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A képviselőház előtt megteste
sülve állt legutóbb az az állam
férfiul bölcseség és okosság, a 
melylyel most Magyarországot 
kormányozzák. Khuen Károly gróf 
a neve ennek a megtestesült böl 
cseségnek. Amit elmondott, azt 
jó lesz eltenni a múzeumba. Nagy
szerűen fogja jellemezni ezt a zii- 
lött erkölcsű korszakot. Jövő nem 
zedékek fogalmat alkothatnak be
lőle maguknak : micsoda mérhe
tetlen szolgalelkíiség, micsoda ré
mes cinizmus lehetett az, amely 
ezeknek az együgyíiségeknek is 
tapsolni tudott; csak azért, mert 
a kormány padjáról hangzottak el.

Egy hitvány szójáték s egy 
ócska, hazug frázis : ez a Khuen 
kormányzati rendszerének az alapja

Kerestek egy szót, amivel ját
szani lehet. Rendezés. Ez nagyon 
alkalmas. A bolond magyar azt 
fogja hinni, hogy ez megvalósítást 
jelent.

Igazán szép ettől a Khuentől, 
hopy nem vette fel a választási 
programújába az önálló nemzeti 
jegybank rendezését is. Ugyan
ezzel a jóhiszeműséggel azt is 
bátran felvehette volna. Mert hi
szen a mostani banjavaslattal az 
önálló bank ügye is ép úgy van 
rendezve, mint a készfizetés ügye. 
T. i. mind a kettőről lemondott a 
kormány.

Ezek azok az impertinens szó
viccek, amikért minden rendes tár 
saságból kidobják az embert. — 
Khucnnek immár egész raktára 
van ilyen vicces szavakból. A kész 
fizetés rendezése, az általános vá
lasztói jog szabályozása, ; z adó
nemek fejlesztése. Ezekkel a h j- 
lékony szavakkal szemben milyen 
precziz, milyen szilárd kifejezése
ket használ ott, ahol Becsnek van 
valamire szüksége a létszámeme
lés tényleges megvalósítása, a fo
kozott katonai költségek effektiv 
megszavazása. Pedig az lenne iga
zán a jó vicc, a világraszóló, nagy
szerű tréfa, ha a készfizetés ren
dezésére a magyar nemzet azzal 
felelne, hogy ó is vállalja a lét
számemelés meg a katonai költ
ségek rendezését.

Csakhogy persze Bécsben nem 
hajlandók ismerni az ilyen tréfát. 
Ezt csak a szegény magyar gyo
mor köteles bevenni. Ausztria ki
kérné magának, hogy vele igy tré
fáljon Khuen. Ők effektiv harminc 
milliót adtak a választásra, tehát 
effektiv létszámemelést követelnek. 
Punktum. A szóvicceket csak 
tartsa meg Khuen ur a magyar 
nemzet számára. Az lenyeli.

Sőt lenyel még bolondabb tré
fákat is. Például Khuen okosko
dását az osztrák parlamentáriz- 
mus és a készfizetés összefüggé
séről. Mesés okoskodás. A magyar 
nemzetnek egyik magasztos világ- 
történelmi hivatása, hogy őrizze 
azt az osztrák parlamenti alkot
mányt, amelyet 1807-ben ő esz 
közölt ki Ausztria számára. Már 
pedig, ha most ragaszkodunk a 
készfizetéshez, az. osztrák parla- 
mentárizmus jutott volna bajba 
Mert az osztrák parlament több
sége nem akarja a készfizetést, 
ha tehát azt ott mégis erőszak
kal megcsinálják, megbukott volna 
az osztrák parlamentárizmus.

Egész más viszonyban van 
pl. Ausztria a mi alkotmányunk
hoz. Nálunk is még harmadéve a 
magyar parlament többsége nem 
akarta a közös bankot s igy vi
lágos volt, hogy ha a közös ban
kot erőszakolják, a parlamenti 
alkotmányunkon esik csorba. De 
Ausztriának semmiféle erkölcsi 
indoka nem volt arra, hogy ez
zel törődjék s emiatt elálljon a 
közös bank követelésétől. Mert 
a magyar parlamenti alkotmányt 
nem Ausztria eszközölte ki, azt 
mi nem az osztrákok jóvoltából 
kaptuk, Ausztria tehát semmiféle 
apai kötelességeket nem tartozik 
érezni a magyar parlumentáriz- 
mus iránt. Ő nem köteles az 
apasági viszonynál fogva őrködi i 
azon, hogy a magyar palamenti 
alkotmány össze ne törjék s nem 
köteles ezért lemondani a közös 
bank követeléséről.

Mi azonban tényleg erkölcsi 
kényszerhelyzetben vagyunk. Ha 
mi valami jogunkat követeljük, 
Ausztria csak ennyit mond: ak
kor én inkább eltöröm az alkot
mányomat, amelynek pedig ti 
vagytok az apja. S erre mi rög
tön engedünk, hogy a mi gyer
mekünket, az osztrák alkotmányt 
el ne törjék az osztrákok

így aztán mindig szegény Ma
gyarország az az okosabb, aki 
enged. Pedig erre is van ám a 
németnek egy helyes közmon
dása : was ztt viel, ist ungesund. 
Megárt ez az okosság. Nem bír
juk sokáig.

No, de megbiztat Khuen : az 
okosságunknak meglesz a jutalma, 
Bizonyára hálás lesz érte Ausz
tria. Ennyi jóságért nem marad
hat el a hála Az a közismert, az. 
a történelmi nevezetességű osz
trák hála, amiről Miklós cár be
szélt, mikor a kri i i háborúban 
Ausztria, hálából azért, hogy öt 
évvel azelőtt segített neki a ma
gyarokat eltiporni, ellene fordult. 
Megállt Varsóban Szobi eszky 
szobra előtt — aki Becs felmen- 

L a p u n k  m a i

téseért szintén bőven élvezte va
laha az osztrák hálát — s azt 
mondta: i ti durak, i ja durak 
Te is bolond voltál, én is bolond 
voltam.

llát csak hallgass Khuenra, 
magyar nemze'em s a hála re-l 
inényében add meg Becsnek a 
közös bankot, a létszámemelést, a ] 
százmilliókat. A végén aztán majd I 
elmondhatod Miklós cárral: én is 
bolond voltam

A tiozakerületi
ev. püspökség.

Egyházi értekezlet 
Sátoraljaújhelyen

A tiszai egyházmegye jelöltje:

Terray Gyula.
Az ev. pü&pükválasztás mozgalmai 

a pótválasztás következtében újból 
m-gindu tak a tiszai egy házkerület- 
ben. Az első választáson tudvalevő 
lég Geduly Henrik egyházkerületi 
főj“gyzö, nyíregyházi lelkész és 
utaea Terray Gyula rozsnyói lelkész 
kapták u legtöbb szavazatot. E két 
jelöltnek majdnem egy tormán hatal
mas tábora vöt ,  aminthogy mind
kettő egyaránt megérdemli kiváló 
egyéniségénél fogva a díszes egy
házi méltóságot.

A választás ügyében körülbelül 
döntő fontosságú értekezlet volt teg
nap íSv.oraljiuijhelyen. A tiszai egy• 
házkerület egyik legnagyobb egy
házmegyéje : a tiszai egyházmegye 
tartotta értekezletét, hogy megálla 
podjék valamelyik jelölt mellett való 
állásfoglalásában. Az egyházmegye 
34 szavazatot képvisel, maguk az 
értekezleten jelenvoltak pedig mint
egy 20—22 szavazatot képviseltek.

Az értekezleten Materny Lajos 
debreceni főesptres elnöklete alatt 
jelen voltak

a -óidéiról: Bortnyik Gy örgy ales 
peres (Kölese), Lóri:.ez György kör- 
l. ikész (Merészpatak), Varga Márton 
(Tokaj), Róthfuchs János egyház- 
tulügy e ő (Toi.ai), Sziávy Dezső eg \-  
liázfeiügyelő (JSzatiuár) és Duszik 
Lkjos kikész (Szatmárnémeti),

Sátoraljaújhelyről: lián seb Dezső 
műszaki főtanácsos, egyházfelügyelő 
Eiserth István kir. főügyész helyet 
tus, egy luztunácsos, llrabéczy Kál
mán egy ház Loudnok, Mispál József 
í gy házi tanácsos, dr. Szirma) István 
vm, i. főügyész, egy házi ügyész és 
Dómján Elek helybeli ág. ev. lelkész.

A paróchián megtartott értekezlet 
beható tanácskozás után nagy több
séggel Terray Gyula jelöltsége mel
lett döntött. Tokaj kivételével az üsz- 
szes egyházak, meLtk tegnap itt 
képviselve voltak Terrayra fognak 
szavazni s Írásbeli tudósításaik sze
rint ugyancsak ideliuznak azok az 
egyházak is, melyek a tegnapi érte
kezleten nem .képviseltethették ma
gukat.

A tiszai egyházmogyo áilásfogla- 
lásának unná nagy
H ' / á n i n  4  o l d a l ,

mivel ebből az egyházmegyéből az 
első választáson Materny Lajos kapta 
a legtöbb szavazatot s igy a most 
már Terray jelöltsége mellett levő 
egyházak majd íem mind uj erőssé- 
gck.

Harmadszor!
Ki ad többet?

Az ipartestület székházát 
bírói árverésen 65000 ko
ronáért eladták.

A méltó belejezés.
Az ipartestület szégyenletes, szo

morú válsága, melyet az egykori ve
zetők gyönyörű gazdálkodása idé
zett f» l, a méltó befejezés felé közeli* 
dik. Egyelőre anuyi már megtörtént, 
hogy a sok vihar magjaként szere
pelt híres ipartestületi székhazat el
árverezték.

A mai, szerdai napra kitűzött ár
verést az ipartestület legalább 30 
nappal szerette volna elhalasztaui, 
rémé.ve, hogy ezalatt talán megér
kezik a kormány megváltó segélye, 
vagy valami más csoda történik, 
ameiy még va’arni kedvező fordu
latot idéz elő. Az elnökség kérésére 
maga az alispán is közbenjárt a hi
telezőknél s ezek, köztük a nagy
szebeni bank is, mindannyian bele 
is egyeztek a halasztásba, csupán 
Klein Izidor helybeli építész nem 
fogadta azt el, aL i váltó-zsiró révéu 
27000 koronáig vau érdekelve.

Miután Klein az árverés raegtar 
tásához, nem járult hozzá, ez ma dól- 
«lőtt 9 órakor végbe is ment. A 
szék házrucsak he ten licitáltak : maga 
Klein Izidor és Rakovszky Sándor 
helybeli szobafestő, aki óSooo koro
nás ajánlatával az árverésen győztes 
is maradt.

Igeu érdekes részlete a dolognak, 
hogy a székhazat épen Klein Izidor 
építette 72000 koronáért, most pedig 
<14500 koronánál többet nem Ígért 
ért;.

A <15000 korona vételárnak a hi
telezőnek között való szétosztása 
ut ül az ipartestüietnek még mint- 
. gy 20000 korona adóssága marad. 
Hogy ezzel mi lesz, az még a jövő tit
ka, ép úgy mint az, hogy hova költözik 
most az ipartestület, amely valószí
nűleg nem lesz képes az uj háztu
lajdonos által kívánható házbért 
megfizetni, — do amelynek viszont 
a hirtelen elköltözés is igen nagy 
nehézségeket okoz majd.

— február 22.

Székely dr. interpellációja. Annak
az interpellációnak kapcsait, mely az 
újhelyi városházán elhangzott, lap- 
vezérünk, mint aki szintén szerepelt 
a keresztényszocialisfa bál védnökei 
között, a következő nyilatkozatban 
ismerteti ez ügyben elfoglalt állás
pontját :

Meglepetéssel olvasom, hogy a 
legközelebb múlt városi közgyű
lésen interpelláció intéztetett a«
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polgármesterhez, miért fogadta elltainak s azután elutasítottuk ma- 
a »Keresztény Szociális Egyesület* gunktól az égés* doh ot, mert úgy 
táncmulatságának védnökségét. találtuk, hogy Latzkó 

Akadályozva valék azon köz- l. még a mai napon sem tekint 
gyűlésen jelen lennem, különben [iető normálisnak, 
ín  iai feleltem volna ama. bár nem 2. a tébolvdában való visszatat- 
hoMam intéaett kírdosre mert én .s tásábli| sera^ ÍK.-.peI1 nem károsodott, 
elfogadtam annak védnökséget és , . ,
aláirtani ! A szerencsétlen ember vallási or

Aláírtam pedig — anélkül, hogv ! jöng"'be í szenvedett és szenved 
eg>ébként a keresztény szociális- tn,n .n valoazinüseg szerint m**g 
ták programrajával szolidaritá-t ,á* — Annak idején víziókat
vállalnék, — azért, mert az ivén is atott» _ saját „látta
ki volt fejezve, de szóval is 
goztaták a nálam járt küldöttség 
tagjai, hogy ők ellensúlyozni akar
ják amaz úgynevezett szocialisták 
mül ödését. akik a hárora>zinü nem
zeti zászlótól elszakadva, hazát nem 
ösraernek és azokat a hazafisaghoz 
visszaakarjak hódítani.

Reményiem, hogy ilyen nyilat 
kozat után interpelláló barátom 
csak helyeselheti tettünket.

Matolai Etelt.

A KÓRHÁZ

SAJTÓPERE
két szociálista lap ellen.

Bonyodalmak
e g y  va llás i  ö r j ö n g ő  k ö rü l .

Bolond vagy
nem bolond ?

A „Kassai Munkás“ cimii szoc'ál- 
demokrata hetilap s ennek nyomán 
a budapesti „Népszava* az elmúlt 
héten súlyosan támadó cikket kö
zölt a satoia jaujhelyi küzkóiház el
len. Mi, akik az ügyet épen fősze
replője előadásából tüviről-heg\ ire i - 
merjük, mindjárt hozzátehetjük azt 
is, hogy e támadások amilyen alap
talanok, ép olyan lelkiismeretlenek 
és könnyelműek is.

A közlemények egy Latzko Andr.L 
nevű abauj toruaraegyei ember a d- 
tólagos „kálváriáját4* mesélik el. Lzt 
a Latzkót hatósági bizonyítvány alap
ján vették fel, mint ön- s közve
szélyes őrültet az újhelyi közkórház
ba. Itt volt vagy 4 hónapig, mig 
nem egy napon, Chudozszky M r dr. 
igaz. ató-főoivos szabadságideje a'att 
Nyomárkay dr. helyettes igazgató 
kibocsátottá. Ezek a tények, ezek 
mellett azonban Latzkó s az ő elő
adása nyomán a két említett lap azt 
is állítja, hogy Latzkó már jóval 
szabadon bocsátása előtt teljesen gyó 
gyűlt volt, csupán Chudovszky dr 
tartotta őt vissza, nem tudni mi ok- 
bó1, a kórházban. Mikor aztán az 
igazgató szabadságra ment, — inon- 
iák az idézett cikkek, — ükkor 
Latzkót egy nap alatt kibocsátották, 
miután hozzátartozói egyszeri köz 
benjárásérl 1000 korona honoráriu
mot adtak dr'. Holló Andor helybeli 
ügyvédnek. Végűi hozzáteszik, hogy 
Laukónak a kórházban való jogta
lan visszatartása miatt nagy anyagi 
veszteségi i voltak.

Ezeknek a dolgoknak nogyrésze 
— mindaz, ami a kórház reputáció
ját érinti, — szemenszedett valót
lanság és a cikkek szerzői — akik 
egv elmebeteg ember lázas meséinek 
csodálatos felületességgel helyet ad
tak, — alaposan meg is fogják ütni 
a bokájukat. Chudo'eszky dr., mint az 
•Erzsébet* közkórház igazgatója a 
cikkek megjelenése után nyomban 
mtginditotta a sajtópert s bíróság elé 
állítja a könnyelműen vádaskodókaf.

Latzkó András, mielőtt a kassai 
lapokhoz fordult volna, először a 
ft  u írttá. i 11 i
fel, pana.-zával. Mi lelkiisim retesen 
meghallgattuk az ő részletet elbe- 
•léiéfét, majd utánajártunk ada.

szent Józsefet lábon járni*4, aránylag 
elég szegény ember létére egyik vá
rosból a másikba utazott, hogy* kü- 
iürabüző templomokban gyónjon, 
minden igaz ok nélkül folytonosan 
öngyilkossági tervekkel foglalkozott 
stb. >’!>. A korházi keaelét hihető* 
lég sokat javított állapotán, de még 
most is vallási rajongó benyomását 
kelti. Hogy egyebet ne em'itsünk, 
nyakkendőtű gyanánt egy valóságos 
olajfestmény t visel, amelyen vallásos 
tárgyú képek vannak elhelyezve. 
Előadása zavaros, nehézkes, szóval 
seramiképen sem mutat normális 
embert.

Ami végül abbeli ál.itá-át illeti, 
hogy ő kizárólag a tébolydában 
való fogvatartása miatt veszteit el 

g á i  ; r • meggyőződ
tünk arroi, hogy ez**k*?t a pereket 
tuindenképen elvesztett** volna.

A ■ érdi késnék ígérkező tjtőper 
tárgyalásin Chudovszky M r dr 
k* rni fogja, hogy Latzkó elmebeli 
íi’apotát az igazságügyi orvosi ta
nácscsal vizsgáltassák meg.

Megtartották f. hó 18-án a 
vármegyeháza nagytermében.

Ujbely társadalmi életére fontos 
kihatású mulatság zajlott le rnese- 
szi rü pompával szombaton este a 
vármegyeház nagytermében. Egy 
estére ledőltek azok az eiős válasz 
falak, melyek városunk társadalmat 

kfelé taglalták különféle szempon
tokból. Nem mondunk — azt hi-z- 

k — nagyot, ha kijelentjük, hogy 
városunkban az utóbbi időben ru* g 
szűnt minden társadalmi é'et. Az 
embtrek kasztokra tagolva élték 
unalmas egyhangúságban napjaikat 
és ha akadt is itt-aiuott egy egy 
elevenebb, zajosabb rau atság, az 
csak egy tarsada mi rétegnek üssze- 
jövetelet jelentette. A felekezeti és 
rangkülöubség tejesen szétválasz
totta egy má>tól az embereket és az 
összejövetelek, muatságok csak még 
inkább hozzájárultak a szétvonáshoz, 
az egy más kerüléséhez, az osztály- 
küuiinbs^gek erősebbé tételéhez.

Eornszek H la törvényszéki elnök 
érdeme, hogy megoldotta a nagy 
problémát és egy kedves, vig, fesz- 
télén mulatság keretében összehozta 
városunk társadalmát felekezeti és 
rangkülönbzóg nélkül. A Páratlanok 
Hálj i volt írre a legjobb alkalom. 
A li.talok mulatni vágyását hasz
nálta ki Eornszek 13 *la arra, ho m 
megvalósítsa azt, amit eddig kivi
hetetlennek tartott mindenki. Es — 
el kell ösmernünk — ez sikerült ia 
neki. Az ő köztiszteletben és köz
szeretetben álló egyénisége győzött 
az ósdi társadalmi felfogáson és feb
ruár 18 án egy kedves, vig éjszaká
ban egybeforrott társadalmunk, 
hogy ezuuinra >. ép egyetértésben 
éljenek egy ma a.»l, kivetve maguk 
közül mindazt, ami ellentéteket bá- 
uaszt, ami szétválaszt.

*

E- most a mu’atság sikeréről kel 
lene beszámolnunk. De hol vegyünk 
annyi szint, annyi kedves jelzőt, 
mellyel ezt a páratlan sikerű mu
latságot a maga igaz valóságában 
iefestsük. Az ezeregyéjszaka csu
dálatos varázslatait juttatta eszünkbe 
ez a rou atság a maga igazi pompá
jában. O i vármegye házunk immár 
Kopott székhaza, mintha újjászüle
tett vo na, Bájos leánykozek valósá

gos paradicsommá varázsolták a sok 
vihart látott közgyűlési termet. E 
minden fény, minden pompa között 
a legszebb, a egelragadóbb volt az 
a di>zes hölgy koszorú, amely ezen 
a mulatságon egybesereglett, hogy 
egy felejthetetlenül kedves báli éj
szaka keretében kivegye részét a 
farsangi élet vidámságaiból.

A jelen volt hölgyek névsora a 
következő :

Dókus Gyuláné, Göllner Irén, dr. 
Rosenthal Sundorné, Demjén Zol- 
tánné, Ambrózy Nándin, Ambrózy 
Margit, Meczner Gyuláné, Walther 
Lászlóné, Walther Didy, Gortvay 
Aladarné, dr. Bessenyey Z-móné, 
Wieiand Lajosné, dr. Friedmann Ar- 
minné, dr. Hornyay Béláné, Szesz- 
!ér Ódon né, dr. Haas Bertalanné, 
Haas Elza, dr. Adriányi Béláné, Ru- 
dali Izraelné, Rudali Erzsiké, dr. Le 
geza Jánosné, dr. Ligeti Józsefné, 
Ligeti Ida, Molnár Leona, Nagy 
Albertné, Kossuth Jerne, Weinber- 
ger Davidné, Weinberger Blanka, dr. 
Btrger Józsefné, dr. Reichard Sala- 
monné, Reichard Ilona, Hönsch De- 
z>őné, llönsch Maca, Davidovits 
Adolfné, Davidovics Edit, Davido- 
vics Rózsi, Székely Elek né, Székely- 
Maria, M ezoer Ilona, Putti Mici, 
Bautel R >za. Czakó Ignáczné, dr. 
K ein Károly ii*1, Csuka Margit, dr.
I’ uh AlajosH*’, dr. Molnár Jánosné, 
dr. Kovaliczky E'ekné, Kovaliczky 
Sasa, Kovaliczky Margit, Pintér Ist- 
vánné, Nagy Albertné, dr. Kabina 
Gézáné, Lakatos L^nke, Juhász Elza, 
Markovics IVrka, Farkas Audorné, 
Lakatos Gy ű áué, Markovits Mik
sán**, Isépv Edith. Isépy Istvánná, Fa
ragó Sándorné, Nyomárkay Ödönné, 
Nyomárkay Annus, Steinhőffer Sán
dorné, Szikszay Lonka, D ókus Lász- 
ióné, Szakácsync Rudó Jo án, So
mogyi Ilonka, Semsey I onka, dr. 
Behyna DezsŐné, Jakabovics Irrai, 
Matolay Ida, gróf Festetich Czibi, 
Prihoda Kató, Bernáth Aladárnéi 
Brüll Miksádé, Omasztlia Sándorra*, 
Bu'yovssky Gusztáváé és leány

nek eltartását a férj, illetve a szülő, 
vagy a gyermekeknek más közeli 
rokona biztosítja. A bevándorlási 
törvény rendeléséhez képest a leg
több esetben visszautasítják azokat 
a tizenhat éven aluli gyermekeket, 
akik nem a szülőikkel, vagy szülőik 
egyikével vándorolnak ki.

RENDŐRI

SZENZÁCIÓK
Régi bűnök, 

tűz, ver,
halál.

Két nap

Weílau t K írolynó, 
Rolkó Etus.

RoLó Jolán,

Está 9 órakor ke 
síg, de mar egy

zdődütt a mu’al- 
félórával előbb 

szinüUig mogtü.tötte a mulatni vá 
gyók »• rege a nagytermet. Es árui 
kor Magyam híres debn ceni zene 
kara rázendít tt az első csárdásra 
mintha életre kelt volna minden j 
teremben. A párok táncraperdiiUeli 
és ropták valami csudálatos hévvel 
ezt a vért forraló, tüzes magyar 
táncot. De hasonló hévvel táncolták 
a fiata'ok a többi táncokat is fárad
hatatlanul, kedvesen. Egész éjj 
egy percre sern lankadt a kedv, egy 
percre sem maradt abba a tánc, 
melyet méltóképen fejezett be a co 
tiliion, Vakus Gyu’a alispán ügyes 
ötletes rendezése mellett.

Ez a hét mozgalmasan indul a sá
toraljaújhelyi rendőrségnek. Két nap 
rendőri esem ényei.- egy régi betörés 
ügyében nyomra találtak, egy vak
merő lakásfosztogatást felderítettek, 
a Lyócsa-malom mellett tűzvész 
pusztított s egy szerencsétlen ember 
beretvával gyilkolta meg magát. 
Ekkora városkában épen elég rendőri 
esemény két napra. Az esetek sor
rendben a következők :

— febr. 18.
— A belügyminiszter Zemplénmegyó- 

hez a kivándorlásról A belügyminisz
ter az amerikai bevándorlás tárgyá
ban körrendeletét bocsátott ki, amely 
a napokban érkezett meg Zemplén- 
var negye alispánjához: Ebben 
belügyminLzter hivatalosan közli 
dekeltek kel, hogyas Egy esült Államok 
Eílis Izland belépő állomásának fő
nöke a bevándorlás korlátozása te
kintetében újabb szigorított intézke
déseket foganatosított s ezen intéz
kedések következtében a múlt évben 
m-ir több ezer kivándorlót akadályoztak 
meg a pa> traszállásban s kény szeri 
tették őket a visszautazásra. A rai- 
niszter^érintett körrendeleté szerint 
mindenekelőtt figyelembe veendő az, 
hogy az amerikai bevándorló-biztos 
szigorúan ügyel orra, hogy csak ép 
és teljesen munkabíró egyének nyer
jenek az Egyesült államokba bebo
csátást. A bevándorlási biztos szi
gorúan megköveteli továbbá, hogy 
a kivándorlónak partraszálláskor z 5 
dollár legyen a birtokában. Kivételt 
csa a feleséggel, v»lair;nt oly kis
korú egyénekkel szemben tesz, akik

GrUnspan betörője: 
Belyus.

S c h m i (1 t Lajos rendőrkapitány 
az ifj. B e l y u s  Andrástól elkobzott 
nagymennyiségű ékszert ismételten 
alaposan átvizsgálta s a2ok között 
több olyan dolgot is talált, amelyek 
nem a Rude-féle betörésből származ
tak. Felmutatta ezeket G r ü n  s p a n  
Áron Rákóczi-uti órásnak, akinél két 
évvel e előtt törtek volt be s Grün- 
span határozottan kijelentette, hogy 
ezeket az ékszereket tőle rabolták 
el. Ilyen képen kiderült, hogy az 
annak idején nagy feltűnést keltett 
s ruindezideig kiderítetlenül maradt 
betörést is Bely us követte el, ki ez 
alkalommal mintegy 1500—2000 ko
rom értékű ékszert zsákmányolt. 
Most aztán o miatt is folytatják el- 
eno a büntető eljárást.

Id. B e l y u 3  Andrást különben, 
ikit a fia bűnében való részesség 

gyanúja miatt szintén letartóztattak, 
a bíróság a napokban szabadlábra he
lyezte.

A vm. főügyész’ téli kabátja.
Kellemetlen meglepetés érte a ruult 

hetekben dr. S z i r iu a y Istvánt. 
Zempléniuegyenépszerü t. főügyészét. 
Vakmerő besurranó tolvajok lakása 
e.őszobájából ellopták értékes télika- 
bálját. Az újhelyi rendőrség körözé
si re most a kassai rendőrség két is
mert miskolezi lakásfosztogató tolvaj 
személyében elfogta Szirmay dr. tol
vajait. l ’gyanezen napon, tegnap az 
újhelyi rendőrség megtalálta a téli 
kabátot is, melyet a tolvajok egyik 
helybeli zálogházba írattak be* a 
francia nyelv elsajátítása céljából.

Tűz a malom mellett.
Ma reggel ü óra tájban a M a n n ó 

Lajos tulajdonát képező volt Lyócsa- 
roalora melletti istálló zsindely fedele, 
eddig ismeretlen okból, — de alkal- 
uasint gyújtogatásból, — kigyuladt.
\  tűzoltóság a tüzet, amely pedig, 
ha átterjed, igen veszedelmessé vál
hatott volna, nagy erőfeszítéssel, ha
marosan eloltotta. A kar nem nagy, 
azonban egy ló, — még mielőtt a 
tűzoltók kiértek, — az istállóban a 
nagy füsttől megfulladt.

Öngyilkosság beretvával.
h e k e t e Adám, aki a városnál 

mint utcaseprő volt alkalmazva, teg
nap délfelé lakásán beretvával el
metszette a torkát. Az öngyilkossá
got haiuar észrevették s S z e p e s s y  
Arnold dr. városi főorvos kevéssel 
utóbb megjelent a halálra szántom- 
térnél, de már nem segíthetett ; a 
zeroncsótlen, aki rettenetes sebet 

ejtett magán, pár perc alatt elvér
zett. Szörnyű tettének oka állítólag 
családi viszálykodás,
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A
HEGYKÖZSÉG

MEG A

F Ő I S P Á N
A RENDÜLETLEN 
KÖZADÓS.

Alázatos kérvénye

Meczner Gyula tn, k it. főispán 
és nagybirtokosnak (lakik : SA 
toraljaujhel) ni)

2 f i t .  40 kr.
elengedi se ii án t.

*
A Felsőmagyarországi hírlap  leg

utóbbi közlése, mellyel megállapí
tottuk, hogy köztartozásairól liire> 
főispánunk a sátoraljaújhelyi hegy
községnek évenként járó csekély 
adóját már tizenharmadik eseten 
deje semmi módon nem hajlandó 
megfizetni, élénk visszhangot keltett 
a hegyközségi birtokosok között. 
Ezek a birtokosok már évek óta a 
legnagyobb bosszúsággal nézik, hogy 
mig közölök a legszegényebb etnbe 
ren is, mihelyt 2—3 évi járulékkal 
hátralékban marad, akár végrehaj
tás utján is behajtják, — aminthogy 
be is kell hajtani, — ezt a köztar 
tozást, addig Meczner Gyula, a nagy 
birtokos főispánon évtizedeken át 
sem lehet bevasalni a két hold par
lagja után járó nehány hatost.

Most, hogy a főispán legújabb 
köztartozási kalamitása nyilvános 
ságra került hitelesen közölték ve
lünk ennek az ügynek humorosan 
viszonta; ságos előzményeit, amelyek 
jellemzően mondják el miképen akart 
a főispán a hegyközséggel szemben 
való kötelezettségétől szabadulni. 
Leírjuk ezt a dolgot is, részint kezdő 
közadósok okulására, részint azért, 
mert a hegyközségi tagok naivabb 
része még reménykedik abban, hogy 
a főispán a nyilvánosság hatása 
alatt végre mégis csak fizetni fog. 
Mi ugyan a magunk részéről eny- 
uyire optimisták nem vágjunk.

Három évvel ezelőtt, — hogy, 
hogy nem, — nagyon szorongattak 
már Meczner Gyulát azért a csekély 
9 ovi hátralékért. ("Akkor még csak 
9 évről volt szó.) A főispán ekkor 
az ő ilyen esetekben megszokott 
módszeréhez, — (tásd különösen: 
sárospataki köztartozások) — folya
modott •• megpróbálta lekérvényezni 
azt a kis pénzt. Igen siralmas, pa
naszos hangú kérvényben folyamo
dott a hegyközséghez, engednék el 
neki az évi 4 korona 80 filléreket, 
mert az a föld, mely után e járu é- 
kot kivetették, nem ér semmit, hasz
navehetetlen parlag, amelyből neki 
egy krajcár haszna nincs. Csak nem 
kívánják, hogy ő még ráfizessen 
arra a terméketlen sivár földdarabra ?

A hegyközség közgyűlése élénk 
derültséggel vette tudomásul, hogy 
Meczner Gyula, egy ilyen gazdag 
nagyur le akar kérvényezni 24 hatost. 
A legtöbben tudták is, hogy a dol
gok nem egészen úgy állnak, amint 
azokat a főispán az ő beadványában 
elsírja s ha valami közönséges em
berfiáról lett volna szó, \ alósziuüleg 
hamarosan napirendre is tértek volna 
a kérelem fölött. No de hát, a főis
pán mégis csak főispán, kiküldöttek 
tehát egy bizottságot, hogy vizs
gálja meg alaposan, miben is áll annak 
a 2 hold 938 négyszögöl földnek a 
dolga.

A bizottsági vizsgálat megállapi 
tóttá és leszögezte, hogy Meczner 
Gyula siralmai töviről.hegyire alap
talanok. Az a földecske egy egészen 
jóképű, tisztességes kaszáló-rét, a 
melyet a főispán bérbeadott, s a

I melyért ivenként 6o koronákat vasal 
I be a bérlőtől.

Persze, ráírtak megint a főispánra 
| hogy fizessen. Ő pedig az Írást el
tette s azóta a füle botját se moz
gatja. Neki ugyan irkálhatnak a jövő 
milleniuraig. Végrehajtást vezetni 
ellene a hegyközség eddig mégis 
csak restellt, de ugylátszik, előbb- 
utóbb ennek is csak az lesz a vége 
mint a sárospataki ügynek.

—-»-• ■ — -■ —. 

H Í R E  k .

f á m n á l  s lá g e r e .
— Tea-estély, tom bola, tánc. —

A hivatásszerüleg mindig szuperlati- 
vuszokban utazó báltudósitó Igazán za
varban van, mikor igy a farsang vége 
felé egy valóban nagyszabású, minden 
izében szenzációs báli mulatság eljö
vendő gyönyörűségeihez kell, hogy jel
zőket keressen. Különösen ennek a 
farsangnak a végén, amelyen egymást 
kergették a nagysikerű vigalmak s amely 
ugyancsak próbára tette a legroutiniro- 
zottabb báli referenseknek rózsás szí
nekben és mámoros hangulatokban tob
zódó, avatott tollát is. Most, amikor 
már legalább egy féltucatszor meges
küdtünk, hogy „ilyen ragyogó, bűbájos 
tündéri mulatságot még nem látott a 
világ", — mit írjunk most a farsang végén 
a láncok báljáról, amely minden jel sze
rint még ragyogóbb, még bűbájosabb és 
még tündéribb lesz, mint a milyeneket 
eddig látott a világ!

Nem is bocsátkozunk bele ebbe a 
meddő kísérletezésbe, hanem egyszerűen 
és — ha szabad e szót a lányok báljá
val kapcsolatosan használni: — ridegen 
csak a tények elmondására szorítkozunk.

A rendezőség előkészületei olyan ará
nyokat kezdenek már ölteni, hogy eh
hez képest három nagyhatalomnak egy 
világháborúra való készülődés egysze
rűen gyerekjáték. Egyik pompás ötlet a 
másik után merül fel, az est műsora 
egyre bővül; mindaz, amit a női kedves
ség. a lányos báj és asszonyi raff-néria 
a tudomány mai színvonala mellett pro
dukálni tud, együtt lesz ezen a mulatsá
gon, hogy [minden résztvevője előtt fe
ledhetetlenné tegye a lányok március 
4-ki estélyét.

A thea és a tánc közben tombola is 
lesz s megállapíthatjuk, hogy ez a tom
bola gazdagságra vetekedni fog az 
utóbbi évtizedek legnagyobb tárgysorsjá- 
tékaival. Ma az ember nem ismerné az 
újhelyi lányokat s különösen a leány
egyesületi bál bájos rendezőit, egyene
sen el kellene szédülnie annak a kin
csesháznak láttán, amit ezek a lányok 
a tombola céljaira összeszedtek. Hat- 
száznál több értékes nyereménytárgy 
van már eddig együtt ; gyönyörű zsák
mánya annak a kedves, kellemes és a 
a szó legszorosabb értelmébeu • . hódító“ 
hadjáratnak, melyet alanyok a jótékony
ság nevében a [vagyonos osztály ellen 
intéztek.

A vezérkar tevékenységét, melynek 
élén acsudálatosan fáradhatatlandr. Haas 
Bertalanná áll, egyáltalában nem lehet 
leírni. Ezt majd az eredmény fogja méltó
képen illusztrálni; az eredmény, amely- 
nem lehet más, mint egy netedhétor- 
szágra szóló mulatság, a bálok bálja, 
más szóval : a lányok bálja.

—  Föesperes-ós felügyelő választás.
Szombaton bontották fel Miskolcon 
a hegyaljai ág. hitv. eV. egyházmegye 
főesperesi és felügyelői állására el
rendelt szavazás folytán beérkezett 
szavazatokat. A szavazás eredménye

elére látható volt. A főesperesi ál
lásra most is egyhangúlag választót 
ták meg Turóczy Pál eddigi főespo- 
rest, a felügyelői állá>ra ugyancsak 
egyhangúlag — ezúttal már hatod
szor — Had vány István kir. taná
csost, egyházmegyei felügyelőt.

— A Kazinczy-Körböl. Szombaton 
oste a Kazinczy-Kör igen szép száinu 
közön ég olőtt felolvasó-estélyt ren
dezett. A felolvasásra „A budapesti 
Vasúti és Hajózási Club", raelylyel 
a Kazinczy-Kör ez irányban érint
kezésbe lépett, dr. S e n ti Ottó raáv. 
segédtiikárt kérte fel, aki a megbí
zást szives készséggel el is vállalta. 
Senn dr. felolvasása tárgyául Egyp- 
tomról szoló érdekes útleírását vá
lasztotta. Közbejött váratlan akadá
lyok miatt azonban ő maga szomba
ton nem jöhetett le s igy helyette 
dr. S e n n y e y Ernő raáv. segéd- 
titkár olvasta fői dr. Senn Ottó él
vezetes, tanulságos munkáját, ame
lyet sikerült vetített képek tarkitot 
taU. A közönség igen barátságosan 
fogadta a felolvasást.

— A vandortárlat. Az Országos 
Magyar Képzőművészeti Társulat az 
alábbi levelet intézte hozzánk :

A Felsőmagyarországi Hírlap 
Tekintetes Szerkesztőségének 

Sátoruliaujhely.

Társultunk múlt évi vándorkiállí
tása befejezést nyervén, elengedhe- 
tetli ti kötelességünknek tartjuk, hogy 
a Tekintetes Szerkesztőség támoga
tá st  megköszönjük.

A kiál itás kitűnő végeredményét 
ugyanis annak a lelkes felkarolás
nak is tulajdonítjuk, tnelylyel az 
egyes városok sajtója a magyar tnü- 
vé.-zet ügyét magáévá tette.

Fogadja ezért a Tekintet s Szer 
kcsztoség Társulatunk s a magam 
őszinte köszönetét.

Budapest. 1911. február hó.
Kiváló tisztelettel 

Andrássy Gyula 
elnök.

— A városházi csendélet. Az a is
pán Bogyay Béla közigazgatási taná
csos beadványához képest, melyben 
Bogyay önmaga ellen fegyelmi vizs
gálatot kért, 1 1r«*ndtí!to ezt a fegyel
mit. Fát kas Andor polgármester i l
leti az alispán n< tn rendelt el vizs
gálatot. A polgármester és a taná
csos különben most a sajtó utján is 
igen éles hangú nyilatkozatokban 
támadnak egymásnak.

— Tokavidéki gazdasági vasút A 
napokban kérte meg Berkovttz Jó 
zsef miv. nyug felügyelő a Tokaj- 
\idéki gazdasági va>utra az előmun
kálati engedélyt. A Tok »jvidéki gaz- 
dis gi vasút három vonatból állana; 
egyik Tokajból kiiitdu'va Tisza'a- 
dány, Tardoss, Csobaj, Báj. PtrhUgy, 
Taktakenóz községek érintésével 
Szelep ányáig vezetne. A m i-ik vo
nal Tokajból kiindulva a közúton 
Hakamazig és onnan Balsáig vezetne ; 
a harmadik pedig ugyancsak Tokaj
ból kiindulva a bodrogkereszturi kő 
bányákig mtnue. E vasút létesülése 
elsőrangú érdeke úgy ennek a vi
déknek, mint Tokaj városának.

— Az cllenörválasztas. Dókus Gy ula 
alispán március hó 13 ára hívja össze 
Ljhely város képviselőtestületét, hogy 
az Arnothfalzy Emil pénztárossá vá
lasztásúval megüresedett ellenőri ál 
lást a közgyűlés választás utján be
töltse.

— A Szabad Lyceumbol. E hó
19 én, vasárnap, Gyulai Károly pol
gári leányiskolái igazgató tartott 
előadást. A „Föld“ volt érdekes elő
adásának tárgya. Megismertette a 
hallgatóságot a Föld gömbalakját 
bizonyító érvekkel, beszélt a Föld 
nagyságáról, keletkezéséről, a viz és 
szárazföld megoszlásáról, a Fö'd for
gásáról és keringéséről, a nap és éj 
eloszlásáról, az évszakok képződésé
ről, végül a Holdról, Napról és a 
Csillagokról. Előadását vetítő képek
kel is kisérte. A közönség az élve
zetes előadást nagy tetszéssel fogadta.
E hó 29 án dr. Visegrádi János tart 
előadást a „Tiszáról és környékéről.'

— Egyesületi közgyűlés. A Lipschitz 
Adolfnó elnöklete alatt és már 23 
év óta dicséretes működést kifejtő 
„Benoth Zion“ izr. nőegyesület f. é. 
február 20-án d. u. 5 Ó9 fél órakor 
tartja évi rendes közgyűlését. A 
közgyűlés főbb tárgyai : Jelentés a 
múlt évről, Pénztári jelentés. Költ
ségvetési előirányzat a folyó évre. 
Tiszteletboli tagok választása. Indít
ványok.

— Az eszperantó Ujhelyben. Érde
kes előadás színhelye lesz vasárnap, 
e hó 26-án d. u. 4 órakor az újhelyi
városháza tanácsterme. Ifj. Mancit 
Ágoston a »La Verda Standardó* 
ciraü eszperantó-lap szerkesztője s 
az eszperantó-nyelv eszméjének egyik 
leglelkesebb bajnoka fog ez alka
lommal a világnyelvről előadást tar
tani s ugyancsak ő egyúttal az esz
perantó hívek sátoraljaújhelyi cso
portját is megalakítja. Az előadás 
díjtalan.

— A sárospataki jogászok mu.at- 
sága. A sárospataki főiskolai jogász- 
egylet 1911. év február hó 25-én, a 
tápintézet Összes termeiben kabaré
val egybekötött jótékonycélu tánc
mulatságot rendez.

— Nyilvános köszönet. A Sátoral
jaújhelyi Polgári Takarékpénztár és 
Hitelegylet igazgatósága 40 koronát 
küldött kezeimhez azzal a megha
gyással hogy azt felerészben a Sza
bad Lyceum kiadásának fedezésére 
s felerészben a fogytán, legjobb raj
zolójának a jutalmazására fordítsam. 
Az igazgatóságnak e nemes tettéért 
e helyütt is, úgy a Szabad Lyceum 
hallgatósága, mint pedig a fogytán, 
ifjúsága nevében hálás köszönetemet 
fejezem ki. Nyilassy Károly főgym. 
ig izgató.

— Tarsas utazás Olaszországba. A
húsvéti iskolai szünet alatt április 
közepén Mák falvi Ferenc kassai ke- 
resk. isk. tanár társas kirándulást 
r< ndez Olaszországba. Útirány Buda
pest -Ftume-Abbázia-Ancona-Nápoly- 
Potnpeji Capri szigi-t-Uóma-Ancona- 
Fiurae. A kirándulás 12 napig tart 
A részvétel dija minden költséggel 
gyorsvonat I!. osztály Budapestől 
229 korona. Jelentkezni lehet mire. 
10-ig Makfalvi Ferenc tanárnál Kassa 
(Tégla-utcaJ 9.) aki szívesen küld 
prograiumot s Jad bővebb felvilágo
sítást.

— Vonatkísérők táncestólye. A
»Vonatkísérők Országos Otthona* 
sátoraljaújhelyi tagjai 1911. ftbruár 
Ilii 29-án a városi színházban Stein- 
liöffer Sándomé fővéduöksége, Fa
ragó Sándortió, Dévay Lajosnó és 
Szepessy Simonné védnöksége alatt 
saját könyvtárának gyarapítására jó
tékonycélu zártkörű táncestélyt [ren
dez.

— Köszönetnyilvánítás. A „Malbisch 
Arumin“ gyermek felruházó egyesü- 
sület céljaira utóbb adakozni kegyes
kedtek . Kincsessy Péter ur 3 kor., 
Müller Dezső 5 kor., Weinberger 
Ilona, Blumenfeld Jenő és Schweiger 
Márk 2—2 kor., Klein Kálmán, Fried 
Viiraos 1 — 1 koronát. Fogadják érte 
ez utón is hálás küszönetünk kife
jezését. — Köszönetünket nyilvánít
juk további Gárdos Ilonka és Weiu- 
berger Etel urleáuyoknak uj tagok 
szerzése körül kifejtett buzgóságu- 
kért, va'amint Klein Uóza urleánynak 
6 korona szives gyűjtéséért. Sátor
aljaújhely, 1911. február hó. Schvei- 
ger Ignácznó elnök, Alexander Vil
mos társelnök, Blumenfeld Jenőnó 
pénztáros.

— Előadás a Panóniában Alexán
dér, a hírneves hypnotizőr ma, szer
dán és holnap csütörtökön este 
tartja tneg a Pannónia kávéházban 
előadását, mellyel országszerte min
denütt nagy érdeklődést keltett és 
kiváló sikert aratott.

S z e r k e s z tő : Teleky Sándor.

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

Kiadótulajdonos:
LANDESMANN MIKSA
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KOLBÁSZ ÁRUK
— minden nap friss, igen jó minőségűek u. m .: —

V irs t l i  p á r ja  K. —  10 fill.
S a lv a l á d é  d a r a b j a  „  — 10, „  s
K ü lö n f é le  f e lv á g o t t  k i ló ja  „  2 40 „  k\)
K o lb á s z  f ü s t ö l t  „  „ 2 20 „

h.*S: Szemes Károly kolbászárukészitőnél
Sa'toraljaujhely Rákóczi 62 sz. alatt.

Vidéki megrendelések utánvét mellett azonnal eszkö
zöltetnek.

Helyben 2 koronát meghaladó megrendelés kívánatra 
házhoz szállittatik.

Elárusítók árengedményben részesülnek.

K i a d ó
az állami iskolával szemben 1, 
emeleti lakás, mely 3 szoba, 
konyha s mellékhelyiségekből áll 
Bővebbet az .ELITÉ* fényirdában.

XXX Ik évfolyam XXX-ik évfolyam.

BUDAPESTI HÍRLAP
Főszerkesztő és laptulajdonos :

R Á K O S I  J E N Ő

Az ország legelterjetebb és legtekintélyesebb

p o l i t i k a i  n a p i l a p j a .
M e g je l e n ik  n a p o n t a  ( h é t f ő  k i v é t e ' é v e l )  k o r a  r e g g e l .

Előfizetési ára: pgy érro 28 kor., félévre 14 kor., negyedéire 
7 kor., egy hónapra 2.40 kor. — Egyes példány ára 1 0 fill. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, Vili. József körút 5. sz.

M in d e n  m a g y a r  e m b e r n e k  a  f i g y e lm é b e  a já n l ju k  a

BUDAPESTI HIRLAP-ot.

Legcélszerűbb!
Mindenkinek nélkülözhetetlen

Legolcsóbb 1

A FRANKLIN .
KÉZI LEXIKONA |

mely három nagy nyolcadrétü kötetben rövid és 
tömör leírásokban tágyalja az összes tudnivalókat.

Minden cikkét kiváló szakemberek írták, tehát 
adatai feltétlenül megbízhatók ; csak azt öleli fel, 
amire a müveit embernek tényleg szüksége van s 
akkora terjedelemben, amennyiben szükséges.

Szövegét száznál több tábla — köztük sok szí
nes — teszi szemléletessé.

A Franklin Kézi Lexikona lesz tehát a magyar 
közönség mindennapos használatra való könnyen 
kezelhotő praktikus és hü tanácsadója.

A három pompás kötet ára 54 korona.
Az I. kötet 1911 elején jelenik meg, a II. és III.

kötet rövid időközökben.

M egrondelhetu: -

íam pel R. könyvkereskedése (W oíianer f .  és f ia i )  r.t.-ná l
Budapest VI, Andrássy-ut 21 sz. és minden könyvkereskedésben.

Czipő és kalap 
üzletemben egy 
SEGÉD azonnal 

alkalmazást nyer. 
Gelb József Fia

Eladó.
A Kazinczy utcán, a Drogéria 

j  mellett lévő
d o h á n y tő z s d e .

Értekezni lehet a tulajponossal
Jókai utca 21

fé rfi d iv a tá ru  kereskedő .
T ó k e t e r e b e s .

mészáros, hentes vagy korcsmáros 
részére alkalmas jó karban.

L e f k o v i t s  J a k a b  Rákóczy-tér 10.

Eladó ház.
Deák u. 69. számú káz 

jutányos áron eladó
B ő v e b b e t  f e lv i l á g o s í t á s  u g y a n  

o t t  s z e r e z h e t ő .

|  LANDESMANN MIKSA ÉS TARSA könyvnyomdája. |

Eljegyzési és esküvői értesítések, 
névjegyek, báli meghívók és min
denféle nyomdai munkák igen iz- 
o léses kivitelben készíttetnek. ©

í  Hirdetések jutányos áron vétetnek fel a kiadóhivatalban. ]

LanáMmarni Mikta ét Tárái könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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