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POLITIKAI ÚJSÁG.
Megjelen minden szerdán es szombaton

este

K é z ira to k a t v issza nem adunk.
j
Szerkesztőség: K azinczy-utcza 2
K iad ó h iv atal: Landesm ann M iksa és T ársénál.

JUNK TIM .
Közelednek a nagy napok, a
parlamenti mérkőzés napjai. A
költségvetés letárgyalása után a
kormány bizonyára még a tavasz
folyamán be fogja nyújtani a véd
erő reformjáról szóló törvényja
vaslatot. Ismét össze fogja mérni
erejét a két, több száz éves párt
a császári és a nemzeti párt. A
császári párt, vagy mondjuk, a
labanc párt a hadsereg és hadi
tengerészet számára olyan horri
bilis áldozatokat követel, amelyek
a nemzet erejét messze túlhalad
ják és a fedezetet csak a legna
gyobb erőfeszítéssel lehet majd
csak előteremteni.
A nemzeti párt, az ellenzék
ezeket az óriási megterheltetéseket csak nemzeti engedményekkel
és az általános választójoggal
junktimban, kapcsolatosan tartja
megengedhetőnek.
Különösen előtérbe nyomult az
általános választójog kérdése és
ma minden politikust az a kérdés
izgat: lesz e junktim a véderőre
form és a választójog között ?
A leielet erre oly természetes,
hogy szinte csodálkozni kell, hogy
akadnak politikusok, a kik min
denféle rabulisztikával és erősza
kos csavarintásokka! mást tudnak
felelni, mint azt, hogy másképen
magától értetődőleg nem lehet
elképzelni sem a véderőrelormot,
mint jun ktim b a n a nem zeti enged
ményekkel ét a választójoggal.

A nemzetnek egyértelműen til
takoznia kell Tisza István és tár
•ai azon álláspontjával szemben,
hogy a katonai terheket tekintet
nélkül a nemzeti engedményekre
és választói jogra meg kell sza
vazni.
Szomorú példákra kell hivat
koznunk a magyar történelemből.
Magyarország Ausztriával szemben
sohasem tudott másként enged
ményeket szerezni, minthogy ál
dozatok hozatala alkalmával ma
gának ellenszolgáltatásokat kö
tött ki Tegyük már léire egy
szer azt a tarthatatlan és az os
tobaságig naiv legendát a magyar
nemzet „lovagiasságáról és bő
kezűségéről". Csak egy pillantás
a kivándorlási statisztikánkra és
minden álszemérem nélkül helyez
kedhetünk arra az álláspontra,
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hogy ha mi adunk, akkor kapni
törését várta, persze nem követ
is akarunk. Jói meg kell jegyez
keztek be. A világhistória más
nünk : Magyarországnak Ausztriá
utakat vett, de aturini aggastyán
val szemben csak egy ütőkártyája
utolsó lehelletéig hitt és bízott
van és ez az ujoncmegajánlás.
ideáljaiban.
Ha ezt kellő időben és alkalom
Nem alkudott meg soha, sem
mal ki nem használjuk, akkor
a demokrácia, sem a nemzet rómint a jelen esetben is, évtize
vására. A száműzetésben talán
dekre menő mulasztást követünk el.
még több tiszteletet szerzett ma
K ossuth h alálának évforduló
ján a fővárosi napilapok szebb
gának, mint rajongást a lorradaAz egész nemzetnek talpra kell
nél-szebb cikkekben em lékez
loni tüzében. Es amikor hazatér. llania ismét, mint 1905—b-ban
tek meg a nem zet nagy h a
holtan, az egész nemzet újra egyet
és erélyesen követelnie, hogy a
lo ttjáró l. Röviden, de szinte
sült, minden ellentéten és viszá
nagy áldozatokkal szemben ne
klasszikus töm örséggel raj
lyon felülemelkedve nagy halott
zolta meg a „Világ" cimü lap
csak külsőségekben, hanem csengő
jának a sírjánál.
K ossuth egyéni és világtörté
ércben is megnyilvánuló enged
nelmi nagyságát s a m agyar
ményeket kapjunk.
nem zet szabadságküzdelm é
ben
való jelentőségét. A gyö
A választójog tekintetében em
nyörű cikket egész terjed el
lékezzenek vissza Tisza Istvánék
m ében adjuk itt.
a magyar nemzet „lovagiasságára
*
és nemesielküségére. Idézzék viszKedden március 20-ikán van
sza azokat a napokat, amikor a
nemesség önként mondott le a tizenhetedik évfordulója Kossuth h o g y
jobbágyok javára előjogairól. Ma Lajos halálának. Tizenhét esz
már mindenki előtt nyilvánvaló, tendő elég hosszú idő arra. hogy.
A. FŐISPÁN
hogy a mai választók nem a Kossuth történelmi alakja a pár
tok
tusájának
ködéből
kiemelked
ÉS FÉNYES LÁSZLÓ.
nemzetet képviselik, tehát akara
tuk nem a nemzet akarata. Az jék és grandiózus jelentőségében Köztudott dolog, hogy a rnult na
tisztán
álljon
előttünk.
pedig csak kétségtelen, hogy
Minden nemzet szabadságtör- pokban lantjárt Zemplénben Fényes
ilyen korszakos és óriási ter'iii
ténetének
meg van a maga le László, „Az Est" híres riportere,
alkotást a nemzet akarata ellenére
gendás
hőse,
akinek az alakját hogy a sztropkói dologban nyomoz
megvalósítani nem lehet. A véd
azután
a
néprajongás
teleaggatja zon. Hogy miképen nyomozott s
erő reformot anélkül, hogy az
regevirágokkal.
A
svájciaknak
Teli hogy végeredményében milyen meg
igazi nemzet igazi akaratáról meg
állapításokat tett-e, az most nem
győződést szereznének, nemcsak Vilmos, a lengyeleknek Kosciusz tartozik ide. Elég az hozzá, hogy
erkölcstelenség lenne megvalósí ko, az amerikaiaknak Washington. Fényes meginterjuholta Mecaner
De mindezeket történelmi jelen
tani, de nem is sikerülhet.
tőségben és egyéni nagyságban Gyulát is, aki az esetről ugyau nem
nyilatkozott, de általánosságban, a
felülmúlja Kossuth Lajos.
— márc. 22.
A polgárságnak egész Euró szolgabirák tettlegességi „jogáról**
— Zoványi Jenő ügye. Megírtuk, pán végigviharzott osztályharca rendkívül korlátolt és nevetséges
hogy a dunamellóki kerületi bíróság Magyarországon szabadságharccá kijelentéseket tett.
Mint előre látható volt, a főispán
Zoványi Jenőnek, a sárospataki ref. lett egyúttal Ausztriával szemben.
főiskola elmozdított tanárának fe Aki er.nek a harcnak tartalmat maga is megijedt, mikor ezeket az
gyelmi ügyében pőrujitást rendelt adott, aki célját mutatta, aki lán értelmetlenségeket, az o saját nyi
el, azon az alapon, hogy az egyete goló ékesszavával, elragadó ve- latkozatait nyomtatásban meglátta.
mes konventi bíróság Zoványit a zéri tehetségével és nagy erkölcsi Szokott módszeréhez folyamodott s
hit hűségnek és lelkészi hivatalos komolyságával az egész nemzetet lapjában lecáfolta az interjút. A cá
esküjének megszegésében találta vét töl tudta rá/ni és küzdelembe folat igen rosszul sült el; Fényes
kesnek, holott ebben az ügyben nem vinni a nemzet szabadságával „Az Est** vasárnapi számában vála
a lelkészi hivatalba lépésekor tett egyesített demokrácia ideáljáért, szol, teljesen fentartja előbbi cikkét,
esküje, hanem x tanári hivatala el az Kossuth Lajos volt. Szinte va sőt megtoldja azt a főispánnak még
foglalásakor tett eskü az irányadó. kító tünemény volt az az e g y egy s a többinél is hornirtabb kije*
Szombaton délután öt órára volt ki ember, aki lölvétette nemzetével lentésével. íme a cáfolat cáfolata:
tűzve a dunaraellék: kerületi bíróság a harcot a reakció szent szövet A Sátoraljaújhelyen megjelenő
^Zemplén* cimü lap — mint azt
újabb tárgyalása a Lónyay-utcai sége ellenében.
szabadságharcot egy odavaló olvasónk tudatja — le
gimnázium dísztermében. A tárgya-, Es amikor
tagadja
.,Az Est“ tudósítójának Mécs
lást azonban nem lehetett megtar leverték, akkor sem adta meg tűt Gyula főispánnal folytatott be
esett
kétségbe.
magát
és
nem
tani, mert az egyházi törvényekben
szélgetését, illetve azt állítja, hogy
előirt hét bírósági tag közül csak hanem elment meghódítani Ang a főispán nyilatkozatai az általunk
nrgy jelent meg, a többi pedig beteg liát és Eszak-Amerikát a magyar leközölt formában nem feleluek meg
a valóságnak. Habár a főispán ur
séggel mentette ki elmaradást. A bí szabadság ügyénék. Azok a nem jónak látta nem a fővárosi lapok va
zetközi
konfliktusok,
amelyektől
a
róság emiatt tueg sem alakulhatott,
lamelyikében e nyilatkozatot megje
éló és agitáló lentetni, hanem csak házi haszná
SZ
és igy a tárgyalást csak néhány hét j számkivetésben
Kossuth
az
uj
szabadságharc
ki
latra, a saját lapjában, mégis tudómúlva fogiák meglát tani.
^
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NEne CÁFOLJ,
cáfoltassál
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mást kell vennünk e cáfolatról, mert tották e terminust. A rendkívül fon cikknek szerzője nem is Adriányi, hogy tudomásuk szerint a cikk anya
•A z Est* annyira vigyáz arra, hogy tos közgyűlés tárgysorozata a követ hanem Meczuer Gyula, amint ezt ú gát a főispán mondotta tollba Ko
boznak s ami a Zemplénben raegjeminden interjút a maga valóságá kező : 1. Az általános csatornázási Koboz Hugótól tudja.
Koboznak a főispánra való tekin lent, az majdnem szó szerint egyeban, precízen írjon meg, hogy Zemp terv és költségvetés tárgyalása. 2.
lén varmegye ama néhány száz főnyi Az összes csatornázási munkálatok tettel rendkívül kellemetlen volt e zett azzal, amit a főispán diktált.
közönségét, a ki* a >Zempléu«-t ol kivitele iránti intézkedés. 3. 1,-100.000 felfedezés s ekkor irta meg azt a Azt egyébként Koboz is elismerte,
vassak, aeiu engedheti megtévesz koronás beruházási kölcsönre vonat cikket, melyet lllésházy inkriminál hogy lényegileg és tartalmilag az
kozó ajánlatok tárgyalása.
s mely szerint „a nagy Puritán ko volt a cikkben, arait a főispán raonteni.
miszul, perfidül hazudott, stb“. Illés- dott tollba neki.
„Az Est*4 ama tudósitója — Fényes
házy viszont e cikkre adott válaszá
Koboz cikkében lllésházy egy má
Laozio — a ki Meczuer főispánnal
ban sértette meg Kobozt, „utszéli sik állítást is inkrirniuált, azt, hogy
beszélgetést folytatott, kijelenti, hogy
modornak “ nevezvén az ő stylusát, ő, 1 lésházy egy Ízben a Koboz cik
szoroi-szora irta meg a főispán ur
js azonkívül is több kellemetlenséget két a maga neve alatt jeleottette
szavait, csak epeit egy mondásul |
mondván neki.
meg. Erre nézve a tanuk vallomá
Hagyta ki. Hogy miért? Mert sze
gye.te magát. *Nem akart visszaélni
A hétfői tárgyaláson a törvény sából nyilvánvalóan kitűnt, de maga
Koboz is koncedálta, hogy e dolog
egy la.au csaa meggondolatlan mon
szék lllésházyt sértő kifejezéseiért ban lllésházyt semmi inkorrektség
dassál. Most tudósítása bizony lte20 korona fő- ós 10 korona mellék nem terheli, mert e cikket, melyet
kaut es aiegesileseiil meg ezt az el
büntetésre ítélte. Az ellenpörben, ugyan tényleg Koboz irt, hárman
maradt moudasi is lekozn.
Az újhelyi kir. törvényszék
Mikor arroi von szO, hogy helyes-e
lllésházy panasza dolgában Koboz közös egyetértéssel alkották meg s
lllésházy Lndrét és Koboz
ha a io&zuigubiruk potozuas, Meczuer
bizonyítani akarta, hogy lllésházy a csak azért irta alá maga Koboz IllésHugót az egym ás terhére e l 
loispau ur, a mar mull ludosiiusi.ukházynak nevét, mert a szóbanforgú
„Fin.
H.“-nak adott interjúban tény ügy az utóbbinak személyes ügye
k
ö
v
e
t
e
t
t
becsületsértésekért
bau közönökén kívül, beturoi-beture
elitélte.
leg
valótlanságokat
mondott;
de
bi
volt.
a következő kijelentést is lelte ;
*
zony ez nem sikerült. Azt ugyan egy
A bizonyítási eljárás után a főruaJó ném elykor az a poton.
tanú sem állította, hogy Koboz Illés- gánvádló jogi képviselője dr. Búza
Tetszik látni, van itt a var
liazy előtt, vagy bárki előtt Mecz- Béla rövid, de a kérdés mélyére te
m egyém ben egy télkezu emkintő felszólclásában meggyőzően
ber, nem is valami kitűnő
Hetfőn délelőtt az újhelyi tői vény- uert mondotta volna a cikk szerző mutatta ki, hogy valamely cikknek
jének,
azt
azonban
valamennyi
tanú
tisztviselő. L)e egy kezevel
széket ismét ujsagiiopör ioglalkozszerzője az, aki azt szellemileg meg
úgy tud töm eget szétpolozm
talta. lllésházy Endre es Koboz ilugó j igazolta, hogy lllésházy nem alap alkotta. A tárgyaláson bebizonyult,
ahogy senki, fiá t tartjuk.
szerkesztők kölcsönösen becsületser- talanul állította Mecznert a szerzőnek, hogy a „Disszonáns hangok" c. cikk
nél ez a szerző a főispán s hogy ezt
„Az Est** tudósítója igazau nem léssei \ adó. tan egymást s a bíróság mert a szerző valóban ő volt s mert
lllésházy alaposan következtethette,
tuuju, hogy vau-e Zemplénben íe'- mindkettőjüket bűnösnek is talaita. a cikk megjelenésének előzményei
tehat igazat mondott és Koboz ezért
kezu szoigabiro, vagy nincs, &Hogy Csak természetes, hogy ennek a két ből tényleg erre lehetett következ
jogtalanul sértette őt meg. A védő
azt hogy hívjak. -ri ioispau ezeket
tetni.
Így
a
bíróság
Kobozt
is
elitéi
te
embernek eredetileg semmi baja
leiszólalasa után a bíróság a tárgya
mondta s e mondás után volt az,
40 korona fő- és 10 korona mellék lást, illetve itéletkihirdetést délután
nogy tudósítónk eleget tudott & fel sem volt egymással, sót alapjabau
almoz az ügyhöz sem voit semmi büntetésre. A tárgyalás lefoly ása a !4 úréra halasztotta el.
állva ei is távozott.
A hallgatóság nagy érdeklődése
következő v o lt:
A dologhoz csak annyit füzünk közük, amelyen összekaplak. A je
A büutetötauács l'erencsy £>áudor közben hirdette ki délután a tör
hozzá, hogy mig a fölspau szavain* len eselbeu ez az ügy MeCsner io
vényszék
az Ítéletet. Ennek indoko
eluukiete alatt dr. Nagy Béla es
helo&egei mar sok erős vihar te ispau hatataimi és hiúsági ugye voit. Lmödy Ferenc birakboi állott, lilés- lása szerint Koboz kijelentései meg
pazla tueg, addig Fenyes László He hal ahhoz mur regen hozza va hazy t dr. Búza Béla ügy ved, Koboz gy alázok, melyek csak akkor nyer
újságírói szavalnhetöscge kozludo- gyunk szokva, hogy akurmicsoda! Hugói pedig dr. Orosz Hezso helyet hetnének büntetlenséget, ha a vád
lott bizonyította volna, hogy Illésmasuiag kétségén felül all. ^Ami zavar legyen a kozügyekben, ha tese, Orosz Miklós képviselte. A jegy hszy tényleg valótlanságokat állított.
alatt persze ueiu azt értjük, nogy azzal a sajtóban is logiaikozui keli, zőkönyvet Obmory \ ílmos vezette.
Aiu ezzel szemben az bizonyult be,
A tárgyalás kezdetén az elnöknek hog a főmagáuvádló kijelentéseinek
megaiiapiia&okbau nem tevedhei, akkor embb-utobb csak mi, újság
u
békés
kiegyezésre
vonatkozó
fel
igenis volt alapjuk, mert a „Dissohi&z mi is jól tudjuk, hogy sujlope- írók i.uzzuk ki a lutrit.
hívására lllésházy Endre a kölcsönös
megienelosen bonyolult úgy sajualkoza&ba es bocsanatkeresbe nans hangok** c. eikkuek irányát és
rckbeu mar sokszor buir.etve is vo.i.)
tartalmat, lényegét tényleg a főis
kényét Lusz.oroi miudeuki tudja, aat előzményei Különben a Kővetkezők : hajlandónak nyilatkozott belemenni. pán adta meg. A bíróság nyomaté
A zempltumegyel jegyzőegyesü. Koboz Hugó azonban azt is kivauta, j k o s enyhítő körülményeket látott
az ö működései ismeri, hogy egy
Hogy lueshazy jelentse ki a „Fm.
beszeigele&nek közreadásában uieg tel ani aa idejeu egy diszaozgy u- 11." szamara adott interjúban foglal fennforogni, az izgatott politikai han
te&ere,
melyen
Dokin
Gy
uia
aii&pan
gulatot s Koboznak büntetlen előéle
egy . betűnek össze csere leset suu
jubileumai akatia ünnepeim, — a tuknak téves voltat. Minthogy lhes- i tet ; ezert nála is alkalmazta a 112
engedi meg mugunak.
„/.eiUp.eu" C. lap lllladasa sZerilll, liazy erre ueiu voit hajlandó, a bé § t. A 40 kor. fő- és 10 kor. mellék
Hogy a loispau Fény esnek ezt az — dr. Busa liuinal es lllé s h á z y En kés kiegyezés meghiúsult.
büntetésen kívül kötelezte a bűn
Koboz paiiaszuvai a bíróság gyor ügyi költségek viselésére s az íté
újabb nyilatkozatát is lecaloiluiju drei kelte lei szónokaim. Hz a do
majd, az egya.lalau nem lesz valami log seliogysem tetszett a ioispannak, san végezhetett, lllésházy kijelen letnek a „Zem plénben való közzé
aki e laigybau a/.em piell kővetkező tette, hogy Kobozt becsületében ser tételére. A felek megnyugodtak s igy
meglepetés.
számúban cikkel telt aozze. A köz iem nem akarta, cikkének kifejezé ez az ítélet is jogerős.
*
zététel, mint most a bíróság emu seit ueiu is tartja becsületsérlőknek
Végeredményben tehát lllésházy
Magúnak a sztropkói esetnek leg tisztázódott, oiy műdön toriéul, hogy s így ezeket bizonyítani nem is akar is fizet 30 koronát, Koboz is fizet öO
újabb fejleménye az, hogy az újhe a loispau a cikkel tollba Uiodollu ju. A felek képviselőinek rövid fel koronát; a főispán pedig, aki az ügy
lyi törvényszék v ízsgalobuoja, A un Koboz. Hugónak, Koboz ezt bemu szólalása után a bíróság itóietlioza- ben nyilvánvalóan mindennek az oka
tatta dr. Adriányi Heia felelős sZci- ta.ia vonuit vissza, majd kihirdette
József, tegnap kiszabott bztropkora hcszlonek s végeredmény képén azlau az ítéletet, mely szeriül uz inkrimi s az egyetlen érdekelt fél, ea idő
a tanukihallgatasok megejle&e vé é loispau cikso Adriányi dr. link nált kifejezések meggyaiazók s esért szerűn Abbáziában üdül.
*
gett. Ezek a kihallgatások két na egy kel szoiiyi beiejav Hasúval &ugy- lllésházy Endrét a V*2 §. alkaimuiaA ^Disszonáns hangok* c. cikk
pon át, ma 22-én es holuup 23-an lalszia Kobozuua is nemi sinaris iuo- saval, — minthogy cikae csak eny
tartanak s így pénteken tér a vizs uosilasaval jelent meg „Hisszouans he visszhangja volt Koboz cikkének szerzőségét illetőleg tehát lllésházy
s minthogy hasonló bűncselekmé Endre igazsága kiderült s ezért ő
Hangok** címen a „Zeiup.cubtn".
gáióbiró haza.
Ebben az időben Koboz meg jó n yen büntetve meg nem volt, — meg is kapta a maga elégtételét.
viszonyban vo.t i.ie&nazyvai s egy 2U korona lő- és 10 korona mellék
— márczius 22. bizauuas beszeigetes luiyaiuan egyel* büntetésre lleli. Az itelet közzététe Ennek az igazságnak bírói megálla
A csatornázás a közgyűlés előtt. llia&l elmondott az uiobbi elolt a lei, minthogy a tömagáiivadtó azt pítása természetesen súlyos ethikai
nem kérte, u bíróság nem rendelte következméuyekkel jár úgy a főis
•Saloraljaujhely város Kepviseietes- cikk keielkeze&erói.
Kt&obb a „Disszonáns hangok** c, el. Az Keletben a felek megnyugod pánra, mint más személyekre nézve
tületél t kő Jó-an délután 3 orara
tak.
cikkből
bajoa
tellek.
Búza
Barna
dr.
rendkívüli közgyűlésre hívta össze
is, akik ebben az ügyben szerepet
A másik pörben Haas lnne, dr.
F a r k a s Andor polgármester. — sajtópert luditolt, amelynek során a
játszottak. Ezekkel a konzequeneiákEzt a közgyűlést eredetileg 22-ére cikkért Adriányi ur. vanaila u lele Székely Albert, Láncsi Aladár, l ajda
tervezték, s először erre a napra is lossegel. luesliu/.y Eudre azonban a Jőzzel, Deutsck Lajos és Pdi'ay Jáuos kai közelebbről foglalkozunk, akkor
mentek ízét a meghívók, de utóbb h u . H. tudósítója emtt, aki ol meg tanuk vonultak lel. E tanuk azonban amikor majd az Ítéletnek lesújtó in
közbejött akadalyoK miatt elhaiasz- intet juhoiia, kipat tuulotla, hogy a majdnem egyöntotüleg azt igazoltak dokolása írásban is megjelenik.

Ki az igazi bűnös ?

(tüdő)
K ö h ö g é s , s i a m á r K ö h ö g é s , i n*
flu en za és a lé g z ő sz e rv e k b ajain ál
az orvosi kar k iváló ered m én n y el alkalmazza a

S IR O L IH

„ R o c h e “ -t.

SIROLIN ,Itoche*-t kellemes ize *’*s kiváló hntisa folytán s/.ivessn veszik
Az összes gyógyszertáraki «n eredeti SIROLIN ,Roclie“ csomagolást kérjünk és hatá*
rozottnn uia-ltsnnk vissza minden pótkészitménvt

F. HOFF1Y1ANN-LA R O C H E & Co.,
Basel (Svájcz).

Grenzach (Baden).
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drámai színésznője, sokszor megle
pően igaz bagókat és élénk, jel
lemző színeket talált s alakítása
egészben véve is igen megkapó
volt. Akik a színjátszás legmoder
nebb irányának, (mint e sorok Írója
is) hívei azok persze némileg kifogá
solhatják Márkus Emília iskolájának
kitűnő hősnőnknél, Markoviéinál is
sokszor feltűnő jellegzetességét: min
den szónak, minden vonásnak, min
den érzésnek rendkívül pregnáns,
kiélezett meg játszását. Aldory László
intelligens, értelmes alakítása min
den dicséretet megérdemel. Hogy
egy-két külsőségben a mi felfogá
sunk az övével meg nem egyezik,
azzal semmit sem akarunk levonni e
dicséret értékéből. Gáspár a kritikus
és Tömbömé a „mama" szerepében
hatásos tényezői voltak a sikernek.
Meg kell említenünk még a va
sárnap délutáni előadást. „A kis lordot“ adták az ismert jó szereposz
tásban. A címszerepet ezúttal is
Lenkefy Ica játszotta, ha lehet, még
bajosabban, mint a múlt szezonbeli
előadásokon. A délutáni előadás há
lás közönsége elragadtatva tapsolt
neki.

előbbit! maradtak ; ennek következ hogy én ilyen részvényeket daratében aztán a podgyászkocsi, moly bonkint 280 korona árban bárkitől
közvetlenül a mozdony után követ szívesen vásárolok.
Műsor:
kezett kisiklott. Ezen állott Némethy,
Schvarcz Leopold,
ki a kasztrófa pillanatában nem ug
Szerdát): „N arancsvirág, Édes
volt igazgatósági tag.
rott le, hanem teljes erővel fékezett,
öregem *.
— ám persze hiába. A kisiklás kö
C sü tö rtökön: ,A z arckép*.
vetkezteben aztán a podgyászkocsi
Szerkesztő. Teleky Sándor.
P én teken: „Tilos a csók'.
kerekei közé került, amelyek teljesen
Szom baton d. u. „Göre Gábor".
osszerónesolták koponyáját. Azonnal
A szerkesztésért felelős:
E ste : .H alh a tatlan lum p'.
meghalt. A vasút igazgatóság meg
A S Z E R K E S Z T Ő S É Q.
V asárnap d. u.: „Az obsitos".
indította a vizsgálatot, hogy a ka
Este „Nick Karter*.
tasztrófáért kit terhel a felelősség.
Kiadótulajdonos :
— Alaptalan hirek epy segédjegyzöLANDESMANN MIKSA
rul J u h á s z Kálmán volt tolcsvai
Az első előadások.
segédjegyzőről helyi lapok és több
Az araugysern túlságosan hosszú
fővárosi lap is azt Írták, hogy több
újhelyi sziniszezont két részre osztot
ÖN
rendbeli sikkasztás és okirathaiuisita a színigazgató bölcsesség, valószitás miatt megszökött. Mint biztos
egy gazdaságom
nüleg azt remélve, hogy talán így,
fonásból értesülünk a hirek minden
üzembiztos
részletekben könnyebben megbirkózalapot nélkülöző közönséges rá galhatik az újhelyi közönségnek újabb
kiváló munkateljesitményü
mak s a hirt közlő lapok ellen a bűn
időben erősen éreztetett közönyévé*
vádi feljelentést Juhász Kálmán, ügy
és indokolatlanul magas igényeivel.
védje, dr. Búza Béla utján már meg
A szezon második, kisebb felét szom
is tett. Juhász Kálmán hivatalát tel
baton nyitotta meg Mezey, az első
jes rendben adta át. s a hivatal át
napok azonban most seiu kecsegtet
adat ánál a legkisebb szabálytalanság
nek valami nagy reménységgel arra
sem eszleltetett.
nézve, hogy a közönség jobban fel
— Szocialisták márciusi ünnepe.
motoros csoDloleszlffötlíSíyos artiao,
karolja a társulatot, mint eddi.;.
Az újhelyi nemzetközi szociáldemok
kedvező fizetési módozatokkal teljes
Pedig, ha elragadtatva nem is le
rata párt vasárnap délután a „Ma szav ato sság g al, beszerezni óhajt, úgy
forduljon megkereséssel
hetünk Mezey Kálmán gárdájától,
gyar Király “ nagytermében márciusi
annyit mindenesetre egészen hatá
ünnepséget, majd utána a főutcákon
H Í R Ü K .
rozottan meg lehet állapítani, hogy
lumpionos körmenetet rendezett. Az
átlagban a társulat van legalább is
ünnepségek minden rendzavarás nél
B udapest, VI.. N agym ező-utca..66.
olyan jó, mint a hasonló zsánerű v i
Lapunk legközelebbi száma kül folytak le.
mzá m a l a t t m » / i tM Z ilu á K Í
i;» a ri g é p k t déki városokban működő társulatok a szombatra eső ünnep miatt pén
r -s k tiil- lm iT ílI rtla tlm z m ^ ly i
í* l» z > i! itá « r *
— Elfogott kivándorlási ügynök. A
bármelyike, azzal a külömbséggel, teken este jelenik meg.
árjegyzéket és költségvetést díjm en
csendőrség a múlt héten tetten érte
tesen
küld
meg.
hogy ezeknek a más városoknak leg
— Békés kiegyezés Geduly i áyalma- Molnár Zsigmond tőketeiebesi kazán többje mindazt a támogatást meg
adja a színészetnek, amit egyáltalá zasi pöreben. A tiszakerületi ag. ev. kovácsot, amint . négy nagyruszkai
ban meg tud adni, mig az újhelyi püspökség betöltése körüli harcok legényt a határon útlevél nélkül a
közönség jelentékeny része a lené nak egyik izgalmas fejezete békés galíciai Lukkóba akart át kalauzolni.
Megírtuk
zéssel vegyes közömbösség magas kiegyezéssel végződött.
Kiderült, hogy Molnár évek óta rend
csúcsáról nézi színészeinek vergő volt, hogy Geduly Henrik püspökje.
lölt rágalmazasi port indított volt szeresen űzi a kivándorlás közvetí
dését.
Ezekről a dolgokról különben lesz Materuy Lajos debreceni esperes és tését. A veszedelmes embert az új
még alkalmunk behatóbban is el dr. Szant/io Lajos miskolci orvos el helyi törvényszéki fogházba szalilen, luert állítólag azt a hirt ter
rnólkedni.
jesztették róla, hogy neki is volt tották.
Első előadásul a „C i g á n v s z e- valami része a raegbo'doguit Zeleitka
— A gazdasági egyesületből A ea-/r e l e r a " került színre s erro a be Pál püspök elleni hajszában. E port dasági egyesületnek f. hó 14-iki
mutatóra még csak elég szép számú a napokban a miskolci járásbíróság szakosztályi ülésén llegediis Sándor
közönség gyűlt össze, amely áltilá előtt békésen intézték el. Materny a tareali vincellériskola igazgatója
bán kedvezően fogadta úgy a dara és Saánthó nyilatkozatokat olvastak szeinléletileg bemutatta a Tokajbot, mint a szereplőket. Pedig a lib fel, melyek szerint csupán félreér iiegyalja egyes községeiből beszer
rettó, mely Leltárnak a szövegkönyv tésről van szó s ők a nekik tulajdo zett vesszők hajlatát kísérleteinek
megválasztásában való hagyományos nított állításokat sohasem tették eredményét, melyekből világosan
pechjét illusztrálja, ugyancsak al meg, mire Geduly Henrik panaszát megállapítható, hogy a jégvert tő
kalmas a legszomorubb hangulat elő visszavonta.
kék vesszői sokkal kedvezőtlenebbül
idézésére. Ilyen lapos, unalmas, máj
hajtottak, mint a jégveréstől m**g— Az utolso eloadas a Szabad Ly
bajos librettóval még Lehár is rit
ki i élt tők< k vesszői s hogy a hajceumban
Az
idei
előadások
soroza
kán küzdött, aki pedig a „Yig Oztatási kísérletek eredménye után
Rozsa
István
főgimnáziumi
tanár
tút
vegy“-eil s még 1—2 darabján kívül
Ítélve általában kisebb termésre van
zurta
be
e
hó
19-én
a
dróttalan
!ávmindig igen szereucsétlen szöveg
kilátás a Tokajhegyalján, miért is
könyvekhez jutott. Ara rendkívüli iratról szóló előadásával. A fizikai óva inti a szőlősgazdákat, hogy bo
muzsikalitásával itt is diadalt aratott előadó termet ez alkalomra zsúfolá raik eladásánál nagyobb körültekin
a librettó nehézségein, sőt helyen sig megtöltötte a közönség és ele téssel és óvatossággal járjanak el,
ként legjobb alkotásainak színvona ven érdeklődéssel kisérte az előadó mert a borarak ennek Jolytán előrelátszebbnél szebb és érdekesnél érde hatolag emelkedni fognak. Bemutatlát is elérte.
A* előadás, melynek szereposztá kesebb fizikai kísérleteit, valamint a tatolt ezután a Bak Sándor kolozs
kimerítő és alapos magyarázatokat,
vári cég által gyártott szabadalma
sát pedig nem tartjuk túlságosan si
amelyek a hallgatóságot a Herz Mar- zott szőlészeti és borászati olló, mely
kér ültnek, igen elfogadható volt.
coni zseniális találmányának meg nél a lenyirandó vessző a 2 metsző
Solti Vilma és Solti Ernő a vezető
értésére kellő fokozatossággal élőké élre felfekszik és mivel a metsző
énekes szerepekben szép hanggal é»
szilették és képesítették. Ez előadás penge a metszési síktól el nem tér
jeles énekbeli készültséggel tolmá
valóban szép példája volt anuak, het, tökéletes vágási felületet nye
csolták Lehár gyönyörű melódiáit.
hogyan lehet a közönség körében a rünk, azonkívül a sejtszöveteket nem
Kőrősházv Ilonát, ezt a híres Fedők
természettudományokat népszeriisi • sérti s ezáltal gyorsabb forradás kö
szerepet Feledy Boriska játszotta. Az leni, azok iránt a kellő érdeklődést
vetkezik be.
ő ismert művészetét fölösleges rész
fölkelteni és a fölkeltett tudásvá
letezni. Igtn nagy sikere volt Fátyol gyat egyszerű, világos, könnyen éit— A n. e bölgyközönsegnek A
Heddynek, aki úgy közvetlen, ked tiető magyarázatokkal kielégíteni. legújabb tavaszi divat toilettekben
ves játékával, mint tánc- és ének Az élvezetet és gyönyörűséget ame rnar gyönyörködhetünk. A legké
számaival rendkívül kellemes, ügyes lyekben az előadás révén része volt, nyesebb ízlésű hölgyek is meg
szubrettnek bizonyult. Áldory László zajos tetszésnyilvánításokkal hálálta lepődnek az Ats és Társa utódai,
és Székely Gyula a tulajdonkénem meg a közönség. Végül megköszönte Gartner-Holvay és Társa (Budapest
szerepkörüktől meglehetősen távol előadó a közönségnek azt a kitartó IV. Szervita-tér 4.) nagy raktárán
esó szerepeikben is tudtak kedvező érdeklődést, melyet az idei előadá kiállított eredeti párisi modelruhák,
hatást elérni. Epizód szerepekben
sok iránt tanúsított és kérte azt » kész kosztümök, blúzok, valóságos
hozzájárultak még a sikerhez: G. jövőre nézve is.
elite-darabok elragadó szépségén.
Fapp Erzsébet, Gáspár, Lebcda stb.
Ugyanitt kaphatók jouponok, felöl
—
Halálos
vasúti
szerencsetlenség
Vasárnap a Cigányszerelmet ismé
tők, kabátok, gallérok és az idén
A
kassai
iuáv.
pályaudvaron
meg
telték meg, hérfőn alig néhány fő
annyira divatos batiszt és mosó etanyi közönség előtt a »Vig ö zv eg y «-et rendítő szerencsétlenség ért egy sá nin ruhák jutányos árakon.
adták megfelelően pongyola előadás toraljaújhelyi vasutast, Nemethy Vik
tor kocsivezetőt. A katasztrófa szom
ban.
Kedden a múlt szezon utolsó nap baton d. e. 11 órakor történt, ami
ny ílt t é r .
jaiban bemutatott „ Testőrt* játszot kor a tendes időben az újhelyi teher
ták meglepően csekély publikum vonat a pályaudvar hetedik vágá
előtt. Pedig ez az előadás, mely a nyán teljes gőzzel beérkezett. A
Értesítés.
bemutató alkalmával, amint mi tud vonatnak a raktárok felé haladva
A Mezőgazdasági Bank uj igazga
egy
másik
vágányra
kellett
volna
juk, a gyengébb dolgok közé tarto
tósági tagja dr Rudali Izrael a tu
zott, most már megérett, kiforrott, átraennie, azonban a váltó, — nem lajdonomban levő 74 dr. részvény,
szóval egészen színvonalas előadássá tudni még, hogy miért, — nem Jól nagy lelküen tueg akarta venni dat
fejlődött ki. A színésznő szerepében működött. A mozdony áttért a másik rabonkint 200 koronáért. Kijelentemklarkoiies Margit, a társulat kitűnő vágányra, a teherkocsik azonban ez
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Ui üzlet
megnyitás,

Járná Dezső

női ruha,

kelme,

selyem,

vászon,
szőnyeg,
függöny és
mennyasszonyi
kelengyék

üzlete
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2 bolthelyiség

legszebb kivitelben
£g
Iflk á S
azonnal készítettnek
Landesmann Miksa és T. bérbeadó. Bővebbet
papirkereskedésében.
Markovlcs Miksánál

Miután üzlethelyiségem 1911. május hó 1-ére ne
kem fal lett mondva és igy kénytelen vagyok az egész

rófös. divat és posztó á ru rak táram at
minden elfogadható árban eladni.
Használja fel az alkalmat mindenki, mert jó és uj
árukat olcsó árban vehet

X

Tisztelettel

SALGÓTARJAN1
Köszénbánya Részvénytársulat

Perim utter Ferencz
Rákóczi-u. (Kispiac) 2. a*,
a Központi kávéház mellett.

széntermékei (szobafiitésre és ipari tzé lo kra)

KLAR és NEUMAN cégnél
S á to raljaú jh ely

rendelhetők meg. U gyanott legjobb m inó-égü apró és !%
durva szemű kétszer m osott k o v á c s s z é n
vala m int p o r o s z b r i k e t kapható,

fi

és k o k s z

S u p e rfo sfá t-m ű trá g y a .

K á li-só

angol gyapjú-szövet,
férfiruha-kelme és posztó

Védjegy: „Horgonyt*

| A Liniment. Capsici comp.,
a Horgony-Pain-Expeller
•itlikt
egf ré(jónak bizonyult hiróier, mely már sok ér
| óta legjobb bbedörzsöléssek bizonyult kSszvényaél,
ólánál és nsfhfiléssknél. -----------• Flgyelmsstetés. Silány hamisítványok miatt bo▼isáríáakor óvatosak legyünk és csak, olyan eredeti
áveget fondjunk el, mely a^Hs^ssy** védjegygyei
ás a RIonsr oógpgyiéMel ellátott dobozba van
Gstmafolva. iraüvegekben K-.80, K 1.40ás K i 
ás ógyizólvin minden ryógyssertárben kapható. M
i m _ rMa >í .. TAvJtk
i o rv a

jv a v v i

,t , D i D
J -----g yn g yn sszvu oM
i y m*.

I ' Rlehtcr iyl|yizirttn u

Tisztelettel hozom a nagyközönség szives tudomására,
hogy Sátoraljaújhelyben a Wekerle-téren (Szegő Sándor
mellett)

, / n i j n u lla kw",
Prágában, EUsabetbstrasse 5 aeu.

jutányos
áron felvé
tetnek a kiadóhivatal
ban.

áruházat nyitottam.
Raktáron tartom a tavaszi és nyári szezon valódi angol
gyapjú szövet újdonságait s azokból a jövőben is mindenkor
a legújabbak lesznek kaphatok méterenkint 2 forint öü k r.tól
feljebb.
M a g y a r g y á r tm á n y ú fé rfiru h a k e lm é k b ő l n a g y
v á la sz té k .
Mindezekből a szövetekből a legjutányo ab’' áron foga
dok el ruha megrendeléseket, melyeket elsőrendű angol úri
szabók állítanak ki teljes szavatosság mellett.
Maradék angol seviot kelméket 1 métertől 3 méter 80
cm. ig méterenkint 2 forint 20 krjával (mely szövetnek bolti
ára 4 frt.) árusítok ki.
A férfi közönség becses támogatását kérve és pontos
kiszolgálásról biztosítva vagyok,
kiváló tisztelettel

Klein

Lakatosműhely megnyitás!

Javaszi s átmeneti kabátkülöniegességekböl nagy raktár.

Van szerencsém a nagyéidemti közönség b. tudo
mására hozni, miszerint hosszabb külföldi tanulmány utáni
ból haza érkeztem.
A mai kornak megtelelőleg teljesen ujjonnan be
rendezett

lakatos műhelyt
nyitottam S á t o r a l j a ú j h e l y b e n S z é c h é n y i t é r 1. s z á m ú

Értesítés.
\ an szerencsém Sátoraljaújhely és vidéke n. é. hölgvkö*
zönségének becses tudomására adni, hogy helyben Széchényitér 4. sz. alatt (Malárcsik József ur ház udvarában)

fűzőkészitő műhelyt
nyitottam.

ház udvarán.

Elvállalok minden e szakmába vágó munkát, u. m.
épület és műlakatos munkát, továbbá varrógép, kerékpár
és mindennemű fegyverek javítását jután) osan eszközlök.
A nagyrabecsült közönség becses pártlogását kéne,
maradok
kiváló tisztelettel:

L

M.

Készítek : l e g ú j a b b a n g o l és f r a n c z i a s z a b á s ú
a legmodernebb és legkényesebb ízlésnek is
megtelelő női lüzőket, haskötőket, gerádehaltart, mell
tartót, valamint rendkívüli állapotban is viselhető gyo
morvédő lüzőket, egyáltalán minden e szakmába tartozó
dolgokat legolcsóbb árak mellett.
fű ző k et,

A m. t. hölgyek szives pártfogását kérve, maradok

CSOMA KAROLY
lakatosmester.

Landesmann Miksa ea Tara* könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.

Kiváló tisztelettel:

RAPAPPO RT FRIDA

