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Németországban most zajlottak 
le a képviselőválasztások. Magyar 
ember sehogyse ismerne ott rá 
arra, amit ő képviselőválasztás 
alatt érteni tanult.

Nem gyűjtik ott bssze hatalmas 
táborokba a választókat. Nem lo
bog a táborok mellett zászlóknak 
ezrekbe kerülő sokasága. Színes 
kortestollak nem virítanak a ka
lapok mellett. Nem fo a gulyás- 
hus hatalmas bográcsokban, a ke 
nyér nem áll kazalba rakva, csapra 
ütött hordók körül nem tolonga
nak ezerszámra bortól, pálinkától 
gőzölgő, de mégis örökké szom
jas választók. Nem tetrengenek a 
lóidon holtrészeg emberek, még 
mindig bort és pálinkát követelve. 
Nem ordítoznak rekedt, borízű 
hangon pufladt, vörös arcú kor
tesek : éljen, aki bort ad 1 Nem 
suhog a szolgabiró korbácsa, nem 
nyomják a néptömeget sorba ál
lított bakák, nyargalászó huszárok, 
puskatussal intézkedő csendőrök. 
Nem osztogatják külön asztal 
mellett meggyőződésük némi ju
talmazásául az ötvenmárkás ban
kókat a választóknak. Nincs lárma, 
duhajkodás, zűrzavaros, éktelen 
kiábálás. S nem áll a szavazat
szedő asztalnál főispán, tőszolga- 
biró, vasnti főnök, tiszttartó, hogy 
haragos ábrázatuk előtt reszketve 
lapuljon meg, aki az ellenzékre 
merészkedett volna nyilvánosan 
szavazni.

Csend és nyugalom van. A né
met polgár dolgozik otthon, vagy 
a gyárban, műhelyben, úgy, mint 
más napokon, aztán mikor idejét 
látja, abbahagyja a munkát, el
megy a szavazó helyiségbe, ott 
átadja az előre kapott borítékot 
lezárva az elnöknek. Abba a zárt 
borítékba irta be a jelölt nevét, 
akire szavaz, de rajta meg a jó 
Istenen kívül senki se tmija, hogy 
kinek a neve van beleírva. Mikor 
leadta a szavazatát, visszamegy s 
dolgozik nyugodtan tovább. Így 
szavaz a német polgár, komolyan, 
öntudatosan, józanul, értelmes em
berhez méltóan.

Magyar ember, ha odavetődne, 
csodálkozva mondaná: hisz ez nem 
választás, — hát hol az étel-ital, 
hol a csendőr, hol a szolgabiró? 
S nagyot bámulna, hogy így is

lehet választani, nem csak úgy, 
ahogy mi itthon megszoktuk.

No hát ebből láthatja minden 
bölcs mungó, hogy a német biro
dalom nem kulturáltam; Ott nem 
úgy megy a választás, ahogy an
nak mungó fellogás szerint ren
des, müveit országban mennie 
kell. Általános a választói jog, sőt 
— horribile dictu ! — titkos a 
a szavazás. Minden paraszt oda 
szavazhat, ahová neki tetszik, sőt 
a gyári munkás is arra szavaz, 
akire akar, nem arra, akire a gyá- 
ro: parancsolja. Világos, hogy 
annak a szerencsétlen Németor
szágnak el kell pusztulnia, szét 
kell bomlania, meg kell semmisül
nie. Már szinte halljuk a halálha
rangot csendülni leiette, s bízvást 
megírhatjuk előre a nekróiógját is.

De megérdemlik a bolond né
metek. Lám, kellett nekik meg 
gondolában könnyelműséggel be
hozni az általános titkos választói 
jogot? Most ihatják a levet.

Mennyivel okosabb a magyar 
munkapárt. Az görcsösen ragasz
kodik a sokszor kipróbált s min
dig alkalmasnak bizonyult állam - 
fentartó intézményekhez; a nyil
vános szavazáshoz, a csendőrszu- 
ronyhoz, a fegyelmi eljárással, át
helyezéssel való ijesztgetés puhító 
erejéhez s mindahhoz a sok „er
kölcsi" tényezőhöz, amelyek együtt 
véve olyan világhírűvé s rokon
szenvessé teszik a magyar válasz
tási rendszert.

Itt az eredmény : Magyarország 
fejlődik, erősödik, gazdagodik, ro
hamosan halad előre, Németor
szág pedig nyomorultul hanyatlik, 
s maholnap elmerül az általános 
titkos választás fertőjében.

Vagy nem úgy van ? Igaz, hogy 
Magyarország a szegény, Magyar- 
ország népe vándorol ki, Német
ország pedig csudásan gazdago
dik, erősödik s félelmes hatalma 
szédületes arányokban növekszik. J 
Igaz-e, hogy ott még a szociálista! 
pártok se „felforgatók", hanem 
komoly és értékes munkásai a 
német nagyságnak és erőnek ?

Hát hogy lehet ez, ó Tisza Ist-1 
ván és többi rajongói a nyilvános j 
szavazás államlentat.ó intezmé-1 
nyének ?

Nemigaz-e, hogy Németország
ban a romboló és veszedelmes 
általános titkos választói jog ural
kodik? S nem igaz-e, hogy Ma
gyarországon, — hála a Tisza

Istvánok makacs és fondorkodó 
ellenállásának -— még mindig az 
egyedül üdvözitó nyilvános és kor

lá to lt választói jog árasztja áldá- 
| sait ? Hát mért fejlődik Németor
szág s miért hanyatlik Magyaror 

! szag holott a Tisza István igaz
sága szerint Magyarországnak kel 
lene fejlődnie s az általános tit
kossal megrontott Németország
nak hanyatlania ?

Ki fejti meg ezt a nagy ellen
mondást, a Tisza-fellogásának s 
a tényeknek ezt a különös ellen
tétét ?

Azt mondják erre : Németor
szág más, ott nem árt az általá- 

I nos titkos. De nekünk egész kü- 
j lönleges viszonyaink vannak, s 
j azokra nem lehet példát alkal
mazni.

Hja persze, erről igazán meg
feledkeztünk. Valóban, nekünk, 
egész különleges ntungóink, szol- 
gabiróink, tőispánjaink, íőkortese- 
ink vannak. Ezek a mi gyönyörű 
lápvirágjainknem tudnak lélegzetű, 
csak a választási korrupció, az 
erőszak és a vesztegetés pálinka
gőzös levegőjében. A tiszta és be
csületes választások légköre örökre 
megfojtaná őket. Kár lenne értük.

Tényleg ilyen különleges viszo
nyok *ekol sincsenek a világon, 
mint nálunk Mert mindenütt a 
világon olyanok a pártok, hogy 
ki többet, ki kevesebbet, de min 
denik kap valamennyi szavazatot 
titkos szavazással is. De nálunk 
a parlament kormányzó többsége 
olyan párt, amely egyetlenegy- 
szavazatot se kapna az egész or
szágban, ha nem lenne zsebében 
a bécsi pénz s háta megett a 
kormányhatalom és csendőr. Mint 
ahogy nem kapott egyetlenegy 
szavazatot sem 1906-ban) A tit
kos szavazás pedig pénznek, csen
dőrnek, kormányhatalomnak egy
szerre elveszt minden erejét és 
igy a magyar munkápárt (helye
sebben : magyarországi mukapárt, 
mert dehogy magyar!) titkos sza
vazás mellett egyetlenegy szavaza
tot se kapna.

Noliát ezek a különleges viszo
nyok teszik szükségessé, hogy a 
nyilvános szavazás és vele az erő. 
szak, vesztegetés, meg a piszkos 
választások minden utálatossága 
tovább is megmaradjon Magyar- 
országon, Ezért áll ma a mi or
szágunk pellengéren egész Európa 
előtt, mint a választási becstelen

ségek notórius hazája s utolsó 
menedéke.

Aki becsületes választást akar 
látni, bár Tisza István nem képes 
megérteni, hogy miért kivánkoz- 
hatik valaki ilyen haszontalauság 
után, az vándoroljon ki Német
országba. Nálunk az egész mun
kapárti többség másnemű válasz
tásból született. Csak nem kíván
hatja tőle senki, hogy megölje a 
szülőanyját. Pedig azt ölné meg, 
a saját életgyökereit vágná el, ha 
a titkos szavazás behozatalával 
megszüntetné a piszkos választá
sok gyalázatos rendszerét.

Zcmpénvármegye, de különösen Sá- 
tora'j mjhely társadalmának alig meg 
mérhető vesztesége van. Aki éltetője, 
mozgatója, tisszetartdja volt itt a 
társas életnek, aki lelke volt minden 
közérdekű jótékonysági tevékeny
ségnek, váratlanul, korán elköltözött 
az éleiből. Dókus Gyulánk hétfőn dél
után tüdőgyulladásban meghalt.

Alig emlékszünk még olyan álta
lános, mély és őszinte részvétre, mint 
amely Dókus Gyuláné halála felett 
mindenfelé megnyilvánul. De bizony, 
nála jobban alig is érdemelte meg 
valaki, hogy őszintén, szeretettel 
gyászolják és raegsirassák.

Mintaképe volt a nemes, jószívű, 
eszes, tevékeny, őszinte magyar úri- 
asszonynak. Ahol megjelent, szíves
ségével, egyszerűségével szellemének 
s kedvességének melegével minde
nütt szeretetet tudott ébreszteni maga 
iránt.

Minden társaságban otthon volt. 
Kedves, barátságos, előzékeny tu
dott lenni mindenkihez. Természetes 
közvetlensége mindenféle körben 
egyformán lebilincselte s megnyerte 
az embereket. Ez a senkit le nem 
néző, senkivel a leereszkedést nem 
éreztető, mindenkinek egyéniségéhez 
okosan alkalmazkodó kedves modor 
csak igazán nagy és nemes lelkek 
sajátsága.

Otthon a legszívesebb, legjobb 
háziasszony volt. Háztartását minta
szerű gondossággal vezette. Imádta 
a természetet, a fákat, a virágokat, 
A Gyulaiakból s a körötte levő tá
gas kertből valóságos paradicsomot 
varázsolt munkássága. Szerette is azt 
az ő maga teremtette otthonát vég-

Vámos Jenő ezukrászata
_____________________ Sátoraljaújhely, (a volt Szakátsy-féle ezukrászda.)_______________________

Naponta friss sütemények. 
Reggeli és uzsonna kávé.

o
o

Minden alkalomra a legmüvészibb kivitelben t o r t á k ,  te a  
— és mindennemű sütemények készítését vállalja. —

Pontos és figyelmes kiszolgálás.
L a p u n k  m a i  a / ú m n  4- ó i d u l .
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telenül. Nem lehetett rávenni, hogy 
nyaralásra, fürdőbe elmenjen vala
hová. Nem volt neki szebb nyaraló 
hely a világon, mint az ő kertje.

Gyöngéd, finom, nemes leikével 
hűséges kísérője, igazán jobb fele 
volt férjének nehéz pályáján. Dókus 
Gyula uagyértékü, hasznos munkás
ságát idtálisan egészítette ki fele
ségének fáradhatatlan társadalmi és 
jótékonysági tevékenysége. Közér
dekű, jótékony egyesületekben, em
berbaráti mozgalmakban mindenütt 
ott volt, mindenütt vezető munkát 
végzett lankadatlan buzgalommal.

A gyermeknapoknak s minden 
más jótékony gyűjtésnek ő volt az 
éltető lelke. Csudás frissességgel, 
nagy lelkesedéssel járt, kelt, kért, 
biztatott s az arcán ragyogott a 
boldogság érzése, hogy jót tehet, 
hogy hasznára lehet a segítségre 
szorultaknak. iN’eki nem adott a sors 
gyermekeket, hát gyermekeivé fo
gadta a szegényeket, a szűkölködő- 
két, az elhagyottakat s jóságos any
juk volt háláidig.

Nemes lulkü, nagy muukásságu 
férj oldalán szép és magasztos hiva
tást töltött be a régi idők magyar 
nagyasszonyainak nagy erényeivel, 
sugárzó szivjóságával.

Nagy és fájdalmas a társadalom 
vesztesége, mert ezt a nagy értéket, 
ezt a vezető szellemet munkaerejé
nek teljességében, idő előtt ragadta 
el egy hirtelen támadt gyilkos be
tegség.

11a mindenki, akivel életében jót 
tett, csak egy szál virágot tesz a 
koporsójára, egész virághalom fog 
emelkedni lavatala felett.

Élete
Csabacsüdi Dókus Gv uhuié szül. 

hadusfalvi Spiilenberg Zsófia Tói-aj- 
han született és mar mint ieány je
lentős szerepet vitt Tokaj társadal
mában. 1877-ben ment nőül Dókus 
Gyulához és mindjárt házasélele ele
jén vezető szerepet vívott ki magá
nak városunk társad tliui életében. 
Valamennyi társadalmi mozgalomnak 
— mely a jótékonyság j< gyében 
született — ő állt az ólén és az ő ne
mes lelke teremtette meg társadalmi 
életünkben azt a kapcsolatot, am h - 
bői a különféle jótékony és kultu
rális intézmények egész tömege fa
kadt. Elnöknője volt az ür?zágos 
Gyermekvédő Liga sátoraljaújhelyi 
fiókjának és az allami gyermekmeii- 
hely sátoraljaújhelyi telepének, vá
lasztmányi tagja volt az árvasegélyző 
és jótékony egyesületnek, a veres 
kereszt egyletnek, az állami óvoda 
gondnokságának, a patronage egye
sületnek, a magyar védőegyesület- 
nek, az izr. noegyletnek slb. Es 
most mindezek az intézmények ár- 
váu, elhagyatottan maradtak, mert 
elhalt a lelkűk, aki életet adott ne
kik, aki gondoskodott fenntartá
sukról.

Halála.
Még nem régen itt élt közöltünk 

és állandó, kitartó szorgalommal mun
kálkodott az ő elhagyatottjai, árvái 
érdekében. Öröm veit nézni, amint 
fiatalos frissességgel vezette a jóié 
kony munkálatokat. Es ma mar el
földelve, kihűlt testtel a ússza az örök 
álmot, melyből többé nincs felébre
dés. Mintegy tiz nappal ezelőtt kez

dett betegeskedni. Egy egyszerű hu 
lés vette le a lábáról ós oltotta ki 
áldásos életét. Eleintén könnyű le 
folyásúnak Ígérkezett a betegség, 
később azonban komplikációk állot
tak be és tüdőgyulladás lépett föl. 
Az utolsó napok azonban újabb re
ményt nyújtottak a felépülésére, de 
ez a javulás csak látszólagos volt. 
mert a gyilkos kór nem üsmert kö- 
nyörülotet és hétfőn délután 3 éra 
2Ú perckor kioltotta azt az életet, 
mely oly sok nemeset, szépet alko
tott. A városban futó tűzként ter
jedt el a halál Ilire és mindenfelé a 
legnagyobb részvétet keltette.

A család gyászjelentése.

A haláleset alkalmából a család a 
következő gyászjelentést adta ki:

Dókus Gyula úgy a saját, vala
mint sógorai Spiilenberg György 
s ennek neje Tóth Mária és gyer
mekei Imre, Margit, András, 
György, Irma. Zsófia, Júlia és 
László; üzv. Lehoczky Lajosné 
saül. nUdveczky Ilona ét fiai 
Lajos és Gábor; Lehoczky Gab
riella s ennek férje Markovics 
János: Lehoczky László és en
nek neje Molnár Jolán ; Lehoczky 
Ödö . Lehoczky Rózsa s ennek 
férje Kottán Gxörgy, valamint 
Gyurka fia ; Spilleuberg Barna 
s fiai Gábor, Barna s ennek neje 
Zorabory Ilona: leánya Sári s 
ennek férje Zvo riszky Lajos, 
valamint leányai Manauka és 
Zsófii a ; özv, Spiilenberg Ist
vánná szül. Inglichoffer Mária 
és leánya Mária; Spiilenberg Jó- 
zmT s ennek neje Vályi Ilona, 
leánya Éti s ennek f-'-rje Jendras-' 
.-ik Alfréd, valamint fiai Alfréd és 
Tibor: fia Béla s ennek neje Kos
suth Kató; leánya Elza s ennek 
f*rja ifj. Mauks Árpád s leányai] 
K ári ét Katinka; Spiilenberg Osz
kár, valamint a nagyszámú rokon
ság nevében is mély fájdalommal 
tudatja a legjobb no, testvér és ro
konnak csababsüdi Dókus Gyulámé 
szül. hadusfalvi Spiilenberg Zsó
fiának, f. évi január hó 22-én d. 
u. háromnegyed 4 órakor, életének 
63 ik, bo'dog házasságának 35 ik 
évében rövid szenved ;s és a ha
lotti szentségek felvétele után be 
következett gyászos elhuny tát. A 
megboldogult hült tetem i f. évi 
január hó 24-én d. u. 2 és fél óra
kor fognak a gyászháznál a római 
katholikus egyház szertusa szerint 
beszenteltetni és a családi sirbo'tbi 
örök nyugalomra helyeztetni. Aj 
engesztelő szent-mis • áldozat f. 
évi januir hó 25-én d. e. 9 órakor 
fog a plébániai templomban a Min
denhatónak bemutattatni.

Testületek részvéte

A gyászbaboru t család iránti ré->z 
vét imponálóan nyilvánul meg a 
tegnapi nap folyamán. A részvétet 
kifejezők egész serege kereste fel a 
gyászoló férjet. Részvétüket fejez
ték ki testületileg: Sátoraljaújhely 
r. t. város tisztikara ; a kir. törvény
szék ; a liszáninneni ref. egyházke
rület és saujhelyi ref. egyház nevé
ben: Fejes István püspök; a sauj
helyi posta és távírda hivatal; áll.
; olgárileányískolatantestiilete Gyulay 
Károly polg. leányiskolái igazgató 
vezetésével; az állami elemi iskola 
tantestülete Molnár Gyula igazg. ve
zetése alatt: a saujhelyi dohánygyár 
tisztikara; Zeraplémnegye központi 
tisztviselő, keze ö és segédszemély 
zete Thuránssky László vármegyei 
főjegyző, Pénzügyi számvevőség ve
zetésével Saujhelyi állomás tisztikara, 
Dohánygyár, Saujhelyi takarékpénz
tár, Zmplón vármegye jegyzői kara, 
A sárospataki ref. főiskola.

Magánosok részvéte.

Fenti testületeken kívül a magá
nosok is hatalmas számban keresték 
fel a gyászoló családot, hogy az 
Őket ért mélységes gyász közepette 
egy két résztvevő szóval enyhítsék 
a fajdalmát. De táviratilag is sokan 
fejezték ki részvétüket. Eddig a kö
vetkezőktől érkezett részvétet kife
jező távirat : Polónyi Ignáczné, Bes- 
senyey Zénó es neje, Grünberger 
Abrahátu és családja, líaraszthy Mik
lós és családja, Tállya nagyközség, 
báró Ragályi Balassa Ferenc, Miklós 
Gizella és ílsién, Zinner Henrik és 
neje, Páger Arthur, Tokaj nagyköz
ség közönsége, dr. Molnár Béla és 
családja, Lehoczky Nándor és neje, 
Váry Rezső, dr. Goldberger Izidor, 
gr. Andrássy Gyula, Z. Moskovitz 
Géza, Schveiger Iguácz, gr. E ster
házy Móricz, Szunyoghy Géza és 
neje, N methy Bertalan és neje, dr. 
Székely Albert és neje, herceg Win- 
dischgraetz Lajos, Kossuth Lajos, 
Szentléleky Margit, Lehoczky László 
és neje, Zalay Andor és neje, Tu* 
rián Gábor és családja, Görgey 
Gyula, Zinner Adolf és neje, dr. 
Gai Sándor, Ragályi Gyuiáué, Ko
vától Béla, Adum Kiára, Dercsényi 
Tekla, dr. Kun Zoliánné, Tah\ 
György né, Nernthy Mariska, Búza 
János, (fruska Lajos, < sv. Spiilen
berg Ltvánn és leánya, báró Wald- 
bott Frigyes, Jendraszik Alfréd és 
neje, báró Gaizler Géza, dr. Márton 
Sándor, üzv. br. Fischer Gusztávné, 
br. Maillot Nándor es neje, özv. br. 
Maiilott György né, dr. Bározy Ist
ván, Darányi Jgaácz, gr. Andrássy 
G za kés csaladja, Gyüröcskeyné 
Ambrózy Zsófia.

Koszorúk.

Koszorúkat küldtek a ravatalra: 
Isten veled — Gyulád. (A kert maga
ültette bokraiból); Szeretettel — Dó
kus László és Csaladja ; Szeretetnek 
éltél, az kisérjen sírodba — Meczner 
Gyű a és csaladja; Zsofka néninek 
— Ohudovszkyék ; Isten veled —> Dó
kus Ernő és neje; Szeretett nagy
néninek — Kottán György és neje 
s kis fia ; Szeretett nagynéninek — 
Markovics János és neje; Kegyelt- 
tűk jeléül : gróf iloyos Sándor ; Sze
retett Zsofka néninek: Aladár, Sa- 
ro.ta, Gyula. Borbála; igaz rokoni 
szeretettel Bernát Béla; Aléíy rész 
véltél: Molnár Béla ós csaladja ; L> 
hocsky Sándor, Rózsa, Klára es 'Ti
bor ; Mély tisztelete je'óül; a sátor- 
ajaujhelyi petróleum finomió r. t . ; 
Tisztelete jeléül : Az állami elemi 
iskola tantestülete; Kedves Zsofka 
néninek Be.-senyey Zéuó és Icza; 
Kegyelete jeléül: Az izraelita Nő
ügyiét ; Bárczy Elek ; Isten veled : 
ózv. Spiilenberg Istvánná és leánya; 
Kísérje hosszú útjára a vármegye 
tisztikarának szeretető; Szeretettel 
gondol rád: B la és Luiz ; Kedves 
jó Zsofka néninek szeretettel : Jen- 
drassik Alfréd, felesége és gyerme
kei; Szeretettel keresztmaiuáuak : 
Birike ; A jó testvérnek, sógornőnek 
és nagynéninek szeretetük jeléül 
Józsi bátyád és családja ; Szeretető 
jeléül: Cziíi; Nemes szivű barátjuk
nak: Farkas Andor és neje; Dókus 
Gyű ánénak : Saujhely r. t. város 
közönsége; Nagylelkű zászlóanyjá
nak : A saujhelyi gyártelepi dai. zene 
és önképző kör; A MÁV, saujhelyi 
állomásának személyzete; Második 
anyjuknak: Ilona és Barna; l.sten 
veled pihenj békében : Barna, Sári 
Gábor. Lajos, Csubacaüdi Dókus 
Gyulánó, a legnemesebb s/ivü 
úrnőnek — Zemplónmegye jegyzői 
kara; Szeretetünk és tiszteletünk 
jeléül — Behyna Kálmánná, Le- 
geza Jánosné, Oichváry Dezsőné 
Osváth Margit, Somogyi Erzsi'

Somogyi Sári, Ujfalusy Mihálynó 
Tóth Alajosné; Felejthetetlen tag
jának — a saujhelyi leányegy
let : Szeretett rokonomnak : Mauks 
Árpád és családja; Herceg Win- 
dischgraetz Lajos és Mária ; Méltó- 
ságos Dókus Gyuládénak : A dohány
gyár tisztikara.

Temetés.

A temetés ma délután fél 3 óra
kor volt soha sem látott óriási rész
vét mellett. A Gyula-lak hatalmas 
udvarát és az egész Kereszt tért ha
talmas embertüraeg lepte el, hogy 
megadja a végtisztességet a közsze
retetben állott úrnőnek. A ravatalt 
a nagyszámú család tagjai és a 
különféle testületek küldöttségei vet
ték körül. Ott voltak a vármegye 
tisztikara Thuránssky László főjegyző, 
a város tisztikara Farkas Andor pol
gármester, a kir. törvényszék Forn- 
sxek Béla kúriai bíró, a kir. járásbí
róság Schiller Kálmán vezető járás- 
biró, a kir. ügyészség Eiserth Ist
ván főügyészi helyettes, az ügyvédi 
kar Ambrózy Nándor kamarai alel- 
nük, az ipartestület Hérics Sándor 
elnök, a pénzügy igazgatóság Fisén- 
maun Ősz Kar kir. tanácsos, a tan fel
ügyelőség Beregszász)/ István kir. ta
nácsos, az államvasutak Steinhoffer 
Sándor áHomisfőnük, az államépité- 
szeti hivatal Mártha Miklós főmér
nök, a folyammérnökség Ssokolay 
Emil miniszteri osztálytanácsos, a 
ku turmérnükség Dános Miklós mű
szaki tanácsos, a Kazinczy-kör és 
árvaház dr. Hornyay Béla alelnök, 
az izr. uőegylet dr. Erényi Manóue 
alelnök, az állami iskola tanítói kara 
Molnár Gyula igazgató, a főgiiuua 
ziuiu tanári kara Nyilassy Károly 
igazgató vezetésével slb. Ott láttuk 
még Windischgraets Lajos herceget 
és nejét, Wolkenstein Oszvald grófot, 
IValdbott Frigyes bárót, Meczner 
Béla ny. főispánt, Molnár Béla dr. 
és ifj. Molnár Viktor orsz. képviselő
ket, Gruska Lajos főesperest, Meez- 
ncr Gyula főispánt, Ferenczy ny. tá
bornokot, Fejes István ref. püspököt, 
Lengyel Manó ny. ezredest, Busa 
Bárnál, Dómján E ek ág. ev., Mik
lós sy István gór. kath. és dr. Gold- 
berber Izidor izr. lelkészeket stb.

A gyászszertartást Bessenyey István 
apátplebáiios végezte fényes papi 
segédlettel, majd a gyártelepi dalarda 
gyaszdala következett és megindult 
a hatalmas menet — a gyártelepi 
zenekar gyászindulóiuak kísérete 
mebelt — elöl a rengeteg koszo
rúval borított halottas és virágko
csikkal, hogy utolsó útjára kisérjek 
Dókus Qy uiauét, aki életének mara 
daiidó emléket állított a jótékony
ság iránt fogékony emberek lelké
ben. A Rákóczy ós Kaziuczy-utcákon, 
amerre a gyászmenet elvonult, az 
ótazes üzletek zárva voltak és az izr. 
iskola előtt az intézet növendékei 
állottak gyászlobogó alatt sorfalat, 
hogy lerojják kegyeletüket az iránt, 
aki róluk sem feledkezett meg soha, 
A köztemetőben újból beszeutelte 
Bessenyey apátpiébáuos a koporsót a 
daiárüu még egy utolsó gyászdalt 
euukoit is aztán a családi sírboltban 
örök nyugovóra helyezték Dókus 
Gyuláuót.

Előfizetőinkhez.
Felkérjük lapunk tisztelt előfize

tőit, hogy a dec. hő végén 
lejárt előfizetési dijat lehetőleg 
postafordultával küldjék be.

ária! Sátoraljaújhely, Széchényi-tér 6. szám. 
(A rom, kath. templom mellett).

Kelmefestő, vegytisztító és gözmosógyár
festésre és tisztításra elfogad mindennemű báli és alkalmi ruhákat, bútor
szöveteket. Gallér és kézelők kristály fehérre tisztittatnak. f* - Vasalások 1 órán belül.
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dem a színészi munkáért is, meit

7, szám (3) _________

Színházi esték.
Néhány bíráló szó a sze 
zonvégi előadásokról.

Váltakozó szarencsével indult meg 
az utolsó színházi hét. Volt jó elő
adás is, de nagyobb részben bizony 
nagyon sivár eredményeket értek el 
színészeink. Mintha a közönség bősz- 
szántásával akarnák lefejezni a sze
zont, olyanforma hatást keltett a/, 
utóbbi előadások nagy része.

Es ebben a sikertelenségben nagy 
része van a direkciónak. Soha talán 
nem tört elő olyan határtalan for
mában a deszkákról a rendszertelen 
vesetés, mint az utolsó estéken. Min
den betanultság nélküli előadásokkal 
kínozták a publikumot és minden 
nek tetejébe a szereposztásnál követ
tek el olyan hibákat, melyek lehe
tetlenné tettek minden művészi 
eredményt.

A vezetésben rejlő fejetlenség lég 
inkább a „Lengyel menyecske,, elő
adásain volt észlelhető. A darab 
maga is szörnyen gyenge és igazi 
művészi munka kell hozza, hogy 
néiniképen élvezhetővé váljék az 
előadása. Nohát a direkció gondos
kodott róla, hogy az élvezet lehető 
ségét is kizárja a szinpadró'. Három 
próbára adták be a darabot és olyan 
szereposztásban, melyet zokon kellett 
volna vennünk kezdő dilettáns-ren
dezőtől is. A je"emszerepet a natur- 
bursch játszotta, a naturbursch sze
repébon pedig a tennoristát kinlód- 
tatták és igy tovább. 11a mégis tud 
tak — bar alig, számbavehelő — 
eredményt elérni, az színészeink ér 
deme, akik képességeiken felüiit pro
dukáltak, csakhogy valamiképen 
helyrehozhassák a vezetőség hibáit. 
Lelkes szorgalommal igyekeztek el
fogadhatót nyújtani gróf Csákyné, 
Szécsy Emma, Reviczky Etel, Iiajdutska, 
Derenghy és Áldory, de sikere egye-- 
dül Hajdutskának volt, aki a nem neki 
való szerepben is tudott némiképen 
érvényesülni. Különösen a Thomay 
Masával lejtett szép tánca keltett 
nagy hatást.

A hétfői est a Korda Sándor ju
talomjátéka volt és meg kell állapí
tanunk — bár nem szívesen tesszük 
— hogy ez az előadás a szezon leg- 
sikertelenebbje volt. Szinte rá sem 
ösmertünk a gyönyörű zenéjü, ked
ves Varázskeringőre. Maga a jutái 
mázott sem volt képes hatást kel
teni, annál kevésbbé a többi szerep
lők, akik elvégre sem képesek más
fél próbára kifogástalanul eljátszani 
egy ilyeu uehéz operettet.

Kedd este Tolstoj Leó kitűnő szín
müve, az „Elő halott- került bemuta
tóra. Es ez az előadás volt az utóbbiak 
közül az egyedüli, amely sikerrel járt. 
Sőt,nagy sikerrel,olyannal, amilyennel 
keléssel dicskedhetnek a nagyobb, 
elsőrangú színpadok is. Kerekded, 
összevágó előadást kaptunk gondos 
rendezésben és kiváló — ez a lő — 
szereptudással. A siker elsősorban 
Nagy Sáudort illeti, mert az ő ren
dezői keze alól került ki ez az elő
adás. De őt illeti elsősorban az ér-

cnuazerepben oly hatalmasat nyúj
tott, ami az ő eddigi művészi ered 
menyeit is messze felülmúlta. Az 
elzüllött, deliriuraba esett Protassow ; 
I'edort tökéletes művészettel állí
totta elénk és — ami a legdicséren- 
dőbb egyetlen alkalommal sem 
zökkent ki abból a hangulatból, a 
melyet a szerep egyéniségének hü 
visszatükrüzése megkívánt. A kö 
zönség lelkes szeretettel fogadta ezt 
a művészi munkát és felvonás vé
geken sőt előadás után is — sokszor 
szólították zajos tapsokkal a kárpit 
elé. Elsőrangút nyújtottak még Ko 
vacs Mariska, aki estéről estére fej
lettebb művészi képességekről nyújt 
tanúságot; gr. Csákyné, aki bebizo
nyította, hogy prózában is képes 
művészit nyújtani; Márkus Sándor 
és Vizy Sebestyén, akik kisebb epi
zódszerepekben eddig is szép sike
reket értek el. De méltóan illeszked
tek bele a keretbe : Horváth Manci, 
Földes Mihály és Korda Sándor is.

Szóval újból bebizoiiyult, hogy tud 
ez a tár.-ulat művészit is produkálni, 
ha meg van a kellő lehetőség a 
szerepek alapos kidolgozására. Es 
épen ezért esik súlyosabb beszámí
tás alá a direkció két balkezes mun
kája, mely kerékkötője minden 
igyekvésnek, minden eredménynek.

H Í R E K .

A függetlensági bál.
A farsang, a mulatozások és 

vigalmak ideje már régeu bekö- 
szöutütl, de edd g még egyetlen 
alkalommal sem áldoztak Karne
vál csörgősipkás hercegének. A 
színi évad útját akasztotta min
den mulatozásnak és ha elfogja 
is az embereket a muiatozási vagy 
ha lázba hozzák is a fiatalok 
vérét a tánc izgalmai, csak a 
színi szezon után hódolhatnak 
majd az efajta szenvedélyeknek. 
De ebben az időben aztan lesz 
vigalom bőven. A rövid három 
hét alatt — amely még hátra 
marad a színi szezon után a far
sangból — egymást érik majd a 
mulatságok, nehogy panaszt emel- 
hesseu ellennük a farsang mu
latós hercege.

Az első mulatságot ezúttal a 
sátoraljaújhelyi függetlenségikor 
rendezi. Február l-éu lesz ez a 
mulatság a városi sziuházban. 
Es alig mentek széjjel a meghí
vók, máris hatalmas keretben fo
lyik a készülődés szerte a vá
rosban a mulatságra. A fiatalok 
körében szokatlan izgalommal 
készülődnek az idei farsang 
első mulatságára, mely ezúttal 
az eddigi függetlenségi raulalsá £ 
goknál is mozgalmasabbnak, 
óléiikebbuek Ígérkezik.

A vigalmi bizottság és 100 
rendező állandó permanenciában 
áll, hogy a sikert — araoly ed
dig sem maradt el soha — biz
tosítsa. A függetlenségi kör mu

latságai eddig is a farsangi sze
zon legsikerültebb vigalmai közé 
tartoztak, ezúttal azonban a mu
latságnak még az eddigi sikere
ket is messze felül kell múlni, 
hogy hosszú időkre felejthetet
len legyen a függetlenségi bál.

Az előjelek sejtetni engedik 
ezt az eredményt, mert az ér
deklődés már eddig is olyan 
aránnyokat ötlött, amelyekre 
alig van példa a táncvigalmak 
történetében. A páholy előjegy
zések minden reményen felül si
kerültek és a még meglévő pá
holyoknak is hatalmas keletjük 
jük van Landessmann Miksa 
könyvkereskedésében, ahol az 
elővételek eszköiölhetők.

Siessen hát mindenki jegyét 
megváltani, aki részt akar venni 
az idei farsang legsikerültebb 
mulatságában és nem akarja ma
gát megfosztani egy feledhetet
lenül kedves éj emlékeitől.

— Városi közgyűlés. Sátoraljaúj
hely város képviselőtestületét Farkas 
Andor polgármester f. hó 20 án d.
u. 3 érára közgyűlésre hívta egybe, 
amikor a kereskedelmi iskola költ 
ségvetése és a csatornázási terv és 
költségvetés kerülitek tárgyalás alá.

— Halálozás. Kósch Árpád, az „Eper
jesi Lapok- tulajdonosa meghalt. 
Az elhunyt kiváló szerepet töltött 
be Sárosmegye és Eperjes közéleté
ben. A Ferencz József-rend lovagja. 
Sárosvármegye törvényhatósági bi
zottságának, Eperjes szab. kir, város 
képviselőtestületének, a tiszai ág. h. 
ev. kér. Collégiurn igazgató-váiaszt- 
mányának, az Eperjesi Bankegylet 
ét a Borsod-Miskolci Gőzmalom U. T. 
igazgatóságának, a kassai kereske
delmi és iparkamarának tagja, a 
Sárosmegyei Nemzeti Munkapart al- 
elnükti volt. 52 éves korában halt 
meg e hó 20-an d. u. 4 órakor San 
Kemoban. A halottá* Eperjesre szál
lítják és ott fogják eltemetni.

— Felfüggesztett tb foszolgabiro
A homonuai sikkasztás ügyében 
iijabb szenzációs fordu at követke
zett be. Dókus Gyula alispán ugyanis 
- az eddigi nyomozás eredményei 

alapján — felfüggesztette állásától 
Hericz Márton tb. főszolgabírót. — 
Vajon mi következik még?

— Megyebizottsági tagválasztások.
A vármegye törvényhatóságában 
megüresedett bizottsági tagsági he 
iyeket f. hó 22-én töltötték be. A 
választások mindenütt a legnagyobb 
nyugalommal folytak le és a legki
sebb izgalom sem zavarta a hivata
los jelöltek diadalra jutását. Megvá
lasztattak : Velejtén llaraszthy Vince, 
Rakóczon Vokáu Ervin, Natafalván 
Stefunik János, Ilcrcegkuton Mecz- 
ner József, Nagypolányban Petros- 
sevicz Elek,Papházán Horváth Gyula, 
Udván Tóbiás Hermán, Mikóházán 
Fedor János.

— Jutalomjatók. Pénteken este is
mét jutalomjáték lesz a színházban, 
amikor a „Gyurkovits leányok", 
Hercegit Ferencz nagy sikerű vig- 
játéka kerül szinrp. Nagy Sándor, a 
társulat kiváló művésze lesz a ju
talmazandó s ez maga elég biztosíték 
arra, hogy egy minden tekintetben 
kifogástalan, elsőrangú előadásban 
lesz ez alkalommal részünk.

— Az ügyvédi kamarából. A kassai 
ügyvédi kamara dr. Palasthy Béla 
ügyvédet Tőketerebes székhellyel

lajstromába folytatólag felvette, dr 
Rosenthal Sándor sátoraljaújhelyi 
ügyvédet pedig elhalálozása folytán 
lajstromából törülte és irodája ré
szére gondnokká dr. Nagy Arthur 
sátoraljaújhelyi ügyvédet rendelte ki.

— A korcsolyázó egyletből. A Rá-
toraljaujhelyi korcsolyázó egylet sa
ját pavillonjában 1912. évi január 
íió 28-án délután 2 órakor közgyű
lést tart a következő tárgysorozat
ta l: 1. Elnöki jelentés az egylet 
helyzetéről s ezzel kapcsolatban tett 
javaslatok feletti határozathozatal. 2. 
A számvizsgáló bizottság jelentése.
3. Újabb számadások beterjesztése.
4. Az alapsz. 12 §-a a) pontja értel
mében eluük, alomok stb. válásztása.

— Alaptőke emelés a vidéken A
Nagymihályi Kereskedelmi és Hitel
bank f. évi február hó 11-én tartja 
rendes évi közgyűlését, melyen mint 
értesülünk, alaptőkéjének emelése 
van tervbe véve. Ötszáz uj részvény 
lenne 525 korona árfolyamon kibo- 
csájtva és minden régi három rész
vény birtokosa egy uj részvényre 
tarthat igényt. Ezek szerint az alap
tőke 292500 korouával emelkednék.

—■ Tűz. Tegnap este 9 óra tájban 
újból tűzi lárma verte fel a várost. 
Klein Jakab Rákóczy-utcai harisnya- 
kötődéjében ütött ki a tűz, de mi
előtt nagyobb arányokat ülthetett 
volna, a Friss Heiraan parancsnok
sága alatt kivonult tűzoltóság loka
lizálta. A kár biztosítás utján meg
térül.

— Tolvajok a vasúton. Visgyák Já
nos pálházai lakost Sátoraljaújhely
ből Kassára menet a vasúton egy 
tolvajbanda kifosztotta. Négyszáz 
koronát loptak el tőle. A kassai 
rendőrség megállapította, hogy a 
tettesek Sahlenger Zsigraond, Kósa 
Viktor és Bődi Imre notórius zseb
tolvajok voltak. Körözik őket.

— Táncmulatságok a vidékén. A Fel.
sőmagyarországi Csukoripar R. T. tiszt- 
viselői f. é. február 1-én a töketere- 
Ibesi uj szállodában zártkörű táncmu
latságot rendeznek. A mulatság kez
dete tél 9 órakor. — A nSárospataui 
Re/. Hittanhallg. Egylete** \  912 február 
hó 3-án semmináriumi könyvtára ja
vára a főiskolai tápiutézet dísztermé
ben hangversenynyel egybekötött 
táncmulatságot rendez. A Hangver
seny kezdete 8 órakor. Belépődíjak: 
családjegy 5 korona, szeraélyjegy 2 
korona. — A Galszécsi Kát holt kus Kör 
1912 január hó 28-án (vasárnap) a 
„Nemzeti szálloda" nagy lerraébeu 
saját könyvtára javára zártkörű tánc- 
mulatságot rendez. A mulatság kez
dete este 8 órakor.

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

Kiadótulajdonos :
LAN D ESM A N N  MIKSA

Értesítés.
Gcrber Ulriohné ssül. Vrlykolinssky 

Irén nőm málezai lakosúd a sátoralja 
újhelyi kir. Törvényszék 1177j909 P. 
sz. alatt hozott Ítéletével jogerősen 
gondnokság alá helyeztetett, mely 
okból jóakaratulag figyelmeztetem 
az érdekelteket, hogy nőmnek sémi 
néven nevezendő hitelt ne nyújtsa
nak, mert nőm hitelügyleteiből elő
álló fizetési kötelezettségekért anyagi 
felelősséget nem vállalót és azok ki
egyenlítését mindenkoron meg fogom 
tagadni.

Bánóoz 1012 év január hó 13-án.

Gerbcr Ulrich.

„Jüori“ leüélpapir, 50 leüélpapir és 50 boríték
r 1 KORONA

Landesmann Miksa és Társa könyv- és padirkereskedésében.
/
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r Ö L D ü S
Divatos estélyi és báli cipőkben

nagy választék.

cipők
S á t o r a l j a ú j h e l y ,

Főtér,

a Mossuth-szoborral szemben.

elösmert
legjobbak.

„ F O R H I N “ - n a l  permetez,
i

n‘ nevesebb
a mi iTik A*a munka ,

szór
Kevesebb,
amunkabér!

mert a „FORHIN" a 
H o k s z o r t . n  m e g j a v í t o t t

B O R D Ó I K E V E R É K
kész állapotban !

Nagyon erősen tapad a nedves levélre is !
Barmüy harmatnál permetezhet vele! 

Semmi üledéke nincs! Számtalan elismerő 
nyilatkozat! Kérjen ingyen és bérmentve 

leírást a

P O  D  H 1 M  2>'ártó1 Budapest, 
r U K V l  H Í V  VI Váczi-út 93.

Bolt helyiségek.
Május hó 1-töl Kazin- 

c /y -u tc /a  5 szám alatt 

kiadók.

Értekezni lehet Özv. 

Rosenberg Sámuelnénál.

,DLLA. jy íinöcn ó ra  14 n ap i p ró b á ra  a ü a i ik
A szállít is csak utánvétel 
eszközültetik, 14 nap múlva 

kívánatra viszaküldctik

melb t? 
a pénz

Követelje azonban , h ogy  szállító ja  unnék
• s a k  OLLA-t ad jon  és ne e n g e d je n  m a •] !• *11) 1 '/ [ • (
gának csekélyei.!) é rté k ű  h itv án y  u tán z a tu l (11 |l 1 íl
mint ,ép  oly jót" foldicsérni, Az e lá rusító  t
helyek kimutatását, á rjeg y zék e t ingyen
küld az „Olla* hygien gummigyár Wien, «
11 911 Praterstrasse 67. E red e ti m intagy  üj (,SiJk 

temények 12 drb. 5 korona.

Karható Sátoraljaújhelyben Widder 9 köl*. lílf 
és Reichard gyógyszertárában és 

Hrabéczy Kálmán drogturiájában

OLLA
|  fésűk és fog- 
* kefék kapha

tók drogueri-

Senkinek sincsen már többé szűk 
sége arra, hogy magának valódi 
aranyórát 200 koronáért vásároljon, 
amióta az Elektro aranyórák kitűnő 
szerkezettel (Glasshűtte: rendszer, 
készíttetnek. Ezen óra fedele 3 szo
ros, meg nem változó, aranyhoz ha
sonló fótnvegy lilékből s ezen felül

Saját termésű
B O R A I M A T  “>k 9 kM 75 <“'■

Literenkint 16 krajcárért 
kimérem.

Ehhez illő aranydublé, lánc a tar
tósságért 5 évi jótállással, csak 3 
kor. 75 fillér. Egyedüli elárusitás 

utánvétel mellett
Zubay György b ü h l e r  A-nái w i e n  11/912
M< czner Gvu'a-u, 8. Afrikanergasse.

54—012
Árverési hirdetmény.

A saujhelyi kir. jbiróság 911 V 
21552 sz. végzése folytán, Krausz 
.József (>21 kor 80 fiit. követelésének 
és járulékainak behajtása vé;ett. 
1912 év január hó 29 én d. e 9 es fél 
órakor Saujhelyben, Wekerle tér ti 
sz. al. a vhjtást szenvedő üzletében, 
elárverezem ázott 2250 koronára be
csült ingókat, melyeket a marczali 
kir. jbiróság 011 Sp. 1555|3 sz. vhj 
szenvedő végzésé alapján, a sauj 
helyi kir. jbirósági 011 V. 2159|2 sz. 
vnjtási jkvben 1—7 t. al. lefog*a itara 
n. m. üzleti b« rendezés vaspénzszek- 
rény stb,

Saujhely 1012 január hó 15-én.
Rosner Imre

kir. bir vhjtó,

Kő eladás.
Faragott (zokli), 

lábazati és járdára  

veres kövek több száz 

négyszögm éter eladó.

B ővebbet a kiadó- 

hivatalban

s mm még egy villamos utón előállitott,ákban
den jobb pi vastag valódi arany réteggel bevont 
pereken ske-[burkolatból áll, minélfogva annak 
désben, vala- tartósságáért kezességet vállalunk, 
mint szaki'* Az Elektro aranyórát senkisetu kü- 

letekbeu. lönbtíztetheti meg egy igazi arany- 
— órától. Az óra pontosságáért 5 évi 

írásbeli jótállást adunk.

" p r  • t - ’ í r  i r r i m  m n in  i r T f n n m n p u r m i i f i i i i i w

Miért jó

|  a Qrünbaum-jéle kávé?
SS mert mindig friss pörkölésii, friss darálásu
ffl és több mint 50-féle faj van rakta'ron. —
1
fis A kávét kívánatra a vevő előtt megpörköli

g Q R Ü N B A U M  Q É Z A
f i  fUszcr'  csemege üzlete Sátoraljaújhely, S.échenyi-tér 17
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