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Adóreform és demokrácia.
Az adójavaslatok ellen mester

ségesen támasztott részleges fel
zúdulás már csillapul. Az ország
gyűlési tárgyalások alatt elhang
zott beszédek és különösen a 
pénzügyminiszter minden egyes 
felszólalása mélyen bevilágított 
az auójavaslatok ellen támasztott 
csöndes lefolyásúnak bizonyult 
viharok forrásába, de egyszers
mind kétségtelenné tették azt is, 
hogy a mozgalom, mely ország 
szerte az adójavaslaotk ellen indít 
tatott, nem magukban a javasla
tokban bírta indító okát és ennek 
nem is a célzottnak mondott 
javítások elérése volt a feladata, 
hanem kísérlet arra, hogy a kor
mányzás ellen hangulat és — ha 
lehat — elkeseredés kelttessék.

Kétségtelen tény ugyanis, hogy 
politikai izgatásra jobb anyagot, 
mint az adóreformot képzelni

egész lakosságát, és döntő befo
lyást gyakorolhat egyes osztályok 
jövedelmének csökkenéseire, vagy 
emelkedésére, segíthet vagy ront
hat egyes termelési osztályok 
egész alakulásán, helyzetén. Min 
denütt a világon, a hol adórefor
mot tervezett valamely kormány, 
idegenkedéssel és félelemmel fo
gadták, mert minden reformnál 
ott settenkedett az adófizető pol- 

l gár gyanúja, hogy az uj adóre
form ép vele szembe fogna súlyo
sabb terhet jelenteni. Az adóiize 
tesi morál nem igen emelkedett 
sehol arra a magaslatra, hogy a 
polgárság széles rétegei önként 
és szívesen fizessék az adót ama 
tudatban, hogy ez i> elsőrangú 
állampolgári kötelesség. Az állam 
nem öncél, nem önmagáért Id é 
zik, liáné n minden egyes funkci
óját az egész nemz.-t érdekében 
végzi. De mert az adófizetés ter
hét az egyes közvetlenül érzi, tnig

biztonság védelme, jogszolgálta 
tás, egészségügy istápolása és 
számtalan más megnyilatkozása 
az állami tevékenységnek, — ccak 
közvetve hat, igy az összhang a 
teherviselés készsége és az állami 
funkciók igenybevételei között 
nincs meg. Nálunk még más indoka 
is volt annak, hogy adót nem 
szívesen fizettünk. Hosszú időn át 
idegen hatalom által, idegen cé
lokra szedetvén az adó, vissza
maradt az idegenkedés minden
nel szemben, ami az adóviselési 
kötelezettséggel összefügg.

Ha azonban most már az adó 
javaslatok tárgyalása alkalmával 
felmerült tüneteket komoly és tár
gyilagos vizsgálat tárgyává tesz- 
szük, egy különös jelenségre aka
dunk. Hogy nálunk, hol a terme
lési ágak leginkább reá lennének 
utalva arra, hogy egymást kölcsö
nösen kiegészítsék, azok képvise
lői — mindig hirdetvén az össz-

sem lehet. Hisz minden adóre 
form közvetlenül érinti az ország

Gyakorlaton.
Irta Szász József

Mi a hadgyakorlat?
Csak az tudja, u ki megpróbálta 

Fáradtság, nélkülözés és hadakozás 
uk ellenséggel. Hetekig-hónapokig 
bolyongsz ide-oda. Hol völgyekben, 
hol hegyeken. Agyat azonban soha 
se látsz. Pajtában, szalmás sziliben, 
vagy az isten szabad ege a'att, a 
szénaboglya tétjén a szállásod. Fe 
jed alja a borjú, takaró, a köp enveg 
és a csillagok ezüstös fe ye. Tép
het vihar, vághat eső; ne félj, 
semmi bajod sem lesz. Ti/ tizenöl 
esztendő múlva érzed csak. hogy 
csuzt, rheumát s inas fajta nya
valyát hordozol magadban, amikor 
már r*g elfelejtett! d, hogy katona 
Toltál.

A nyári hónapokban nyolcz hé
tig barangoltunk, vagy katonanvel- 
Ven szólván, csatáztunk Horvátor
szágban. Ezt muszkaországnak hívja 
a magyar katona.

Keresztül kasul jártuk, dultuk ezt 
a girbe-görbe országot. Nyomoru 
•ágban bőven volt részünk, de paj- 
zánságot azért eleget elkövettünk. 
Ezzel enyhítettük faradságunkat, 
nyomorúságunkat.

A nyolc hét alatt majdnem úgy

az állami funkciók — minő az 
iskoláztatás, személy- és vagyon

éltünk, mint az irás prófétája a 
pusztában, aki táplálkozott vala sás
kákkal és erdei mézzel. Mézhez 
szerettünk volna mi is jutni, d - 
c^ak vada mat vadkörtét és tömény- 
teli n kökényszilvát találtunk.

Egyéb élelmiszert pénzért se kap
tunk. Először mert magának a hor- 1 
vát parasztnak sincs, másodszor, I 
mert ha van is, akkor se ad a ma
gyar katonának. Nem szereti, gyű 
löli a magyart, hanem azért respek
tálja. Urnák szólítja az utolsó ba
kát is.

Oda menjenek az alföldi szocia
listák : meglátják, mi a nyomorúság. 
Az a paraszt isak hír bői ismeri 
búzakén) eret meg a szalonnát. Ku
korica, polánkalisztből süti a kenye
rét, mely neru is kenyér talán. 0  van 
fekete s úgy ragad, mint az alföldi 
sár. Magyar ember, még ha éhes 
katona is, csak a Iv ját bírja e fo
gyasztani az ilyen horv.t kenyér 
nek. Szalonnát pedig csak ünnep
napon eszik. Napi eledele a juhtur , 
a juhsajt, melynek kellemetlen erős 
szaga tiz lépésnyire is érzik a la
kájtól.

Házukat nem kőből épilik, nem 
is téglából vagy vályoghó1, még 
sárból se verik. Deszkából tákolják 
össze, nyílásait pedig sárral tapaszt

hang szükséges voltát — nem 
annyira a saját adójuk súlyos vol-

ják he. — Az egyetlen szobában 
együtt lakik az egész família, A 
nagyapa, a nagyanya, a vők, a me 
nyék, a hajadon leanvok » az apró 
gyermekek. A sarokban pedig a 
házi állatok : csirke, lyuk. kutya és 
malacz húzódnak meg. Ilyenformán 
huszonöt-harminc szorong egymás 
rm llett a kis szobában

Kemencéjük, kályhájuk nincs. A ! 
j szoba közepén egy hasab fa »g. 
jennek tüze mellett fő/ik meg été-j 
lüket, ennek tüze, füstje mellett 

i melegszenek.
Ilyen nagy a szegény nyomoru | 

sága s ezért mégse szocialista, se 
nem anarchista. Hanem horvát, aki 

! gyűlöli a magyart, tekintet nélkül 
arra, hogy szecialista e vagy sem s 
egy nagy szláv bíroda mur >1 ábrán 
<iozik, melynek Zágráb volna a köz
pontja.

Érdekes jelenség, hogy az idő. 
sebh generáci i tud magyarul. A ig 
van olyan nyomorúságos falu, mely
nek vénei a magyar nyelvet no ér- I 
tenék. A fiatalja már csak azt tudja, j 
hogy a magyart gyűlölni kell, inért 1 
az ellenség. Hogy ez oka minden 
bajának, minden nyomorúságának.

Valahol Szaniobor környékén 
öreg horvát paraszt került elém. Az I 
ő ny elvén vizet kértem tőn*. Nagy I

tát panaszolták, hanem a másik 
termelési osztály adójának csekély 
voltát. A valódi, az egyenletes és 
demokratikus fejlődés pedig csak 
akkor fog képződni, midőn az 
egyes termelési osztályok nem 
állanak idegenként szemben egy
mással. Az állam fejlődő szükség
leteire, a folyton fokozodó terhek, 
a minden felé megnőtt éleiigé- 
nyek kielégítésére a földbirtok 
korlátolt jövedelme maholnap nem 
elegendő. A földbirtok terhei foly
ton nőnek és magának a birto
kot osztálynak be kell látnia, hogy 
a birtok kezelését összeköttetésbe 
kell hozni az iparral és kereske
delemmel ; a jó gazdának ma 
iparosnak, kereskedőnek is kell 
lennie De be kell látnia még egyet. 
Hogy meg kell szűnnie annak a 
hitnek, hogy a földbirtokos min
den gyermekének is vagy föld- 
birtokosnak kell maradnia, vagy 
minden áron hivatalhoz kell jutnia. 
Magyarország közszelemének szük
sége van arra, hogy egyazon

nehezen megértettem magam vele, 
mire az öreg egy badogbun elő
hozta a vizet s így szólt hozzám 
magyarul :

— Tessék jó uram. Mondhatom, 
hogy sokkal jobb víz, mint a magyar- 
orszagi. Elcsodálkoztam. Honuan tud 
ez az öreg magyarul. Hiszen tudta, 
hogy mag) árok vagyunk, hallotta 
beszélgetésem barátaimmal. Kérdé
semre igy felelt :

— Jaitatn én valamikor régen 
Magyarországon. A császárt mentünk 
megvédelmezni, mikor a magyarok 
fel á/udtak ellene. Engem el is fog
tak és bizony nagyon jói bánlak 
velem a magyarok. É.i nem is ha
ragszom rájus, de a horvát urak 
mindig azt mondják hogy nagyon 
gonoszán a magyarok. Ok az okai 
minden bajunknak, minden szeren- 
esetlenségünknek. Mindent elvesz
nek tőlünk adóba és még nyelvün
ket is el akarják venni. Tauuijanak 
a magyarok Horvátul, ha a mi or
szágunkba jönnek, mert u mi hazánk 
Horvátország.

Az öreg horvát a szavain elmél
kedve önkéntelenül arra gondoltam, 
hej. ha mink is ilyen politikát csinál
nánk a többi nemzetiségekkel szem
ben, mit szólnának a szászok, a 
románok a tótok és a ráo ok  ?
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ctaládok fiai menjenek ipari, keres
kedelmi pályára is, amely családok
ban a hazafiság erénye szent 
érzésként adatott át egyik gene
rációiul a másiknak. Addig inig 
csak panaszkodunk kereskedel
münk szellemére, de mit sem 
tesszünk annak megváltoztatására, 
eredményeket nem is remélhetünk 
Ha a íóldbirtokos család egyes 
tagjai kereskedelemmel, iparral is 
lógnak foglalkozni, ha a külön 
termelési osztályok tagjai nem 
idegenként fognak szemben áilani, 
hanem tényleg megbecsülve köl
csönösen egymást, együttesen és 
harmonikusan fognak működni, 
akkor fogja kezdetét venni nálunk 
a valódi demokratikus fejlődés. 
Az a demokratikus fejlődés, mely
nek végeredménye nemcsak a 
jogok egyenlő voltának hirdetése, 
hanem a kötelességek egyenlő 
teljesítése. Ezen fejlődés egyik 
alapköve lesz a már tárg)alás 
alatt álló adóreform, melynek 
kétségtelen helyes czélja a terhek 
áthárítása a szegényről a vagyo
nosra Mert ugyancsak a valódi 
demokrata elve az, hogy az erő
sebb többet teljesítsen, mint a 
gyenge.

Ujhely köztisztasága.
Sokat, nagyon sokat irtunk már 

az újhelyi köztisztasági állapotokról. 
Csak nemrég egy hosszú cikk kere
tében tettük szóvá azt a tarthatat
lanul, botrányos állapotot, amely Uj- 
helyben most télidőben a köztisz
taság terén uralkodik. De felszolu-

Ilyen a horvat paraszt helyzete s 
gondolkodása, de így gondolkodnak 
a jobbrouduak is. 11a tehetné, se ad 
éleimet a magyar katonának, nem 
ad meg nagy pénzért sem.

Valahol tíeiovar környékén kis 
faluban töltöttünk egy napot. Mi a 
neve, hogy hívjak, bizony mar elfe
ledtem. Tálán neve sincsen, mert se 
térképen, se lexikonban nem talál
tam. Komisz kenyerünk elfogyott, 
a koDZervahoz pedig nem volt sza
bad hozzányúlni. Ezt csak akkor 
szabad feltörni, ha a koplalás hete
dik napján az ájulás környékez. Az 
éleimezesl szállító kocsikat hiaba 
vártuk. Azok egy része eltévedt, 
más részét elvette az ellenség. Ep 
úgy, mint háború eseten szokott 
történni. Egy falat kenyér, egy falat 
hús nélkül álltunk, pedig húszon* 
négy órai éhséget hordoztunk ma- 
guuakai. Útnak indultunk a faluban, 
hogy valami élelmiszert keressünk. 
Csiráét, kacsát latiunk bőven, akar
tunk is venni, de a liorvát paraszt 
öt forintért se adta párját. Mar bele
nyugodtam a vallozhalutlanba, mikor 
előkerült legényem, a század dobosa: |

— Lesz mar vacsoránk önkéntes ur I
— Micsoda te ? kérdeztem tőle.
Felelet helyett a dobba nyúlt sj

két Csirkét húzott ki belőle. Fejét 
mar mindkettőnek leütötte.

— llol vetted ?
— Hat úgy szépszerivel szereztem.
Pénzeit nem kapott a jó legény,!

hát úgy ütötte le mind a kettőt j 
valamelyik udvaron.

F E L S Ő  M A G Y A R O R S Z A  G I H Í R L A P

| lásunknak nem volt semmi eredmé- 
' nye, az állapotok semmiben sein vál- 
| toztak, amennyiben a háztulajdono- 
| sok továbbra is fittyet hánynak a 
! közönség érdekeinek és a rendőrség 
is szó nélkül tűri, hogy a házigaz
dák nemtörődömsége miatt a közön
ség testi épsége továbbra is veszé
lyeztetve legyen.

Napról napra tömegesen fordulnak 
elő kisebb nagyobb szerencsétlensé
gek. A város legforgalmasabb utcáin 
egymás után esnek el a járókelők 
és nem egy embernek keze, vagy 
lába törik ki a háztulajdonosok 
kegyetlensége és a rendőrség köte- 
lességérzetének hiánya miatt. A kór
házban alig győzik a síkos járdák 
áldozatainak kezelését. Szerdán is 
3 ember törte kezét, vagy lábát.

Hát ezek az állapotok immár tart
hatatlanokká váltak. A város közön 
sége nem tűrheti tovább szó nélkül, 
hogy a rendőrség indolenciája foly
tán testi épsége állandóan veszélyez
tetve legyen. A legközelebbi képvi
selőtestületi ülésen szóba kell hozni 
ezt a botrányos állapotot és meg kell 
magyarázni az illetékes, eljárni köte 
ies hatósági személyeknek, hogy a 
szabályrendeletet nem azért alkot
ták, hogy azt mindenki lábbal tápod* 
hassa. Elébe kell tárni a rendőrka
pitány urnák a köztisztasági szabály- 
rendelet következő első szakaszát:

1 8-
A ház belső és külző részeinek, 

valamint a ház flott alkalmazott 
járdának tisztántartása miden utcá
ban es helyeken a háztulajdonost, 
vagy annak helyettesit, illetőleg az 
épület fen tartóját terheli. És kö
teles a házudvarát, lépcsőit és fo 
lyosóit felsöpörtetni és folyton 
tisztái tartani ; a házi söpredék
nek kellő időbe n való kihordásá
ról gondoskodni, a csatorna és 
árnyékszékek fertőtlenítését, mi

Este nagy tüzet rakott a gézen
gúz a kert aljaban és bográcsban 
főzte a csirkepaprikást. Mi a tűz 
körül ültünk, s epedve vártuk, hogy 
a dobos elkészüljön a vacsorával. 
Hirtelen elkialllotla magút vala
melyik :

— Jön a kapitány ur !
Ijedten kapkodtunk, de el nem 

tüntethettünk semmit, mert akkorra 
a tűzhöz lépett az „ezred réme*4 
Koraorovesák kapitány.

— Mi történik itt ? kérdezte, s fél 
szemével a bogrács felé pislogott.

— Vacsorát főzünk kapitány ur, 
jelentette hüledezve a dobos.

— No hát csak csináld 1 Szólott 
a kapitány s ő is odatelepedett a 
tűz mellé. Megvárta, inig elkészül, 
akkor kiválogatta a legjobb falato 
kai s meg vacsorázott. Farkas étvá
gja volt a kapitány urnák, úgy lát
szik neki se adtak enni a Morvátok

— Ehhez valami ital is kellene, 
mondotta a katonáknak.

— Az is akad kapitány ur, felelt 
a dobos és odaállította a vászonból 
készült vedret a kapitány ur elé. 
Komorovcsák nagyot húzott belőle, 
luegtürölte hosszú fekete bajuszát, 
szivarra gyújtott és szó nélkül odább 
állott.

Egy szóval se kérdezte, hogy 
honnan került mindez elő. Hogy a 
bort honnan vették, azt én is csak 
azután tudtam meg. amikor a negye
dik-ötödik veder járt körül.

— Honnan vettétek a bort?

dőn az hatóságilag elrendeltetett, 
eszközöltetni ; télnek tdejen a haza 
menteben levő járdáról a havat és 
satat naponkint reggelt S óráig el- 
távolittatni, síkos időjárás esetén 
pedig a járdát köpor. fürószpor 
vagy hamuval behinteni, annak kellő 
időben való eltávolításáról gon
doskodni és a lakók részére pece- 
güdrőt tartani, egyáltalában azon 
intézkedéseket megtenni, amelyek 
a közegészség és köztisztaság ér
dekében szükségesek.

Követelni kell ennek a szakasznak, 
valamint ugyanezen szabályrendelet 
következő 25. §-ának végrehajtását: 

25 §.
Az ezen szabályrendelet ellen 

vétők kihágást követnek el és 
amennyiben cselekményük az 
187y. évi XL. t. ez., vagy az 187Ö. 
évi XIV. t. ez.-ben nem ütközik, 
40 koronáig terjedhető pénzbün
tetéssel, behajthatatlanság esetén 
két napig terjedhető elzárással 
bűntetteinek. A szabályrendelet 
alapján befolyó pénzbüntetések a 
város szegény alapja javára for
dítandók.
Minden valamire való városban 

a rendőrkapitány lelkiismeretbeli 
kötelességének tartja a közönség 
életbiztonságával szemben a járdák 
tisztántartására vonatkozó szabály- 
rendeleti intézkedések szigorú vég
rehajtását, csak nálunk való előbbre 
a háziurak érdekének biztosítása a 
közönség életbiztonságánál.

Rendőrkapitány Ur ! Köztisztasági 
Felügyelő U r! Önöknek kötelessé
gük, sőt első sorban kötelességük a 
szabályrendelet intézkedéseinek ér 
vényt szerezni és a közönség testi 
épségét biztosítani. Lássanak egyszer 
már komolyan hozzá hivatali köte
lességeik teljesítéséhez és akkor az
tán elérhetjük, hogy köztisztaság 
tekintetében legalább is oda emel
kedjünk, ahol Királyhelmecz, vagy 
Sárospatak áll.

— Hát azt is csak úgy szépszeri
vel szereztük. Úgy jött a házhoz.

Hogyan te akasztófavirág?
— Hat kérem itt a harmadik szom

szédban lakik a pap. Lementünk a 
pincéjébe és megfúrtuk a hordóját. 
Jó az isten majd ad neki jővŐre 
megint !

Másnap reggel elindulás előtt 
Komorovcsák kapitány szigorú be
szédet intézett a legénységhez tíe 
szédjónek az volt a veleje hogy tudo
mására jutott, hogy többen hozzá- 
férköztek a lakossák élelmi cikkei 
hez s elfogyasztották azokat, miál 
tál érzékeny károkat okoztak. A ki 
ellen tehát ezentúl ilyen dolog miatt 
panaszt emelnek, azt a iegszigorub 
bán meg fogja büntetni.

Harmadnapra újra valami rongyos 
fészekben táboroztunk. Kincsekért 
se lehetett egy falat kenyeret kapni. 
Komorovcsák kapitány maga elé 
hivatta a dobost :

— Estére főzz paprikás csirkét. 
Megértetted ?

— Igenis kapitány ur, de hol van 
a csirke ?

— Az a te dolgod. Annyit azon- I 
bán mondok, hogy ügyesen végezd | 
a dolgot, mert küiöinben irgalmat-1 
lanul becsuklak.
. A dobos megértette a beszédet. 

L gyesen végezte a dolgál, a kapi
tány ur meg lehetett vele elégedve.

(Folyt köv.)

Ezt pedig elvárhatja, sót meg.
követelheti önöktől a város közön
sége.

H Í R E K .

Revolver a gyermek kezében.
A modern pedagógiának egy 

hibája van, — de az aztán ala
pos hiba — hogy t. i. inkább 
elméleti, mint gyakorlati irányú. 
Evek hosszú során át a vita tár 
gyát képezi pl. hogy adjunk-e 
a gyermek kezébe újságot, vagy 
ne, de nincsenek óvóintézkedé
sek a gyermek testi jólétére 
vonatkozólag.

Igaz, hogy már Kusau tépe- 
lődik azon, hogy adjunk-e a 
gyermeknek olyan tárgyakat, 
pl. kést, a melyekkel testükön 
kárt tehetnek. Nevezett pedagó
gus szinte kívánatosnak tartja, 
hogy hát hagy okuljon a gyer
mek saját bajából.

Könnyű volt ezt Ruseauuak 
300 évvel ezelőtt mondani, a 
midőn a gyermek lelke igazi 
tabula rasa volt, ma pediglen, 
a modern XX. században a bör
tönük megtelnek kisded gonosz
tevőkkel és a sok gyermekgyil
kosság, öngyilkosság bőven 
munkát ad a statisztikusoknak.

Váro.-unkban az utolsó 0 hét
ben 8—10 kisebb nagyobb ta
nuló került kórházba az önma
gán revolverrel ejtett seb miatta.
Es az orvosi operáció által 
megtalált golyó olykor életet 
ment meg, más esetben az am
putálásnak veszi elejét.

A gimnáziumba vagy po'gári 
iskolába járó nagyreményű ifjú 
az iskolába is inagávul viszi lő
fegyverét, sőt az elmúlt héten 
egy a tanteremben röpített go
lyót — véletlenül csak a kezébe.

Persze először az iskolát von
ják felelősségre, mert ha baj 
van, mindig az iskolában keres
tetik a baj csirája. Mert hát őt 
illeti meg u nevelés — oktatás 
missiója.

Hát oktatni oktat ugyan az 
iskola, nevel is, de eredményt 
csak az előbbiben tud felmutatni.
A nevelésben irányitó lehetne, 
ez a fáradsága pedig kárba vész, 
mert sok esetben előbb a szü
lői házat kellene nevelni.

Hisz a legtöbb szülőnek tu 
dotuá-a van arról, hogy 10—14 
éves fiacskája lőfegyvert hord 
zsebében. De arra nem gondol
nak, hogy a fegyver kezelésé
hez szükséges óvatosság hiány
zik u gyermeknél, nem látják 
be azt. hogy a serdületlen ifjú 
nem tud mindig számolni a kö
vetkezményekkel és a beszámít- 
liatlan állapot olykor katasztró
fát idéz elő, hogy olykor tréfá
ból céloz iskolatársára, máskor 
pillanatnyi búskomorságból süti 
magára fegyverét, a mihez oly
kor egy „elégtelen" osztályzat 
is elegendő.

S irolin
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De vegyük azt, hogy mind
ezen bekövetkezhető esetek csak 
feltevések és a szülő a gyermek
nek csak azért engedi meg — 
ha csak 6 milliméteres — a re
volvert, hogy azzal a verebeket 
és más madarakat puffantgassa, 
úgy tiltakozni kell ezen felfogás 
ellen is, mert ekkor az iskolá
nak nevetséges dolog a mada
rak hasznát kiemelni, nevetsé
ges a madarak tiszteletére ünne
pet tartani, a hogy ezt egy mo
dern miniszteri rendelet meg
hagyta. Kár ezenkívül a gyil- 
kolási ösztönt kifejleszteni a 
gyermekben. Ne neveljen a szü
lői ház kitűnő vadászoKat, ha
nem neveljen derék embereket.

Mindezen okok élénken iga
zolják, hogy a fegyver nem a 
gyermek kezébo való.

De nemcsak a szülők, hanem 
a hatóság figyelmét is felhívom 
e körülményre. A hatóságink 
kell ügyelni arra, hogy az üz
letekben, vásárokon gyermek
nek fegyver el nem adható és 
büntesse meg azt a szülőt, mely 
a gyermekének a lőfegyver hor
dozását megengedi.

Az iskola teendője csuk a.: 
lehet, hogy kizárja falai közül 
azon tanulót, ki nem a komoly 
tanulással, hauem a madarak 
durrantgatásával tölti idejét s ki 
az iskolában tanulótársaival 
szemben nem komolyságává, jó 
viseletével, hauem a zsebében 
rejtőzködő hatalommal akar im
ponálni.

Köd

Aktuális strófák
Újhelyi sportegylet

Társaságban pletykát szőni, 
Verekedni, vívni, lőni,*4 
Nem kell itten erre egylet, 
Kultiváljak már elegetl

Az .ak tuális  válaszok '

Háborút akarna csak György urli 
A szerbiai és uz újhelyi,
Ám öntsünk a pohárba tiszta bort: 
Nem üu talaita tül a puskaport.

Kro-nikas

—  Tanügyi kinevezés. A vallás- ss 
közoktatásiig) * miniszter F e k e t  e 
Margit oki. ovöuőt az oiaszliszkai 
all. ovódahoz óvónővé kinevezte.

—  Pénzügyi kinevezés. A pénzügy
minisztérium vezetésevei megbízott 
m. kir. miniszterelnök T u b o i y 
Béla veszprémi segelydijas pénz 
üg) 1 szánig) ukornuhoi a saioraija- 
újhelyi penzüg) igazgatóság melle 
rendelt számvevőséghez ideiglenes 
minőségű penzüg) í szaiutisztle ki 
nevezte.

—  Városi közgyűlés. Sátoraljauj 
hely varos képviselőtestülete í. ho 
15-én, hétfőn d. u. 3 urakor rendes 
közgyűlést tart a következő tárgy
sorozattal : 1. Törvényhatósági bi
zottság hat. választók névjegyzéke 
Összeállítása tárgyúban. 2. Ugyanaz 
Ouitman Hermán id. dij lók jutal
mazása tárgyában. 3. I . a. Szé
chényi Lajos dijnok jutalmazása tár
gyában. 4. U. a. Nagy Peti András 
volt undor nyugdíjra belizetett 
összeg vissza fizetéséről. 5. Belügy
miniszter intézvénye a műszaki se- 
gédi állas reudszeresitéséről. 6. Ko
rona vendéglő és kávéház bérbe 
adása tárgy ában tartott árverés ered
ménye. 7. Tanácsi határozati javas
lat az auth. orth. sefard hitközség

Icsatornásáéi ügyében. 8. Komendo- 
! vics Ágoston tkvvi kiigazítás cél 
járt kiállított okmány jóváhagyása.
9. Polgármester előterjesztése egy 
katonai barak létesítésének szüksé- 

Igéről. 10- A Nyomárkay Odón és 
társával megkötött adásvevési szer
ződés elfogadása. II Illetőségi ügyek. 
12. A közgyűlés napjáig beérkezendő 

|ügyek.
— Halálozás. Mint részvéttel ér- 

tesülünk, iványi Bika Károly lasz- 
tóczi róni. kath. plébános, várme
gyei bizottsági tag hosszas szenve
dés után, életének 53 ik, papságá
nak 27 ik évében folyó évi február 
hú 11-én elhunyt. Temetése ma 
délelőtt 10 órakor ment végbe a 
nagykúzméri sirkertben. A közti'/, 
leletben álló plébános elhunyta al
kalmából a gálszécsi róni. kath. es- 
pore i kerület papsága gyászjelen
tést adott ki.

— A Kazinczy-kör estélye A Ka*
zinczy-kür szerdán, f. hó 17-én d.
u. 0 órakor estélyt tart, melyen 
közreműködnek : Dr. Molnár Já- 
nosné, lsépy Zoltánné, Novak Sán
dor, Kertész Ödön és Prihoda Kati 
urak és úrnők.

— Irodalmi e>tóly. Az Izraelita 
Magyar Irodalmi Társulat, mely cél
tudatos és hazafias működése által 
az egész országban egyre népszerűbbé 
lesz, foly ó február hó 21 én, vasár 
nap, Sátoraljaújhelyben vándor fel- 
olvasó-estét tart, a megyeháza nagy
termében. A tar.'ulat tagjai közül 
közreműködnek : dr. Mezey Ferenc/, 
dr. Kiss Arnold és dr Mesey Sándor 
Budapestről, valamint dr. Goldberger 
Izidor helybeli rabbi-hitszú::ok. Az 
estély t »iz 1. M. I. T. itteni tagjai 
rendezik az intelligencia élénk érdek 
lődése mellett. Beléptidij a felolva
sáshoz személyenkint 1 korona. A 
felolvasást a Magyar-Király külön 
termében közvacsora fogja követni, 
melyen hölgyek is vesznek részt. 
Teríték ara : 5 kor. — Belépti és 
közvac.'Ora jegyek a Widdt-r-féle 
gyógyszertarban és Néiuethy Berta
lannal válthatok. Az est e.'> tleges 
jövedelmi többletét a rendező bizott
ság közcélra fogja forditaui.

— Hangverseny. Az a hangverseny, 
amelyet ll emer Sarika cimbalom 
müve.'/, tanúrnő cimbalomiskolújanuk 
nüvendéki ivei s néhány helyi műked
velő részvéteiével az ajkai és kalab- 
ri.ii szerencsétlenség által sújtottak 
javára rendez, folyó hó 14-én. vasár
nap délután fél hat órakor fog a 
vármegyeház nagytermében megtar
tatni. A hangverseny teljes jöve
delme az ajkai és messinai szeren
csétlenül járt károsultak segélyezé
sére fog fordíttatui. A jótékony cé u 
hangverseny műsorra a következő: 
1. Kernt th Pál : Prolog. E őadja Sebőn 
Ilonka. — 2. Erkel : Hattyú dal (Hu
ny ady Lá->zió operából), cimbalmon

) i Anna. 3. Románc. £n< kii 
Torok Margit, — cimbalmon kiséri 
Gosztonyi Anna. — 4. Állaga. Észak 
csillaga, két cimbalmon: Rimay Anna 
s tanárnője. — 5. Dialóg. Előadjak: 

Mundi s Somogyi Ilonka. — 6. 
Magyar nóták, cimbalmon Gosztony, 
Anna. — 7. „Lak ú>keresök“ Gabá- 
nyitól : Előadja : Ac/is lzor. — 8. Ei- 
délyi D.: Induló, („eleven ördög**- 
bő ) I undor Otíl ia. — 9. Állaga. 
Cimbalom Göncért: cimbalmon: 11 er- 
ner Sárika, harmoniumon kiséri : 
Saapanos Imre. E helyen tudatjuk 
a kö/ön.'i ggel, hogy bár a jótékony- 
célú hangversenyt hirdető falraga
szokon két és egy koronás helyarak 
vannak jelezve, a beiéptő-dij — az 
50 fii.éres diákjegy kivételével — 
mind* n heiyie egy korona lesz. — 
A hangversenyre felhívjuk közönsé
günk i rdt klődését.

— A Szabiid lyceumban hétfőn este 
a Ffocia i.nui-ról fog értekezni Lef- 
kovits Vilmos, kit az újhelyi közön
ség a Kasai ejy-küibi n ismert meg. 
mint tartalmas jó előadó. Csütör
tök este Gyuui Károly a modern 
államok kialakít ásáról tart előadást*

—  Egy főrabbi ünnaplese Lapunk I
egyik utóbbi számában megemlékez
tünk arról az ünneplésről, melyet 
ungvári hívei, tisztelői és volt tanít
ványai rendeznek Lenn Lázár ung
vári főrabbinak 70 éves lelkészi jubi- 

j  leuma alkalmából. Úgy látszik azon- 
i bán, hogy ez az ünnepély nem fog 
a legsimábban lefolyni és esetleg 
országra szóló otránnyal végződ
hetik ez az impozánsnak hirdetett 
jubileumiünnepség. Ezt bizonyítja 
1 az „Ungvári Közlöny** egy híradása 
mely szórul-szóra a következőkép 
hangzik :

Megemlékeztünk, hogy az ung
vári főrabbi 70-ik születés napja 
alkalmából ünnepelni készülnek. 
Ez a híradás mint bennünket értesí
tenek korrektúrára szorul. Ugyanis 
az ünneplés Ungváron fog ugyan 
lefolyni, de maga az ünneplés 
es2m je nem I ngvarról, de Zemp
lén vármegyéből és nem is annyira, 
mint hirdetik a főrabbi tanítvá
nyaitól hanem kevés számú jóbarát
jától és rokonaitól ered és vissza
vezethető arra, hogy a főrabbi az 
1907. évben lefolyt Ungvári izr. 
hitközségi választások körül heh • 
zonyúlt szabálytalanságok folytan 
„Az igazságért** cimü röpiratban 
erős támadásban részesült, ezen 
országos feltűnést keltett tényt 
ellensúlyozandó, indult meg ez a 
mostani tüntetés számba menő 
ünneplés akciója, amely azonban 
a főrabbi tekintélyét Ungváron 
emelni nem képes. Az ungvári 
zsidóság nem tud ellégé csodál
kozni, hvgv a zempléniek magu
kat a pár i ét múlva bekövetkező 
ungvári izr. hitközségi választások 
küszöbén kortes célokra felhasz 
fialtatják, ami annál feltűnőbb, 
mert ha egy' hitközség saját fő 
rabbiját ünnepli annak magyará 
zatát lehet adni de boa)’ idegen 
hitközségi tagok a távoleső hit
község rabbiját ünnepeljék az 
szegénységi bizonyítvány az illető 
rabbira, akit saját hitközsége nem, 
de idegenek tüutetésszerü kéz 
deruényezébe ünnepel. Különben 
az ungvári z>idóság nem igen akad 
fenn azon, hogy főrabbija, aki 
küztudomas szerint 74 éves már 
elmúlt, most mint 70 éves á liitu
tik uz ünneplés keretébe, csakhogy 
saját hitközségének többsége és 
uz ország színe előtt tekintélyét 
vesztett egyénisége némi mester 
séges elégtételt nyerjen, az ung 
váriak is igen szívesen ünnepel
nék Löw Lázár főrabbit, ha inár 
nem az ungvári, de a  sátoraljaúj
helyi izr. hitközség lelkipásztora 
volna.
De ennél a híradásnál sokkal érde

kesebb és a helyzetet sokkal inkább 
jellemző az a „felhívás*4, amelyet az 
ungvári zsidóság egy „bizottsága** 
adott ki s amelyet megküldték szer
kesztőségünknek is. Ez a felhívás a 
következőképen hangzik:

Felhívás tlngvár város orth. hit
község hi veihez! A sátoraljaúj
helyi z'idóság töredéke, a főpap 
(ír csekély hívei, fizetett emberek 
és rokonai vasárnap délután 3 óra
kor a vonattal érkezve, tüntetés- 
szerű bevonulással — főpap urunk 
ra ráfogva, — hogy 70 éves juhi 
leuma van, jönnek ünnepelni.

Híveink ! No üljetek fel ennek 
a nííogásnak, főpapunk már rég 
múlta h 70 évet ez a tüntetés nem 
egyébb mint beavatkozás a mi 
belügyiünkbe; ennek tudatában, 
önállósávunk, auth. jogaink paran
csolja, hogy legyünk a vonatnál 
mi is minél többen, hogy ezen 
bevonulást illő ellentüntetéssel 
ellensúlyozhassuk A bizottság
Ezek után most már igazan nagy 

érdeklődéssel nézünk a holnapi juhi- 
le ütni ünnepség elé, mely nem kis 
szenzációval kecsegteti a mulatni 
vágyó közönséget.

— Szőlészeti és borászati szakosz
tályi ülés. A Zemplén vármegy ci 
Gazd. Egyesü-et szól. és borászati 
szakosztálya f. hó 15-én hétfőn d. 
u. 2 órakor a váemegyeháza kister
mében ülést tart, melynek fontosabb 
tárgyait: I. a tu. kir. belügyminisz
ter urnák a vmegyei törvényható
ságokhoz a „Modernu kunit*4 ber
lini képeslap Magyarországról szóló 
külön füzete láigyáhan intézett kör
rendeleté. 2. a kiküldött szükebb 
bizottság jelentése a tervbe vett 
„Tokajhegy alja** c. hirdetési lap 
szerkesztése és költségelőirányzata 
tárgyában valamint 3, a m. kir. 
földmiv. miniszter urnák a kincstári 
erdők dongafára alkalmas tölgyfa- 
anyagának kiszolgáltatása illetőleg 
átengedése tárgyában intézkedése
— képezik. Bemutatásra kerülnek 
ezenkívül az ülésen a legújabb 
szerkezetű vasbeton szőlőkarók i*.

— Dinamitrobbanás. Küny-
nyen végzetessé válható dinamit- 
rob bánás történt f. hó 12-én 
reggeli fél 7 órakor Ladamócz 
községben. Varga István ottani 
lakos ugyanis kőfejtéshez való 
használat céljából 7 és fél dina- 
mitpatront vásárolt Kau/mann 
Sámuel ladamóczi kereskedőtől. 
A patronokat aztán szárítás cél
jából elvitte Vas Antal lakására, 
ahol azt a takaréktUzhely sütő
jébe rakta. Varga egészen meg
feledkezett a töltényekről s igy 
történt, hogy azok a sütőben tel 
robbantak, óriá si pusztítást okozva 
a lakásban. A robbanás ugyanis 
(elszakította a ház plafonját, az 
ajtókat és ablakokat kidütötte és 
a házban levő bútorokat dara 
bokra törte. Csudálatos véletlen, 
hogy emberéletben nem esett kár. 
A szobában levők, névszerint. 
Varga lstvá n, Tiniár János, Tóth 
Károly, Vas Antal és neje kisebb 
nagyobb sérülések árán szabadul
tak az irtózatos robbanástól' A 
szerencsétlenség helyére rögtön 
kihívták dr. Fried Samu köror
vost, aki első segélyben részesí
tette a .sebesülteket. A csendőrség 
részéről a/onnal megindult a nyo
mozás a szerencsétlenség okozó
jának kiderítése céljából, mégpe
dig eredménnyel, amennyiben a 
nyomozásra kiküldött Gyűjtő Jó
zsef őrsvezető és /WJanos csend
őr megállapították, hogy a sze
rencsétlenség Kaufmann Sámuel,
— aki engedély nélkül árusított 
dinamit-patront— s Varga István 
vétkes gondatlanságából eredt. 
Kaufmann és Varga ellen folyik 
az eljárás.

—  Egy ipartestületi elnök bűnügye.
Megemlékeztünk annak idején Kosma 
József szerencsi ipartestületi elnök 
szenzációs letartóztatásáról. Most a 
Szerencsen megjelenő „Tokaj Hegy- 
ilju" u következő újabb részleteket 
közli ez Hgyb n : Még mindig nein 
derült teljes világo-ság a letartóz
tatott K o z ma  József bűnügyére. 
Kétségtelennek látszik azonban, 
hogy Kozma József egy csaló bűn- 
szövetkezetnek feje és értelmi szer
zője, esetleg egy bankóharnisitó ban
dának is tevékeny részese Régóta 
rebesgették már, hogy Kozma egy 
bankóharnisitó) bandával van össze
köttetésben. A vizsgálat során egy 
tökéletlen bankóprést le is foglaltak 
Hajdúböszörményben s a további 
vizsgálat lesz hivatva kideríteni, 
hogy Kozma részes e a hamis bankó 
gyártásban. Kozma azonban, ha 
részese is a bankó gyártásnak, ez
zel az egy bűnnel r.ern elégedett 
meg. hanem egy társával, bizonyos 
Kosinger Ármin budapesti cirafestő- 
vel szövetkezve, bárgyú és hiszé
keny emberekre vetette ki hálóját. 
Azzal hitegette a horgára került
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embereket, hoüj 5 i^azi pénzért | nyes szóvá fogja tenni a társaságot I megszokott virtuozitással. A közön- 
dupla pénzt fog adni csalhatatlanul ért veszteséget, a melynek okát nagy- ség meg két ráadást is követe.t.
sikerült hamis bankókban s a vizs
galat eddigi adatai szerint Fekete 
József, Benedek András és Budi 
Lajos hajdúböszörményi lakosokat 
mintegy 3- 000 koronáig csapta be. 
Beosapta Péter Imre szerencsi hen
test is 5000 koronáig, a kinek szin
tén hamis bankókat Ígért. A becsa
pott embereket azután elhurcolta 
Kozma Becsbe, Pestre s hitegette 
őket, hogy jöu mar a sok pénz. 
Persze a jámborok sem jó, sem ha
mis pénzt nem láttak, szólni meg 
nem mertek becsapattatásukról. így 
aztau vígan éllek Kozmáék s nem 
is nagy szükségiik \oit a bankó- 
présre, mert igazi pénzre is könnyű 
s/.errel szert tudlak tenni A osaui.- 
azonban kiderült s most úgy ük, 
rniut aldo/atai* vissgalati fogságban 
vannak Debrecenben. A csalással 
kombinált bankó gyártás hősei hat 
mind börtönbe kerülnek, ügyük ter
mészetesen élénken foglalkoztatja az 
egész országot, mert netu tudni, hogy 
csupán szélhámosokkal, vagy ban- 
kógyárosokkal al uuk e szemben. 
Kozma ügye azonban a szerencsi 
ipartestület is foglalkoztatta. Kozma 
ugvanis az ipariestületnek elnök** 
volt s igy az iparteslület előijaró- 
s iga szükségesnek tartotta, hogy 
ezen ügygyei hivatalosan is foglal 
kozzék. Az ipartestület elöljárósága 
február 4-én foglalkozott a Kozma 
ügyével, és Kozmái viselt tisztsé
gétől megfosztotta. Érdekes, hogy 
Kozma letartóztatása alkalmával oly 
cinikus nyueodtsagot tanúsított, 
hogy midőn az iparieslület pecsét
jeit elvették tőle, nyugodtan jó

részt abban keresik, hogy a gyár i Ütánaküvetkezett a programra utolso 
vezetősége az alaptőkével arányban és a legkedvesebb pontja: „\alami 
nem álló befektetésekre sok pénzt hibája van“ cimU egy felvonásom 
költött. vígjáték. O l á h  Mariska doktoméja

—  Ui rend a cseledek bejelantesénél.! *kr,‘n 'ikerült alakítás vo.t. > c h i* 
Van i városnak a többek között d e k Ágoston a doktor m l■» pari

lleltegy szabályrendelete, melynek egyik 
szakasza arról szói, hogy 
cseléd, a ki a városban szolgálatban 
ali, szolgálatba I épé. ét 3 nap alatt 
és a szolgálatból való kilépését 2 
nap alatt u rendőrkapitányságnál 
bejelenteni tartozik. Ha a cseléd a 
be vagy' kilépést a megjelölő idő 
alatt bejelenteni elmulasztja, a fenn 
alió szabályrendelet szerint pénz
büntetéssel, vagy megfelelő elzá
rással büntetik. Daczára ennek a 
kevesek által (ismert szabályrende 
létnek a cselédeknek csak egy el 
envészően Csekély része felelt meg 
ebbeli kötelességének, ami a sza
bályrendelet (ismeretének hiányán 
kívül abban is leli magyarázatát, 
hogy a szolgalatadók a szolgála 
lukban álló cselédeket trről a kö
telességükről nem oktatják ki, mert 
nagy részük abban a hiedelemben 
van, hogy a cselédeket 14 szolgálat
úd » tartozik be és kijelenteni. Hogy 
az tddigi állapot megszűnjék *•- 1‘uro 
valamennyi cseléd ny ilvantartassék, 
a rendőrkapitányság újabban meg
teszi a szükséges intézkedéseket. A 
Cselédeket összeírjak és azokat, a 
kik a bejelentést megtenni elmu
lasztották, a szabályrendelet értel
mében büntetni fogják. E hírrel kap 
osolatban arról i- értesülünk, hogy 
a rendőrkapitányság ezentúl nem 
fogja megtűrni, hogy egyes dolog

volt. A szobalány szerepébt

g y e z tu  m eg . hogy viszzajüveleiéig I kerülő cselédek Csak hetekig 
nincs az ipartestulet részére semmi I gátjának egy helyen. A kik
féle reiideiete és utasítása Hát vi.-z 
szatérése utáu is a ig ha tesz, ha 
ugyan egyáltalán \ isszaUT meg va
lamikor Szerencsre. Érdekes az i-. 
hogy hasonló ügyből kifolyólag mar 
1Ü04 ben volt Korina eben büuvizs- 
gaiat, sőt állandóan szóbeszéd tár
gyát képezte, hogy Kozni i tag a 
egy baukhumisiió baudan.k s az 
ipartestület még sem habozott öl 
elnökéül választani-

—  Jelmezsstely. A sátoraljaújhelyi 
izr. iea iyt*gylet jelmezestélye tartja 
most izgulomban a mulatni vágyó 
közönséget. Az a  nagy szabású akció, 
melyet a jelrue/.estéiy sikeio érdeké
ben indított az izr. leányegylet, nem 
maradhat eredménytelenül. Az egy 
let tuiudeii évben rendezett iuu a l  
ságai mindig a  legnagyobb siker 
jegvébeu folytak le es igy előrelát
ható, hogy az ez évi jelmezestély is 
egy ike lesz a farsangi mu atságok 
legsikerültebbjeinek. A mulatság 
— mint habjuk — kedves meglepe
téseket is tartogat az azon résztve
vőknek s igy mar ezért sem mu aszt- 
hatja el senki, hogy ezen a fényes
nek ígérkező utolsó farsangi mulat
ságon részt vegyen.

—  A nagymihalyi sörgyár esztesege 
Nagy miliaiyról írja tudósitónk : K i 
év előtt alapítottak TOO.OuO korona 
alaptőkével a nagymihalyi sör- és 
malátagyár részvénytársaságot amely- 
vállalkozáshoz az a apilók nagy re
ményeket fűztek. Aradé ez e'ső esz
tendő neiu valósiiotta meg a vára
kozásokat, sőt a második eszteiidö 
sem, mert a részvény társaság nem 
fizetett osztalékot. A részvénytársa
ság igazgatósága a napokban tartott 
gróf Sztáray Sándor orsz. képvisel 
emökleto alatt ülést, amelyen az 
1V08. üzletév mérlegét tárgyalták. 
Ezen az ülésen az a szomorú meg 
lepetés érte az igazgatóság tagjait, 
hogy a sörgyár a mu.t évben 2ÖU0U 
korona veszteséggel dolgozott. Az 
igazgatósági ülésen a nn rleg meg
állapítására vonatkozólag többféle 
javaslatokkal állottak elő, de a felü
gye' ő-bizottság és az igaigatóság 
javaslatait nem tudtak egymással 
összeegyeztetni, úgy. hogy a gyűlést 
be kellett rekessteni anelkü , hogy 
határozatot hoztak volna. Ilyen kö
rülmények közölt valószínű, hogy a 
részvénytársaság közgyűlése nem 
lesz sima lefolyású s néhány réssvé-

en ki 
meg

il éti*.

lőtt szolgalati idejüket rende: 
nem tüiiik, azokat szigorúan 
büntetik és ha nem újhelyi 
ségíiek, haza tolouczolják. A cselé
deknek nyilvántartása főleg azr t  
felette szükséges, mert a rendőrka
pitányságnak a bemutatott Cseléd 
könyvekből mindig alkalma lesz 
meggyőződést szerezni arról, hogy 
az illető Cseléd meddig állott szol
gálatban egy helyen. Erre a szí 
goru eljárásra különösen ná unk L’j- 
hi-lybeii igazán nagy szükség van. 
A cseléd-k rendes nyilvántartása 
is hivatva van a tar* .atatlanná vált 
cselédiuizériákon változtatni. A 
rendörségm k ebben a törekvésében 
természetesen segítségére kell lenni 
a szolgálatúd >knak i-, akik ü>m r- 
júk kötelességöknek cselédeiket a 
szabály rendelet előbb em itett sza-j 
kaszai felől kioktatni és őket jelent
kezésre utasítani. A cselédek min 
deii hétköznap délután 3 órától ö 
óráig személyesen tartoznak köny
veikkel jelentkezni a rendőrkapi 
tányságnal, a rendőrbiztos hivatalos 
hely iségébt-n

—  Pottartalekosok bevonulása
Mint minden évben, ez idén is na
gyobb számú honvéd póttartalékos 
vonui be Katonai kiképzés c íjából 
Sátoraljaújhelybe. A póttartaléko
sok, mintegy kélszázny olezvunun 
folyó évi marczius hő 2 án vonul
nak be és miután r szűkre nagyobb 
férhely iségek m m ailatiak rendel
kezésre, vaiain nnyijti magánházak- 
nál lesznek elszállásolva lehetőleg a 
honvéd.aktanya közelében. A pót 
tartalékosok két hónapig lesznek 
Ujhely ben.

—  Kabaré estely Tokoterebesen.
A tőketerebesi all. iskola tanitotes- 
Ihlete által — u népiskolai zászló 
aljak javára — rendezett cabaré 
estélly el egy bekötött t incrnu atság 
f. hó 1 é*n zajlott le. Hont 8 órára 
zsúfolásig megtelt terem mellett 
kezdődött a játék. Teli Vilmos opera 
ny itánya nyitotta ineg a műsort. 
Ké p a i  Antónia valóban mély mii
veszi tudással énekelt Pázmány József 
kiserele hatá'Osan illeszkedett e ke
retbe. Liánná következő szám No
vak Jolánka monológja volt, ki 
remekül o'dotta meg a feladatát. 
Pázmány József kellemes tenor hang
ján e'őadotl ének számait Képai 
Antónia kísérte songurán a nála

minden j Képai Antónia felülmúlhatatlan vo t.
A nagybácsi szerepéban Pázmány 
József hivatásos s/iné.-zhez méltó 
sikert aratott. A többször kihívott 
szereplőket frenetikus tapsviharral 
Limit pelte a közönség. .\z estély 
erkölcsi sikerét mi sem bizonyítja 
jobban mint az a kiváló jó kedv, 
mely egész Terebes intel igenciájál 
késő reggeli órákig tartotta együtt. 
De az anyagiakban sem maradt el 
siker. Az estély jövedelme 234 ko 
róna. Ez alkalommal folü'fizettek : 
Szuxum J. 2 K. Gyárfás F. 2 K. 
Loyko J. 2 K. Bally S. 2 K. B r 
kovics 2 K. Novákék 1 K. Kossuth 
M. 2 K. Keil Z-. 2 K Fayd Andor 
8 K. Pintér N. 2 K. .V-vék B. 2 K. 
Dauhner S. 4 K. Tahy Gy. 5 K 
kellőn vad N . 3 K. Schu'ez J. 5 K 
Novak N. 2 K. Meyer M. 1 K. öze. 
Fabrinyi M. 1 K. Sehec -n Gy 2 K. 
Tóth L. 3 K. Kozáky E ek 1 K.

1 K. Markovi* - Z ti K. Mar 
kov les J. 0 K. Marikov • zky 11 K. 
Sziadek K. 3 K. K ícz J. 5 K. B- 
ny ovszkv E. ö K. C li ár 3 K 
Szaxun J. 2 K. Hubán* k B. 3 K. 
F aneszovics N. 1 K. A f. bi fizetők
nek rendezőség ez utón fejezi ki 
köszönetét.

— Tancianitas. Rtvész Imre, vá 
rosunkhi.n előnyösen ö-m rt tánc 
mester felhasználva az alkalmit, 
hogy a zárdában ln*t-nkint négyszer: 
hétfőn, kedden, pénteken és szóin 
haton tanítja a táncot, nyilvános 
tanfolyamot i- rendezne, lia arra 
elegendő jelentkező akad. Ennél 
fogva felhívja a táncolni tanulni 
akarókat, hogy akár az összes tán 
cok tanulására, akárbostonkur/ii-ra, 
akár pedig magán órák vételére 
lapunk kiadóhivatalában jelentkez
zenek.

Tolvaj halotárs Kiss István 
inas e napokban hálótársnak magá
hoz fogadott egy L'*skó Pál nevű 
mikóhazai származású fiatal emh rt. 
a Ki a sziveslátast azzal köszönte, 
meg, hogy éjnek idején, mikor Kiss 
javában aludta az igazak almát, 
ellopta ezüst órájil. A károsult 
miiidj <rt reggel észrevette az óra 
hiányát és jelentést tett az esetről 
x rendőrkapitányságnál, a hol a 
nyomozást, megindították és L-sVú 
Pált letartóztatták. A opást beüs- 
uierte. Kihallgatása után átadták a 
kir. ügyészségnek. Hogy nem egé
szen közönséges gonosztevővel volt 
ezúttal dolga a rendőrségnek, bízó
in ilja a tolvaj nagy nyelvism* rete. 
Nem kevesebb mint hét európai 
nyelvet beszél, a melyeket akkor 
sajátított el, a mikor killömböző 
haj ikon utazva, irodai munkával 
foglalkozott. A lopásra bizonyára az 
késztette, hogy már hosszabb idő 
óla munka nélkül volt.

— Emberbörbe bujt bestia Varga 
Balázs taktaharkányi hentes kocsi 
sát, ü v e g e s  Mihályt lakodalomba 
küldötte a napokban Csanálo.-ra a 
rábízott fogattal. A lakadalomrói 
v iss :aj(Jvet a szekerén magával hozta 
Üveges a gazdának takt.harkányi 
vasutas te>tvérÖcscsét. Mi, mi nem 
történt útközben a két ember kü 
zütt, nem tudni, elég az hozzá, hogy 
a mikor hazaértek s az istái óban a 
lovakat kifogták. Üveges egy bal
tával neki esett Vargának, azt ki
lenc csapással teljesen szélhasogatta. 
A szerencsétlen ember, kinek kopo 
nyája darabokra szakadt, melle, 
válla, nyakszirtje ö.-̂ ze vissza volt 
hasogatva, a tett színhelyén nyom
ban meghalt. Üvnges pedig magá
hoz vevén u véres baltát, nagy lelki 
nyugalommal útnak eredt s a jövő 
menőknek eldicsekedett vele, hogy 
agyonvert egy embert s most megy 
följelenteni magát. Es tényleg ön
kén t jelentkezett is a esendői ségnél, 
a honnan a szerencsi járásbírósághoz

I kísérték be. A vérszomjas ember 
j szándékos emberölés bűntettével vá
dolva ez idő szer űt, mint vizsgálati 
fogoly a szerencsi kir. járásbíróság 

! fogházában van.
— Monoki csendélet Lakodalmát 

I ülte Tim ir József monoki legény.
Midőn a násznép az isten házából a 
lakodalmas házhoz tartott, rajtuk 
ütöttek uz alvégesi legények s a 
lakodalmas menet ellen valóságos 
csatát rögtönöztek. Lövöldöztek, do
rongokkal ütlegelték a lakodalmas 
népet s a násznépből hármat telje
sen levertek, úgy, hogy azok élet
veszélyes sebeikkel őrzik az ágyat.

—  Hulla fosztogató. Kovács And- 
rásné mádi lakos e héten egy hal- 
lottas házhoz vetődött be Mádon, a 
hol egy kis leányka feküdt a rava
talon. A liallotlnéző keserves sírás
sal borult a ravatalra s addig zo
kogott, inig a kis halott füléből ki
lopta a fülbevalót. A háznép hamar 
é.-zro vette a fosztogatást és Kovács 
Andrásné csendőr kézre került. A 
nyomozó csendőrük a lopott fülbe
valót meg is találták Kovácsnénál, 
ki ellen a bűnvádi eljárás folyamat
ban is van.

Jp A S Z T O R Y
ÉLO V iR ÁG  KÖ TÉSZETE.

Telelőn 57—33.
Csokor- es koszorú-kötésért íz 
országban a legtöbb első díjjal 

kitüntetve.
BUDAPEST, Rákóczi-út 3.

Nemzeti színház.
Képes árjegyzék díjtalan.

Vidéki megrendelésekre nagy fi
gyelmet fordítok.

kimül piekekri
a SCOTT fél** E uuisio az eisat- 
nvu'ástél megmenteni és rendes 
• -rohöz és vidám-ághoz segíti őket.

Aggódó szülők
j t  ezrei nézték elragadtatva 

gyermekük egészségének 
rohamos javulását. Még 
akkor is, ha a gyermek 
a tejet visszautasítja, a
SCOTT-féle Emulsiót
sziviseu fogadjaés küny-

i m' ■ i s z ir r " véti - Egy eredeti üveg á ra  2 K. 50 f.
J*tf> cl. m ha- . . ,
iHB/t. k étjük Kapható minden gyógy tárban. 
Iigyvlsml'u 

v«uui.

NYILT-TÉR.
Nyilatkozat.

A magy alur.-z.ici keresk. alk. orsz. 
szövetségének .-aujbelyi csoportja vi
galmi bizonyig öl tagját, nóvsze- 
rint; Eimel Fülőp (Deutsch Mór 
cégnél) Braun Laj .» és Fiscfcer 
György (Sebőn Sándor és Barna D. 
cégnél) Klein Henrik (Szegő Sándor 
cégnél) Zegel.-tein Ferenc (Fel bér- 
bauin B. cégnél) keresk. alkalma
zottakat az egylet tagjai sorából 
kizárta.

A saujhelyi c s o p o r t  vez« t5*ég« 
nevében

Guttfreund Vilmos.

Nyilatkozat.
Főző Józsefnek személyem ellen 

irányult támadásáért a bíróságnál 
keresek elégtételt. Egy nyughatat
lan vérü emberrel polémiába nem
bocaájikoz hu.

Ocskay László,
lapszerkesztő.

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

Kiadotiilaidonos:
LANDESMANN MIKSA,
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3452—1908. végrch. sz.

Á rv erési hirdetm ény.
Alulírott bírósági végreh íjtó as 

1 SS 1 évi LX. t-c. 102. §-a éneimé
ben ezzetitíl közhirr.'* te-zi. hogy a 
sátoraljaújhelyi kir. járásbíróságnak 
190b. évi V. 2188 1. »zamu végzés-
következtében Ur. Nagy Arthur 
ügyvéd által képviselt Steril Jakab 
javára 191 korona és jár. erejéig 
1908. évi okt. hó 9-én ioganao'itott 
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt 
és 850 koronára ,becsült követ •.*zó 
ingóságok u. ni. lovak, ?zekér, sr-r- 
tés nyilvános árverésen eladali.ak.

Mely árverésnek a > itoraljaiijlit-lvi 
Uir. járásbíróság 1908. évi \ . 2188 3. 
sz. végzése folytán hátr. Ül kor. 
tőkekövetelés és ennek eredek, s ka
matai és eddig össze.-eii bináiag 
mar megállapitoit költségek i-r«-i ■ 
Sátoraljaújhelyben határúban. Pap 
malomban alpereseknél If'iidö in*’u- 
tartására 19Q9. tebr. 16 ik napjanak 
délutáni 3 oraja határidő í ki 
jüsetik és ahhoz a venni szánd* i o/ók 
ezennel oly megjegyzéssel hiv. inak 
meg, hogy az érintett ingosugo . 
az 1881. évi LX. t. c. 107. a 108. íj-ui 
értelmében készpénz fizetés meiu-u 
a legtöbbet igtróuek szüks g eseten 
becsaron aiul is el fognak adatni.

Ameiiii) iben az elárverezendő in
góságokul mások is le- es lem I*  ̂
(altattak es azokra kuicgiió&i j<*l»»- 
nyertek volna ezen urwr* s az 1995 : 
XLI. t.-c. 20. tj-a érteim* ben ez- k 
javara is elremieit.-tik,

Sátoraljaújhely, 1909. évi j.u.uir 
hó 2ö. napján.

Rusner Imre,
kir. jbir. végrehajt"

288—1909. vh. szám.
Á rv erési h irdetm ény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 

1881. é \ i LX. t ' . 102 §-a
méhen e ennei közhírre t*.>/i, hogy 
a sátoraljaújhelyi '»;r. jará»bir*)saguaK
1907. évi V. 135 - l. s*. v gzése 
következtében hivata l) I képviselt 
u . U- itter György javára 89 kor 
40 fillér és jár. erejéig 1909. évi 
január hó 19-en foganatosított ki

elégítési végrehajtás utján lefoglalt 
és 1701 kor 8‘> fillérre beeső t kö 
vetkező ingóságok, u. m. fii-,.eráru 
és üzleti berendezés nyilvános árve
résen eladatnak.

Mely árverésnek a sátoraljaújhelyi 
kir. járásbíróság 1909. évi V. 135,2. 
számú végzése f >lyt m 89 kor. 40 f. 
lőkekövete é-s ennek ■ *dék« s a 
matui és eddig ü?áZ!'seii hir*>i.ag mar 
megáilapitott költségek er. j. ig Sá
toraljaújhelyben alperes üzletében 
R czi-u. 88. sz 1 mdő m gtai tálár a 
1909. «vi febuar ho 12 napjanak 
doieiütt 12 oraja haiáridail kitü-
zetik es ahhoz u venni szándé
kozok ezennel oly megjegy z*-Bsei 
hivatnak meg. houy az érintett Hgéi- 
ságok az 1881. évi LX. t. c. 107. é» 
108. ij-ui - Il imében k*•s/pé-uzfuet* s 
mellett a legtöbbet Ígérőnek, szük
ség esetén becsáron a ui is el fog
nak adatni.

Ameuinibeu az elárverezendő in
góságokat masok L le- és feiilifog- 
laltiittAk és azokra kielégítési jogot 
nyertek voma, « zen árverés az 1908. 
■.. X i.I t.-c. 21 >. ij i érit
ezer. javára is elrendeltetik.

Keit .Sau-ralj. ujhe yln n. 1909. évi 
jatt- 12. lui'jiiu.

Rosner Imre,
kir. jbir v grebajt >

T a r ta lé k o s '
~  tisz tek n ek  

PLRSüN AL-N AC H W fclS
nyom tatványok kaphatok

kémm íiiksii es társa
könyv- és pap irk ttcskciésc  Saujhciy.

Kiadó
1909. évi május 1-től Kossu h Lajo. - 
utczai 16. szánni házamban két 4 
szobás u czai és egy 2 szobás ud 

vari lakás.
M arkovics .Miksa

KLEI N GÉZA
szénilzlete

ajánlja szob a  f ű t é s é r e :
I. rendű Porosz kőszán 2 frt. 40 
kr. Szalon kőszén 1 frt. 80 kr. 
Porosz brikett, valamint 1. r. gáz
koksz jutányos árak mellett ház
hoz szállítva. Ugyanitt kapható 
házhoz szállítva tisztán kezelt 
é d e s  tej, Báró. ’Sennyey ura

dalmából. —  Telefon 64. sz.

A  gyermekvédő-ligának 1 
= =  jövedelmező

í=  Az O rszágos =| 
Gyermekvédő-liga j

LEVÉLPAPÍRJA
csinos dobozokban

L andesm ann .Miksa
könyvkereskedésében.

„M-i-i-t ? "  „Papa megengedte ! 
H isz’ vatódi Jakobi-féle Antinico- 
tin-cigarettahlivelyek fadobozban."

Figyelem  ! C sak is a JAKOBI je lzésse l valódi 1 

Minden fadoboz egy érdekes bűvész- 
kártyát tartalmaz.

nruKadt fin.

Köhögés!
Aki arra nem vigyáz, vét
kezik a saját élete ellen.

Kaiser-féle
f  .M ell-Ca r a m e l l  a

a 3 fenyőfával. 
Orvosilag megvizsgálva és 
ajánlva köhögés, rekedtség 
hurut, nyálkásodis és gége 

hurut ellen.
•L” l 2  közjegyzőileg hi
telesített bizonyítvány bi
zonyítja, hogy megtartják, 

amit megígérnek.
Egy csomag ára 20 és 40 fii!.
Hrabéczy Kálmán drogériája 

Satoraljaujhely.

Meg azokat is, akik éveken át 
m d s t használtak, meghódította 

a valódi

s ó s b o rs z e s z ,
mer t m in d a z t  e ^ j ö - l t i  m ag éb an ,  a m i t  
egy ig az á n  j ó  v . ha tá sos  báz is  értő l  
vári ig lel tet .

U'ro az e g é sz s é g n e k .  fer tC te len t, 
erős í t  és edz i az i zm oka  . fájda lom-
cs il l ap ító ,  l ’i trulla m in t  szájv íz,  haj
ós b úrúp id ósze r.

Szükséges minden háztartásban.
K a p h a tó  m in d e n ü t t  30 fill., 40 fiit., 

1 és 2 k o r o n á s  ü v e g e k b en .
P o s t á n  10 k is  ü v e g e t  3 ko ronáért 

küld  u t á n v é t t e l  vagy  a pénz előzetes 
be k ü ld é se  u t án

K O S M O S  laboratórium  G Y Ő R .
Kapható mindenütt.

F ő r a k t á r  S i t o r u l j a u j h e h  b . n
Hrabéczy Kálmán drogériájában

Eladó.
A Rákóczi-u. 36. szám alatti 

újonnan épült ház, a magashegyen 
(Boda dűlőben) teljesen betele
pített 2 hol as szőlő, a hozzá
való nagy koborházzal, udvarral, 
gyümölcsössel és gazdasági esz
közökkel, valamint egy Zsólyom- 
kán levő lakóház és pince szabad 
kézből, közvetítés kizárásával 
jutányosán eladó.

Bővebbet a kiadóhivatalban.

r > .n u ;« n a .

GX—ÍQ A legajánlhatóbb sátoraljaújhelyi ezégek. fQ
HERICZ SÁNDOR 

cimfestö és kocsigyártó, Rákóci-utca 15. sz.
Landesmann M iksa  és Társa
könyv-, papirhcreskedésc, Rákóci-utca 2.

V iikovszky és Tóth
iüszerkereskedése. Kazinczy-utca 2. szám.

Almás! Menyhért
férfi- és női divatáruháza, Wekerle-tér 4.

B A U E R  A N T A L
hentes és mészáros, Rákóci-utca 7. szám.

Kótits László
kovácsmüheiye, Rákóczi-utcza 25. szám.

-----------  FÜ Z O  JÓ Z S E F  -----------
géplakatos, Meczner Gyula-utca 5. szám.

Moskovszky Dezső
miikertészete, Lónyay-utca 10. szám.

Langermann Káro ly
hentes és mészáros, Fő-utcza 30. szám.

Zam bon Valentino
czementáru gyára Andrássy-utcza 10. szám.

Landesmann Sámuel
szíjgyártó és nyerges, Rákóci-utca 5. szám.

Viczmándy Vincze
épület és bútor asrtalos, Rákóczi-utca.

Kótits István
kocsigyártó, Rákóczi-utca.

„ K Ö Z P O N T I K Á V É H Á Z "
Wekerle-tér és Rákóczi-utcza sarkán.

Vályi Sámuel
géplakatos, Lakatos-utcza.

Schün Sándor és Barna D.
női divatüzlete, Wckerle- és Petűfi-u. sarok.

B É N Y E Y  IST V Á N
építési vállalkozó, Kossuth Lajos utcza.

Z s i h o v i c s  B e r t a l a n
szilcs, Rákóczi-utcza.

„Pannónia" kávéház
Korona-utcza 5. szám alatt.

Rotter Márkusa:
angol női saabó, Széchényi-tér 13 szám.

Klein Izidor
építész. Kossuth Lajos-utca szám.

D om okos Imre
építési vállalkozó, Jókat-utcza.

«s/S* Árruágyi János
lakatos mester.
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M R O O Z -a  POLFSftl
y i R  K ö  R A K T A R A "  E T K Ö F A R A G O T E L E P E  
l / A T O R A l M V m E L y vK O / /V T r íT E R E N C v V % : £

m m m m EM SM sm aEm
2prr\plí r̂\ meqy '̂leq r\2vqyabb virkő rak t á-
ra* Amcie twmű/irem letek; naqy“vti ke- 
r e / z t P k ' / r / z e q e l y e k e t f a t ó t G 'c k o v e k e t i G  
mindennemű lepc/ökelrrAjz vze- 
rintrkivitelben'ermmclen'fnar kóFaraqoFwnkat' elvállal * e/~ po rv 
eássata/an” elke/zit á s ^ ^ s a a

n e M M U M B n a M f e  ! S K s i & s s s ® i a j

Olajfestészethez
szükséges kellékek:

n. m. olajestékek, ecsetek, Jestővászon, 
mastix/irniss, damasztjirniss, recijterpcntin, 

lenolaj, paletta stb. Z U Z Z Z
nagy választékban kapható

£andesmann jMiksa és Társa
könyv-, papír-, író- és rajzszerkereskeöésében 

Sátoraljaújhelyben.

fá
1
m

á

á O S E R S  és B A U E R  S
kizárólagos motorgyár

W IE N , XX., D r e sd n e r -s tr a sse  81 83a .
Magyarországi fióktelep :

BIJDXPEST, VI., P o d m a n iczk y -u tcza  18.

í i

y
1 If BENZIN-LOküMOBILOS

cséplőszerelvények a legszolidabb kivitelben. 
Benzinmotorok. Szivdgázmotorok.
A  je le n k o r  legolcsóbb üzem ereje  — J  f i l l é r  üzem  
költség óra lóerönkin t. Több száz telep üzem ben. 

E lsőrendű szo lid  g y á r tm á n y  !
n i  Keövczö fizetési feltétetek. Költségvetés cs árjegyzék ingyen.

Bensinlokoroobilos cséplőszerelvényeink többek kttsütt m kő 
W vetkezőknél tekinthetők meg iiz« mben : Ifj. Rohody Fél Bér- 
í/í czel, Szabolcs ni. Farkas Fen ne/. Bérezel, Szabolcs m. Jesko 

Mihály t -emernve, Varaim ■> mellett. Ihirm-r Károly Nagyazar 
Gálszőc* mellett. Ziegler Zsigmond Mogyorós, Mán (lók mel

lett. Kovács Aibert Berencs, Fatroha mellett.

Ko* és szét küldési  rak  iái

Mftgfojt íi  az átkozott „ Í N i u l o r ”  £by ci iiieiipbAztiliaja
köhögés ' gyógyszertár csakhamar

Bpest, VI. Váci-körut 17. m e y y y o g y i t o 11.
Kapható Sátoraljiiujh-ly n • kádár Gyula, Hrabt ezy 

Kálmán drog., Kincsessy Féter, Widder Gyula, Homonnáii . 
Stekerák Aladár. Fábián Artiold. Nagymihály : Szőlü&i Sándor, 
Tolvay Imre. Sárospatak : Goldblatt Ferencz, Horváth Mátyás: 
Sztropkó : Füzesi Józsefné. Tarczal: Toperczer A.

Nyomatott Laodesniann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoralaughely

Kapható :
Landesmann Miksa és Lővy Adolf 
papirkereskedéseiben Sátoraljaújhely.
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