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I Hirdetéseket a legjutányosabb árban közlünk

Lear király.
Irta Búza Barna

Az üreg Lear király története 
csak nem akar elévülni. Az ö 
alakjára is ráillenck Madách sza
vai : E  mintakép milliószor uju- 
land meg.

Ködös, legendás előidők mese 
királya volt az öreg Lear király. 
Shakespeare képzelete Británnia 
regés őskorába helyezi az. ő alak
já t, de nekem szinte úgy tetszik, 
mintha szegény Lear király a 
nagyhatalma Habsburg-dinasztia 
ősapja lett volna.

Ez a dinasztia most játsza újra, 
meglepő realitással Shakespeare 
tragédiájának első felvonását. 
Nagy osztozkodást tart leányai 
közt. A büszke Regán, a gőgös 
Goneril csakúgy sütkéreznek az 
öreg király kegyének, hajlandó
ságának feléjük áradó bőségé
ben. A szláv Regán, a német 
Goneril, akik mézes hizclkedéssel 
veszik körül az ősz uralkodót, 
pedig a lelkűk nem hozzá való 
szeretettel, hanem idegen lovagok 
utáni vágyakozással van tele. 
Északról várja az egyik, nyugat 
felől a másik szerelmes lovagját 
és ha azok eljönnek értük, szív
telen közönynyel hagyják magára 
öreg jótevőjüket.

Csak a szegény magyar Cor- 
déliának nincs kire várnia, nincs 
ki felé kacsintania O nem hízel
kedő szavakkal, de tettekkel, vére 
hullásával bizonyította be ragasz
kodó hűségét. Bizonyította 1*41- 
ben, 1809-ben, zivataros, nehéz 
időkben, mikor fényes ajánlatok
kal csábították hűtlenségre s ő 
megmaradt és vérét ontva küz
dött uralkodója mellett.

Cordéliát eltaszilja szivétől Lear 
király. Neki ju t az ősz uralkodó 
hidegsége, neheztelése, az ő tes
tén suhog a büntetőostor, az ő 
osztályrésze a nyomor és szen
vedés. Regán és Goneril ked
vükre dúskálnak minden jóban, 
minden gazdagságban, amit az 
uralkodói kegy áraszt reájuk. 
Cordélia még azt a morzsát sem 
kapja meg, ami őt isteni és em
beri jog  szerint megilletné.

A Lear dinasztia igy játsza 
el újra fatumszerü következetes
séggel bús tragédiájának első 
felvonását. Pedig ez kegyetlen 
tragédia ám. Foglyul ejti, rab
jává teszi azt, aki belekezd az

eljátszásába, s el sem ereszti ad
dig, mig minden vérét ki nem 
szívta. Az első felvonást nem 
kénytelen senki eljátszani. De aki 
ezt a felvonást végigjátszotta, 
arra a végzet kérlelhetetlenségé- 
vel, kikerülhetetlenül szakadnak 
aztán a többi felvonások.

Regán és Goneril hűtlenségé
nek cl kell következni. De lesz-e 
majd akkor ereje az elkinzott, 
üldözött Cordéliának, hogy a 
Lear-dinasztiáta pusztulástól meg
menthesse ? Es van-e olyan ra
gaszkodó Cordelia-hüseg, amely 
meg nem rendül, szét nem fosz
lik ennyi kegyetlen, igazságtalan 
üldözés szenvedéseitől ?

Kikre akarja alapítani jöven
dőjét a Habsburg-dinasztia? A 
németekre, akik sóvárogva te 
kintenek Nagynémetország ha
talma, dicsősége, gazdagsága leié?
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A szlávokra, akiknek lelkét a 
nagy szláv birodalom ábrándja 
tölti be ?

Ausztria németjei a Wacht am 
Rheint t éneklik. Ugyanazt a dalt, 
amely a Rajna mentén lelkesíti a 
a németséget. Ausztria szlávjainak 
ünnepein teizendül a Bozse czarja 
chrani, —  az az ének, amely 
Szentpéterváron száll a minden 
szlávok cárja felé. Csak a ma
gyar himnuszt nem éneklik sehol, 
má>utt a világon. Csak ez a dal, 
csak ez a nép van idekötve eh
hez a földhöz, nincs semerre össze
köttetése, nincs sehová vágyako
zása.

Ez az egyetlen nép, amelyre 
biztonsággal számíthatnak a liabs. 
burgok. Es ezzel a néppel bánik 
a legridegebb, ellenséges indu
lattal a Lear dinasztia.

lia  uralkodók pályadijat tűz
nének ki arra, hogy miképpen 
lehet népüket a lehető legtelje
sebben e*l idegeníteni maguktól, 
hogyan lehet népükből a hozzá
juk való ragaszkodásnak utolsó 
csiráját is eróvei kiirtani: nem r 
ajánlhatna nekik senki job b  mód
szert, mint amit velünk a 1 Iabs- 
burg-dinasztia követ.
» Ridegen elzárkózni a nemzet 

legcsekélyebb kívánságának tel
jesítésétől, könyörtelenül köve
telni a legsúlyosabb terhek vál
lalását, - - megtagadni minden 
eszközét az állami és gazdasági 
élet kifejlesztésének s követelni 
áldozatokat, amelyek alatt roska
dozna a legfejlettebb gazdasági

ország is, — mellőzni mindenkit, 
aki népszerű, akiben bizalma van 
a nemzetnek s ide küldeni a ki
rályi akarat végrehajtására gyű
löletes, megbélyegzett egyéneket, 
akiktől régen elfordult a nemzet, 
—  felidézni ellentéteket, szenve
délyeket, zavarokat, csakhogy a 
törvény és igazság ne érvénye
sülhessen : —  hát, ha gránitszik
lából lenne is ennek a nemzetnek 
a hűsége és ragaszkodása, nem 
kellene e meginognia ilyen bánás 
mód láttára ?

Még szilárdan állanak a bécsi 
Burg talai, elbizakodottan ülnek 
gazdái, de jöhet földindulás, mi 
kor meginog a népek gyűlöletére 
alapított épület, jöhet zivatar, 
mikor nagy szükség lenne egy 
uj „moriamur4* lelkesedésre. Mi 
lesz majd, ha akkor az elkesere
dés némává teszi az ajkakat, ame
lyek a vitám et sanguinem-et 
kiáltották s ha a m esterségesen1 
szított gyűlölet visszaszorítja hü
velyébe a kardot, amelynek villo
gása 1741-ben megmentette a 
pusztulástól a Habsburg-házaí ?

Senki se tehet job b  szolgála
tot a Habsburgok ellenségeinek, 
mint aki azt tanácsolja Eerencz 
Józsefnek, hogy ne teljesítse a 
magyarok jogos kívánságait.

Lear király tragédiája indul. 
Az első felvon ás gyönyörűen fej
lődik. A többi (elvonásokat már 
a felidézett végzet fogja végig 
játszani.

Újabb bonyodalmak, 
íemonuoii a polgármester.

Még jóformán el som simultak azok 
a zavarok, amelyek a polgármester- 
választás körül keletkeztek s ime 
máris ujabh bonyodalmak merültek 
fel, melyek az umugy is bonyoló
dott helyzetet még inkább kompli
kálják. L)r. R o i c h a r d Salamon 
polgármester lemondott állásáról. A 
lemondás — mely váratlanul jött — 
óriási meglepetést keltett városszerte, 
mert senki sem tudja elfogadható 
okát adni annak, hogy miért tör
tént a lemondás.

Do legérdekesebb a dologban, 
hogy maga a polgármester sem tudja 
komoly magyarázatát adni elhatá
rozásának. Lemondását — szerkesz
tőnk előtt tett kijelentése szerint — 
azért adta be, mert a bizottságok 
működése a legutóbbi választások

folytán meghiúsult és ilyenformán 
a városi adminisztráció zavartalan 
menetét biztosítani nem tudja. S i ó 
ké ly Eleknek a pénzügyi bizott
ságba való beválasztása és en
nek folyomáuyaképen Mi k l ó s ) '  
Istvánnak a pénzügyi bizottság el
nöki állásáról való lemondása volna 
tehát az oka a városi adminisztrá
ció fennakadásának és igy a polgár- 
mester lemondásának.

Hát mi hajlandók vagyunk elös- 
morni, hogy a polgármester ur rá
unt az állásával járó dicsőségre, sőt 
hajlandók vagyunk azt is elüsraerni, 
hogy nem is gondolt egy percig 
sem komolyan arra, hogy állásában 
véglegesen megmaradjon, do akkor 
álljon elő nyíltan a polgármester ur 
• s adja okát elfogadhatóan annak, 
amiért állásában továbbra megma
radni non® kíván, inéit az előadott 
ok, nem alkalmas annak az indoko
lására, hogy a polgármester ur ál- 

! lásában továbbra meg nem maradhat.
Mert vizsgáljuk csak egy kissé a 

felhozott indokokat. A polgármester 
ur állítása szerint az adminisztráció 
zavartalan menete meghiúsult. Hát 
ha ez tényleg fennállana, akkor ér
tenék a visszavonulást. De vajon 
tényleg lehetetlenné vált-e zavarta
lan adminisztráció? Vagy megakaszt- 
hatja-e egy embernek egy bizottság 
elnöki állásáról való lemondása a 
város adminisztrációját? Nem. Bár- 
meiinyire is tiszteljük és méltányol
juk Miklós) Istvánnak a pénzügyi 
bizottságban eddig kifejtett páratlan 
zorgalmu, érdemdús munkásságát, 

nem tudjuk elhinni, hogy az ő tá- 
vozása olyan űrt hagyna maga után, 
amelyet pótolni lehetetlenség és a 
m. ly ilyenformán megakaszthatná a 
pénzügyi bizottság működését?

De nem tudjuk helyeselni a pol
gármester lemondását más okból 
sem. Miklósy állítólag azért köszönt 
h- a pénzügyi bizottság elnöki ádá
zról, im-rt beválasztották a bizott

ságba Székely Eleket, akivel —- 
szerinte — együtt működni nem 
tud. — Nem tud pedig személyes 
nkokbó . mert hiszen még meg sem 
kísérelte az együttműködést vele. 
Nincs alkalmunk kutatni Miklósy 
lemondásának okát, de nézeünk sze
rint bármi is legyen az. semmieselre 
sara szabad emiatt a polgármester
nek lemondani. De különösen nem 
szabad, ha igaz, hogy Miklósy Szó 
kely miatt válik meg az állásától, 
mert ezzel — mintegy azonosítja 
magát azzal a felfogással, hogy a
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képviselőtestületben, vagy akár a 
bizottságokban érvényesülhetnek sze 
rnóiyes érdekek is, — amit pedig 
prograrnmbeszédében a polgármes
ter ur is feltétlenül kiküszöbölendő
nek mondott.

A képviselőtestületnek feltétlen 
joga van a bizottságokat úgy meg
alakítani, ahogy neki tetszik. A pol
gármesternek pedig kötelessége res
pektálni a képviselőtestület akara
tát. Személyi ellenszenveknek nem 
szabad érvényre jutni semmiféle vo
nalon és pláne a polgármesternek 
nem szabad szolgálatába szegődni 
ilyen irányú kísérleteknek.

A polgármester ur azonban szol 
gálatába szegődött ennek a meg 
nem engedett irányzatnak és ezzel 
eljátszotta azt, hogy továbbra ko 
molyán vegyék, mert ez a mostani 
lépése alkalmas lehet arra, hogy a 
polgármesteri állástól — melyet — 
úgy látszik — egy percig sem kí
vánt komolyan betölteni — megsza
badulhasson, de semmi esetre sem 
lehet alkalmas arra, — amit ő han
goztat — hogy állandó, rendezett 
állapotokat teremtsen.

f i végső züllés utján.
— A város rendkívüli közgyűlésé. —

Akik eddig nem tudták, azok 
most meggyőződhettek arról, hogy 
a képviselőtestület mai összeállí
tásában nem alkalmas arra, hogy 
ennek a városnak a sorsát intézze, 
sőt arra sem alkalmas, hogy ko-J 
moly testületnek tekintsék. A 
legnagyobbloku határozatlanság 
vezeti a képviselőtestület tagjai
nak nagy részét a tárgyalásoknál, 
amihez hozzájárul még a szemé
lyes érdekek hajszolása.

A .V örös Ö kör" értékesítésé
nek tárgyalásánál történt az a 
sajnálatos incidens, amely a lent 
elmondottakról győzte meg a 
gyűlésen jelenvoltakat. Az érté
kesítésre vonatkozólag a tanács 
javaslatán kívül 4 indítvány fe
küdt a képviselőtestület előtt s 
a képviselőtestület —  személyes 
érdekek miatt —  mind az öt in
dítványt elvetette és anélkül, 
hogy e tárgyban bármit is hatá
roztak volna, oszlottak széjjel.

Már maga az a tény, hogy egy 
ily fontos kérdésben —  amilyen 
a „Vörös Ö kör" értékesítése — 
nem igyekeztek tiszta helyzetet 
teremteni, mélyen elszomorító, de 
különösen az a határozatlanság, 
amit az összes indítványok elve
tésével dokumentáltak, kell, hogy 
kétségbe ejtsen a város jövő sor
sára vonatkozólag minden a vá
ros torsát szivén viselő embert. 
Óvodába sem tárgyalnának ilyen 
minden komolyság nélkül ügye
ket —  ha ott intéznék a város 
ügyeit, —  mint az tegnap a kep- 
vlselőtestületben történt.

A képviselőtestület komolyan 
gondolkodó tagjainak nagy része 
már ma sem látogatja a gyűlése
ket. A történtek pedig —  azt 
hisszük —  azt fogják eredmé. 
nyezni, hogy az az egynéhány
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j.omoly ember — akik eddig még 
j  eljártak a gyűlésekre — szintén 
] e] lóg kedvetlenedé és el fog 
! maradozni a városi gyűlésekről. 
Akkor aztán szabad kezük lesz 

j azoknak, akik csak játékot űznek 
[ a város ügyeiből és szabadon vi 
j hetik a várost a végső züllés üt 
jára. Mert, hogy ez lesz a követ- 

(kezménye a tegnapihoz hasonló 
I éretlen hecceknek, ahhoz ma már 
I kétség sem férhet.

De van a közgyűlésből kifo
lyólag más észrevételünk is, amit 
a polgármester urnák megszivle- 
lésre ajánlunk. A közgyűlés folya
mán a polgármester ur egyné
mely képviselőtestületi taggal 
szemben nagyon szigorúan ke
zelte a szervezési szabályrende
letnek a közgyűlések tanácsko 
zási rendjére vonatkozó részét, 
mig másokkal szemben elment a 
türelem legszélső határáig is. 1 lát 
nekünk semmi kifogásunk sincs 
az ellen, ha a polgármester szi
gorúan őrködik a tanácskozási 
rend felett és végét veti annak 
a tarthatatlan állapotnak, hogy 
egyesek 3 —4-szer is felszólalja
nak egy tárgynál és valósággal 
lehetetlenné tegyék ezzel a tár
gyalásokat, de akkor megkíván
juk, hogy mindenkivel szemben 
egylorma mértéket alkalmazzon.

Tegnap azonban megtörtént az 
_ sajnálatos eset, hogy mig egyes 
képviselőtestületi tagoknak, leg
inkább a fiatalabbaknak, megen
gedte a többszöri felszólalást, 
ugyanakkor más érdemes képvi 
selőtestületi tagoknak, így pld. 
H a 1 á s z Józsefnek — akik pe
dig csak a tárgy érdeméhez szok
tak szakszerüleg felszólalni — 
megtiltott i azt is, hogy a sza
bályrendeletben biztosított joguk 
kai élve, mint indítványozók a 
zárszó jogán felszólalhassanak. Ez 
az eljárása a polgármester urnák 
a legjobb akarattal sem mond
ható erélyesnek, de még tapinta 
tosnak sem.

A gyűlés lefolyásáról egyéb 
ként az alábbi tudósításunkban 
számolunk be részletesen:

Megnyitás.

3 órakor nyitotta meg dr. R e i - 
c h h r (1 Salamon polgármester a köz
gyűlést a képviselőtestületi la. ok 
gyenge érdeklődése mellett. Alig 
egynéhány tag volt ekkor még csak 
j» len a közgyűlésen. Jelen voltak: 
Widder Gyula, dr. Székely Albert, 
Bettelheim Sándor, Alexander Vil
mos, Keresztesi Lajos, Reichard Sán
dor, Schweiger Márkusz, Deutsoh 
Adolf, Némethy Bertalan, Schwarc- 
bart Lipót, Móré Dániel, Hericz Sán
dor, Szediák János Arraágyi János, 
Kroó József, Lipschitz Adolf, dr. 
Berger József, < 1 át hy Géza, Kun 
Frigyes, Róth Beruátli, dr. Grósz 
Dezső, dr. Rosenthal Sándor, Zinner 
Henrik, Róth József, Lefkovics Ja 
kab, Matolai Etele, Reichard Ármin, 
Barna Dezső, Halász József, Ale
xander Manó, Keuman Jenő, BIu- 
menfeld Adolf, Róth Mór, Reichard 
Lajos képviselőtestületi tagok és az 
elöljáróság tagjai közül ' Farkas An
dor. Pataky Miklós, Kiss Ödön és 
dr. Kellner Győző.

Részvét.
Napirend előtt megemlékezett a 

polgármester a képviselőtestület egyik 
régi tagjának: Ligeti Ignácznak az 
elhunytéról, dicsérőleg nyilatkozott 
arról az önzetlen, szorgalmas mun
kásságról, melyet az elhunyt életé
ben az közélet terén kifejtett és in
dítványozta, hogy a képviselőtestü
let az elhunyt emlékét jegyzőkönyv
ben ürkitse meg és a gyászoló csa
lád tagjainak részvétét jegyzőkönyvi 
kivonatban fejezze ki. — A képvi
selőtestület a polgármester indítvá
nyát egyhangúlag elfogadta.

A kezdet.
Eskütétellel kezdődött a gyűlés. 

S z t a n k ó  Zoltán, a multi gyűlésen 
megválasztott irnokhelyettes tette 
le a hivatalos esküt a képviselőtes
tület előtt.

Tudomásul vette a képviselőtes
tület, hogy a Ligeti Ignác halá'ával 
megüresedett helyre a képviselőtes
tületbe ifj. Orehovszky József pót
tagot, a raezőgazdasagi bizottságba 
Waliher László póttagot hívták he.

A képviselőtestület annak idején 
elhatározta, hogy a vágóhídon egy 
hídmérleget állít (el. Most azonban 
a tanács javaslatára kimondották, 
hogy a régebbi határozatot egyidőre 
nem hajtjuk végre.

Tudomásul vette a képviselőtes
tület és egyben végrehajtani ren
delte az alispánnak azt a rendeletét, 
hogy a pénztárvizsgálatokról felvett 
és a képviselőtestület által tudomá
sul vett jegyzőkönyveket ezentúl a 
törvényhatóságnak is mutassák be.

A villanyvilágításról
Régóta hangzik a panasz város

szerte a közvilágításról. A képvise
lőtestületben is nem egyszer volt 
szó arról, hogy a villan) gyár sem
mibe sem véve a varossal kötött 
szerződést, önkényüleg jár el a köz
világítás dolgában, ott és akkor vi
lágit, ahol és amikor neki tetszik, 
sőt gyakran nem is világit. De eze 
Kel a minden oldalról felhangzott 
panaszokat egyáltalán nem vették 
egyetlen fórumon sem figyelembe 
és ezzel mintegy bátorítással szol
gáltak a vi lanygyárnak arra nézve, 
hogy a közönség, a város érdekei
vel mit sem törődve továbbra^ is 
erősen a saját zsebére dolgozzék. — 
L’gy látszik azonban, hogy a vil
lanygyárnak a közvilágítás, illetve 
kozmmvilágitás terén követelt eljá
rását már a hatóságok is mogsok at
tak, mert a a rendőrség feljelenté
sére a városi tanács a villanygyárat 
a világítás többszöri elmulasztásáért 
12 korona pénzbüntetésre és minden 
nem égett lámpa után 40—40 fillér 
kárpótlásra Ítélte.

A tanácsnak ez ellen a határozata 
ellen a villanygyár felebbezést adott 
be a képviselőtestülethez, melyben 
különféle okokkal igyekszik magya
rázni, hogy nem az ő hibájukból 
nem világítottak. A képviselőtestü 
let azonban — nagyon helyesen — 
elutasította a villanygyár felebbe 
zését és a tanács határozatát jóvá- 
hagyta.

Vegyes ügyek.
Dr. N y o m á r k a y  Odón 26 öl 

karónak használható fát akart venni 
a képviselőtestülettől, a képviselő
testület azonban — miután ez évben 
karónak alkalmas fát nem vágtak 
az erdőben — a kérelmet nem tel
jesíthette.

Az adóügyosztály vezetőjének az 
adóügyosztályban megüresedett állá
sok betöltése és az adóügyosztályi 
személyzet szaporítása tárgyában be
adott előterjesztését javaslattétel vé
gett a pénzügyi bizottsághoz tet
ték át.

A csendőrszárny parancsnokság azt

ikérte, hogy miután a II. sz. sza
kaszparancsnokságot Ujhelyből Sze
rencsre helyezték át, az egyik sza- 
kaszparancsnoki lakást — amennyi
ben az feleslegéssó vált — vagy 
engedje ki a város a bérletből, vagy 
szállítsa le annak a bérét, hogy azt 
altisz* lakásnak használhassák. — 
A képviselőtestület azonban — to
kintettel a város érdekeire — a ké
relmet nem teljesítette.

Tudomásul vették, hogy a tör
vényhatósági bizottság jóváhagyta a 
képviselőtestületnek azt a hatatoza- 
tát, molylyel Móricz János hivatal- 
szolgának 48 kor, korpótlékot sza
vazott meg.

Tudomásul vették, hogy a tanács 
a közegészségügyi kihágási ügyek
ben való eljárással és ítélkezéssel 
1910. niárc. 1-ig dr. K e l l n e r  Győző 
h. gazdasági tanácsost bízta meg

Elhatározták, hogy M i k s z á t h  
Kálmán müveinek jubiláris kiadását
— a nagy iró iránti elösiuerésből
— 120 koronáért megveszik és a 
könyveket a főgyranasiura ifjúsági 
könyvtárának adományozzák.

Tudomásul vették, hogy a vágó
híd múlt évi bevétele 38338 kor. 00 
fillér volt 4407 kor. 50 fillérrel több 
mint az előző évben.

'z  izr. nőegyletnek a színházi dij 
gedése iránti kérelmét javaslat- 

végeit a pénzügyi bizottsághoz 
l itták.

xx . y árupénzt ári vizsgálatokhoz a 
képviselőtestület tagjai közül Kl ói n 
Andort és K a p  u Gyulát küldték 
ki és kimondották, hogy a régi szo
káshoz híven a pénzügyi és köz- 
igazgatási bizottságok énükéi to
vábbra is meghívandók a pénztiir- 
vizsgálathoz.

Cserepes korcsmáról.
A Cserepes korcsma it állandó 

gondot okoz a képviselőtestületnek. 
Mióta a varos tulajdonát képezi ez 
a diiledező ház, azóta folyvást fog
lalkoztatja a képviselőtestület tag
jait. Most is arról volt szó, hogy 
mitévők legyenek vele. Május 1-től 
korcsma helyiségül nem használhat
juk, lakásnaK pedig nem alkalmas, 
mert a mérnök véleménye szerint 
lakhatóvá tétele oly nagy költségbe 
kerülne, hogy azt rendbehozni nem 
érdemes. A mérnök véleménye sze
rint legcélszerűbb volna, ha lebon
tanák az épületet és helyére állam
segéllyel egy ipari árucsarnokot 
építenének. A képviselőtestület nem 
latta az ügyet kellőleg előkészítve 
és ezért javaslattétel véget kiadta a 
mérnöki véleményt az építészeti és 
pénzügyi bizottságoknak.

A „Vörös Ö kör“ ügye 
újból nagyobb vitát provokált. A 
tanács, hogy folytonos deficitet el
kerülje, javaslatot tett a képviselő
testületnek, hogy a „Vörös Ökör* 
épület összes bérlőinek 40 százalék
kal emeljék a házbérét. Ezzel szem
ben a pénzügyi bizottság azt a ja
vaslatot terjesztette elő, hogy ne 
40 százalékkal emeljék a bért, ha
nem minden bérlőnek külön meg
állapítás szerint, összesen 2472 ko 
rónával. A bérlet 3 évre volna meg
kötendő felmondás kizárásával, ujahb 
3 évre való bérbeadás esetén azon
ban a bérösszeg még 10 százalékkal 
emelkednék. A bérlet február 1-én 
volna felmondandó.

A képviselőtestület a pénzügyi 
bizottság javaslatának azt a részét, 
hogy a bérlet február 1 -én felmon
dandó elfogadta, sőt névszerinti sza
vazással kimondta, hogy ez a hatá
rozat csak birtokon kívül felebbez- 
hető, a javaslatnak a bérbeadásra 
vonatkozó r szét azonban elutasítot
tak. 1 á elutasították a bérbeadásra 
vonauozó, a gyűlés folyamán be
terjesztett másik 4 indítványt is,

jYíagyar-j-rane^ia biztosító intézet sátoraljaújhelyi 
főügynoksége Landesmann jYíiksa és kársánál
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úgy, hogy a polgármester kénytelen 
volt megállapítani azt, hogy a kép
viselőtestület a bérbeadásra vonatko
zólag nem tudott megállapodásra 
jutni és ezért e tárgyban újabb köz 
gyűlést fog egybehívni. — Végül 
Alexander Vilmosnak az épület ér 
tékesitése tárgyában beadott és la
punkban már (ismertetett indítványát 
az építészeti bizottsághoz utasították.

Vége
Az ipartanonoiskolai bizottságot 

választották meg ezután. A bizott
ságba uj tagokul választatlak : Móré 
Dániel, Klein Izidor és Reichard 
Ármin. A bizottság elnöke újból 
Jel enek Adum lett, akinek ily irányú 
30 évi eredménydus munkálkodásáért 
jegyzőkönyvi köszönetét szsvazott :» 
képviselőtestület

Megengedték, hogy a csendőrség 
a régi kórházban bérelt helyisé 
gekbe már most költözzék be.

HasenÖrl Ede követelésének ki
utalása tárgyában tett tanácsi ja
vaslatot Halász József indítványára 
a pénzügyi bizottságnak adták ki 
javaslattétel végett.

A gyűlés d. u. 5 órakor ért véget.

SZÍNHÁZ.

Szinházi műsor 
S z e rd a : „Grátchen". V íg já ték  (U j 

d u n ság .) M agas B é la  és M. F e k e te  hVzsi 
ju ta lo m já tek u .

C sü törtök ..Ördög cimborái" 
D rám a. (Ú jd o n sá g .i

P én tek  : . Sulamith V O p erett. (Z ó - 
naelőad ás).

Szom bat Trilby". D rám a. Hulasy 
M ariska ju ta lo m já té k a .

Madarász. Szombaton este Varad) 
Márton bucsufellépteíil a „Madarász" 
operett került színre. Az előadásról 
kevés mondani valónk van, gyenge 
volt majd minden vonalon. Egyedül 
Sz. Pozsonyi Lenke ért el nagyobb 
hatást szép énekével. Várady Már
ton ugylátszik indispozicióval küz
dött és ezért nerr. tudott kellőleg 
érvényesülni. Jók voltak : II. Serfőzi 
Etel, Szalóky, Magas és Kertész. Pos
tás Miksa szerepében M. Fekete Rózsi 
keltett illúziót, de hangja sehogy sem 
tudott mughirRÓzni a nehéz ének
számokkal. Dicséretére legyen azon 
bán, hogy utolsó percben ugrott he 
a szerepébe.

Becstelenek. Ez a kiváló színmű, 
melyet egy évvel ezelőtt a színmű
vészeti akadémia növendékei mutat
tak be nálunk, vasárnap este került 
színre. Meg kell állapítanunk, hogy 
ez az előadás újabb nagy sikereket 
hozott Halasi Mariskának, aki ebben 
a szerepében ismét bebizony itotla 
mindazt, amit mar nem egyszer e l 

mondottunk róla, hogy szívvel ját
szik, mélyen átérzi szerepét és fő 
lég, hogy minden mondatából ki- 
kiabál az intelligencia, amelynek 
bizony sokan teljesen Inján vannak. 
A küzöuség lelkesen tünteti mellette 
és valósággal ott tartotta feivuuas 
végeken a színpadon a kárpit előtt.; 
Szakács Andor már nem tudott oly 
ha‘ást elérni, mint előbbeni szerep
léseivel. Meglátszik ugyan minden 
mozdulatán, hogy átérti szerepét, de 
nem tudott sehogysem szabadu.ni 
attól a dekiamalastól, amelyhez a 
klasszikus szerepeiben hozzászokott. 
Jók voltak meg Szász Anna, M. 
Fekete Rózsi, Magas, Justh és Kertese, 

Halasi Mariska jutalomjateka. Tár
sulatunk drámai szendéjének : Halasi 
Mariskának — mint már jeleztük — 
szombaton lesz a jutalomjátél a a 
„TrilbyM-bo:i. Soha még oly láza> 
érdeklődést nem tapasztaltunk ju 
talomjáték iránt, mint ahogy szom-

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

hatra készül a közönség. Bizonyíté
kát kívánja adni a publikum annak 
a határtalan tiszteletnek és szeretet-j 
nek, mellyel Halasi Mariska iránt 
viseltetik és háláját kívánja leróni 
azokért a sok élvezetes órákért, 

j miket Halasi Mariska művészies já
téka szerzett nekik egész szezonon
t. Egy lázas, meleg szinházi estén 

fog szemben állni Halasi Mariska és 
a közönség, mindkét részen eltelve 
az egymás iránti szeretettől, mely 
napról-napra szorosabbr a fűzi azt a 
kapcsot, melyet egész szezonon át 
o v kitartóan font meg Halasi Ma
riska az ő művészetével.

H Í R E K .

— Halalozá . Lapzártakor kapjuk 
a lesújtó hirt, hogy özv. B ú z a  
Józscfné ma d. e. hosszas szenvedés 
után Tolcsván elnunyt. A nemes 
leik ütegéről, jótékonyságáról ösiuert 
matróna halála széles körben mély 
részvétet kelteit. Dr. B ú z a  Barna 
orsz. képviselő, lapunk politikai fő- 
munkatarsa, B ú z a  József honvéd- 
szazados és dr. B ú z a  Béla ügyvéd 
édesanyjukat gyászolják az elhunyt
ban. A temetés f. hó 28 áu, pénteken 
d. u. 2 órakor lesz.

— Burpmcetulajdonosok értekezlete. 
Sclmudt Lajos rendorkupitanyl az 
„ungvári" borpincekbeu legutóbbi 
időben elkövetett tömeges betörések 
es lopások arra iudiioiiaK, hogy u 
pmccleiepre a kaimazaiida őrük ugye- 
ocu értekezletre hívta össze a pm- 
cetuiajdonosokat. Az erlekezietcl 
közepes érdeklődés mellett f. hu 
23-an de.elolt tartottak meg a vá
rosházán, Erlekezleti eluokm-k Lepy 
István ügyvedet, jegyzőnek ijclmmli 
Lajos rendőrkapitány t választoltak. 
Miután az elnök a pinceőrség fel 
aliilusaiiak a szükségességét kie
melte, egyben indítványozta, hogy 
a pincvk kózó11 levő utak jo karba 
heiyezese és a pincék és felettük 
lévő terület tu ajdon oganak rendé

I zése ügy eben is sürgős intézkedés 
volna teendő. A rendőrkapitánynak 
azt az intézkedését. Hogy f. ho la
tul a telepen ejjeieiikini kel őrt ai- 
Kaimaz es bogy aiiaiabau az állandó 
őrség szervezése liánt mozgalmai 
indított, helyeslőiig tudomásul vet
lek es elvben elhatároztuk, hogy az 
„ungvári" pincetelepen kot tőből 
aiió őrséget alkalmaznak a nappali 
időszakra is. Az őrük fizetése a pm- 
cetulajdoiiosok hozzujuru usubol lesz 
fedezve a pincék területének, ille
tőleg hossziut rtt kének aranyában. 
Ezesböl lelyoiag az érlekezltl meg
bízta a reiiorkap ilanyt, hogy a plu- 
Celuiajdotiüsokrol kimutatási készít
sen, a pincék szamának és hossza 
nak egyenkénti feltüntetésével ; te- 
gyen javaslatot két őr lizeteseiiek 
mennyisége iram es ehhoz képest 
állítsa össze az aranylagos kivetést 
s egében tégy en javaslatot a p> uz 
beszedési modjara vonatkozólag is. 
Ezzel az értekezlet veget ért.

— Az „tlso Sátoraljaújhelyi Izr. 
Beteysegelyzo LyyleP to.yu lm 2(J-en 
(szombaton e&lej Ü urakor túrija évi 
rendes küsg} diesel az izr. iskola 
földszinti tantermeden.

— Cseledek jelentkezésé. A cselé 
dek be es kijelentéséről szóm városi 
szabályrendelet szerint minden Cae- 
led, a ki szolgalatba áll, barom na
pon belől szolgálati könyvével je 
lentkezni tartozik a rendőrkapitány í 
hivatalban. Ugyancsak kőteies a 
cseléd két napon be.ől a szolgalat
ból történt kilépést is jelenteni. En
nek a rendelkezésnek meg mindig 
sok cseléd nem tesz eleget részben 
azért, mert sincs tudomása az emlí
tett szabályrendeletről, részben a 
szolgálatadok miatt, akik a tenaim 
szabályrendeletről nem viiagosiijaa 
fel cselédeiket cs nem utasítjuk őket

I jelentkezésre, csak azért, hogy házi 
I teendőikben erre a rövid időre, inig 
a jelentkezés tart, — fennakadást 
ne* szenvedjenek. Azzal azutan a 
szolgálatúdé nem igen törődi-e hogy 
a jelentkezés elmulasztása miatt a 
cseléd büntetés alá esik. A f. évben 
eddig közel 150 cseléd jelentkezett 
a rendőrkapitányságnál, amely szám 
távolról sem közelíti meg a jeletkc?- 
zésre köteles cselédek számát. Hogy 
a kívánt cél eléressék és a szabály- 
rendelet rendelkezéseinek elég té
tessék, — kívánatos lenne, hogy 
minden szolgálatadó vagy szolgalat- 
adónő a szolgálatában álló cseléde
ket a be- és kilépés idejében a rend 
őrkapitányságnál való jelentkezésre 
utasítsa. Ezzel a cselédmizériák meg
szüntetéséhez is hozzájárulunk egy 
lépéssel.

Menhelybe szállított cigánygyere
kek. Megírtuk annak idején, hogy a 
helybeli csendőrség több rendbeli 
betöréses lopás és rablás büntette 
ni iát egy kóbor czigánykaravánt tar
tóztatott le s adott át a bűnjelekkel 
együtt a kir. vizsgáló bíróságnak. A 
karavánból a cseudőrség üt kiskorú 
gyermeket adott át a rendőrkapi
tánynak, a ki a gyermekeket 22. 
reggel a munkácsi gy ermek-raen- 
helybe szállíttatta. A szopós gyer
mekek szüleikkel együtt a fogházba 
kerültek A menbelybo szállított 
gyermekek Trokár Máté 4, Ba.og 
Műk ula János I), Balog Maku.a T< rka 
8, Trokár Aranka 5 és Mxkula Tro- 
Kar Gombály 13 év körüliek.

— Országos vásár. A legközelebbi 
országos vasár folyó évi február hó 
7-én és 8 án fog Sátoraljaújhelyben 
megtartatni.

— Lopás. S z é k e l y  Gy ulu hely- 
beli va>uii fékező a rend rKapitány- 
>ágnál panaszt emelt, hogy mialatt 
ő és neje hazulról távol volt, isme
retlen tettes álkulcscsal megnyitotta 
a Fecske-utcai 2 számú házban levő 
lakását és a nyitott sifonból ellopott 
egy női arany nyaklánc t, egy női 
arany gyűrűt, egy férfi arany gyű
rűt, egy darab arany óraláncot, egy
ket tő.-fedelü tuia ezüst órát egy ve
res köves arany gyűrűt. A káro-u t 
feljelentésére a rendőrség megindi 
tóttá a nyomozást és a tetteseknek 
nyomában is van.

— Gázmotorkezelö tanfolyam, a 
kassai m kir. all. felső ipariskolánál 
február hó 1 -jen nyílik meg, mely 
mely március hó közepéig tart. Ezen 
tanfolyam célja, hogy a gáz-, ben
zin, kőolaj- és sseszmótorok szer-ve 
zetével, működésével és kezelésével 
megismerkedhessenek azok, kik ily 
motorokat üzemben tartanak, kezel 
nek vagy kezelni szándékoznak. A 
tanítás heti nyolc esteli órábao megy 
végbe, s ezenkívül nappali órái ban 
gyakorlatok tartatnak, melyek min 
den hallgatóra nézve összesen 12 
árát tesznek ki. A tanfolyam elej n 
fizetendő tandíj 10 kor., a vizsgadij 
ugyanannyi. Beiratkozni lehet hétköz
nap 8— 12-ig és vasárnap 8—10 -ig 
Bővebb felvilágosítást az intézed 
igazgatóságnál szerezhető.

— „A Nyugat" Ignotus, Ostváih 
Ernő és Fenyő Miksa irodalmi s kri 
tikai szemléjének január lö-ik száma 
a következő rendkívül erdekes tar 
tatommal jelent meg; Schüpfiin Ala
dár: Petelei István, Móricz Z-ig- 
rnond : Sararany (Regény VIII). Keru- 
stock Károly : A kutató művészet. 
Nagy Zoltán: Vers. Ady Endre: 
Portus Herculis Mouoceci. Csáth 
Géza: Jegyzetek egy uj rajzgyüj- 
teményrői és a művészetekről. A 
tündér (Misztérium egy felvonás
ban.) F i g y e l ő :  Uj képek (Lengyel 
Géza). Dekadencia (Ignotus;, boká 
juk az éhbért (Ady Endre.) Jézus 
(Lengyel Menyhért) A magyarság 
uralma (Ignotus) Por B rtalan cso
portos képe (Balint Aladár). Kern- 
stock (Bárdos Artúr). „A Nyugat" 
előfizetési Hra . félévre 10 kor , egész 
évre 20 kor. Szerkesztőség és kiadó
hivatal: Vili. Rákóczy-ut 9. 11/7.

FARSANG.

— A függetlenségi kör mu
latsága —  az előjelekből Ítélve 
— rendkívül sikerű lesz. A város 
egész közönsége párt, felekezeti 
és társadalmi különbség nélkül 
erősen készülődik erre a mulat
ságra, amely mindig egyedüli al
kalmas hely volt az ilyen együtt- 
létre De most különösen szük
séges, hogy mindenki résztvegyen 
ezen a mulatságon. Bizonyos ol
dalról kísérletek történnek a bé
kés együttérzés megtörésére, a 
társadalom szétszakítására, mutas
suk hát meg, hogy nem ülünk 
fel az ilyen kísérleteknek, hanem 
továbbra is megmaradunk abban 
a békés, testvéri együttérzésben, 
melyet a függetlenségi kör mu
latságai teremtettek meg társa- 
dalmű nkbán Páholyjegyek már 
csak alig egynéhány kapható 
Landesmann Miksa és Társa 
könyvkereskedésében.

— A sátoraljaújhelyi Katholikus Ol
vasókör 1010 . évi február hó 6 án 
Satora'jaujhelyben a városi színház
ban saját alaptőkéjének gyarapitá- 
sára jótékonvcélu zártkörű táncmu
latságot rendez.

— A Sárospataki Főiskolai Jogász 
egylet 1910. február 5-én, a tapintó-
tézet összes termeiben kabaréval 
egybekötött jótékonycélu táncmulat- 
?*ágot rendez.

— A Homonnai Kaih Kör 1910. évi
február hó (j-án a S -fáma szálló 
termeiben az egyieti alaptőke és a 
toronyóra javara tauez nu atságot 
rendez.

— A sárospataki ref. hí.tanhallga
tók egylete 1910 évi január hó 29--n 
a főiskolai t* rtézet összes termei
ben hangversennyel egybeköti jó 
téknnycé u zártkörű láncraulr* ;ofc 
rendez, melynek a mii sörre .ö- 
vetkező: 1. Prológ előadja 2.
Zeneszóid: t* őadja dr. Végh János 
gyra. tanár. 3 Felovasás: tartja 
Szepessi Pál h hallgató. 4. Vigsza- 
valat: előadja Gombos Ferenc h. 
hallgató. 5. Tárogató : előadja Sü
veges Elek. 6. Énekszóid: előadja 
***. 7. „Petőfi a Hortobágyon". Me
lodráma : előadja Gaál István h. 
hallgató, hegedűn kíséri dr. Végh 
•János gyim. tanár, zongorán Árok- 
hátv Béla és cimbalmon Salacz T i
bor. 8. „Vígan cimbora", előadja a 
főiskolai énekkar.

cs* f*9 kir- U(l*
I  a O L l U l  J  vari szállító vi- 
rágkt r. skedés, Budapest, Vili., Rá
kóczi ut 3. Képes árjegyzéket kivá- 
vánatra díjtalanul küld.

Várandós anyák
erősítő és az erősítéssel egyidejűleg 
üdítő szert találnak a

Gyors és erőteljes butusa meglep 
és gyönyörködtet mindenkit. Bevé
tele kellemes, emésztése könnyű.

Egy kísérlet meg fogja 
Out győzni, hogy az Oa 

/£' S s ,  esetében is mily jótékony 
[A /jO hatasu.

Szoptatás esetében a

Scotí-jéle Emulsió
elejét veszi a bagyadiság- 
nak, bőségesen biztosítja a 
tejet és rózsás és virágzó 

a. Emuinio urcuvá teszi a gyermeket.

módwer vód- a legkiválóbb.
kérjük Etí>' eredeti üveg ára 2 K. 50 f.

( ivpunimbe Kapható minden gyógy tárban

A szerkesztés* rt felelős:
A S Z E R K E S Z T Ő S É  O.

Kiadótulajdonos :
LAN D ESM A N N  MIKSA
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KLEIN GÉZA
| 12531—900. szám.

Árverési hirdetményi kivonat

izénUzlete

ajánlja szoba fűtésre :
I. rendű Porosz kőszén 2 frt. 20 
kr. Szalon kőszén 1 frt. 80 kr. 
Porosz brikett, valamint I. r. gáz
koksz jutányos árak mellett ház
h oz szállítva. — Telefon 64 sz.

m

közjegy, hit. bizo 
nyitvány orvosok 

és magánosoktól ta- I 
nuskodik, hogy

5500  |

mell-karamellák
3 fenyővel 1

Köhögés

A saujhelyi kir. törvényszék mint 
Telekkönyvi hatóság közhírré teszi, 
hogy Körner Vümos és társa végre
hajtatnak Waschitcsek Ferenczné 
végrehajtást szenvedő elleni 300

korona 3 fillér tőkekövetelés és jár. 
iránti végrehajtási ügyében a sauj
helyi kir. törvényszék területén levő, 
Sátoraljaújhely r. t. város határában 
fekvő, a sátoraljaújhelyi 123 számú 
betétben A. I 1—2. sorszám 1904. 
ás 1905. br. szám alatt felvett jó 
szágtestnek a 15. 1 alatti üzv. Bodnár 
Györgyim sz. Bili Verdnika nevén 
álló fele részére ez árverést 3923 

'koronában ezennel megállapított ki- 
j kiálltási árban elrendelte és hogy a 
fentebb megjelölt ingatlanra aj 
1910 évi február ho 23 (huszonhá 
rém) napjanak délelőtti 10  órájakor 
a saujhelyi kir. tv.-szék tkvi ható
ságának árverési helyiségébe meg
tartandó nyilvános árveréseim meg 
állapított kikiáltási áron eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan becsárának 10"ju át, va
gyis 392 kor. 30 fillért készpénzben 
vagy az 1881. évi 00 t.-c. 42. §-ában 
jelzett árfolyammal számított és az 
3181 é\ i november hó 1-én 3333. szám 
a.keit igazságügyminiszti rirendelt t 8. 
§ ahan kijelölt óvadék képes érték
papírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. évi 00. t. c. 170 §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál előieges elhelyezéséről kiáiii 
tolt szabályszerű elismervényt átszol 
gál-jatni.

rekedtség, elnyálká 
sodás, hurut, görcs I 
és fojtóköhögést a | 
legjobban elhárítja. 
Csomagja 20 és 40 fill.

Szelencze 60 fillér.

Kapható :
Widder és Reichard
gyögynzertárátiun és 

Hrabéczy Kálmán
drogériájában.

Sátoraljaújhely ben. 1!>()9. 
czember hó 15 ik napján.

Wielland
kir. Ítélőtáblái biró.

€laöé
egy (hat kát. hó dit) i) legjobb fék 
vé«ü szőlő teljesen felszerelt nagy 

borházzal jutányos áron.

Cilii; e lap kiadóhivatalában.

O S E R S  és BAUER
83a.

kizárólagos motorgyár
WI EN,  XX., D resdner-strasse  81

Magyarországi fióktelep:
BUDAPEST, VI., Podmaniczky -utcza 18.

BENZIN-L0K0M0B1L0S
cséplőszerelvények a legszolidabb kivitelben 

Benzinmotorok. Szivdgázmotorok.
A je le n k o r  legolcsóbb ü e e m e re je  j —j  f i l l é r  ü te m  
k ö lt sé g  óra ló crő n k iu t. 'Jobb saáa telep üaem ben. 

E lső ren d ű  sa o lld  g y á r tm á n y  !
X elv ezó  fize tési feltételek K öltségvetés és árjegyzék ingyen.
Beniinlokoniobiloi, cs<|>l6»rcrt’lvéi>yt ink Ibiink kőiül! n Mi- 
vetkezőknél tekinthetők meg Ilii mben : Ifj. Hohody P fl li, r- 
®zel, .Szabolcs ni. I-aikus Feri néz Felezel. SzeloVs in Jisko 
Mihály Csemernye, Varennó melleit. Diirner Károly Nagyazar 
Oálszéca mellett. Zicglrr Zsigmond Mogyorós, Mondok rael 

lett. Kovács Albert Berenca, Putroha mellett.

■vi d -

SALGOTARJANI
K o s z é  ii h á n y  a R é s z  v é n y  t á r s u l  a t

széntermékei (szobafiitésre és ipari czélokra)

KLÁR és NEUMAN cégnél
Sátoraljaújhely

rendelhetők meg. Ugyanott legjobb minőségű apró és 
durva szemű kétszer mosott kovács szén és koksz 

valamint porosz briket kapható.

Káli-só.^  Superfosfát-műtrágya

TOKAJI BOR
o o o o FÉ L L IT E R E S PALACKOKBAN o o o o

!

í !

S kor.1904. évi 5 puttonos asszű .
1906. évi a sszű ..............................3 kor.
1906. évi édes szomorodni .
1906. évi erős szomorodni .

fill. 
fill.

2 kor. — fill. 
1 kor. 50 fill.

Szállítjuk tetszés szerinti mennyiségben, legcél
szerűbben 5 kilós postacsomagokban. Egy posta
csomagba 3 palack fér, küldjük tetszés szerinti 
összeállításban. Ilyen postacsomag küldésénél sem 
csomagolási, sem póstadijat nem számítunk, bér- 
mentve száliiljuk. — Tegyen prőbarendelést I

A borok királyát, a tokaji bort igy ismerheti meg feltét 
lenül tiszta valóságában a legjutányosabb árakon.

J9i>8. évi szomorodni csak hordókban (!*>—200 literig), 
három minőségben, literenkint 70. 80 és 90 fillérért 

Mintát palackokban küldhetünk.

Dr BÚZA BARNA ORSZ. KÉPVISELŐ
PINCEGAZDASÁGA TOLCSVA T O K A J HEGYALJA

BO B

m

Kiadó lakás.
A Főtéren, a sátoraljauthelyi Takarékpénztár tulaj

donát képező Lefkovics-féle házban az emeleten 3 szo
bából és mellékhelyiségekből álló lakás február lé t ő l  
kiadó.

I O l a j f e s t é s z e t h e z
szükséges kellékek:

u. m. ola/estekek, ecsetek, Jcstővászen, 
m astix jirn iss, Sam asztjirn iss, rccijterpentin, 
I  Z Z  lenolaj, paletta stb. —

nagy választékban kapható
íanöesmami jfíiksa és Társa

könyv-, papír-, iró- és rajzszerkereskeícsében  
Sátoraljaújhelyben.

Nyomatott L m .de-tűnni: Vuki-a és Tantit köuyvuj(rudajöbsu 8átorsijaujliuly.

I>
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