivatalok stb.) történt 
letételét igazoló pénztári nyugta csatolandó.

A szóban forgó munkálatra vonatkozó műszaki mű
velet és részletes feltételek a vármegye irattárában a 
rendes hivatalos órákban naponkint megtekinthetők.

A munkálatra osszajánlat adandó be, a melyben 
külön feltüntetendő a táblának költsége es külön a be
vésendő betű egység árai.

A munka az átadástól számított 3 hónap alatt végre
hajtandó. Csak magyar állampolgárok és törvényszerű 
képesítéssel ellátott pályázók ajánlatait fogom figye
lembe venni, vagy akik a munka teljesítésére ily képe
sítéssel biró megbízottat megneveznek.

Kelt Sátoraljaújhely, 190.8. január 20.

Alispán hivatalból távol:

Bernáth,
t. főjegyző

K9

J ó  é tv á g y a t
kap ün, ha a 

K A I S H R - f é l e

illiliiiniiiHii
használja.

Orvosilag megpróbálva és ajánlva.
Nélkülözhetetlen emésztési za

varok, étvágytalanság és gyomor 
fájásnál stl . Oditő éa vidámitó Mer. 

Egy cüonmg ára: 20 <■> 40 fill.
Kapható Hrabéczy Kálmán dro 

gériájában Sátoraljaújhely.

Egy
5 s z o b á s  l a k á s

kerestetik
május hó 1 ere, lehetőleg mngá 

nyos udvarral.

K a u z s a y
m. kir. állattenyésztési felUgvelő 

(iyarm atliy-ház II. cm,

® ’K :**£■ :i\ a* £ }  *r-* * a. - * •2.'-' *• 'as ■,

v, JíüJogakal cs egész fogsorokat
^  kiválóan koszit ^
jf* Magyar Ferencz fc
®  fogtechnikus w
8? S á to ra ljaú jh e ly , Kossuth-u. 1 8 1 . ^7
7? Eltört és nem jól illő fogsorok ^  
^  átalakítása 2 óra alatt

®  ;?.■ -i. ; i  i  :.»;& & ,1 d

Tk. 1087b -907. szám.

Á rverési hirdetm ény.
\ rab*»ly Jánosné s társai sátorai* 

jaujhelyi lakosoknak kérvény** foly- 
I tán és a saujhelyi kir törvényszék
inek 7685 -007. p. szánni jogerős 
ítélete alapján a végrehajtási árve
rés joghatályával hiró árverés az 

; 1881 LX t. c/.. 176. 144 § alapján és 
| a l4ü íj értelmében a saujhelyi kir.
I törvényszék területén lévő S.mjhely 
városban fekvő a aujhelvi 1588 sz 

ítjkvből alakult 1077 sz. betétben A. 
I. 1—4 sorszám alatt foglalt és 
1/10—1 10 részben Vrabely Já - 
nosné Mo-kovszky Lenke, Moskov* 

| szky Dezső, Balogh Antaíné Mo<* 
kovszky Margit, Hakovszkv Ltvánné 
Moskov-zkv IL za és 6 10 részben 
Moskov*; kyUvörgy nevén álló u bel
sőségben 'evő kerttel, udvarból, a 
725 és 725—a ö. i sz, házból álló 
1290, 1201, 1202 hr. sz. ingat lan
ságra s ehhez tart őzé* 666 290047 ed 
rész közös legelőbeli illetőségre 15256 
koronában ezennel megállapított ki- 
kikiáltási árban elrendeltetik.

Az árverés megtartására határidőül 
1908. évi f bruár ho 5 (ötödik) 
napjának délelőtti 1 0 (tiz) órája a kir. 
törvényszék telekkönyvi hatóságá
hoz tüzelik ki.

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan becsárának 10° „ át va
gyis 1525 korona 60 fillért készpénz
ben. vagy az 1881. LX. t. ez. 42 
íjában jelzett árfolyammal számí
tott és az 1881 évi november bó 1- 
én 8883 sz. a. keit m. kir. igazság
ügyminiszteri rendelet 8 íj ában ki
jelölt ovadékképes < rtékpapirban ki
küldött kezéhez letenni, avagy az 
1881 LX. t. cl- 170 §-a értelmében 
a bánatpénznek a bíróságnál előle- 
gos elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt átszolgáltatni.

Sátoraljaújhelyben a kir, törvény
szék mint telekkönyvi hatóságnál 
1907 évi deczember hó 21-én.

Vielland. 
kirí tszéki bíró.

l £ 2 A 2 = s S A S :

N }ni»«ott l  ímt.usmaDn A!ik«» 4, T»r«» kiioy vay„na,iájáliaii Sátor»lj»uj1i«lj.

H ir d e tm é n y .
(VJ Nagy mennyiségű első osztályú sima és gyökeres kV\

((, R ip ária-P ortalis, Rupestris-iM onticóIa és A  
V itis-Solónis vadvessző,

amint ugyanUy alanyra nemesitett első osztályú, a 
bb bor és csemefaju

g y ö k e re s  f á s o l tv á n y o k
hozatnak általunk forgalomba.

(jl Badacsonyvidéki Szőlőtelep kezelösége í l
K Tapolcza (Zala ni.) JJJ


	09

