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U n d o r i t ó  j e l e n s é g e k .
Városunk közéletében aggasztó j 

és undorító jelenségek kezdenek 1 

egy idő óta mutatkozni, amelyek 
azt bizonyítják, hogy közéletünk 
még mindig nem tudott a régi! 
korrupciótól teljesen megtisztulni 
és hogy itt még mindig akad 
talaja rosszhiszemű emberek speku
lációjának. Türelemmel, szótlanul 
türtük ezeket a jelenségeket a 
mai napig. Most azonban kényte 
lenek vagyunk foglalkozni vele, 
hacsak nem akarjuk, hogy köz
életünk visszasülyedjen abba a 
posványba, melyből oly nehezen 
tudott kivergődni.

De beszéljliuk nyíltan. Székely 
Elekről van szó, aki semmikép 
sem tud belenyugodni a váltói- 
hatatlanba : hogy eddigi hatalmá
tól megfosztották. Alattomos in
trikákkal — melyek egész uralmát 
jelemezték —  igyekszik újra fel
színre kerülni, hogy visszaszerez
hesse azt a pozíciót, melyet 
ezelőtt is érdemetlenül töltött b

Még mindenki emlékezhet arra 
a harcra, mely Székely Elek uralma 
ellen folyt és a melyben lapunk 
vitte a vezetőszerepet. 1 iosszu, 
szenvedelmes harc volt az, mely 
mintegy 8 év után végre eied- 
ménynyel végződött. Vármegyénk 
főispánja —  megelégelve azt a 
sok szabálytalanságot és vissza
élést, melyet Székely uralma alatt 
napról-napra követtek el a város
házán —  szigorú vizsgálatot indí
tott a városi tisztviselők ellen, 
melynek eredményeként Székely 
E lek  polgármestert és két tiszt- 
visclótársát állásuktól felfüggesz
tette.

Eleinte próbált ugjan szeren
csét holmi bizalmi nyilatkozati 
félével, de miután terve nem s í- , 
került, látszólag bélén) ugodott 
a változhatatlanba. De csak lát
szólag. mert titokban, alattomosan 
folyt az aknamunka a régi pozí
ció visszaszerzésére. Előbb az 
iparosokkal próbált szerencsit 
O két akarta hálójába keríteni 
Ebben a munkájában hu minta 
társat vélt találni régi odaadó 
csatlósában : Gáthy Gézában. A z;

ipartestületi székház felszentelési I 
ünnepe volt a kínálkozó alkalom. 1 
Ezen az ünnepélyen akarta Szé ! 
kely úr befonni az iparosokat. A 
jó  barát köpenyegében mutatko
zott be ott, 0 , az iparosok leg
nagyobb ellensége. Sőt vakmerő 
segében annyira merészkedett, 
hogy a közélet purifikációjának 
szükségességéről kezdett dikeiózni, 
azt hívén talán, hogy egy-két 
hónap alatt el lehet felejteni, 
hogy ki volt az újhelyi közélet 
megmetelyezője mintegy évtizeden 
keresztül. Az iparosoknak azonban 
jó  szemük lehet, mert észrevették 
a báránybőr alatt azt, aki folyton 
csak őket SZÍpolyOZta.

I >e Székely Elek nem az az 
ember, akit egy kudarc elkedv- 
tclenit, az ő természete úgy van 
berendezve, hogy az ilyen apró- 
cseprő kudarcokat kiheveri, Őt a 
kapott pofonok csak újabb akcióra 
ösztönzik. Neki fogott hát egy 
kaszinó szervezésének, össze is 
hivott már alakuló közgyűlést —  
melyen megjelentek mintegy 14 cn 

-  és ott igéit ingyen lakást, 
ingyen bútort, sőt a tagdijak fi
zetésére is vállalkozott az esetben, 
ha azok nem fizetnek és mindezért 
a nagylelkűségért nem kért egye
bet Csak egy zugocskát, amcl) ik 
ben ő meghúzódhasson. Ekkor 
már szinte holt bizonyosra vette, 
hogy megnyeri a város polgár
ságának a szimpathiáját. De 
ekkora nagylelkűség sem hozta 
meg a kívánt eredményt A város 
polgárságának sasszeme megint 
keresztül látott a terveken. Tudta, 
hogy az a könyörögve k ért kis 
zug arra kell, hogy ott meg
lapulva, tovább szőhesse azt a 
hálót, melybe a polgárságot akarja 
befonni és a nagylelkűség a ritka
ságszámba menő áldozatkészség 
eredménytelen maradt, mert nem 
volt, aki elfogadja.

De a szív érzéseit, akaratát e l
fojtani nem lehet. A nagylelkű
ség kitör az emberekből. Kitört 
hát Székely E lekből is, mert mi
dőn fájó érzéssel tapasztalta, 
hogy a koalíció nemzetrontó (?!)

1 politikát űz, megérlelődött benne I 
1 az elhatározás, hogy azt tovább 
I nem tűri és bármily áldozatba 
kerül is, ő ellenzéket szervez. 1 

1 >e miután a politikai harcnak; 
egyik leghatásosabb eszköze a 
sajtó, első lépése az volt, hogy : 
n)omdát n)itott és lapot indított. 
Es megkezdődött a harc. Lapok
ban eddig még nem használt 
durva hangon kezdődtek a tárna- I 
dások, a kormány tagjai, kép
viselőnk és minden élő lény el
len, aki nem hajlandó az ő tá
borához csatlakozni. Folyton elv 
(eladással vádolja a független
ségi párt országos és megyei 
vezetőit. Megvádolja őket, hogy 
nem igazi függetlenségiek. Csak 
ő az igazi függetlenségi, a poli
tikai erkölcstelenség éiő minta
képe.

De még ez sem volt elég lel
kének. Egy lap egyedül nem csi
nálhat az emberből képviselőt, 
különösen ha az az ember Szé 
kely lilék. Már pedig ő az akar 
lenni. Bankot alapit hát, s így 
a bank lámogatja majd a lapot, 
a lap a bankot s mind a kettő 
együttesen Székelj- lilék képvi- 
selójelöltségét.

Csakhogy iit is leütött a menyko 
egy határozat képében, melyet 
az újhelyi pénzintézetek eg jü tles 
értekezlete hozott A pénzinté
zetek ugyanis —  látva, hogy itt 
nem egy szolid alapon dolgozó 
konkurens intézet, hanem egy 
korles és egyéni érdekeket szol 
gáló bank létesül — egy közös 
értekezleten elhatározták, hogy 
a Székely-bank alapítóinak az 
újhelyi pénzintézeteknél levő ösz- 
szcs kőh-söneit lelmondják. Aj 
határozatot már végre is hajlot
tak.

L ett erre nagy rémület a gár
dában. A pártoktól igen, de sze
mélytől nem független lap ököl- 
nyi nagyságú dinekkel sóhajtja 
hogy az újhelyi pénzintézetek 
monopolizálni akarják a hitel
nyújtást, de egyúttal meg is fe
nyegeti őket, hogy majd kerít 
alkalmat a megtorlásra.

Hát ha tényleg a hitelnyújtás 
monopolizálása lett volna az in
dító oka a bankok közös meg
állapodásának, akkor mi lettünk 
volna az elsők, akik ez ellen a 
leghatározottabban állást foglal
tunk voln. De mikor azt látjuk, 
hogy ez a bank csak kortescé
lokra alakul és hogy csak az 
amúgy is rossz pénzviszonyainkat 
még jobban megrontja, akkor 

ha minden eddigi alattomos 
londorkodást, a hatalom vissza
nyerése iránti folytonos kapasz
kodást türelemmel néztünk is —  
ezt a hallatlanül vakmerő csele
kedetét nem hagyhatjuk szó nél
kül. Nem hagyhatjuk szó nélkül 
már azért sem, mert az alapító 
lagok között 4 városi tisztviselő 
is szerepel. Ez pedig valóságos 
tüntetés a város polgárságának 
akaratával szemben. Városi tiszt
viselőknek nem szabad olyan em
berrel szövetkezniük, akinek ne
véhez lüzodik a város közállapo
tainak ziillötiségc.

Ezért csak örömmel fogadhat
juk az újhelyi pénzintézetek ama 
elhatározását, hogy a bank alapí
tóinak külcsöneit felmondják. 
Mindenféle eszköz jogosult ennek 
a banknak lehetetlenné tételére 
és így gondolkozik ebben a vá
rosban mindenki, aki csak egy kis 
morális érzékkel bír. Csak a fen- 
tartott privát-sajtó prüszköl dühé
ben, de ezzel nem törődik senki.

Figyelmeztetünk minden jóér- 
zésu embert, hogy itt egy undok 
háló készül a polgárság ellen, 
melynek célja, hogy abba a 
székelycliencs embereket bekerítse 
es hatalmában tartsa. Az egész 
bankalapítás nem egyéb az eddigi 
kísérleteknél és csak Székely Elek 
hatalmának visszaszerzése a célja.

Bízunk a város közönségében. 
Bízunk abban, hogy a jobb b e 
látás győzni fog es Székely Elek 
minden további, a hatalom visz- 
szaszerzésére indított akciója csü
törtököt mond. Annak, aki egy 
várost annyira megrontott, aki
nek hivataloskodásahoz a vissza
élések egész sorozata tapad, nem
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szabad többé a közéletben sze
repelni. Az ilyen embernek érezni 
kell azt a megvetést, melyet min
den józan gondolkodású ember 
érez akkor, mikor az ő eddigi 
uralmát hallja említeni.

Juza Barna beszéde.
n.

Busa Barna : A mostani házszabály 
szerint, a háznak a mai tanácskozási 
rendje .szerint a képvisolőház tanács
kozik naponkint négy óra hosszat. 
Tehát joga van a képviselőknek 
naponkint négy óra hosszáig beszélni, 
szónokolni. Ha azt vesszük, hogy a 
ház évenkint átlag 200 ülést tart. 
akkor a mostani állapot szerint egy 
esztendő alatt a képviselők összesen 
800 óra hosszat beszélhetnek.

Moluar Jenő  : Szorzásból egyes !
Busa Barna : Ha pedig feltesszük, 

hogy ez az u. n. klotür-javaslat 
életbe lép és feltesszük, hogy állan
dóan ilyen klotürrel fog tárgyalni a 
képviselőház, vagyis a sürgősség 
alapján, akkor évenkint ismét csak 
200 ülést véve alapul: a naponkénti 
tizorai tárgyalás mellett 2000 óra 
hosszat szólhatnak a képviselők. 
Derültség és éljenzés halfelői).

Ha tehát valaki azt mondja, hogy 
. . . (Zaj a baloldalon. Elnök csen
det. Halljuk I Halljuk I) . . . mikor 
mi a képviselők szólási ideiét, a 
javaslatokhoz való hozzászól hatásnak 
időtartamát évenkénti 8<X) óráról 
2000 urára felemeljük, akkor ez a 
szulasszahadságnak korlátozása, azzal 
én igazán nem tudok komoly vitába 
bocsátkozni. (Derültség és taps a 
baloldalon.)

Engedőimet kérek, t, képviselőház, 
ha valaki nem érti meg mindjárt 
egy szóra a Pythagoras tantételét, 
vagy a má.-odfoku egyenleteket, 
vagy nem tudom én miféle bonyo
lult matheruatikai problémákat, azzal 
még szóba lehet áliani, azzal még 
lehet tárgyalni matheraatikáról és 
lehet igyekezni azon, hogy felvilá
gosítsuk és megmagyarázzuk neki 
ezeket a homályosabb és nagyobb- 
szarü mathematikai kérdéseket. De 
a ki azon kezdi, hogy nem akarja 
mogérteni és elhinni azt, hogy két- 
•zer kettő . . .

Szúnyogh Mihály : Három ! (Derült
i g  )

Búza Barna-. . . , négy. aki nem 
akarja azt megérteni és elhinni, hogy 
2000 több, mint 800, és hogy ha 
800 at 2000-re felemeljük, az nem 
korlátozás és megszorítás, hanem 
kiterjesztés, (Úgy van !) nos hát. t. 
képviselőhál, azzal igazán nem lehet 
tovább komolyan szóba áliani.

Ssáss Jó z se f : Népiskolába való 
okoskodás 1 (Zaj.)

Elnök : Csendet kérek!
Busa Barna: T. képviselőházi A 

közbeszólásokon kívül is, a melyek 
olyan sűrűn hangzanak, igen sok és 
igen érdekes felszólalást hallottunk 
a t. disszideng csoport részétől ez 
ellen a tervezett hátszabályrevizió 
ellen. De én, megvallom őszintén, 
az összes felszólalók közül a legna
gyobb halával üahocsay Sándor t. 
képviselőtársamnak tartozom, mert 
bár igen fényes és igen hatalmas 
argumentumokkal ragyogó szónok
latok hangzottak már itt el a ház 
szabalyreviziós indítvány mellett, a 
legerősebben, a leghatalmasabb argu
mentumokkal mégis Babocsav Sándor | 
igen t. képviselőtársam érvelt itt u 
ház színe előtt ezen javaslat mellett.

Ugyanis, t. képviselőház, Babocsay 
Sáudoi nagyo szép és nagyon ke
rek deden kidolgozott beszédében 
dióhéjban röviden ismertette Kossuth 
Lajos rövid élet- és jellemrajzát,

idézte Kossuth Lajos egynéhány is
mertebb mondását, egynéhány híre
sebb kijelentését, többek között idézte 
Kossuth Lajos azon kijelentését és 
meghatározását, a mely szerintem t* 
mellett az indítvány mellett tényleg I 
legerősebb, a leghatalmasabb argu-1 
menturn, t. i. Kossuth Lajosnak azt | 
a meghatározását, hogy a politika 
az exigencziák tudománya. Hogy az 
exigencziák tudománya a politika, 
ez azt jelenti, hogy a politikát mi 
dig a körülmények, az exigencziák, 
a felmerülő szükségletek szerint kell 
irányítani és eszközölni és nem lehet 

nem szabad abszolút, feltétlen 
elvi álláspontra helyezkedve, szemet 
hunyni a tényleges helyzetnek kö
vetelményei és kényszerűségei előtt. 
És nem szabad, tisztán azért, hogy 
bizonyos úgynevezett elvek szent
ségét megóvjuk és fentartsuk, a 
nemzetet kitenni a romlás, a pusz
tulás koczkázatának (Helyeslés. Moz
gás bárói.)

11a nem méltóztatnak elhinni, hogy 
Ko.-suth Lajos ez* n meghatározása 
tényleg azt jelenti és tényleg ezt 
tartalmazza, hát leszek bátor felol
vasni Kossuth Lajos beszédének . , . 
(Nagy zaj balfelől.)

Elnök : méltóztassanak csendben 
meghallgatni a felszólaló képviselő 
ural. Épen a képviselő urak voltak 
azok, akik kifogásolták, hogy senki 
sem szól a javaslat mellett, most 
pedig közbeszólókkal akarják le
hetetlenné tenni a felszólalást, (ügy 
van | Ellenmondások balfelől.) Név 
szeriül fogom megnevezni a képvi
selő urakat, a kik folytonos közbe* 
szolásokkal zavarjak a szónokot. 
(Helyeslés.)

Busa Barna: T. képviselőház! 
Kossuth Lajos 1848-ban ezeket mon
dotta az exigencziák kérdéséről (ol
vassa) : „A politikára nézve a haz
nak kettő közül kell választani. Vagy 
abból indulunk ki mit kívánnak a 
körülmények, vagyis más szóval, 
mit kíván a politika, amely az exi- 
gencziák tudománya, vagy pedig 
elvekből és én nem ismerek orszá
got, amelynek a körülmények válto
zékonysága szerint változóan korma 
nyoztatnia kelletvén, ügyei a katedra 
absstrakt elvei szerint intézteitek 
volna, állandóan, minden időben, 
egyaránt és külömbség nélkül.“

Ezek után én igazán alig tudom 
megérteni, hogy a/ok, a kik abszolút 
elvi kéidésnek jelentik és hirdetik 
a házszabályok sértetlenségét és az 
obstrukezió fentartását, akik a ka
tedra absztrakt elveire helyezkedve 
támadják ezt a javaslatot és azt 
mondják, hogy maradjon a házsza
bály, maradjon az obstrukezió joga, 
etsi pereat mundus. ha belepusztul 
is Magyarország, nem tudom meg
érteni, hogyan tudnak ezek éghogy an 
mernek eljárásukban Kossuth Lajosra 
Kossuth Lajos nyilatkozataira hivat
kozni. (Helyeslés. Zaj s középen.)

(Folyt, köv.)

M árcius idusa.
A márciusi nagy napot, a sza

badság hajnalhasadásának örök- 
emlékezetü szent napját nagy 
fénynyel ülte meg a város és a 
megye közönsége egyaránt. Nem 
a külső vonatkozások, hanem a 
lelkek mélyén érzett nemes esz
mék iránti határtalan lelkesedés 

! tette nagygyá, meghatóvá, feled
hetetlenné az idei ünnepléseket.

Az ország népe átérezve a 
mostani helyzet súlyos voltát, mi
kor erőt meríteni igyekezett e szent 
nap ünnepségeiből a jövő küzde

lem re. Most, mikor minden oldal
iról ellenségek vesznek körül, mi
kor nemcsak a horvátok és nem- 

' zetiségiek, de saját véreink is 
ellenünk törnek, jó l esett a lel- 
keknek megpihenni a múltak dicső 
emlékein és reményt szerezni arra, 
hogy lesz még egy márciusi

Az ünnepségekről az alábbiak
ban számolunk be részletesen:

Az egyházakban.
A rom. kaik. plébánia templomban 

reggel 9 órakor vette kezdetét az 
ünnepi mise, melyet Bessenyey István 
helybeli esperes-plebános tartott.

A templomban jelen volt Dókus 
Gyula alispán vezetése alatt a vár
megye tisztviselőkara Matolai Etele 
nyug. alispánnal a helybeli 48-as 
honvédek, továbbá az összes állami 
hi/ata!ok és a város tisztviselőkara is.

Az ünnepi mise a szózat elének- 
lésével kezdődött, melyet állva éne
kelt a templomot zsúfolásig meg 
töltött közönség. Mise közben Szap
panos Imre kántor dirigálása mellett 
a kóruson énekkar adott elő több 
hazafias éneket. Délelőtt 10 órára 
járt az idő, a mikor a Hyiunusz el- 
énekiésével véget ért az ünnep a 
róni. kalli. templomban, a honnan a 
vármegye tisztikara és a többi hiva
talok képviselői az ev. ref. tem
plomba vonultak. Itt Marton János 
református hitoktató mondott lélek
emelő, hazafias szónoklatot.

As ág, hitv. evangélikus templom
ban d. e. 0 órakor volt ünnepi isten 
tisztelet, amelyen Dómján E ek lel 
kész mondott magasszárnyalásti be
szédet a templomot zsúfolásig meg
töltött közönségnek és híveknek.

lakóiakban.
A sátoraljaújhelyi J  ("gimnázium 

„Kazinczy" önképzőköre d. e. 9 
órakor tartott diszgy ülésén ünnepelte 
meg március 15 ét a következő 
kitünően sikerült programmal : 1)
Bőidig. „Nemzeti dal". Előadta a/ 
ifj. énekkara. 2) A nap jelentőségéről 
beszelt Buday Karoly Vili. o. t. 3) 
Lrődi „Szülőföldem". Előadta az ifj. 
énekkara. 4) Ábrányi „Kossuth .-írja". 
Szavalta Uoralszky Brúnó Vili. o. t. 
5) Lavotta. „Magyar szirénád**. 
Előadta az ifj. zenekara. 6) Várady 
„Petőfi a Hortobágyon". Szavalta 
Kantba Géza VII. o. t. 7) „Kuruc- 
dalok". Előadta az ifj. énekkara. 8) 
Jakab. „Március 15". Szavalta Benke 
Béla VII. o. t. 9) Petőfi. „Talpra 
magyar". Szavalta Buday István III, 
o. t. 10) Hákóczi induló. Előudta az 
ifj. zenekar.

Az állami polgári leányiskolában d. 
e. 9 órakor tartották meg az ün
nepélyt lapunkban már közölt 
programmal. Az ünnepély, melyen 
G y u I a y Károly igazgató tartott 
hatásos lelkesítő beszédet a nővén 
dékeknek. Az ünnepély utánakath. 
és református növendékek tem
plomaikba mentek istentiszteletre.

Március t$ ike a  Carolineum leány 
nevelt intézetben. Szép és minden 
tekintetben sikerült matinét rende
zett a Carolineum leánynevelő inté
zet március havának szent napján

e szabadságharc emlékének neveze
tes évfordulója alkalmából. Igaz 
kegyelettel hódolt nagyszerű ünnep- 
ségi keretében, amely méltó jellem
zője a neves intézet mindenkori 
hazafias szellemének.

A matiné programinjának első 
pontjaként az intézeti növendékek 
énekelték el a Hymnuszt. utána 
Kecsethy Viola szépen átgondolt, tar
talmas felolvasást tartott a szabad
ság ünnepéről; Zettin Erzsiké, Sztan- 
keroszky Vanda és Hon'áth Margitka 
pedig nagy tetszés kíséretében szebb- 
uél-szebb hazatias verseket szavaltak 
el nagy tűzzel és igaz lelkesedéssel 
Lesko Jolánka és Platzer Ilonka 
zongorán adlak elő gyújtó induló
kat, zajos tapsokat aratva.

Végül a programúi kiemelkedő 
pontjaként kell felemlítenem Perl- 
stein Ibolyka szavalatát. Pósa Lajos 
„Szabadság napján1* ciraü költeményt 
szavalta el meglepetés számba menő 
precisitással. Gyönyörű, tömör, ked
ves behízelgő hangjával és szabatos 
előadá.-i művészettel érvényre jut
tatta Pósa költeményének minden 
egyes részletét. A közönség feszült 
érdeklődéssel hallgatta végig és 
zugó taps orkánnal honorálta a 
szavaló rátermettségét.

A matiné keretében Ráth Margitka 
és Éhlert Jelma üdvözölték Besse
nyey Istvánt az újonnan kinevezett 
esperes plébánost, mint az intézet uj 
igazgatóját, aki lendületes beszéd
ben köszönte meg a szeretet ily 
>pontán megnyilvánulását.

Majd felzendült a Szózat a növen
dékek ajkairól és ezzel befejezést 
nyert a lélekemelő ünnepély.

A helybeli államilag segélyezett polg. 
fiúiskola igen lelkesen ünnepelte 
március idusát. A nagy napot Dió- 
szeghy László méltatta igen vonzó, 
a fiatalság felfogásához inért elő
adásban. Az ifjúság hazafias dalok
kal és alkalmi szavalatokkal szere
pelt. Az ünnepélyt az igazgató és 
Beregszássy István kir. tanfelügyelő 
lelkesítő szavai egészítették ki.

A helybeli status-quo isr. elemi iskola 
a !&| uukban már közölt műsorral 
ünnepelte a szabadság napját. Az 
ünnepélyen az elöljáróság és nagy
számú vendégsereg jelent meg. Az 
ünnepi beszédet Rács Sándor tanító 
mondotta. A közönség élvezettel 
hallgatta az ügyes szavalatokat és 
énekszámokat.

As orth. isr. hitk. népiskola is méltó 
módon ünnepelte a rnárc. 15-iki nagy 
nap 60 ik évfordulóját. Az ünnepség 
műsora a következő volt- 1. „Hym- 
r u sz . "  Énekelte a tanuló ifjúság. 
2. Alexander Vilmos ickolaszéki el
nök megnyitó beszéde. 3. „Magyar 
zászló" Pósa Lajostól. Szavalta : 
Schneiger Nándor III. oszt. tanuló.
4. Gjakorlati tanítás a nap jelen
tőségéről. Tartotta. Gdrdos Mór ta
nít*). 5. „Nemzeti dal" Petőfi Sán
dortól. A tanítás keretében elsza 
valta Rosenberg Samu IV. o. tanuló. 
0. „Dal a hazáról" Pósa Lajostól. 
Szavalta Alexander Sándor III. o. 
tanuló. 7. „Magyarország a mi ked 
vés szép hazánk." Énekelték a ta-

Zemplén vármegye legnagyobb és 

legrégibb polgári, papi szabó üz

lete é t gyapjúszövet gyá ri raktára  

Olcsó árak.

£ászlőji Jianrik
S á to ra lja u jR e ly .

Pontos és figyelm es kiszolgálás.

Levelezőlapon való tudósítás esetén 
bármikor kész Sátoraljaújhelyit** körei 
fekvő helyekre (kellő mintákkal) a 

megrendelések felvételéra elmanni. 

Kifogástalan szabás.
Árjegyzék, valamint minták ingyen éa bérmentve küldetnek.
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nulók. 8. Iskolaszóki elnök záró sza
vai után a síép ünnepség véget 
ért.

Függetlenségi körben.
A függetsensógi körben d. u. 5 

órakor sikerült ünnepély folyt le. 
Szokatlanul nagy számban jelent 
meg városunk polgársága az ünne
pélyen. A kör mindkét nagyterme 
zsúfolásig megtelt ünneplő közön
séggel ón nagyon sokan még tá 
vozni voltak kénytelenek az ünne
péiről.

Az ünnepélyt Aíatolai Eteld nyi
totta meg. Utána Kottái Zsiginond 
szavalta el saját szerzeményű melo
drámáját György Sándor zongora- 
kísérete mellett. Majd Busa Barna 
mondott eszmékben gazda*; hazafias 
beszédet. Batian Andor (zongora', 
és Ocskay Andor (tárogató) gyönyö
rűen előadott magyar nótái után 
egv bájos fiatal lányka, Polturák 
Margitka szavalta el „Március 15 én" 
c. költeményt nagy hatással, meg 
kapó közvetlenséggel. As ünnepély 
egyik fénypontját Steinftst Zoltán 
kuruc dalai alkották. Kellemes, lág\ 
baritonján óriási hatás mellett. A 
közönség aliv tudott betelni éneké 
vei, többizör megismételtették. Még 
Stitmay István mondott nagy ha
tású beszédet s azután Matolat Etel*- 
zárta be az ünnepélyt a tőle meg
szokott ékesszclással előadott be
stéddel.

Bankett
Este 8 órakor a vármegyeház 

nagytermében tartott bankettel feje
ződött be az ünnepségek sorozata. 
A bankett a várakozáson felül 
sikerült. Társadalmunk minden ré
tegéből mintegy 250 en jelentek meg 
non. Felköszüntőket mondtak: Dókus 
Gyula — a hazára, Búza Barna — 
a haza függetlenségére, Dókus Gyua
— a hölgyekre, Szirmay István — 
Matolai Etelére, Hericz Sándor — 
Dókus Gyulára, Farkas Andor — a 
város közönségére, Matolai Etele és 
Túrái János — Búza Barnára. A 
vacsoráról Mecztier Gyula főispánt
— aki betegsége miatt Abbáziában 
időtik — táviratilag üdvözölték. A 
a legkedélyesebb hangulatban é j
félig tartott.

H Í R E K .

Rostélyos Lajos ugv a maga, Q 
valamint kedvencei: Gombócka, 
Laska, Réteske, Gulyáska, 
Béleskc stb. nevében fájdalom
tól megtört szívvel jelenti, 
hogy imádott ideálja : a

közöskonyha
f. hó 14-én este 8 órakor rövid, 
de kínos szenvedés után 4 
hónapos csecsemő korában csen
desen kimúlt.

A megboldogult földi marad
ványai f. hó 2 0  á n  fognak a 
vegetáriánus egyház szertartása 
szerint árverés utján a leg
többet ígérőnek eladatni.

C sen des részvé te t és h a g y m a  
k o s z o rú k  m e llő zé s é t k é r jü k .

— Halálozás. S z e d l a c s e k  Szi
lárd, a helybeli rk. egyház négy éven 
át volt segédlelkésze hosszú sorvasztó 
betegség után folyó hó 10 án Bodó- 
kőváralján elhunyt.

— Egyházmegyei hírek A felső- 
lempléni ref. egyházmegye tavaszi 
közgyűlését f. hó 31-én Sátoralja

ujhelyben a ref. egyház tanács 
termében fogja megtartani, II ut k a 
József esperes és D ó k u s  Ernő 
gondnok elnöklete mellett. A gyűlést 
megelőző napon. 30 an d. e. lelkészi 
értekezlet lesz, d. u. számvevőszéki 
ülés. Az egyházmegyei gyűlés egyik 
fontos tárgya lesz, az egyházi adó
zásra vonatkozó rovatos ivek, leltár-, 
kimutatás tárgyalása. A lekészi ér-1 
tekezletnek : az országos ref. lelkészi 
egyesület fölhívása, ezen egyesületbe 
való belépésre.

— Jubileumi ünnepség A sátoralja
újhelyi Izraelita Nőegylet 25 éves 
fennállása és alapitó elnöknője : özv. 
T e i c h  Zsigmondné 25 éves műkö
dése alkalmából március hó 29-én 
jubileumi ünnepséget rendez. Az 
ünnepséget délelőtt 10 és fél órakor 
a vármegyeháza nagytermében meg
tartandó díszközgyűlés vezeti be, 
melynek során N é m e t h y  Bertalan 
mondja az ünnepi beszédet és elő
terjeszti a választmány iuditványát 
az iránt, hogy az egyesület a jubi
leum emlékére alaptőkéje felének 
e célra való elkülönítésével izraelita 
szegényház létesítését megkezdje. 
Este 9 órakor a városi színház he
lyiségeiben táncestély lesz. A ren
dezőség ez utón is felkéri mindazo
kat, kik tévedésből esetleg meghívót 
nem kaptak, hogy szíveskedjenek 
• zir.inti óhajaikkal a rend ző-bizott- 
>ág elnökéhez, W i d d e r Gyulához 
fordulni.

— Uj egylet. A helybeli csizmadia 
segédek toiyó hó 22-én délután 2 
órakor a csizmadia tart-ulat hazaban 
önsegélyző egyesület alakitára cél
jából gyűlést tartanak.

— Tűz. Folyó hó 17-én éjjeli fél 
12 óra tájban kigyuludt L i s zk a\ 
József hely beli birtokos istállója. A 
tűz belülről ütött ki eddig ki nem 
derített módon. A kivonult tűzoltók 
rövid idő alatt beoltották a tüzet, 
mely csak jelentéktelenebb kárt 
okozott.

— Betöréses lopás. Folyó hó 10- 
áról 17-ére menő éjjel Czabócskt 
Audrásné helybeli rovott múltú 
asszony feltörte az özvegy Rcvesz 
Miksánó Rákóczi utcai lakásához tar
tozó pádét és ouuun mintegy 200 
korona értékben különböző agy- és! 
ruhaiiemüeket ellopott. A betörő- j 
tolvaj asszonyt a rendőrség ktartóz-; 
latta. Kihallgatása alkalmával a lo
pást beósiuerte és előadta az elvitt 
ágy- es ruhanemüeket is, melyek a 
szemétdombon voltak elrejtve. Czá- 
bóczki Audrásnét másnap átadták a 
kir. ügyészségnek.

— Eltűnt leány. Grünvalszky Mária 
helybeli takarítónő bejelentette a 
rendőrkapitányságnál, hogy Griin 
valszki Jozefin nevű 19 eves leánya 
hazulról eltávozott és azóta magáról 
életjelt nem ád. Az ismeretlen helyre I 
távozott leányt a rendőrség a kü | 
vetkező szemelyleirás alapján köröz
teti : termete közép, arca hosszas, 
haja geszt, barna, szemei feketék, 
homlokán esés következtében beállott 
sebhely van.

— Hirtelen halál. Schwarcz Lipét 
helybeli pékmester folyó hó 18-án 
reggel 3« 5 órakor arendőrkapitány- 
ságuál bejelentette, hogy Varga 
János nevű, perkupái születésű. 24 
éves róni kath. vállású kocsisa hir
telen elhalt. A jelentés alapján dr. 
Strrn Ármin városi alorvos a hely- 
s/inén megjelent és a halál okául 
bélel vérzést állapított meg. A hir
telen elhalt ember hulláját a köz
temető halloltas házába szállították. 
A hullaházban foganatosítandó ní
vós-törvény széki boncolás lesz hi 
vatva a halál valódi okát raegálla 
pitani.

— Rákóczi cipőkrémét követeljünk 
mindenütt. 5%  a kassai Rákóczi- 
szobor alapja javára. — Egyedüli 
gyártója S z é k e l y  és T á r s a  
K a s z a.

T e l e f o n  a z á m  IO .

G yengeséget,
akár szervezeti fejletlenségből, akár 
betegségből származnék, gyorsan 
gyógyít a SCOTT-fóle Emulsio, nie 
Ivet tökéletes táp gyógyszernek le
het nevezni, mert rendkívül hatásos 
az ereje s emellett ízletes és könnyen 
emészthető. A legmakacsabb neteg is 

gyorsan hozzászokik a

SCOTT-féle 
eljárás

hoz. moly a leggyengébb 
gyomornak sem okoz nehéz 
ségeket.A* Kmulaió 

váaárlAsAnál a

2 korona 50 fillér
mú<ÍHr.or 
jegyét-a ha
lászt -  kérjük 
J ig y e 1 «> ra b *

Venni. Kapható a gyógyszertárakbau

Nagy tejvizsgálat.
Régóla általános panasz tár

gyát képezte, hogy a te j
nek tejlelnek, vajnak és egyéb 
élelmiszereknek hamisítása napi
renden van és olyan mérveket 
ölt, hogy a meghamisított ételek 
az anyagi károsodáson kívül a 
közönség egészségét is veszélyez
tetik. A mi a hamisítások meg
akadályozására eddig történt, az 
egyáltalán nem volt alkalmas 
arra, hogy az árusítással loglal 
kozó lelketlen kufárokat, főleg 
asszonyokat bűnös manipuláció
juktól elrettentse. A rendőrható
ság azonban —  dicséretére le
gyen megemlítve, —  most már 
hozzá látott a legerélyesebb és 
legszigorúbb rendszabályokhoz. 
Dr. D o n á t h Henrik Géza, a 
Kassai m. kir. vegykisérleti álló 
más vegyészének kózbenjóttével 
folyó hó Id án  megvizsgálta az 
összes tejkereskedőket. A vizsgá 
lat nem csak a külömböző tejek, 
tejfel, vaj, túró minőségére, de 
az edényekre és teljes berende
zésre is kiterjedt.

A kir. vegyész —  mindenün
nen mintákat vétetett megához, 
melyeket Kassán kísérleti állomá 
són vegyileg vizsgálat alá vesz 
nek és az eredményhez képest 
fogják annak ideján az illetők 
ellen a kihágási eljárást megin
dítani. Másnap, folyó hó 17 én 
heti vásár lévén, az összes, pia 
ezon árusító kólákat, a kik tej, 
tejfel, vaj és túró árusítással fog
lalkoznak, a rendőrkapitányság 
udvarára terelték, a hol a kir. 
vegyész minden behozott élelmi 
szereiket alapos vizsgálat alá 
vette és csak azokat adatta ki, 
a mely élelmi szereket * közlő 
gyasztásra alkalmasabbnak talált. 
\  gyanúsnak talált, vagy mégha 
misitott tejet stb. Nyomban meg 
semmisítették. így közel 400  li
ter tej került a kapitányi hivatal 
udvarának csatornájába. Mind 
azokat az asszonyokat, a kik el
len a közegészségügyi kihágás 
meg volt állapítható, szintén a 
legszigorúbban fogják megbün
tetni. Azonkívül több füszerke- 
reskedést és hentesüzletet is 
megvizsgált, a hol különböző, 
hamisításra alkalmas fűszerekből 
és más áruczikkekből, zsírból 
stb. mintákat vett. A kihágó ke
reskedőkkel szemben is hasonló 
eljárást fognak alkalmazni. Meg

jegyeztük itt, hogy Dr. 'Donáth, 
a ki tegnap Ungvárra, Szerencsre, 
Sárospatakra'utazott, néhány nap 
múlva visszatér és folytatja vizs
gálatait Ilyen élelmi vizsgálatot 
ezentúl gyakrabban fognak váro
sunkban foganatosítani Valóban, 
itt az ideje már.

n y ílt -tér!
K rovat alatt koaWHtekórt a HEerkanatS

nőm felelős.)

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik szereteti jó fér

jem. édes apánk elhunyta allkalmából 
részvétükkel felkerestek, ezúton mon
dunk hálás köszönetét.

Sátoraljaújhely, 1908. márc. 18 
özv. Laszács Jánosné 

és gyermekei.

Kereskedők, iparosok és gazdik 
hitelszövetkezete.

Értesítjük tagjainkat, hogy mű
ködésünket 1908. á p rilis  hó 1-én
H a a s  Adóit Kazinczy-utcza 9. 
szám alatti házában levő helyi
ségeinkben megkezdjük. Ez utón 
is felhívjuk az aláírást gyűjtő 
urakat, hogy az aláírási iveket e 
hó 28-án d. e. 10— 12 óra kö
zött átadni szíveskedjenek, hogy 
a befizetési könyvek a tagoknak 
idejekorán átadhatók legyenek. 
Üzletrészek a Landtsm ann  Miksa 
és Társa cégnél kapható aláírási 
iveken még mindig jegyezhetők.

Az igazgatóság.

A szerkesztésért feláll*:
A S Z E R K E S Z T Ő I É ® .

hi;*dötuia|donos :
LANDESMANN M IKSA.

033 —1908. v é g r h .  í>z.

Á rverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 

1881. évi LX. t.-c. 102. § a értelmé
ben ezennel közhírré teszi, hogy a 
nyíregyházai kir. járásbíróságnak 
1902. évi V. 267 számú végzése kö
vetkeztében! dr. Lorber Péter ügy
véd által képviselt Jakubovics Ár
min javára Pilizsy Istvánná el|en 
2814 K. s jár. erejéig 1902. évi 
február hó 6-án foganatosított bizto
sítási kielégítési végrehajtás utján 
le- és felülfoglalt és 2577 koronára 
becsült következő ingóságok, u. ra.: 
házi bútorok, nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a sinjhelyi kir. 
járásbíróság 1908 évi V'. 520/2. 
számú végzése folytán 400 korona 
fillér tőkekövetelés, ennek esedékes 
P08. évi jZnuár hó l-ső napjától 
jaró 5 százalék kamatai, 1/3 száza
lék váltódij és eddig összesen 8 K. 
35 fillérben biróilag már megállapí
tott költségek erejéig, Sátoraljaúj
helyben, alperes lakásán leendő meg
tartására 1908. évi március hó 23 ik 
napjanak délelőtti 11 órája határ 
időül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegy
zéssel hivatnak meg. hogy az érin
tett ingóságok az 1881. évi LX. t,- 
c. 107. és 108. § ai értelmében kész
pénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígé
rőnek, szükség esetén becsáron alul 
is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő in
góságokat mások is le- ős felülfog- 
laltatlak és azokra kielé*gitési jogot 
nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik.

Kelt Sátoraljaújhelyben, 1908. évi 
március hó 10. napján.

Rotner Imre.
kir. bir. végrehajtó.
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alkalikus natron-lithion gyógyvíz.
Orvosilag ajánlva : húgysavas diathesis, köszvény, 
cukorbetegség, gyom or, vese s húgyhólyag bán- 

talm aknál stb.

M in t ü d ítő  és b o rv iz  pá ra tlan
Bővebb felvilágosítással szolgál a

XSzpontí iroda: Bpest, V., Váczi-körut 54.
Főraktár: NAGY FGRENCZ urnái 

Sátoraljaújhely.
Kapható : gyógytárak, drogériák és 

füszeriizlettíkben.

T ég la  é s  c s e ré p  á r u s í tá s .
Tisztelettel értesítjük a n. é. épitő-közönséget, va

lamint az építész urakat, hogy a Torzsási tég lagyá
runkba felhalmozott k itűn ő  minőségű l-s ő  osztályú 
tégla és fedélcserepet legolcsóbb napi árban árusítjuk. 
A rendelménycket úgy helyben, mint vidékre a vevő 
kívánságára a saját fogatunkon is haza szállítjuk.

Értekezni lehet Reinitz E lem ér úrral (lakik posta 
közben). Megrendelő bárc/ák kaphatók: G yannathy 
Béla vegyeskereskedő és W aller M ó r lakereskedő 
uraknál.

A n. é. vevőközönség szives pártfogását kérik 
kiváló tisztelettel

M ÜLLER & REINITZ,
torzsási téglagyára.

ALAGCSÖ- é s  goztéglagyár

K O M  MA NÓ
— =  BEREGSZÁSZ =====

Bsm lokzsttégla, disEtégla, fagontégla 
A -  ás kéruénvtógla. cserépzsindely, 

H O RN YO STETŐ CSEREP 
alagoső burkolatlapok gyártása.

% óm  homloktatoknak terv szerint 
▼áld kivitele.

Teljes tetőfedések eszközlése. 

Btairsti «um: Qéiiétlajyár Berejszász
~ cxr

Bei eg szász, a postahelyig kelte.

<3lyill lev él
szegény és  gazdag  épiUelőRhöz egyaránt.

A legkitűnőbb tetofedó-an rag ma nap

a  kétfiUil

¥  m  m m & m m m
., Jtfűfogakal és egész fogsorokat

kiválóan kószit ^

> Magyar Ferencz b
®  fogtechnikus w

Sátoraljaújhely, Kossuth-u. 1 8 1 . S
'Ő: Eltört és nem jól illő fogsorok > 
y*  átalakítása 2 óra alatt gjj?

o
<0

/ t o r n y o s  t e t ő c s e r é p ,
( í ó ő g j .  sb a l a t t  S B a b a t ta lm a z ra .)

melyet a beregszászi gőzteglagjár eddig meg el nem ért tökéletességben gyárt.
Ez a  cserép < >

. A vele való fedés nem drágább a közönséges fazsindelyénél es minden valyogfal elég 
tris nekie.

Au a tetSszek, mely fazsindely alá készült, teljesen megfelel.
A cserépnek ara ezrenként Beregszász állomáson xoaggonba rakva 6S korona.
Egy négy szög méter területen 16 darab fekszik.
Egy xv agg ónnak (S200 drb)  vasit ti szállítási dija Sátoraljaújhelyre y j  korona körülbelül.
A fazsindely elleneben való előnyét szükségtelen feszegetni, es a bádog elit nőben azzal az 

e lény nyel bír. hűl i h l  oly hírt • It <*< /. Úgy, k padját >, m
mire sem lehet f ölhasználni es a lakoh-. . yáron, nemkülönben l.i-
degebbek télén. Amellett a bádog sokkal a  fek ete  bádog gyakori festés költségeiről nem
is szólva — és javitása bonyolódott műtét.

Tűzbiztonság tekinteteben a bádogot, mely hit felen átmelegedik, a cserép felülmúlja.
A tapasztalat bizonyltja, hogy amely helyiségben ez a kontyos cserop egyszer alkalmazásba 

került, onnan a fazsindely es bádog teljesen ki van szorítva.
A gerinczcserepnek darabja j o  fillér , egy folyóméterré kell >’ darab.
Az üvegcserép bádogablak helye be 2 kor. yo  fillér .
El agyon kérem az intelligensebb t. ez. közönséget, különösen a falukban a tisztelendő urakat, 

bírákat, jegy tőket, világosítanak f ö l  a szegényebb gazdidat sajat érdekükben, hogy a cserep nem 
mhez, elbírja minden f a l  kivétel nélkül es alkalmazásával nem all elő az a g jakor i eset. hogy 
tűzvésznél a f é l  fa lu  pár óra alatt rabja lesz a lángnak.

K r.M tissU U íU t: J - o n i

alagcsö- is gozteglagyara BHREGS/.ÁBZ. I
Mintát kívánatra szívesen küldök

j
K é p v ise li. v isa o n te tá ru sitó  keres te tik  S .ito ra l/a u jh e lye n  fa ke re sk ed ő , ép íté si 

vá lta tkoaó , v a g y  ép ítőm ester saem étyébeu.

jutányos Irhán Kap
hatók i

Védjegy: „Horgonjl‘ ■

A Liniment. Cápáiéi comp., 
a Horgony-Pain E xp eller

fMMhe
egy régiónak bizonyult háziszer, mely inár sok 
*»>• óta legjobb fájdalomcsillapító szemek bizonyult 
kötzvénynel, oouznál és meghűléseknél, bedörz-
.................. — Bélésképpen használva. .................

Flgyelmeitetée. 8ilány hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyíink é« csak olyan üve- 

fogadjunk el. mely a „Horgony14 védjegygyei 
ee a Richter oó^.^yzessel ellátott dobazba van 
csomagolva. Ara uvegekton K—.80, K 1.40oe K 2.— 
es úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél, Budapest

OlRicktcr gyóiyszirttn u  „Arany mulinhoz",
, P r á g á b a n ,  Eliaabethstrasse 5 neu. 

_ _ _ _ _  Mindennapi szétküldés. i

N ) o r n a to t t  L a n d c s m a n n  M iksa é t  T a r s a

Kapható :

íanScsm ann Jfíiksa cs £cvy  y iío lj
papirkercskcüéseiben Sátoraljaújhely.

0 3 >  :í v .  ■-: >

I  A lk a lm i v é te l.
. , Üzletem rendezése alkalmával mintegy

O 50 doboz olyan fehér és színes

|  Z Z Z I  l e v é l p a p í r r a  n z i
f i i  alrtdtjim. melyeknek a dobozai nem teljesen kifogásra- 
fH lauok. Ezeket a levélpapírokat most *  rendes árnál 
f i  ©leaóbban 50% engedménnyel adom el.

m  Tisztelettel •

W  tanössmann jYiiksa és T ársi.

khnyvnyorndájábun Sátoraljaújhely.
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