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Csak együtt.
Beszélnek férfiakról, akik békét 

akarnak. Hát vannak olyan fér
fiak is, akik nem akarnak békét ? 
Kossuth Ferencz nem akar békét ? 
Es Just Gjula talán nem akar 
békét ? Csak akármilyen békét 
nem akarnak. De aki meg tudna 
nyugodni akármilyen békeben, az 
nem is születet harcra s az bé- 
kecsinálónak épen úgy nem való, 
mint harci vezérnek.

Persze, vakok volnánk, ha egy
szerűen nem akarnék észrevenni, 
hogy Andrássy Gyula igenis buz- 
gólkodik a békén, de észreveszünk 
mi egyebet is. — Észrevesszük 
ugyanis azt is, hogy a kormány 
köréből erre a békecsináló mun
kára kettős taktikával ugratják. 
Az egyik télhivatalos azt mondja, 
hogy csak Andrássy csinálhat bé
két s ugyanakkor egy másik lei
hivatalos azt mondja, hogy a mi
niszterelnök egyenesen harakiri
politikát csinálna, ha átengedné 
a békeközvetitést Andrássy Gyű 
Iának, mert hiszen aki egy uj 
helyzetet teremt, az ura is annak, 
vagyis ilyenformán Khuen maga 
tenné meg utódjának Andrássyt. 
Nem tudjuk tehát feltenni An- 
drássyról, hogy' látván ezt a két
színű ugratást, hajlandó volna 
mindenáron békét keresni az ilyen 
kormány számára. Ha Andrássy 
Gyula politikai megbeszéléseket 
folytat az ellenzéki pártokkal, az 
semmiesetre sem jelenthet egy 
kormány szája ize szerint való 
békét, hanem jelenti valósziniileg 
oiyan uj helyzetnek az előkészí
tését, amely a kormánynak lesz 
a legkellemetlenebb.

Ha béke kell: azt Andrássynak 
és mindenkinek tudomásul kell 
vennie, hogy béke csak az egész 
ellenzékkel köthető. Ha Apponyi 
Albert gróf nem is pecsételte volna 
meg beszédében a két független
ségi párt harci szövetségét, vilá
gos volna Kossuth Ferenc cikke
inek sorozatából, hogy Kossuth 
nem engedi magát és pártját 
Justhék ellen kijátszani. Megmondta 
Kossuth, hogy parlamenti béke 
csak a két függetlenségi párttal 
együttesen köthető. Hát vájjon 
minő nagy nemzeti koncessziók 
csábítanák, a Kossuth-pártot arra, 
hogy ettől az állásponttól eltán- 
torodjék ? Nem is beszélünk arról

az etikai szempontról, hogy a : 
Kossuth párt ilyen defektust az 
ő szóvetségesi hűségén a nemzet ■ 
előtt igazolható okok nélkül nem1 
vállalhatna, de hivatkozunk arra 
a gyakorlati szempontra, hogy a ' 
Kossuth-párt helyzete igazán im
ponáló nemzeti vívmányok nélkül! 
való félreállás esetén, tarthatat-l 
lanná válnék a nemzet előtt, mi-1 
helyt odakerülne a munkapárti! 

[ és Justh-párli malomkő közé. Ezt \ 
1 az etikai delektust és ezt az őrlő 
| helyzetet a Kossuth-párt nem 
vállalja, nem is vállalhatná.

De képtelenségnek tartjuk, hogy 
j  gyakorlati politikusok csak akar
hassanak is olyan békét, mely a 
Justh-párt elszigetelésére volna 
kizárólag alapítva. Hát talán az 

j elszigetelt Justli párt gy önge volna 
egy sikeres ellentállásra ? Miért ? j 

I Nem harmincöt ember, de sokkal 
[kevesebb is elégségesnek bízó j 
nyúlt már a parlamenti munka: 

[ megakasztására. Vagy talán csüg- 
[gedés lógná el a magára hagyott 
*Justh pártot r Ellenkezőleg. Kontár 
pszichológus volna, aki át nem 
iáiná, hogy az erkölcstelen elszi
getelő törkevés csak leiszítaná a 
magára hagyott Justh-párt elke
seredését és harci elszántságát. 
Az elszigetelt Justh-párt még egy 
beszédes obstrukcióra is erősebb 
volna, mert a rajtaelkövetett áru
lás bőven ellátná thémával és 
tűzzel. Azt pedig csak nem teszi 
fel senki, hogy az utca akkor 
lorduljon Justhék ellen, mikor az 
ujca terminológiája szerint az üsz- 
szes urak összefogózkodtak ellene. 
Micsoda őrület tehát föltenni, hogy 
a Justh-párt elszigetelése már egy 
értelmű volna a békével. Akkor 
volna csak igazán elkeseredett és 
késhegyig menő a harc.

E pillanatban tehát igazabb és 
bölcsebb mint valaha, amit Kos
suth Ferencz hirdet, hogy: békét 
csak az egész ellenzékkel, mind
két lüggettlenségi párttal együt 
tesen lehet csinálni. Ez igazságos 
és ez lehetséges is. Olyan kísér
letezések azonban, melyek az el
lenzék egyik vagy másik részének 
elszigetelesével akarják a békét 
elósegiteni, kétszeresen szerencsét
lenek. — Erkölcstelenek is, kép 
telenségek is. Már pedig egyelőre 
csak ilyen békekiséileteket látunk. 
A kormány köréből kétszínűén 
nógatják és ugratják Andrássyt, 
maga Andrássy pedig építeni lát

szik olyan eshetőségre, hogy a j 
két függetlenségi párt egymástól 
elszakítható. De a kormány ne bíz
zék Andrássy kivételes békevá
gyában és Andrássy ne épitsen a 
két függetlenségi párt szövetsé
gének felbomlására. így és ilyen 
körülmények között nem lehet 
béke. Aki a békét igazán akarja, 
az etika és a lehetőség határain 
belül kell akarnia Ez pedig azt 
jelenti, amit Kossuth hangoztatott 
legnyomatékosabban, hogy béke 
csak a k t függetlenségi párttal 
együttesen, tehát nemzeti és de
mokratikus alapon teremthető. 
Másként nem.

Igazságtalanulcsapták el

Egy ártatlanul üldözött derék éra 
bérnek szolgáltatott fényes igazsá
got Zemplénraegye kitűnő fegyelmi 
választmánya. Székely Elek ez az 
ártatlan ember. Ki ne ismerné a 
nevét ? S ki ne lenne meggyőződve 
az ártatlanságáról?

Mindenki tudja, hogy gonosz em
ber. k üldözése folytan mennyit szen
vedett ez a szegény Székely Elek. 
Polgármestere volt Ujhelynek s a 
legnagyobb lelkiismeretességgel ve
zette a város ügyeit. Olyan igazsá 
go?, olyan jószivü volt, hogy még a 
kezei közé jutott Ínséges kukuricát 
se vette el mind magának, hanem 
hűségesen megosztotta felebarátaival.

S épen az az embf r fordult el
lene akinek a kukuricából is az 
oroszlánrészt adta. Mecsner Gyula 
főispán — ennek az urnák is isme
rik a nevét — ü’drtzőbe vette, fel
függesztette, elcsapatta a hivatalá
ból. Teljesen ártatlanul, amiut most 
már kiderült.

Persze, mert akkor o’yan igazság
talan ember ült a fegyeimi választ
mányban, mint gróf Máj láth József, 
akinek legfőbb passziója ártatlan 
embereket elcsapatni. Most, szeren
csére, véletlenül olyankor tartották 
az ülést, mikor Majláth nincs itthon 
s így sikerü'l az igazságnak diadal
maskodni.

Négy éve már, hogy az igazság
talan Meczner Gyu'a s az igazság
talan Majláth elcsapták az ártaatlan 
Székely Eleket. Székely appellált, 
de akkor még Andrássy Gyula gróf 
volt a belügyminiszter. Mindenki 
tudja, hogy Andrássy milyen igaz
ságtalan ember s hogy üldözte min
dig az ártatlanokat. Az igazságtalan 
Andrássy helybenhagyta az ártatlan 1 
és Im esiiletes Székely e'csapatását. *

De szerencsére megbukott An
drássy s ezzel megszűnt az igazság
talanság, az ártatlanok üldözése, ki
sütött az igazság, tisztesség, becsü
let ragyogó napja.

Az igazságtalan Meczner Gyulából 
is egyszerre igazságos Meczner 
Gyula lett, aki élete legfőbb céljául 
tűzte, hogy az ártatlau Székely Elek
nek, akit ő csak az igazságtalan 
Majláth és Andrássy kényszerítésére 
csapott el. elégtételt szolgáltasson.

Derék igazságos főispáununknak 
ez most sikerült is.

Székely Elek uj vizsgálatot kért. 
Ezt el is rendelték. Kihallgatták 
Schweiger Ignácot, akit szintén ár
tatlanul üldöztek Andrássy uralma 
alatt. Schweiger azt vallotta, hogy 
Székely Elek teljesen ártatlan.

No hát ebből már mindenki biz
tos lehet benne, hogy Székely csak
ugyan ártatlan! Ha Schweiger is azt 
mondja!

Igaz, hogy a vármegye főügyésze, 
az igazságtalan Szirmay István azi 
indítványozta, hogy utasítsák el a 
Székely ujraftlvételi kérelmét, mert 
Schweiger igen derék ember ugyan, 
de azért a szerződés mégis meg van 
hamisítva. Csakhogy arra a fegyelmi 
választmány nem adottsemmit. Látta, 
hogy Szirmayból csak a megrögzött 
rosszakarat s Andrássy sötét és igaz
ságtalan szelleme beszél. Mert hogy 
mer ő holmi közjegyzői okiratokra 
hivatkozni, mikor maga Schweiger 
Ignácz mondja, hogy Székely nem 
bűnös.

Ki is mondta a fegyelmi választ
mány, hogy Székely artatlan, mint 
a ma született gyerek. Most aztán 
pukkadhat Majláth is. Andrássy is, 
YVindischgraetz is, mégis győzött az 
igazság. Hála Istennek elmúlt már 
az az idő, mikor olyan ártatlan em
bereket, mint Székely Elek, igazság
talanul elcsaptak. Most a becsület, 
az igazság, a tiszta erkö'cs korsza
kát éljük s az ártatlanul üldözött 
Székelyt maga az a Meczner főispán 
öleli most keblére, aki Andrássy ide
jében gonoszul e'csapta.

Büszkék lehetünk a vármegyénkre, 
hegy itt ilyen tisztességes, erkölcsös, 
igazságos szellemben folynak most 
a do'gok, nem úgy, mint Andrássy 
romlott, igazságtalan, erőszakos ural
ma alatt !

A Szabad Líceumból. E hó 4 én
Gyulay Károly polg. leány kólái igaz
gató tartott előádast. Eiőadásáuak 
tárgya a „Hunyadiak kora14. E tár
gyat nagy bistossággal, egyszerű, 
könnyed, élvezetes előadásban nyúj
totta, teljes mértékben fölkeltve és 
kielégítve az intelligens hallgató kö
zó' .ség tudásvágyát és kíváncsiságát. 
Bemutatta nekünk a türókverő 
nagy Hunyady Jánost, a magyarság
nak ez az önzetlen, hős fiát. Az elő
adás szépen domborította ki a hős 
Hunyadyak, a Szilágyi Mihály és 
Szilagyi Erzsébet nemes alakjait, 
akik mindenben méltók rokouszen- 
vünkre, érdeklődésünkre.

áriái
Sátoraljaújhely, Széchényi-tér 6. szám. 

(A róm. kath. templom mellett).

Kelmefestő, vegy tisz ta  és gőzmosógyár
festésre és tisztításra elfogad m indennem ű báli és alkalmi ruhákat, bútor
szöveteket. Gallér és kézelők kristály fehérre tisztittatnak. Vasalások 1 órán belül.
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Bíróság eló
viszi a legutóbbi városi közg\ ülésén 
elhangzott vádakat a sátoraljaújhelyi

petróleumgyár.
de egyben, hogy a tárgyalásig is tisztázza 
magat, nyilatkozatot tesz közt, melyben

A csütörtöki városi közgyűlésen
— amint azt legutóbbi számunkban 
megírtuk — Főző József képviselő
testületi tag és Kérészy Gyula városi 
főmérnök súlyos vádakkal illették a 
sátoraljaújhelyi petróleurarafinoroitó 
gyárat. Elmondották, hogy a gyár
— többszöri figyelmeztetés dacára — 
nagyobb mennyiségű vizet kever a 
vízvezetéki üzemnek szállított nyers
olajhoz, sőt Kérészi főmérnök még 
azzal is megvádolta az iparvállalatot* 
hogy állandóan kiaknázza a város 
szorult helyzetét.

Élőié sejtettük, hogy a petróleum- 
finomító gyár nem fogja szó nél
kül ejhallgatni ezeket a rend- 
kívül súlyos és egy iparvállalataira 
fölötte megszégyenítő vádakat. Szinte 
bizonyosra vettük, hogy a gyár ve
zetősége sietni fog a közvélemény 
előtt — amely előtt ra ggyanusitot- 
ták — tisztázni magát és kiköszörüli 
majd azt a csorbát, amelyet eddigi 
jóhiréu ej lellek. Es amit hittünk be
következett. A gy úr vezetősége a 
a következő levelet intézte ez ügy
ben szerkesztőségünkhöz :

Tekintetei Szerkesztősig!
A f. hó 3-iki városi közgyüié 

seu ellenünk elhangzott alaptalan, 
teljesen légből kapott vádakra a 
következőket jelentjük k i:

A motorüzeni céljaira szolgáló 
nyersolajat az 1911 év elején 8’7ö 
korona egységáron száililotuik ; a 
vízmű részére azonban kivételesen 
7’ÖO korona egységárát állapítot
tunk meg. Ezen utóbbi egy sugárul 
fen tartottuk az egész eveu át, 
noha a molorüzeiuoiaj ára közben 
közben 11 koronára emelkedett ! 
Több mint (>00 métermázsa nyers
olajat szállítottunk lül 1 ben a va 
rosi vízvezeték részére méterma- 
zsánkéut 1*25—3*50 koroua enged
ménnyel. A nyersolaj T őO korona 
uál magunknak is jóval lobbe van 
úgy hogy a városi vízvezetékkel 
szemben tanúsított előzékenysé
günk neiu csupáu elmaradt hasz
not, hanem igeu tetemes kész- 
pénzbeli veszteséget is jelent re- 
szüukre.
Az 1Ü12 évre 10Ö9 koronára emel

tük fel az árát, noha az általános 
ár ma is magasabb, és az előrelát 
hatólag még tovább fog emelkedni. 
Sem a hordok szivárgása, sem súly- 
hiany, sem víztartalom miatt a víz
mű, felszólamlással egyetlen egy 
esetben sem élt, — erre okot sem 
szolgáltatniuk.

A városi vízvezetékkel szemben 
tanúsított üuzetleu előzékenysé
günkért az az e ismerés, hogy a 
városi közgyűlésen ho mi panama- 
félével vádoltattuuk meg.

Egyetlen méltó válaszunk erre 
csupán az lehet, hogy utasítottuk 
jogtanácsosunkat, miszerint az 
,alapta'an vádak miatt a törvényes

, ■ !f I ffl /

megtorló lépéseket haladéktalanul 
indítsa meg. A bíróság előtt majd 
elválik, vájjon van-e a vádasko
dásoknak és meggyanusitásoknak 
bárminemű legcsekélyebb alapjuk 
és hogy jó szolgálatot tesz e vá
rosunknak az, aki annak áldozat
kész iparvállalatát demagóg rneg- 
gyanusitásokkal igyekszik erköl
csileg megkárosítani.

Teljes tisztelettel 
Első Saujhelyi Petróleumfinomitó 

Részvénytársaság

A gyár tehát az arra egyedül il
letékes fórum, a birósg elé viszi az 
ügyét. Ott fog tisztázódni, hogy bü- 
nüs-e a petróleumgyár azokban a 
vádakban, miket a csütörtöki köz- 
gyűlésen emeltek ellene. Főző Jó
zsef és Kérészy Gjuia — mert va
lószínűleg mindkettőjük ellen meg- 
idúl az eljárás — tuajd a bíróság 
előtt igazolhatják, hogy mennyiben 
igazak a vádjaik. Es ezért nem ki- 
vánnuuk ez üggyel most bővebben 
foglalkozni

Ámde van a gyár ny iiatkozatának 
egy rendkívül súlyos része, amely 
tagadja, i ogy akár a súlyhiány, 
akár a víztartalom miatt valaha is 
felszólalt volna a vízmű. Es az állí
tás egyenes meghazudtolusa a város 
főmérnökének, aki a közgyűlésen 
tett kijelentése szerint aklakkal tudja 
igazolni, hogy többször is kifogásolta 
a gyár vezetőségénél az olaj feltű
nően uagy víztartalmat.

Ezt a vádját a petrókumgyárnak 
viszont a főmérnök u«.m hagyhatja 
szó uéikiii es a város közönségével 
szemben való kötelessége, hogy a 
képviselőtestületben tett alüiasaiuak 
igazát bebizonyítsa. Tessék előhozni 
ezeket az aktákat, melyekben nyoma 
van az olaj minősége ellen emeli 
kifogásoknak és megny ugtatui a kü 
zünséget, hogy a vizruü vezetősége 
minden lehetőt elkövetett a város 
érdekeinek megvédésére.

Mert ha ezt mm teszi rueg a fő. 
mérnök úr, akkor joggal élhet az a 
gyr.nu — amelynek csiráját a pet
róleumgyár hintette el mainyilatko 
zatával — hogy a főmérnök nem a 
tényeknek megfelelően informálta a 
képviselőtestületet és — ha bűnös a 
petróleumgy ár —, nem minden hibá
tól ment a vízvezetéki üzem veze
tősége sem.

Újból e lité lték
Székely Eleket

500 korona pénzbírságra
A legutóbbi képvisel választás 

aktái még mindig nem zárultak 
le végleg. Rövidebb, hosszabb, 
megszakításokkal állandóan elő
térbe kerülnek olyan események, 
melyek szoros összefüggésben ál
lanak azzal a feltétlenül tiszta 
választással, melyen a kerület 
többségének minden befolyástól 
ment elhatározásából Kazy Józsel 
tüldmivelésügyi államtitkár kezére 
juttatták az újhelyi kerület man
dátumát.
£  Ilyen esemény a Székely Elek 
volt polgármester fegyelmi ügyé
nek ujrafelvétele is. Székely Ele
ket — amint ezt már mindenki 
tudja — 1908-ban súlyos hivatali 
szabálytalanságok miatt hivatal, 
vesztésre Ítélte a vármegye lc.

gyelmi választmánya és ezt az 
Ítéletet az akkori belügyminiszter 
is jóváhagyta. Jöttek azonban az 
1911. évi képviselőválasztások és 
a kormánypárti táborban nagy 
szükségét érezték Székely Elek 
szervező kezének. Hogy tehát 
Székely Eleket megnyerjék a kor
mánypárt támogatására és a fel
tétlenül tiszta választás vezetésére, 
Meczner Gyula főispán — ugyanaz, 
aki a koalíciós korszakban kivé
gezte Székelyt — megígérte neki, 
hogy rehabilitálni fogja.

így került a munkapárt élére 
Székely Elek és igy történt, hogy 
a mostani belügyminiszter 1911. 
február 11-én elrendelte Székely 
fegyelmi ügyének újra felvételét. 
Ámde közbejött a polgármester
válság és mert hatalmas befolyás
sal biró nagyállásu egyének nem 
engedték, hogy Székely — akit 
egyszer már hivatalvesztésre Ítél
tek — visszakerüljön a polgár- 
mesteri székbe, hevertették az 
ujrafelvetelt hosszú ideig elinté
zetlenül.

Most aztán, mikor a polgár- 
mesteri szék 6 évre be van töltve 
és Székelynek a polgármesteri 
állásba való visszakerülése végleg 
lehetetlenné vált, újból előkerültek 
az akták és az időközben meg
ejtett pótvizsgálat eredményéhez 
képest meghozták az újabb Íté
letet, mely szerint

az alapitélet megváltozta
tásával Székely Eleket több- 
rendbeli szabálytalanságban 
bűnösnek mondották ki és 
ezért őt 500 korona pénz- 
büntetésre ítélték. Egyben 
itéletileg megállapították azt 
is, hogy Székely a lemon
dási kérvényében önként 
lemondott a várossal szem 
beni minden kártérítési igé
nyéről.

Ezt az ítéletet hétfőn délelőtt 
hozta meg a fegyelmi választ
mány Mecmer Gyula főispán el
nöklete alatt. Az ítélethozatalnál 
birákként : Beregszász]’ István tan- 
felügyelő, Elsenmanti Oszkár pénz 
ügyigazgató és Mártha Miklós 
főmérnök, előadóként Bemáth 
Aladár tb. főjegyző szerepeltek. 
A választmány különösen a vám
bérletre vonatkozólag készített 
okirat mikénti létrejöttével fog
lalkozott és ezen a ponton talált 
a pótvizsgálat eredniényeképen 
olyan enyhítő momentumokat, 
melyek az elkövetett szabályta
lanságok enyhébb elbírálására 
adtak támpontot.

Nem ösmerjük teljes részletes
séggel a lelolytatott pótvizsgálat 
eredményét és ezért nem is bo
csátkozhatunk a fegyelmi választ 
mány újabb Ítéletének bírálatába. 
Nincs kizárva, hogy tényleg akad 
tak olyan enyhítő körülmények, 
melyek Székely Elek bűnösségé
nek enyhébb elbírálását tették 
lehetővé. De ez — véleményünk 
szerint — mit sem változtat az 
előbbi tényeken. Székely bűnös
ségét újból megállapították és 
hogy hivatalvesztéssel, vagy 500 
korona pénzbírsággal sujtandónak 
találta-e ót a fegyelmi választ
mány, az teljesen mellékes mo
mentum, amely egyáltalán nem 
változtat azon a közhiten, hogy

a városra nézve üdvösebb, ha 
nem székely Elek ül a polgár- 
mesteri székben.

r r

A SÁTORALJAÚJHE
LYI PIAC MIZÉRIÁI.

Annyiszor foglalkoztunk már az 
újhelyi piac kétségbeejtő drágasá
gával, hogy szinte komikusnak tűn
hetik föl, ha erre újból visszatérünk. 
Tesszük pedig ezt azért, mert a vá
ros vezetősége mindezideig semmit 
sem követett el a drágaság meg- 
gátlására. Manapság az újhelyi piac 
drágasága annyiia aláássa a közép- 
és munkásosztály boldogulását, hogy 
valósággal társadalmi betegséggé 
fajult. Ilyen körülmények között 
nagy oka volna Ujhely közönségé
nek folytonos sürgetéssel, panasszal, 
kérvényezéssel fordulni a város ve
zetőségéhez, hogy a nagy drágasá
got meggátolja, de nem teszi. Pedig 
ez az állapot rettenetes helyzet eló 
sodorja a város lakosságát.

Nem akarunk újat mondani, de a 
nap krónikásainak szinte kötelessége, 
hogy megfigyelje mindazokat az 
eseményeket, amik megnyilvánulása 
a laikus előtt számba sem vehetők. 
De ha a dolog mélyére nézünk, hát 
nagyonJ komoly konzekvenciákat 
vonhatunk le belőle.

Lépten-nyomon tapasztalhatja az 
ember, hogy a közönségnek egy 
nagy része léha közönnyel fogadja 
a piaci árak emelkedését. Nagyon 
gyakran megtörténik, ho;y mig az 
egyik újhelyi asszony nagyon sokalju 
az árucikkek árát, addig a másik 
szó nélkül kifizeti az árusítónak az 
álla a kívánt aránytalanul magas 
árat.

Ujhely közönsége, ugylátszik, hely
telenül gondolkozik. Nem tudja, hogy 
mindezek a körülmények mozdítják 
elő a fokozódó drágaságot.

Két évvel azelőtt nagyon rossz 
termés volt mindenfelé. Természe
tes volt, hogy az éleraiszerek árai 
felszöktek. Ámde a múlt esztendőben 
elég jó termés volt és ennek maga 
után kellett volna vonni az élelmi- 
cikkek árának csökkenését is.

Es mit látunk ? Azt, hogy nem
csak uem ment vissza, az élelraicik- 
kek ára, hacera inkább emelkedett. 
No, ha ebben van valami logika ak
kor logikus dolog az is, hogy kevés 
káposzta t rraett, tehát rossz szín
darabokat írnak.

Ilyen körülmények közt maga a 
közönség csiuálja a drágaságot, sró
folja föl az élelmicikkek árát és 
mindezek a hatósági intézkedéseket 
úgyis lehetetlenné tennék.

Tehát a város közönségének kel
lene elsősorban mindezekről a fonák 
szokásokról letenni, mert igy köve
teli azt a fogyasztók nagy hánya
dának zsebbevágó érdeke és megél
hetési viszonya. 11a a közönség mind
ezeket megszívlelve, tartózkodik sa
ját érdekéből az élelmiszerek árát 
felcsigázni és a piaci árak mégis na
gyon magasak lennének, úgy majd 
a hatóságnak, a város vezetőségének 
kell az ügyben intézkedni. Addig 
azonban, mig a közönség maga veri 
föl az árucikkek árát, hiába minden 
hatósági intézkedés.
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tisztviselőinek

táncmulatsága.
Néhány nappal ezelőtt Tőketere- 

bes most épülő cukorgyárának gaz
dasági előnyeit fejtegettük e helyütt 
s most — egy mulatságötletéböl —bát
ran írhatnánk értekezést a cukor 
gyár nyújtotta társadalmi élőin ük
ről. Mert Tőketerebes társadalmi 
életében várható fejlődés képét ve
tette előre az a mulatság, aiue'y ott 
e hó elején zajlott le.

Dohát kinek akaródzik most — a 
farsang kellős közepén — komo’y 
értekezésekkel foglalkozni és kinek 
akaródzik ez különösen egy mulat
ság ötletéből, mely lehet eredmé
nyeiben bármennyire is komoly, m 
gis csak a farsangéji vigasságok tör
ténetének keretébe illő.

Mert igaz ugyan, hogy a cukor- 
gyári tisztviselők — vagy mint IV- 
rebesen mondják : cukrosok — mulat
sága első sorban a tőketerebesi társas
élet fellendülésének szempontjába 
volna elbírálandó, de mi mégis in
kább a kedves, vig, mulatni vágyó 
és tudó fiukat látjuk a cukrosokban, 
mint azt az elemet, amely bizonyos 
lendületet ad majd a terebesi, eddig 
még csekély számú intelligencia 
társadalmi együttélésének.

Es ne csudálkozzék senki azon, 
ha mi most a cukorgyári tisztvise
lőkben elsősorban a kedves, vig cim
borákat látjuk, mert az a báléj, a 
mely az ő rendezői kezük nyomát 
viselte magán, mindenekelőtt ennek 
a megállapítására nyújtott alkalmat. 
Mert nem kicsiny do og ám, mikor 
egy alig pár hónap óta köztünk élő 
tisztviselői kar egybe tudja gyűjteni 
egy mulatság keretében az egész 
környék intelligenciáját és egyetlen 
hivó szóra táncba szólítja mindazo
kat, akik eddig különböző vidékeken 
szétszórtan tudtak csak hódolni a 
farsangi vigasságoknak. De nem le- 
kicsinyieudő az az eredmény sem, 
hogy a helyiségekben szűk Tőkete- 
rebesen találtak alkalmas teret egy 
ily nagyszabású, r« vidéki méreteket 
messze túlhaladó mulatság megren
dezésére.

Szinte varázslatba illő telelné* 
nyességgel volt ez a mulatság meg
rendezve. A kaszinó ódon, mester- 
gerendás helyiségeit valóságos tün
dérpalotává alakították át az ügyes 
rendezői kezek. Es az a fegyelem, 
az a példás rend, amely ezt a mu
latságot megkülöruboztetetteii emeli 
ki a szokásos sablonokból, ugyan
csak kedves meglepetést nyújtott.

Percnyi pontossággal kezdődött a 
mulatság. 8 óra 50 perckor lendí
tett rá Miklós Jancsi nagymihályi 
cigányprímás kitűnő bandája az első 
csárdásra és ettől kezdve szinte szün
telenül folyt a tánc a késő reggeli 
órákig. Csárdás csárdást ért, mert a 
nagyrészben idegennyelvü, do lé
lekben már megmagyarosodott tisz
tikar állandóan a mi kedves nem
zeti táncunk mellett kívánt vigadni. 
Ks ropták is a csárdást oly hévvel 
és annyi szakértelemmel, hogy bár 
mely az alföldön született jogász
gyerek is megirigyelhette vo na tő
lük.

Szóval sikerrel járt ez a mulatság 
minden vonalon és ha létezhetik 
felejthetetlenül kellemes, bájos far
sangi mulatság, úgy ez az voltmin- 
den izében.

Az elért eredményről megközelítő 
képet nyújthat egyébként a jelen
volt hölgyek ulábbi névsora. Jelen 
voltak:

Asszonyok \ Andor Páiné, Bajor Já 
nosné, Báli Sándcrné Berkovics Ber
l in é ,  Buiidy Tivadariié, Borbát Gá- 
horué, Cecil Jánosáé, Daubuer Sán- 
dornó, Dobák Zsigraondné, Eckelt 
Ágostonná, Coldberger Simonná,

FELS OMAGYi ARORS ZAGI  HI RLa P

ürottl livürgyné, Hazay Gézáné, 
Horváth Pálné, llubanek Béiáné, 
Juhász Kálmánná, Kiár Árminná, Koch 
Miklósné, Lauer Alfréddé, Landes- 
ru.u.n Miksáuó, Liebcsberg Józsefné, 
Loykó Imréné, Markovics Arpádné, 
üzv Milczinszky Alajosné, Moser Koch 
1* orenczné, Pázmány Józsefné, Pókay 
Jánosné, Ritkái Péterné, Scholtz 
Rczsőné, Takács Jánosné, Tóth 
Uyürgyné, \ égső Jánosné, Zempléni 
Józsefné.

Leányok: Andor Olga, Battek Jo
lán, Cecil Enimi, Ccch Mariska, Gara 
I'onka, Gyárfás U ga, Maim r Mariska, 
lUcay Mariska, Juhász Zilike, Lan- 
desmaun Friczi, Markovics Adél, 
•Kagy Józsa, Nemthy Magda Paf- 
csuga \ aléria, Rácz Sárika, Rácz 
Kamilla, \\ eisz Aranka, Zapolczány 
Czeczilia, Zempléni Annuska, Zem
pléni Ionka.

h  í r  I-: k.

C s e lé t lm iz é r ia .
Szeretet hitvesemhez 
így szóltam a minap :
„Fiacskám, itt egy püngő,
Add át a Katinak.
Lgy látom, rendes, munkás,
Nem mint a régiek,
Az ember igyekezzék 
Lekötni az ilyet.
Egy jó szó, ogy kendőcske,
Olykor egy pénzdarab . . .
A cseléd igy lesz dolgos,
S állandón igy marad . .

Az asszony nem szólt semmit,
Es nem szólt két napig.
Es harmadnapra reggel 
Kilökte a Katit.

Jött aztán a cupringer 
S a Teri szobalány.
„No, — mondok egyszer nőmnek, — 
Ez megfelel talán.
Iláé Isten, ugylátszik, hogy 
Nem lesz sok baj vele,
A többivel az ember 
Már torkig volt tele.
Úgy — okosabb az arca, — 
Tisztább mint Kati volt . . .“

— Rám nézett drága nőm és 
Egy árva szót se szólt.
Es nem szólt egész este 
Es nem szóit reggelig.
Es másnap reggel szépen 
Ki őkte a Terit.

Valóban borzasztó a 
Cselódmizéria.
Alig lehet egy helyes 
Szobalányt kapni ma.
Mig egy igazán csinos 
Kerülküznék, előbb 
Hatot fül kell dicsérnem 
Szeretet nőm előtt.

R. I.

— Kinevezés. A in. kir. igazság
ügyminiszter Liszkay Sándor nagymi* 
halyi kir járásbirósági írnokot a ti
zedik fizetési osztályba irodatisztté 
nevezte ki.

— Lelkészi kinevezések Firczák 
Gyula püspök kinevezte Domjanovics 
József bodrogszerdahelyi s. lelkészt 
Bi regpapfalvára h. lelkészül, Szabó 
Izidor szárazburki h. lelkészt Bod- 
rogkereszturba h. lelkészül.

— Eljegyzés. B e n d á s z  József 
eljegyezzte M u dr a y András kérd- 
leli kéményseprő leányát 0  I g u s- 
k á t Homonnan.

— Közszemlére tett adólajstrom
Az PJ12 évre felfektetett országos 
gazdisági munkás és cseléd segély 
pénztári hozzájárulási dijak kivetési

lajstromát a magyar kir. pénzügy 
igazg. érvényesítette, minek foly
tán azt az 1900 évi XVI. t. c. ér el
mében f. hó 10-től 25-ikéig bezárólag 
a város adóügyosztályában közszem
lére tették ki.

— Tarsasvacsora. Az első sátor
aljaújhelyi izr. belegsegélyző egylet 
35 éves fennállásának megünneplé
sére 15)12. febr. hó 18-án este 7 es 
fél órakor a Pannónia szálloda ét
termében jótókonycólu társasvacso
rát rendez. Egy teríték ára 4 ko
rona. Az estélyre szóló jegyek Lan- 
desmann Miksa könyvkereskedésében 
és Kozma Ármin egyl. titkárnál elő
zetesen válthatók.

— Birtokvétel. Gróf Berchtold Káz- 
mér nagykázraéri földbirtokos Grosz 
Ignácznak Nagykázraéron fekvő bir- 
tokából 150 magyar holdat 120.000 
korona vételárért megvett.

— A jegyzői egylet köszöneté
Örömmel ragadom meg ismét a ked
vező alkalmat, midőn egy nemes- 
lelkű urnák dr. Ferenczy Elek ötnél 
lóságának kegyes adományát, ki a 
Zemplénvárraegyei községi és kör
jegyzők internátusára 2000 koronát 
szive sugallatát követve adott, Zeiu- 
plénvármegye községi és körjegyzők 
nevében megköszönjem. Fogadja 
méltóságod példát mutató szivjósá 
gáért lekötelező hálás küszünetemet, 
— s adja a mindenei alkotója, hogy 
dicséretre nem szorult tettét mindég 
ilyen fényesen és igen sokáig gya- 
koiolhassa. Tárcái, 1912. febr. 2. 
Mankovits János jegyző, egyleti al- 
elnök.

— A tőketerebesi takarékpénztár 
közgyűlése. A tőketerebesi takarék- 
pénztár részvénytársaság Weiuber- 
ger Sándor nagybirtokos igazgató- 
sági elnök elnöklete alatt januar hó
30-án tartotta meg évi rendes köz
gyűlését. A szépen fejlődő intézet 
első üzletéve 19,000 korona nyeres
éggel végződött. A közgyűlés elha
tározta, miszerint az elért eredmény
ből részvényenként 10 korona osz
talékot fog fizetni, a fennmaradó 
összeget pedig a tartalékalap javára 
fordítja. A megüresedett két igaz
gatósáéi tagsági állást is betöltötte 
a közgyűlés és ezekre egyhangúlag 
Síé pán Aladár földbirtokost és Lauer 
Alfréd cukorgyári felügyelőt válasz
tották meg.

—■ Táncmulatságok a vidéken. A
sárospataki állami tanítóképző-intézet 
ifjúsága 1912. február 17-eu, a főis
kolai tápintézetbeo, az ifjúsági Co- 
menius O.vasúkor javára hangver
sennyel egybekötött táncestélyt ren
dez. — A tőketerebesi kaszinó f. évi 
február hó 10-én könyvtára javára 
saját helyiségében zártkörű tánces- 
télyt rendez. A m urisig kezdete 
este 8 órakor.

— Megölte afelesógót. M e i o h e r d  
Bertalan sárospataki földmi vés évek
kel azelőtt Amerikába vitorlázott. Az 
itthon maradt asszony azonban se
hogy sem tudta nélkülözni a szerel
met és egy idő múltán — mikor már 
férje hazatérését nem remélhette — 
viszonyt kezdett egy Csinos fiatal
emberrel. A viszonynak utóbbi idő
ben látható jelei keletkeztek, ugy- 
annyira, hogy a történteket nem le
hetett már eltagádui a minap haza 
érkezett férj előtt sem. Es az asszony 
nem is tagadott semmit, mindent be 
vallott férjének, aki a hallottak fö
lött annyira felháborodott, hogy kést 
rántott elő és azzal a hűtlen asszony 
hasát teljesen felmetszte. A asszony 
rögtön szörnyet halt, a férjét pedig 
az ügyészség vette gondozásába.

— Elfogott tolvajok. Az utóbbi 
időben sűrűn fordu tak elő városunk
ban betöréses lopások, de a rendőr 
sóg minden igyekvése dacára sem 
tudott a tettesek nyomára jutni. 
A minap végre eredménnyel járt a 
nyomozás, amennyiben Kaszárda őr
mesternek sikerült a tetteseket Mi 
czák András és Mac sala János nap
számosok személyében elfogni. 8 
betöréses lopás bűnét vállalták ed
dig a jó madarak, akiket már át 
adtak az ügyészségnek.

— A „Vasárnapi Ujság“ fabruár 4-ik
száma valóban pompás kivitelű ké
pekben mutatja be Cenczur Gyula 
bajza-utcai műtermét, a híres brassói 
fekete templomot, Biró Lajos uj da
rabjának előadását a Magyar Szín
házban. Báthory István lengyel ki
rály magyar vitézeinek emlékeit 
Lithvániában, stb. Néhány kép Nagy 
Frigyes születésének kótszázadik év
fordulója vonatkozik. Érdekes olvasni 
valóul kínálkozik Szemere György 
regénye, Kaffka Margit és Pásztor 
Árpád versei. Lampérth Qézá novel
lája. Egy száz év előtti angol utazó 
útleírása Magyarországról, stb. Egyéb 
közlemények : E. de Martonne nálunk 
járt francia földrajztudós arcképe, Di- 
vóky Adorján és Makotdy József 
cikkei a hétről s a rendesheti rovatok 
Irodalom és művészet, sakkjátók. A 
Vasárnapi Újság előfizetési ára ne
gyedévre öt korona, a „Világkróni
káival együtt hat kororona. Meg
rendelhető a „Vasárnapi UjságM ki- 
adóhivatalában (Budapest, IV. kér., 
Egyeteiu-utca 4 szám.) Ugyanitt 
megrendelhető a „Képe Néplap* a 
legolcsóbb újság a magyar nép sza
mara, félévre 2 korona 40 fillér.

Szemgyógyintézet van Jtfiskoleon

A szerkesztésért felelős:
A S Z E R K E S Z T Ő S É G .
Szerkesztő: Lánczi Aladár.

K;adótula|donos:
LANDESM A NN  MIKSA

193—1912
Árverési hirdetmény.

A saujbelyi kir. jbirúság 112 V 
29 2 sz. végzésé folytan Orsz. magy. 
vasutas takarékpénztár 70 korona kö
vetelésének és ezek járulékainak be
hajtása végett 1912 február hő 13 
án d. e. 9 és fél órakor Saujhely- 
beu Jókai utca 41 sz. aiatt a vhaj- 
tast szenvedő lakásai! elárverezem 
azon 000 kor. becsült ingókat me
lyeket bpesli VIll.-X kér. jbirósag 
911 Sp, iV, 1494 számú végrehajtást 
rendem végzésé alapjan a saujheiyi 
kir. jüirósagi 912 V 29j2 számú vég
rehajtási jegyzőkönyvben 1 tételek 
alatt í'elüitogialtam a melyek a 911. 
V 2189|2 számú alapfoglalasi jkvek- 
beu 1—12 tételek alatt vannak ös
szeírva u. m. bútorokat stb.

Saujhely 1912 január hó 29 él 
Rosner Imre 
bir. v haj tó

kisüstön főzött
gróf Széchényi Tivadar uradalmából 

vett 2 éves finom

törköly pálinka
literenként

2 korona 2 0  fillérért kapható

kOVÁTS kÁROLY
vasúti vendég ősnél Sátoraljaújhely.

Kiadó lakás.
Május hó 1-étől egy 4 szobás la

kás, előszoba, fürdőszoba, konyha, 
éléstár, cselédszoba és a többi mel
lékhelyiségekkel, esetleg istáló hasz
nálattal is kiadó

Bényey építész házában Ka- 
zinczy-utca 65. sz. alatt.

Kiadó.
3 szobás udvari lakás mellék 

helyiségekkel a Jókai utca 10 
alatt, 1912  május 1 -töl.

/ / I
I I
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cipők

Divatos estélyi és báli cipőkben

nagy választék.

S á t o r a l j a ú j h e l y ,

Főtér,

a Xossuth-szoborral szentben.

clösmex't

legjobbak.

„ F O R H I N “ - n a l  permetez,
-szőr

Kevesebb 
agond,

-SZOT* i i  Kevesebb 
a munka,

■-szót* 
Kevesebb, 
amunkabér!

mert a „FORHIN" a 
ü i o k M z o r t n  m e g j a v í t o t t

BORDÓ! KEVERÉK
kész állapotban !

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

Semmi üledéke nincs! Számtalan elismerő 
ny üatkozat! Gy ártjuk az eddi*; dr Aschen- 
brandt szabadalmát képezett Rézkénport s 
bordói port is. Kérjen ingyen t's bérmentve 

leírást a
E H D H I M  gyártól Budapest, 
r U l V l H i V v i . ,  Váczi-űt 93.

L í t k í i s .

Egy 4 szobás udvari lakás mel • 
lékhelyiségekkel és villanyvilágí
tással május hó 1-től kiadó.

Zinner Henrik

Báró Sennyey tíéza úr Öméltósága |j
csörgői uradalmába 50 drb. tehén utáni tejtermelés 5jw

1913-ik évre tejbérlőnek kiadandó,
a tejbérlő megfelelő lakást kap. éraá

Valamint as uradalomba választott \  orskiere Angol ma- SS 
lncok vannak eladók, kilója kettő korona. g j

y
A kik bérelni vagy venni akarnak, forduljanak az g j 

uradalmi intézőséghez Csörgőre. ^

578—1912, tk. szára.
Árverési hirdetményi kivonat.

A sátoraljaújhelyi kír. törvényszék 
tknyvi hatósága közhírré teszi, hogy 
Polács András és tsa vhjténak Dr. 
Haas Miklós elleni visszárveré.-i 
ügyében az újhelyi kir. törvényszék 
területén levő Szürnyeg község ha
tárában fekvő a szürnyegi 207. sz 
betétben A, I. 1—G sorsz. 10G, 107, 
108, 109, 110 és 111 hrsz. alatt fel 
vett jószágtestnek a B. 3. alatti Ja- 
kabovics József nevén álló egyhatod 
rész jutaléka G36 koronában 
ezennel megállapított kikiáltási ár- 
bi.n elrendelte és hogy a fentebb 
megjelölt ingatlan az 1912 évi 
február hó 24 napjának d. u 3 órakor 
Szürnyeg községházánál megtartandó 
nyilvános árverésen a raegálapitolt 
kikiáltási áron a'ul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlanok kikiáltási árának 10 
% vagyis 63 k. GO f. készpénzben 
vagy az 1881 évi G0 t. ez. 42 
§-aban jdzett árfolymmul számi 
i ott és az 1881 évi november hó 1 • 
én 3333. szám alatti kelt. tu. kir. 
igazságUgymiDÍsteri rendelet 8§ ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881 évi LX t. ez. 170 § a értei 
méhen a bánatpéznek a bíróságnál 
előleges elhejezéséről kiállított sza
bályszerű elismervényt átszolgáltatni.

A kir. tszék. telekkönyvi hatósága 
megállapítja, miszerint:

1. a fenti ingatlatlau a kikiáltási 
ár kétharmad részénél alacsonyabb 
vételárban le nem üthető.

2. hogy azon árverelő aki a kiki
áltási árat meghaladó Ígéretet tesz 
köteles nyomban a leütés után bá
natpénzét az általa Ígért vételár 10 
százalékáig kiegészíteni, mit ha el
mulaszt ígérete figyelmen kívül ma 
rád s a haladéktalanul folytatandó 
árverésben mint árverelő többé részt 
nem vehet.

3. Dr. 11a s Mikló* árverési vevői 
127 koronányi bánatpénzét a kir. 
törvényszék elveszettnek mondja ki.

w *  v “ r .
Nyomatott Landesniann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhelyt

Fa eladás.
A sárospataki hercegi uradalom „OrolyM nevű erdejében Vaj

dácska község tőszomszédságában

hasáb és gömbölyű tűzifa kapható.
Bodrogközbe alkalmas szállítás. — A fa megrendelhető

ifj. Heimllch József és Schwarcz Mórnál
Sárospatakon.

bőráru és viaszvá
szon gyári raktárL I N Ó L E U M

D ö r n e r  G é z a  K a s s a  |
Fő utca Népbank-épület.

Vidéki megbízásokat gyorsan és pontosan eszközözöl. Mintá 
kát kívánatra díjmentesen küld az árak megjelölésivel. 

Ridikülük, utazótáskák nagy választékban

Keresnek
3 szobából és m ellék
helyiségekből álló lakást

Bővebbet a kiadóhivatalban.
árverelő részt nem vehet.

5. Ha a visszárverésen a fenti in
gatlan a korábbi vételárnál maga
sabb árért adatnék el a többlet a 
korábbi vevőt nem illeti:

6. Ellenben, ha az ingatlan o'- 
csóbb áron adatnék el, a korábbi 
vevő megtéríteni tarlozik azon kit- 
lünhüzetet, mely a k ésőbb i és ko
rábbi vételár között fenforog, ebbe 
azonban az elvesztett bánatpénz be- 
leszámittatik.

Saujhelyben a kir. tvsz. tk. ha
tóságnál 1012 jan. 20 áll.

Wieland s k
kir. tszéki bíró

Követelje azonban, hogy szállítója önnek 
csak O LLA-t adjon (is ne engedjen ma
gának csekélyebb értékű hitvány utánzatot 
mmt .ép oly jót” feldicsérni, Az elárusító 
helyek kimutatását, árjegyzéket ingyen 
“ “ “ . . 0 ' -  hyíi«n gummigyár Wien,

J l l  1 ratoratrasse 57. h redeii niinta*ryiij-
temónyok 12 drb. 5 korona.

K»i ható Sátoraljaújhelyben Widder 
88 Reichard gyógy szertárában és

Hrabóczy Kálmán drogeuriájában.

OLLA
fésűk és fog
kefék kapha
tók drogueri- 
ákban s min. 
den jobb pi. 
perekereske. 
(lésben, vala. 
mint szaki!*, 

letekben.

i i i
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