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Döntő
k üzdel em előtt.

Irta : Búza Béla

Úgy látszik, döntő mérkőzés 
indult meg a választói reform 
ügyében. Utolsó nagy összecsa
pásra készülnek a felek, akik ma 
e kérdésben szemben állanak egy
mással. Egyfelől a demokratikus 
haladás, egészséges, becsületes 
fejlődés hivei, más felől azok, akik 
egy erkölcstelen választói rend
szerben gyökerező hatalmukat 
féltve, természetesen a kétségbe
esés minden erejével igyekeznek 
ezt az immorális rendszert lentar
tani, sőt még sok tekintetben az 
eddiginél is konzervativebb ala
pokra helyezni.

Csakugyan érdekes küzdelem 
ez, de egyúttal elszomorító kép 
egy müveit korszak idején.

Minden becsületes választói 
reformnak az a célja, hogy egy
részt politikai jogokkal ruházza 
lel a társadalom minél szélesebb 
rétegeit, másrészt, hogy a vá
lasztások tisztaságát, a vélemény 
nyilvánítás szabadságát, minden 
befolyással, minden bűnös kísér
letezéssel szemben a lehető leg
nagyobb mértékben megvédel
mezze.

Anti az általánosságot illeti, 
— bár én a tekintetben a legra
dikálisabb f lfogást is aggodalom 
nélkül merem ellogadni, —■ mé
gis nem veszem valami különösen 
zokon, ha jogkiterjesztés nagy mér
téke ellen valakinek kifogása van. 
De ha a választási reform azon 
részei ellen látok merev tiltako
zást amelyek a választások tisz
taságának és a véleményszabad
ságnak úgyszólván egyedüli biz
tosítékai, — aminó elsősorban a 
titkosság, — akkor lehetetlen ezt 
megdöbbenés nélkül szemlélnem. 
Lehetetlen megdöbbenés nélkül 
látni azt, hogy államférfiak, em
berek és pártok nyíltan, szemé
rem nélkül az erkölcstelenség 
fentartását követelik. Mert én a 
szavazások nyilvánosságát a mi 
viszonyunk között egyébnek nem 
tarthatom, mint erkölcstelen in
tézménynek. Mintha egyenesen a 
bűncselekmények védelmére al
kothatnának törvényes szabályo
kat. Mintha egyenesen azt mon 
danak: nem engedem, hogy az 
az ember, akinek a lelkiismeretét 
pénzen megvásároltam, vagy a 
kinek 'zabad véleményét hivatali 
hatalomnál fogva megfélelmithe 
tettlen becsapjon engem, pénzem
nek ellenértékét szavazatával le

ne rója. Látni, hallani, olvasni, 
ellenőrizni, akarom, hogy az 
ördögi alkunak megtelel é ?

Es a szavazás nyilvánosságá
nak az igazi indoka. Es az a 
nagy .nemzeti érdek* amit evvel 
védeni akarnak. Ez a mód Ma
gyarország szupremanciájának a 
megóvására. Micsoda hitvány 
felfogás ez, micsoda silány lélek 
kell ahhoz, hogy ezt valaki ak
ceptálja.

Természetes, hogy ezeknek 
nem kell a községenként! szava
zás sem. Nekik a választás olyan 
módja kell, ahol az győz, akinek 
több pénze van. Már pedig nekik 
sok van, nem ugyan a saját zse 
bükben, mert azt, ha van is, nem 
áldozzák lel magasztos elveikért 
Van az állam kasszájában elég. 
Iskolára, tanitóra nem telik, , de 
Judás pénzeket adni a választók
nak, s alkohollal ölni meg a lel
ket és némitani cl a meggyőző
dést, erre a czélra milliókkal ren
delkeznek.

Undorító dolog I A sárban a 
piszokban, erkölcsi fertőben van 
ez az egész nemzet. S midó'n ki 
akarna kélni ebből a rettenetes 
környezetből, leakarná rázni ma
gáról a szemetet, a piszkot, jobb, 
tisztább egészségesebb levegőt 
akarna maga körül teremteni, 
akkor jön a nagy „fontán ál/am- 
ferfiu“ s két kézzel dobja vissza 
ebbe a fertőbe a nemzetet.

Rettenetes kéz ez! De én hi 
szem, hogy a nemzetnek az élet
ereje, a becsületes fejlődésnek, a 
megtisztitásnak az ösztöne hatal
masabb lesz azoknak az önző ér
dekeinél, akik csak ebben a meg 
lertőzött levegőben ebben a pisz
kos világban tudtak élni, hatal
mat szerezni.

Az utolsó mérkőzés nagy- 
napjai előtt állunk. Nem szabad 
semmitől visszariadni, nekünk vé
gig kell harcolni a harcot. Mi 
semmit nem veszítünk, hiszen már 
rosszabb helyzetünk nem lehet. 
De nyerhetünk egy egész világot. 
Egy uj világot, ahol a törvények 
feltétlen uralma alatt a tisztaság 
a munka és tudás fogja megadni 
az egyéneknek a súlyt - és 
pedig kivétel nélkül mindenkinek 
aki kiérdemelte, — s meg fog 
szűnni a születés és vagyon kivált
ságosainak tűrhetetlen, üres fejű, 
üres szivü tukaruralma.

Érdemes ezért a célért küz
deni. érdemes ezért még el is 
bukni küzdelemben. Mert min- 
denik küzdelem még ha dicstelen 
is, egy lépéssel közelebb visz 
ahhoz a célhoz.

All a harc
Ujhelyben is 

a választójogért.
A  vasárnapi népgyülés.

Impozáns módon nyilatkozott 
meg Sátoíaljaujholy város polgár- 

a és munkássága vasárnap dél
után azon a népgyüléson, amelyet 

Lukács kormány választójogi tör
vényjavaslatnak keresztelt jocrab. 
lása ellen tartott a Munkás Otthon
ban.

A tom> ghangulatnak félelmetes 
erejével nyilatkoztak meg a gyűlé
sen résztvevők. A fel-felrúgó tetszés 
vagy nemtetszésnyilvánitások vad 
kegyetlenséggel csapkodták a kor
mányt, annak minden gyalázatos
ságai és a harcra kézségnek oly 
hatalmas erejével találkoztunk, amely 
kétségtelen bizonyít- kát nyújtja 
kószü Ő borzalmas harcok eredmé
nyének.

Mert harc lesz az bizonyos. T a 
lán vér is fog folyni és talán em
berélet is fog á dozatául esni ezek
nek a harcoknak, mert ez a kor 
mány, a maga fana'ikiH. gonosz 
vakságában nem fog rejtőzni sem 
miféle fegyvertől, hogy letörje azo
kat, akik emberi jogokat mernek 
követelni, akik nem hajlandók to
vább tűrni, hogy T i s z a  Istvánok 
és Lukács Lászlók gyámkodjanak 
felettük.

De ebben a harcban — legyen 
az bármennyire véresen borzalmas 
— csak mi győzhetünk. A mi o da
lunkon a kijátszottak, az ember 
jogaiktól megfosztottak o da'án van 
az igazság és az igazságnak győze
delmeskedni kell Tisza Istvánon és 
Lukács Lászlón is ha mindjárt a 
szuronyok százezreit is sorakoztat
ják fel az igazság letörésére, ha 
mindjárt patakokban folyatják is ki 
az igazságért harcolók vérét.^

Az impozáns népgyüíésrol a kö
vetkezőkben szárao uk be részlete
sen :

Közel 50) erab r, po'gárok és 
munkások gyűltek üs-ze a Munkás
otthon nagy tel méhen a Lukács— 
Tisza féle választójog ellen, amely 
elnök választása után dr. Betti-lheim 
Ernő ügyvédjelöltnek, a h-lyheli 
szociáldemokrata párt^ titkárának, 
adta át a szót. A szónok erősen 
kritizálta a reakciós választójogot 
beterjesztető kormányt és Tiszát, 
statisztikai adatokkal támogatva ki
mutatván, mennyire nem felel meg 
sem a magyarországi viszonyoknak, 
sem a haladás korának ez a válasz
tójognak Csúfolt torzszülött. Többek 
között összehasonlítást téve a fran
cia viszonyokkal, a legradikálisabb 
választójogot kívánja a magyar nép 
nek, mert csak igy juthatunk el a 
magyar függetlenséghez.

Bettelheiru Ernő tetszéssel fo
gadott beszéde után Busa Barna 
közel másfél óráig tartó beszédében 
részletesen ismertette a törvényja
vaslat szélhámosságait s rámutatott 
arra. miként fogják az összeíró 
küldöttségek a népet a választói 
jogából kiforgatni s miként fogja a 
választási elnök a választókat jelö
lési jogaiktól megfosztani, miként

fogja raegválasztatni azt, akit ő 
akar.

Elismeri, hogy a függetlenségi 
párt, jó szándékoktól vezettetve 
bár, de téves utakon járt a nemzeti 
ellenállás idején, s nagy és helyre
hozhatatlan hiba volt a Kristóffy 
féle törvényjavaslatot annak idején 
visszautasítani, mert ma minden 
gondolkozó embernek be kell látni, 
hogy Magyarországot egyedül az 
általános egyenlő és titkos választói 

á tál lehet az elsüléstől s Bécs 
karjaitól kimenteni. Nekik akkor 
azért n»*m kellett a felkínált válasz
tó jog, mert Bécs kínálta. De téved
tek a szociá demokraták is, mikor 
Bécs jóindulatába hitték.

Védi a történelmi osztályokat ; 
Lukács és Tisza nem a töténelrai 
osztályok soraiból kerültek ki. A 
történelmi osztályok képviselői az 
Andrássyak, a Káro’yiak, a Battyá- 
nyiak, Apponyi Albert ott küzdenek 
a munkások toraiban az általános 
egyenlő és titkos választójogért.

0  látta Bokányi Dezsőt és 
Apponyi grófot egy eszméért küzd
ve karölve haladni. 0  hallotta egy 
uépgy ülésen a Kossuth nótát a 
Marszellyézzel egy szere énekelni : 
mindkét dil egyenkint is csodálato
san lelkesítő: ha e két dal akkord
jai összecsapnak, egekik felható 
lángnyelv az, amely felpörköl fel
éget mindent ami mi útjába kerül.

Egyesülni kell a függetlenségi 
pártnak a szociáldemokrata párttal 
egyesült erővel kell kivívni az 
á*ta ános egyenlő és titkos választó
jogot. s ezúton elsöpörni azt a 
söpredéket, mely ma raiut kormány
párt az országot uralja.

A közgyűlés ezutáu határozati 
javaslatot fogadott el, mely szerint 
a benyújtott törvényjavaslat ellen 
a legádázabb harcot indítja s kész 
minden áldozatra, s követni fogja 
a szociá'demokrata pártot abban az 
irányban, amelyet a megtartandó 
országos pártgyülés megjelöl.

Állami
kertészetet 

Ujhelybe isi
Szegény bolgár kertészek el

mentek harcolni, meghalni a hazá
jukért. Hányán jönnek vissza közü
lük, az Isten tudja. Talán egy se, 
talán nem lesz már senki, aki az ő 
telepükön Ujhelynek zöldséget és 
veteraényt termeljen,

Akár visszajönnek, akár nem, 
a Zöldségtermelés dolgában igen 
sürgősen kell intézkednie a város
nak. Mert a földiuivelésügyi minisz
ter --  nagyon helyesen — országo
san szervezi ezt a dolgot, s minden 
nagyobb városban állami zöldség 
termelő telepet állít fel.

Ilyen telep készül Kassán, s 
ilyet létesít most Serényi miniszter 
a választókerületében, Besztercebá
nyán. Olt a város enged át tizenét 
holdnyi területet melyen állami alkal
mazottak fogják vezetni a zöldség- 
termelést, az állam késziti az egész

L a p u n k  m a i w ző m a  4-
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mikor aztán rendes működésbe jön 
a telep, hat év múlva átmegy az 
egész a város tulajdonába.

Talán sehol se lenne olyan 
szükség ilyen telepre, mint Ujhely- 
ben. Áldás lenne a közönségre, ha 
ezt már az idén létesíthetnének. S 
úgy is dukál. Mert, ha a földraive- 
lésügyi miniszter kerülete, Beszter
cebánya kapja az első ilyen telepet 
akkor a kortes igazság szerint a 
másodikat Ujheiyben kell csinálni, 
mert Ujhely meg az államtitkár 
kerülete.

Szükséges tehát, hogy a város, 
ha még nem tette, a legsürgőseb
ben forduljon a füldmivelési mi
niszterhez, s minden protekciót 
felhasználva járja ki, hogy még az 
idén létesítsék Ujhelybe a zöldség
termelő állami telepet. Ajánljuk 
ezt a polgármester ur figyelmében 
Ha Kazy államtitkárhoz fordulnak 
lehetetlen, hogy ne sikerüljön. Csak 
idejében, minél előbb !

Bízunk benne, hogy Meczner 
Gyula főispán ur is pártolni fogja 
ezt a törekvést, mert igaz ugyan, 
hogy azon a telepen nem fognak 
kukuricát termelni, de a zöldség se 
megvetendő dolog ha olcsón lehel 

kapni.

Mizériák
az újhelyi postán.

n yila tk o zik  a kassai 
p ósta iga zga tö sá g.

A kassai póst-ítigazgazgatosag 
igen udvarias hivatal. Nem jelenhet

olyan közlemény az igazgató
ság kerületében, melyre ne aduauak 
azonnal választ. Pót vizsgalatot is 
szoktak tartani a panaszok dolgában, 
de ezek a vizsgálatok természetesen 
úgy szoktak kiütni, hogy végső 
eredményükben nem a panaszok 
igazát bizonyítják.

Most is tartott vizsgálatot a 
kassai postaigazgatóság. A Felsőma- 
gyarorssagi Hírlap január 1-i száma- 
nau megjelent cikk adott alapot a 
vizsgálatra. Es az eredmény — uo- 
hat az újból csak a r ég i : nem álla
pítottak meg semmilele hibát. A 
vizsgálat „eredményéről44 egyébként 
a következő levélben értesíti az 
igazgatóság lapunkat :

A Felsőmagyarországi Hírlap 
tekintetes szerkesztőséginek

SÁTORALJAÚJHELY 
Kazinczy-ulca 2 bi,

Lapjának 1913. január 1-éu meg
jelent számában „Mizériák az uj 
helyi postán44 című közleményére 
értesítőm a tek. szerkesztőséget, 
hogy az abbau foglaltak oly aila- 
ianossagban tárgyaljak asaujhelyi 
posta es táviida hivatal állítólagos 
hiányait, hogy ezekre nézve ered 
menyes v izsgalatot tartani nem all 
módomban.

A saujhelyi posta és távírda hi
vatal ugyan fel is kérte a közle
mény íróját, hogy a paua&zauak 
alapjául szolgáló konkrét eseteket 
közölje, — azonban a cikkíró a 
felhiva>ra nem is válaszolt.

A közlemény azou a hlasa, hogy 
a saujhelyi postán, addig míg va
lakire rákerül a sor, az ablak 
előtt órák hosszat kell várakozni, 
erős túlzás.

Az megtörténhetett, hogy azon 
időben, mikor a panaszos kü.de- 
ményét felakarta adui, a felek 
egyszerre s oiy szaluban jelenlek 
meg a postahivatal kezeleti ab. 
laka előtt, hogy panaszió küldj, 
ményét ázom a fel nem adhatta g 
várakozni volt kénytelen, de az

ily kisebb torlódás minden olyan 
helyen, a melyet a közönség na
gyobb számban keres fel, elkerül- 
hetlen s orvoslásra csak akkor 
szorulna, ha a várakozás hosszabb 
ideig tartana s állandóbb jelleget 
öltene. — Ez azonban a saujhelyi 
postahivatalnál nincs igy, a vára
kozás csak a legforgalmasabb na
pokon a délutáni órákban fordul 
néha elő és csak percekig tart, a 
minek a közönség, pl. a vasúti 
pénztáraknál is ki van téve, anél
kül, hogy ebben okot találna mi
zériákról panaszkodni.

A telefont illetőleg panaszolja 
a közlemény, hogy az előfizető 
„csengethet egyszer, kétszer, sőt 
tízszer is, inig megszólal a köz
pont .44

Ennek oka vagy az előfizető 
készülékének hibás voltában, vagy 
a készülék szabályellenes kezelésé
ben rejlik.

1 1 a a távbeszélő készüléknek a 
mozgó-horogra akasztott kagyló
ját  előre a tűiéhez emeli az elő
fizető és Csak azután forgatja 
meg a készülék induktorát, akkor 
a készülék átkapcsoló szerkezete 
a csengő szerkezettel nincsen ősz- 
szeköttetéaben s igy miután az 
iuduktor forgatása által csengető 
aram nem jön létre, — a központ 
az előfizető csengetéséről sem ve
het tudomást s ennélfogva nem is 
jelentkezhetik.

Erre az adhat okot, hogy az 
előfizető az induktort elsőizben 
a ig forgatja meg úgy, hogy a 
csekély fordulat következtében 
létrejött vilDmosáram, gyengesé
génél fogva nem bír olyan erőt 
kifejteni, hogy az előfizető számút 
jelző táblácska u központban le
essék, amíg viszont az erősebb 
második, harmadik csengetéskor 
az aram ereje raegnövekedvén, 
az e.őfizelő számat jelző táblácska 
a központban leesik és a központ 
azonnal jelentkezik.

Mindjárt első Ízben jól meg kell 
tehát forgatni a készülék induk- 
torát, ne hogy ez az eset e.páll
hasson.

Ha a távbeszélő központ keze
lője uzt mondja, hogy az előfizető 
által kért szám „mással beszél44 
akkor az bizonyára úgy is van. 
mert egyrészt az esküt tett kezelő 
áüilásaiuau kételkedni nincs ok, 
de másrészt a kezelő saját erdeke 
ellen is cselekednék, ha valótlant 
nioii' ana, mivel sokkal egyszerűbb 
és könnyebb a kezelőnek egy kéz
it uzduiattal a kert számot azonnal! 
kapcsolni, mint először bemondani, 
hegy „mással beszél*4 azután az 
újabb felcsengetésre az összeköt
tetéseket létesíteni, tehát  kettős 
inunkat végezni.

Az 'a kezelőnibájából tényleg 
eiöíot dúlhat, hogy néha nem a 
kért szamot kapcsolja, de erre 
más esetben az előfizető azon el
nézése is okot ad, hogy az áltaia 
helyesen kért, de a távbesztlő 
központ kezelője áltál kétesen ér
teti számot nem javítja ki s a ke
zelő jóhisteraüleg az altala értett 
előfizetői számmal hozza létre sz 
összeköttetést.

Panaszió azon áhiiása, hogy a 
környékkel való távbeszélő forga
lomban egy nap alatt sem lehet 
összekóllelest kapni, neiu tárgy i
lagos, mert a postahivatal jelen
tése szerint a kornyékkel oly 
gyenge a forgalom, hogy ez az 
ilyen panasznak a jogosultságai 
teljesen kizárja.

Végül arról, hogy a saujhelyi 
teietouknze.ok csak Ueszelgele&sei 
töltenék idejüket, amint azt a 
cikkíró l&lia es hallotta, ezen 
igazgatósagnaa inég nem volt al- 
kaimu meggyőződni, az eilenke 
zőröi azonban, hogy t. i. a keze
lők az őssztorgalomiuai erősen el 
vannak foglalva, van tudomása * 
épen ezért legújabban kénytelen 
is volt a kezelők létszámát két 
munkaerővel szaporítani.

; égül általánosságban meg kell 
meK ezen pt. igazgatóságnak

gyezni, hogy sem a saujhelyi sem 
más telefon nem képes az olyanok 
igényeit kielégíteni, a kik a vá
rakozás perceit óráknak tekintik 
s ezen szempontból bírálják el a 
telefon működését, de annak, aki 
számot vet a telefonnak s az azt 
kezelő emberi munkaerőnek telje
sítő képességével s a ki ezeknek 
figyelembe vételével veszi a tele 
font igénybe, annak a saujhelyi 
telefon ellen panaszra bizonyára 
nem lesz oka.

Felkérem a tek. szerkesztőséget, 
hogy becses lapjában ezeket szin
tén közre adni szíveskedjék.

Ka-isa, 1913. január hó 10.
Pál Imre

posta <Í9 táv. igazgató.
Hogy az ablakoknál sokáig kell 

várakozni, ez — újból kijelentjük 
— igaz. lia kívánja az igazgatóság 
akár száz tanúval is igazoljuk ezt.

Hogy a telefont nem ^jól keze
lik, ez csak üres kifogás, ami azt 
bizonyítja, hogy tényleg vannak hi
bák a kapc-olas körül. Ezt egyéb
ként maga az igazgatóság is elis
meri válaszában, mikor azt mondja, 
hogy a telefon-központ személyzetét 
szaporítani kellett.

De úgy látszik hogy még ez a 
szaporítás sem szüntette meg telje
sen a mizériákat, mert miül a la
punkban megjelent panasz is bizo
nyítja — mely a szerkesztőségtől tét- 
jesen távol altó kézből eredt — még 
mindig vaunak bajok a postán. A 
bajok lorrása ptdig — erről már 
magunk is meggy őződtünk—, hogy 
nagyon sok nönsztviselő van apus- 
tan akik nem bírják az erős munkát.

1 1 a az igazgatóság komolyan 
akar segíteni a bajokon, akkor több 
férti tisztviselőt kell alkalmaznia.

Két kulturális
előadás.

A Szabad Lyceumbau vasárnap 
este Gyulai Kc.ro.y all. polg. leány
iskolái igazgató tartott értékes elő
ad, st a magyar történelem legfon
tosabb korszakáról, a szalmán bé
kétől napjainkig terjedő nemzeti 
eseményekről. Nagy keazü.t&eg és 
ludas szükséges ahhoz, hogy egy 
óra keretibe mindez botogiallassék, 
«mitlőu minden szónak súlya vau, 
minden mondatnak tömör jeiltinző 
ereje. Gyu.ai Károly szépen o.dutta 
meg a maga elé tűzött  nehéz fel
adatot és bar kivaló események 
gyorsan száguldlak, kiváló nagysá
gok kontúrban kerültek a hallgatók 
ele, nem vo t szaraz vázlat előadása, 
mert abban étet voit, a történelmi 
előadáshoz szükséges lendülettel. Hi
vatalos történészek is élvezettel hall
gatták az előadót és elismeréssel 
adóztak neki fáradságos munkájáért, 
a szép számban egy begy ült közön
ség pediglen előadása végeztével 
lelkesen megtapsolta. Megemlítjük 
még azt, hogy az előadást vetített 
képek élénkítették.

Ugyancsak vasárnap este — bár 
egy órával később, mint a Líceum
ban, a Kazinczy-kürben is előadás 
volt. itt  Oppitz Sándor számolt be 
Spanyolországban tett útjáról. Az 
előadót immár nincs szükségünk 
ismertetni. Közismert egyéniség ő 
városunk és vármegyénk kulturális 
tevékenységében, akinek kiváló köz 
lési képessége, nagy tudása, az elő
adásán elhúzódó liliom humora első
rangú előadóvá kvalifikálták. 1 és 
fél órás előadását az egybegyült 
nagy közönség élvezettel hallgatta, 
mely gyönyörű vetítet t képekkel 
volt illusztrálva. Különösen a művé-

tességeket domborította ki, de az 
exotikus ország természeti jelensé
geinél is hosszabban időzött. Kár, 
hogy az etnográfiai dolgokat csak 
épen hogy érintette, mert hisz ezek 
lennének a legraegkapóbb részletek. 
Az idegen népek kultúrájának tcse- 
telése bennünket még sokkal jobban 
érdekel, mint az Alhambra épület 
technikájának ismertetése. Ettől el
tekintve az illusztris előadót lelke
sen ünnepelte a Kazinczi-kür közön
sége, melyed— Jdr. Hornyay Béla ügy
vezető igazgató nemes s dicséretre- 
méltó buzgalmából — az ifjúság is 
képviselve volt.

Köd

Rosenberg
Sándor

f ió k ü z le té b e n
az

e lá r u s itá s
még 8 napig tart.

tisztelettel

S chön S á n d o r
fióküzlet vezetője.
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Szombat este a szezónnak egyik 
kimagaslóbb eseménye zajlott le. 
Bemutatóra került F ü ’des Imre ha
tásos színmüve, a -Nincs tovább*. 
Csak a Farkas sikere vetekszik ez
zel. A fővárosi baccarat életet  ecse
teli ez a kitűnő technikájú darab és 
bizonyara csak javító célzatú hatást 
ér el a közönségnél amidőn a kár- 
tyászénvtdély romboló hatásait be
mutatja. A ruü szert p'ő hősei e.-upa 
élő typusok, a cselekmény izgató, a 
lelenetek érdekesek, az események 
fordulatosak. A szereplők becsületes 
igyekezettel segítették a darabot si
kerhez juttatni. Bakó Lajos dr. Mó- 
retey ügyvéd szerepében (dr. Cserőy 
Gábor orvos) pedig'eu Sólyom Sán
dor igazolta tehetségét. Kitűnő volt 
Saáry Margit, a mii egyetlen uő- 
szeroplŐje, ki játékába életet vitt 
bele, Diciéretreraéltó alakítást nyú j
tottak még : Gömöry László, Nagy 
Imre, Vihary Béla és Sarkady Gusz
táv A baccarat jeleuet igen jó volt, 
csak kár, hogy a súgó is részt vett 
a játékban, mert az ő hangját is 
gyakran hallottuk.

Nagy Imre jutalomjátéka. A tár
sulat egyik legkiválóbb tagja Nagy 
Imre. Kitűnő komikus, ki játékával 
már sok mulatságos órát szerzett 
nekünk s igy bizonyára rászolgált 
arra, hogy jutalomjátékán a közön
sége megjelenjék. Ehelyett majdnem 
üres ház előtt játszotta Celestin sze
repét a klasszikus Nebántsvirág ope
rettben. Ez este is pompásan alakí
tott és a kisszámú közönség több 
alkalommal tapsolt ntki,  ami azou-je.'8zettörténeti emlékeket és nevező-
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bán igen sovány jutalom. Az elő
adás egyébként közepes színvonalú 
volt. Beleznay Margit seiu ludott 
hatást elérni, mert Denise szerepe 
nera neki való. Aranyossynó a zár- 
dafejedeleinno szerepében ez este 
is igen jó vo't.

—*z.

* Színházi vendégszereples Ilor- 
nyay Janka a kassai Nemzeti szín 
ház jeles primadonnája 2  estén át 
vendégszerepelni fog az újhelyi szín
házban. Csütörtökön a „Leányvá
sárban4*, pénteken a „Limonádé ez
redesben** lép fel. Az előadások iránt 
óriási érdeklődés mutatkozik és mint 
a jelek mutatják, zsúfolt ház fogja 
végignézni az előadásokat, melyek
ben Hornyay .lanka legjobb szere 
peiben fog fellépni.

7. (3)________  F E L

H Í R E K .

A z  a n ya i szív.
— Richepisze Jean -

Volt egyszer egy szegény legény
Trala, tralá, tralá ! . . . 

Szeret egy leányt — az ueiu szegény 
Trala, tralá, tralá . .

„Hozd el tüstént  anyád szivét**
Trala, stb.

Szólt a leány — *Kutyám n) uszit“ 
Trala, stb.

Megölte hát a jó anyát
Trala, stb.

Siet. szivét, hogy adja át

Rohan, siet . . . vágva hévül,
Trala, tralá, stb. 

S a szívvel együtt elterül
Tra'a, trala, tralá

A porban fekvő szív sze id 
Hangon, szól fiának imigy :

Trala, tralá.
*

— Édes hangjától főleszraél,
Trala, tralá.

„Nem fáj fiam, hogy eUstel't*
Trala I

Dr. Cirbusz Géza ford.

— Uj po tafőnök üerö  Alfréd, 
a kassai postaigazgatósághoz beosz
tott  főtiszt a szerencó póntahivatal 
főnökévé neveztetett  ki.

— Önálló működési körrel. Laka
tos Dániel varaiméi kir. járásbiró- 
sági jegyző önálló működési körrel 
ruháztatott fel.

— Segódjegyzö választás. A ná 
tafalvi körjegyzőségben rend-zeresi- 
tett segédjegyzői állásra a kör 
választói, f. hó 13-án Egreczky 
Béla oki. jegyzőt egyhangúlag meg
választották.

— Papp Antal munkácsi püspök,
a hajdudorogi egyházmegye apostoli 
adminisztrátora, most küldte szét 
11 ik körlevelet, melyben az uj köz- 
igazgatási beosztást közli. Az uj be 
osztás a következő: 1. Budapesti
föesperességhez tartoznak : a) Bod
rogközi esperesi kerület javadalmai : 
Bodrogmező, Bodrogszerdahely. Czé- 
ke, Démóc, Kitdobra, Zemplén, Zem. 
plénagárd. b) Hegyaljai e»peresi ke
rület ; Bodrogkeresztur, Bodrogolaszi, 
Komlóska, Mezőzombor, Sárospatak, 
Sátoraljaújhely, Szerencs, Tokaj, 
Tolcsva, Végardó,

— Önkente* ápolónői vusga f.
hó 18-án d. u. 6  órakor folyt le a 
vörös kereszt egylet  fiókja által 
rendezett ápolói tanfolyam vizsgája.

Az uj tanfolyam e hó 2G-an kezdő
dik. Teljes eredménnyel vizsgáztak : 
Gróf Széchényi Ernőné, Dókus 
Lászlóné, Bernáth Aladárné, Honos 
Dezsőné, Illéshazy Mariska. Halinsz- 
Margit, Nagv Anna, Vihirál Anna. 
Kaselyak Etelka, Micskey Éva. 
Bubis Ilona, és Lángh Cornélia. A 
vizsgáló bizottság elnöke Dókus 
Gyula, vizsgálók : Dr. Löcherer Lő
rinc?, Dr. Szepesi Arno'd, Dr Chu- 
dovszky Móricz, bizottsági tagok : 
Miklóssy István Bernáth Aladár, 
jegyző : Kottán György voltak.

—■ A sárospataki főiskolai jo
gászegylet 1913 évi február hó l-én, 
„Rákóozi-St'gélyalapja** javára, a fő
iskolai tápintézet összes termeiben, 
műsorral kapcsolatos zártkörű tánc- 
mulatságot rendez. Niisor: 1 . „Pos
táskisasszony “. Kis operette. (Nagy 
Endre műsorából) 2  Kárpát nóták**. 
A szerző kísérete mellett előadja : 
Novak Lajos. 3 „Csokonai kabarét**. 
Da ciklus. (Nagy Endre műsorából.) 
4. Szóló ének. Előadja : Sarga Ja- 
nosná (Budapest.) Zongorán k iséri : 
Székely Lajos. 5. „ \  gazdag ember 
kabátja**. Irta. Molnár Ferenc. — 
Novak Sándor revuejével.

— A Bodrogközi Függetlensegi 
Kör. Sajat könyvtárának gyarapítá
sára 1913. évi február hó 2-án a 
Rigó vend g ő összes termeiben 
zártkörű batyu bált rendez. Belépti
d í j : személyenként 2  kor. családjegy 
4 kor. A mu'atság kezdett  este 8 
órakor.

— Pallos Ignácz zemplenniegyei 
szerepiese. Pallos Ignácz az immár 
világszerte hírhedt szélhámos Zeni- 
pléntuegyére is kiterjesztette műkö
dését és amint értesülünk a helybeli 
törvényszéknél több, mint 10Ö.00Ü 
korona erejéig folyik ellene peres 
kedés. Az érdekeltek mind magáno
sok, pénzintézetek egyáltalában nin
csenek érdekelve.

— Vizszenteles Megható ünne
pélyesen szentelt vizet e hó 13-én 
gör. kaih. vizkereszt ünnepén az 
isztánczi gör. kath, templomban 
Fesztory János ottani lelkész. A 
vizszentelés után a lelkész és a 
tanító az iskolai növendékek úgy a 
mindennapi, mint az i-móllősők 
párba vezetése mellett megszentel
ték előbb a papi lakot onnét a 
lelkész egyházi ruhában az iskolába 
vezette őket és ott oly szép zsenge 
szívhez szóló leereszkedő magyar 
beszédet mondott a nem magyar 
ajkú, de már megmagy arositott 
tanköteleseknek, a templomban vaió 
viselkedésről az Isten és a szülők 
szeretetéről, hogy a gyerekek szi
vét künyekre fakasztotta. Máskü ön
ben Fesztory János isztánczi g l . 
lelkész az iskolai növendékekhez 
soha seiu szólt tótul csak is ma
gyarul úgyhogy Jsztáncon már 
mindenki magyarul beszél.

— Az első sátoraljaújhelyi izr. be 
tegsegélyzö egylet 1313. január hó 
25-én este 0  és fél órakor tartja 
XXXVI. rendes évi közgyűlését az 
izr iskola földszinti termeljen.

— A varannói elemi iskola ta
nulmányi kirándulásai alap javára 
f. hó 19-én jótékony célú gyermek 
előadást rendezett. Színre került : 
„Az Afrikai utazók vígjáték. Megja
vult tanítvány álomkép. Végül elő
adták „A Kakas" két felvónásos 
vígjátékot. Az előadást megelőzte 
illetve befejezte Salgó Antal ig. 
tanító vezetésével előadott ogy-egy 
négyszólamú ének. Szinelöadasokat 
Salgó Aurél áll. tanító rendezte. A 
jól sikerűit estét nagyszámú közön
ség élvezte végig, gyönyörködve 
a jórészt tót ajkú tanulók magyaros 
kiejtésében és ügyes játékában. 
Dicséretet érdemel az iskola tantes
tülete, s különösen az említett két 
tanerő, hogy fáradozásukkal két 
nemes célt követnek, mert a gyér 
inekek magyarosítása, s a gyermek 
tapasztalatának utazás által való 
előmozdítása méltán annak mondha
tó.

— A járdák tisztítása. A rendőr- 
kapitányság felhívta a háztulajdono
sokat, illetve lakókat, hogy a havat
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a járdáról tisztítsák le, de mind
máig nem lett foganatja a dolognak. 
A jövőben a kapitányság szigorúb
ban fog ellenük eljárni és pénzbün
tetéssel fogja őket bírságolni

— Alkoholmente* válásztojog 
Általános, egyenlő, titkos, közsó- 
geukinti s kötelező ! A választójog
nak ezen jelzőit olvasóink mind jól 
ismerik. Nos! Az alkoholellenesek 
megtoldották üggyel a jelzőket. Ok 
alkoholmentes választójogot akarnak. 
Tudnillik azt akarják, hogy a vá
lasztások alatt 3G óráig a korcsmák, 
italmérések zárva tartsanak. Ezen 
uj jelszót ugyan kevés kortes fogja 
magáévá tenni, de mi, a kik jól 
ismerjük, hogy milyen nagy szere
pe van alkoholnak a választások 
alatt rokonszenvvel fogadjuk ezen 
eszmét. Üdvös volna annak a meg
valósulása. hogy a legszentebb ha
zafias kötelességét a legutolsó pol
gár is szinjózanon, öntudatosan, 
legjobb meggyőződése szerint te j - 
sitse. Azért mi is éljent kiáltunk az 
alkoholmentes választójognak s elis 
méréssel adózunk „az Alkoholmen
tes Szövetséginek, mely ezen esz
mét Mvett.

Alkulcscsal felnyitott vasúti 
szállítókocsi. F. hó 13-én a mav. 
állomásfőnökség feljelentést tett, 
hogy egy szállítókocsit ismeretlen 
tettes álku'cscsal felnyitotta, s abból 
egy lapátot, egy pinka vasat és őt 
wertheira ku’csot ellopott.

— Talált retlcule F. hó 20-án 
a rendőrségre került egv reticule, 
melyben egy kötegben több ku'cs 
van. Igazolt tulajdonosa a rendőr- 
kapitányi hivatalban átveheti.

— Lopások. Salc Haskol börönd 
készítő feljelentést tett, hogy mű
helyéből Palásthi Adó f cipész ta 
nulói apródon kint 2 0 0  kor értékű 
faanyagot elhordták. — Ilarsányi 
ujságbizornányos és Lehoczky Ödön 
feljelentést tettek, Sehlerainer 
Lajos rikkancs ellen néhány korona 
elsikkasztása és szökés miatt. — 
Zombori József vállalkozó feljelen
tést tett, hogy Apponyi-utcai házá
nak udvaráról ismeretlen tettes 2 0  
K értékű ócska vasat ellopott.

— Hamis két koronás. F. hó 
20-án Varga Ferenci itteni lakostól 
1 drb. uj két koronás hamisított 
érme foglaltatott le. Varga állítása 
szerint a hamisítványt egy szatócs 
holtban kapta. Ügy ebben mint a 
többi ügyekbben a nyomozás folya
matban van.

— Tettenért szén é§ fa toivajok
r . hó 13-én a máv. állomási ezón- 
raktár mellett özv. Pásztor Mihály- 
né napszámost szén'opison és 
Sziuika Gyű a napszámost ugyan
csak a máv. állomási raktárok kö
rül talpfa lopáson tetten értek.

— Elfogott betörő Folyó hó 
8-án özv. Szentgyörgyi Vilmosné ká
rara történt ékszer lopás ügyében a 
tett elkövetésével gyanúsított Ro
mánké Gyű a rovott mu'tu betörő 
tolvajt a helybeli rendőrség távirati 
megkeresésére a gálszéc i csendőr
ség letartóztatta és ide kisérte. Bir
tokában arany lánc és nagyobb ösz- 
szegü pénz találtatott és mivel a i- 
bit sem tud igazolni, valószínű, hogy 
csakugyan ő a betörés tettese. A 
nyomozás folyamatban van.

— Elfogott kivondorlásl közve
títő. Miski Zsigtuond itteni csendőr 
járás őrmester folyó hó 2 1 -én elő
állított egy 36 óv körüli férfit és 
két fiatal, csinos paraszt leányt köz
vetítés és útlevél nélküli kivándor- 
dorlás gyanúja miatt. Kihallgatásuk 
alkalmával a férfi Kovács István 
nagyréti származású 3G éves ameri
kai honpolgárnak vallotta magát s 
ezt a nála volt, ilyen névre szóló 
amerikai honpolgári oklevéllel is 
igyekezett bizonyítani. A két nő 
közül rz idősebbiket feleségének a 
fiatalabbat leányának mondotta és 
ezt az állítását Nagyrát község bí
rája által kiállított bizonyítvánnyal 
akarta igazolni. A rendőrségnél tör
tént kihallgatásukkor lényeges ellent 
mondásokba keveredtek, miből fo 
lyólag a valódiság kiderítése ügyé
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ben a járás őrmester a helyisinéa
foganatosította a nyomozást és meg- 
állapíttatott az. hogy a férfi valódi 
neve Kólyuk Miklós, nagyráti szár
mazású, 34 éves napszámos, a le
ányok Juhász Mária 18 éves és 
Bajza Erz i 16 éves nagyráti föld- 
mivesek hajadon leányai akiket Kó- 
tyuk beszélt rá a kivándorlásra az
zal a biztatással, hogy őket hajnál- 
kül kikiséri Amerikába. Kótyuk be
vallotta, hogy a Kovács István ue- 
vére szóió Amerikai honpolgári ok
levelet Amerikából kapta, hogy az
zal könnyebben tudjon kijutni. Az 
eljárás te'jes befejezése után a rend
őrkapitány fog ez ügyben Ítélkezni. 
A nagyráti községi biró ellen, aki 
hamis bizonyítvány t állított ki, szin
tén megintetett a feljelentés.

— A gyorsírás mint minősítési 
előny. Az igazságügyi miuiszteriuiu 
egyik kiadott rei deleiében a gyors
írás tudását 1314 január 1 tői kez
d ő d ő ig  a bírósági • keze ő személy
zetnél minősítési előnynek kivanja 
tekinteni. A miniszter eme rendel
kezése előjele annak, hogy a jövő
ben micsoda fontos szerepet fog 
betölteni a közszolgálatban a 
gyorsírás tudománya.

— Adófizetés posta utján. A 
pénzügyminiszter elrendelte, hogy 
az ország össes adóhivatalai 1313 
év január 1 -jévei a csekkíorgalora- 
ban részt vegyenek. Minden adóhi
vatal számlát kap és erre a felek 
díjmentesen eszközölhetnek befize
tést. Űrlapot a felek az adóhivatal
tól díjra 'ütésén kapnak. Minden 
félnek meg kell jelölnie a befizetési 
ch< íjue hátlapján a befizetés 
célját.

— Vigalmi adc Ungváron. Ungvir
egy uj adó behozatalát tervezi : A 
vigalmi adót. A tarvezet értelmében 
vigalmi adóval lennének megterhel
ve a mutatványos előadások és 
pedig: 1 . villanyszinház. 2 . cabarók. 
3. orfeumi 3. cirkuszi előadások. A 
vigalmi adó a belépő dijaknak tis sza 
zaléka lenne. A fölvetett eszme ré
szint azért, mert okos és elfogadható 
számítással akarja a város bevételeit 
fokozni, részint pedig azért, mert a 
polgárság raegterheltetése nélkül 
juthat  a város újabb jövedelmi 
forráshoz.

— A csendörség illetményének 
rendezése Január 1 tői olyan a fi
zetése egy csendőrnek, amilyet 4 
ellerai osztállyal sehol se kapna 
meg. Merthogy csak ennyit kell 
végeznie a csendőrnek, rneg katona 
viselt embernek kell lennie s felvi- 
htiti az őrmesterségig. Hogy addig 
egypárszor kockára kell tenni az 
életét az természetes. — Cseudőr 
és próbacsendőr 10 0 0  korom évi 
zso’dot s 700 koronáig terjedhető 
pótdijat kap. A pótdij ugyanennyi, 
a többinél is. Őrsvezető 1400 kort 
őrmester 1800 korona évi zsoldos 
kap. Azonkívül ruhailletraény és 
közszolgálatban 24 órankint 2 —2 40 
korona pótdij fizetendő, ingyen 
gyógyszer dukál minden csendőrnek 
családosok családi pótlékot is kap
nak,

Kiadótulaidonos :

LANDESMANN MIKSA

LEVÉL-
PAPIROS
DOBOZOKBAN A LEG
DIVATOSABB ÉS LEG- 
1ZLÉSESEBB SZÍNBEN 
=  KAPHATÓK =

Lukiam Ina ás Tini
könyv- és papirkereskedésében

I I I B  Sátoraljaújhely. | | | |
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Meghívó
A Sátoraljaújhelyi Kölcsönös Önsegélyző ^  

)  Hitelszövetkezet

1913. évi /ebruár hó 16 napján ö. e. 11 órakor
az intézet hivatalos helyiségében

O

a t. tagok meghivatnak. 

T árgysorozat:

1. Közgyűlési elnök választása.
2. A jegyzőkönyv vezetésére 1 és annak hitelelesitésére 

2 tag kijelölése.
3. Az igazgatóság évi jelentése.
4. A felügyelő bizottság évi jelentése a mérleg megálla

pítása. a felosztási tervezet jóváhagyása s a felmentvény meg
adása tekintetében határozathozatal."

5. A felszámoló bizottság jelentése a felszámoló IX-ik 
évtársulat vagyonáról.

6. A XIV7. évtársulat megalakítása.
7. Két igazgatósági tag választása.
8. Három rendes és két pótfelügyelő bizottsági tag vá

lasztása...
9. Öt felszámoló bizottsági tag választása
10. A közgyűlés előtt 8 nappal az igazgatóságnak írásban 

beadott indítványok tárgyalása,
Satoraljaujhely 1913 január 16-án.

A z  ig a zg a tó s á g .

*. Az évi mérleg, eredmény számla és az igazgatósági 
jeelntés az intézet helyiségében "a közgyűlés napját 8 nappal 
megelőzőleg ki lesz függesztve és ott megtekinthető.

Sátoraljaújhelyi Kerületi jVIunkásbiztositi pénztártól.
312 1913.

Hirdetmény!
A sátoraljaújhelyi kerületi m unkásbiztositó  

pénztár igazgatósága az álapszabályok 10 szakasza  
alapján közhírré teszi, hogy az újjáalakítandó au to
nóm szervek illetve a közgyűlési kiküldöttek vá
lasztásának határnapját

IÖI3 évi március hó 2. napjára tűzte ki.
A választandó küldöttek és közgyűlési póttagok szá* 

mát és pedig egyrészt a munkaadók és alkalmazottak 
másrészt a foglalkozási csoportok (ipari, gyári kereske
delmi^ szerint részletezve, — továbbá a választás szék
helyét valamint a szavazatszedő bizottságok tagjainak név
sorát és azok működésének helyeit a választások előtt 
kiadandó >1 lirdetményber.* fogja közzé tenni.

Kelt a sátoraljaújhelyi kerületi munkásbiztositó pénz 
tár határozatképes számban egy begy ült igazgatóságának 
1913 évi január 13-án tartott ülésében.
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Korm á

nyozható

RÓDLI

Valódi

Svéd

SZÁNRA

Téli sportkedvelők figyelmébe!

Ródlik! Ródlik!
Mindenféle kivitelben kaphatók 
gyári áron
Windt Jakab és Lajos
b ú to rü zle té b e n  S a u jh e ly  K a zin czy -u tca  3 sz.

Tej
naponta frissen,
h g . W ind isch g rá tz Lajos  

sá rospa ta ki

u ra d a lm á b ó l k izá ró la g

Klein Gézánál,
(g r .  S o m o g y i llona-utcaj)

k a p h a tó .

Kossuth Ferencz-utcai 16 számú 

házam (küzvit liuül  az állami bor

piaci' mellett.)

m í i j t i H  1-t ö 1 k i a d ó .

Van benne 1 lakószoba 1 fürdő

szoba, verenda. kert i s  a szükséges 
mellékhelyiségek. Bővebb felvilágo
sítást n) ujt SCIIWEIUEU Kossuth 
Lajos-utca 24 szám alatt,

Bach Géza
igazgató,TI

■ E M  4 IS?

2524 1913.

Árverési hirdetmény.

A saujhelyi kir. jbiróság 912. V’. 
16S0 1 sz. végzése folytán Zemplén- 
megyei keresk. ip. térin, és hitel 
bank 1300 kor. követelésének és jár. 
behajtása végett 1913 évi január hó 
31-én d e. 9 es háromnegyed 
Órakor Saujhely ben Molnár Ktván 
utca 3 sz. alatt a vhajtást szenvedő 
üzletében elárverezem azon 1879 
kor. becsült ingókat, melyeket a 
saujhelyi kir. tvszék 18191/912 V' sz. 
vhajtást rendelő végzése alapján a 
saujhelyi kir. jbiróság 1912 V. 
1080 2  számú végrehajtási jkvbenj 
1 tételek a. le- és félti foglaltam s 
melyek a 912. V. 1537/2 sz. alap- 
foglalási jkvbeu 1 — 2 0  tételek a. 
vannak összeírva u. m. : bútorokat 
zongorát slb.

Saujhely, 1913. jan. hó 10-án.

Rosner Imre. bir. vhajtó

2947/1912. vh.

Árverési hirdetmény.
A saujhelyi kir. jbiróság 912 V. 

1944; 1 sz. végzése folytán Szatmá
ri baukegyesület  és áru r. t. 40 
korona 90 fillér követelésének é> 
járu okainak behajlása végett 1913 
évi januar ho 24-én d e. 9 és 
fél orakor Sátoraljaújhelyben Uá- 
kóczy utca 36 szám alatt a végre
hajtást szettvtdő üzletébeuelórv,re
zem azon 760 koronaru becsült ingó
kat, melyeket a szatmári kir. járás
bíróság 912 Sp. 11. 12612 számú
végrehajtást rendelő végzése alaj - 
ián a saujhelyi kir. járásbiiósági 
912. \  . 1944 1 számú végrehajtási 
jegyzőkönyven 1—5 tételek alatt 
lefoglaltam u. m. üzleti berendezést 
vaspéuzszekrényt, mérleget stb.

Saujhely 1913 jan. hó 10-én.

Rosner Imre kir. bir. vhajtó.

Réz Gyula
elnök.

1
0

m

Jókai-utca 7 ik számú ház
ban egy 3 szobás uj lakás, 
fürdő szoba és mellékhelyi

séggel 1913 május hő 1-től 
kiadó.

B ővebbet: Behyna testvé-Özv. Roóz Adolfné
MiíhoV lidM'iiiuTR-pilot., | rek cégénél.

Nyomatott Landesniann fflUísa és Társa kőnyvnyomdájJüan Sátoraljaújhelyt

HA ÖN
nem tud enni, ha rosszul érzi 
magát, akkor az orvosilag >Jke- 

résén megpróbált

Kaiser-féle
ivoaior -  IjorsoM'z/.kta-karauielliik

biztosan hasznainak önnek.
Ezektől jő étvágyat kap, gyomra 
megint rendbe jön s megerő
södik. Üdítő hatásánál fogva 

útközben nélkülözhetetlen.

Egy csomag ára 20 e’s 40 fill.
Kaphatók : Widder Gyula gyógy
szert érában és Hrabéczy Kálmán
drogériájában Sátoraljaújhely.

V i l l a n y e r ő r e

BERENDEZETT 
könyvnyomdájában 

mindenféle nyom
tatványokat készít
Liinilmiiiii l i b a  k  liirsii

Sátoraljaújhely.
Telefonszám 10.

M indenféle  h a szn á lt

állványfa és épil. 
letfaeladó. eorköz-
ra k tá r és H a n g y a  ra k tá r  
épitési m U v e ze tö s é g é - 
nél.

S á to ra lja ú jh e ly  K o s 
suth F e re n cz-u tca  9  sz.
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