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f i  gyalázat uralma.
Irta Búza Barna

Amit most írok, azt fővárosi 
napilapban kellene megírnom. De 
b e v a l lo m ; igj megírni ot t nem 
leltet. A  fővárosi lapok a Lukács 
kormány rémuralma alatt  kényte
lenek tar tózkodva írni, nem szól 
Itatnak teljes nyíltsággal,  mert 
mindeniket  megfojtha tja  a kor
mány, fia rálekszik a maga bosz- 
szualló erőszakának teljem lelki- 
ismeretlen brutáiiiásával.

Ilyen kisebb vidéki lapot  ne 
h ezebben  ö lhet  meg, itt szaba
d a b b a n  írhatunk.  Mint ahogy az 
abszolutizmus idején csak szukebb, 
re j te t te b b  helyeken mert  szaba
don  szolani a magyar  ember.  Itt 
írhatok s irok teljesen úgy, ahogy 
érzék, ahogy a  lelkem diktálja. 
K ev eseb b en  olvassák, szukebb 
h a tá r ra  jut el a hangja, de  ne
kem lelki könnyebbség ,  ha lega
lább itt eimonuliatom.

N em  volt  még em ber  a m a
g y a r  tö r téne lem ben , akt szennye- 
j e b b  utón, szenn) esebb  eszközök
kel emelkedett  vonta az ország 
ország elere, mint Lukács László. 
Az ő korm án)  zata  a szószegés
nek, a g)  alazatnak, a becstelen
ségnek  az  uralma. Veres,  zivata
ros Korszaka sok volt már  Ma 
gyarország  tói tenelmenek de lég 
piszkosabb korszaka feltétlenül az 
lesz, amelyhez Lukács László neve 
tapad.

Lgy szenniolt iesz ez az em 
ber  a m ag)a r  történelemben. 
L gész  élete, egész pál)á ja  piszok. 
Beszennyezett  mindent,  amihez a 
keze é n .  Most a m a g )a r  bíróság
gal akadt dolga, most  azt szeny- 
nyezte be.

R e ttene tes,  undorító , vissza
taszító lá tv án y : egy miniszter
elnök,  akit piszkos üzelmekkel vá
dolnak, s aki kén) szerűségből a 
b írósághoz megy, de gyalázatos 
m ódon  üres kifogások mellé bú
vik a bizonyítás elöl. S egy bíró
ság, amely abban  keresi bírói hi
vatását , hogy ürügyeket keressen 
a  miniszterelnöki bűnök nyilvá
nos bebizonyításának m egakadá
lyozására.

Becsületes embernek,  ha pisz
kos dolgokkal  vádolják,  csak egy 
kívánsága lehe t :  az, hogy álljon

elő a vádló s bizonyítson korlát
lanul mindent,  mindent, amit csak 
tud.  Becsületes em ber  ilyenkor 
nem búvik jogi és logikai szőr- 
szálhasogatások mögé,  nem zsong* 
lórösküdik a panam a m eg ‘a p ro 
tekció logalmaival, hanem  azt 
m o n d ja :  itt az egész múltam, 
vedd ki azt a részletet, amelyi
ket  akarod, s mutasd meg, hol 
követtem el t isztességtelen do l
got. S egy tenyérn)i t  el nem 
takar, egy tanút vissza nem uta
sít. Derüljön ki minden, tisztá
zódjék tel jesen minden vád, s a 
bíróság es a közvélemény igy 
alkothassa meg az Ítéletet.

Csak az bujkál a bizonyítás 
napsugarai elöl, akinek vaj van 
a lején. Csak az tiltakozhaiik a 
korlát lan  bizonyítás ellen, akire 
b ecs te lenségeke t  derítene ki az 
a bizonyítás.

1 iogy Lukács félt a bizonyí
tástól s igyekezett  azt m eg ak a 
dályozni, ez természetes . Akinek 
úgy tele van a pályája piszokkal, 
az nem szereti, ha a nyilvános 
ség  elé állítják ezt a pályát.  De 
hogy a magyar  bíróság ebben  a 
takargatásban,  ebben  a lussolás 
bán segítségére volt, az m e g d ö b 
bentő. Kiben bizzunk, ha már a 
bíróság is ilyenekre képes 1

Az a keddi nap örök szégye
ne lesz a bíróságnak. Ugyanaz a 
biró>ág, amely Polónyi ellen a 
legszelesebb körű bizonyításnak 
szabadon  hel) t adott ,  Lukács 
László ellen —  egyetlen  pontot 
kivéve —  semmiféle bizonyítást 
nem engede t t  meg.

Igaz, csak a legnagyobb e rő 
feszítéssel érhették el ezt a csúf 
eredményt. A  törvényszék rendes 
bünte tő  tanácsát  teljesen mellőz
ték s olyan két bírót rendeltek 
be, akik rendesen nem szoktak 
abban  a tanácsban ülni. Az is 
bizonyos, hogy száz, m eg  száz 
becsületes m agyar  bírónak az 
a rca  borult  lángba a szégyentől, 
mikor a pesti birótársainak ezt 
a szomorú határozatát  olvasták. 
H anem  azért keserves és m eg
döbben tő ,  hogy ha nem is ren 
des tanácsból, de mégis össze 
tudtak  hozni három m agyar  birót, 
aki ilyen gyászos szerepre  vál
lalkozott.

1 iárom biró elitélte Désy 
Zoltánt, de az egész tisztességes 
m agyar  közvélemény szemében

Lukács László van elitélve. Désy 
Zoltán felemelt tővel j á rh a t  ez
u tán  is az emberek  közt, de, 
hogy Lukács László, hogy m e r 1 

az emberek szemébe nézni, azt 
alig értem.

Mert most már  kétségtelen  
minden gondolkozó em ber  előtt, 
hogy am it D ésy Zoltán L u ká csró lj 
elmondott, az m ind az utolsó szóig] 
igaz. Hiszen Lukácsnak és a bí
róságnak viselkedése nyílt be is -1 

mérésé azoknak a vádaknak.
Igaz, hogy mindenféle szer- 

ződést  kötöttek nyerészkedő b a n 
kokkal csak azért, mei t azok a 
bankok milliókat fizettek a mun-  j 
kapart kasszájába. Igaz, hogy 
ilyen piszkos pénzen választották | 
meg 1910-ben a munkapárt i  
képviselőkét . Lukács volt ennek a 
f i  nznek az összeharácsolója s a 
munkapárti képviselők voltak az 
orgazdái.

S ennek a piszokból sz ü le - ! 
te t t  többségnek  a jogán mernek 
olyan vakmerő brutalitással erősza
koskodni 1 Lz a társaság  meri a 
magyar  nemzeti akara t  képvise
lőjenek hirdetni magát, ez, amely 
ilyen becstelen pénzeknek köszön
heti az egzisztenciáját

Tisztelem a meggyőződését  
mindenkinek. Elismerem, hogy 
lehet valaki becsületes, őszinte 
meggyőződéséből 07-es.  D e k é r 
dem : mar .idhat-é  ezek után tisz- j 
tességes em ber  a m u n k a p á r t 1 

ta g ja ?  Hatvanhetes elvű lehet 
valaki, de enn>i piszkot, ennyi 
becstelenség' -t , ilyen rombolását 
a köztiszíe.-vségnek nem nézheti 
jó  érzésű ember. M e g ta r th a t ja , 
6 7 -es  elvét, de  ebből az aljas 
e redetű  pártból  ki kell lépnie 
mindenkinek, aki becsüli valamire 
önmagát.

Sok tisztességes, ko r rek t  fér- i 
fit ismerek,  aki eddig  a m u n k a - , 
pá r t  t ag ja  volt. Mondják m eg :  
becsületes dolgok ezek ? Lenyel-!  
heti ezeket, aki ád valamit a 
köztisztességre ?

Itt megszűnik a politika, ez 
nem a 07-es  irány dolga, ez a : 
tisztesség kérdése . Minden t isz
tességes embernek o tt  kell h agy
nia azt a munkapártot, am e ly n e k , 
homlokán ilyen aljas b e c s te le n sé 
gek bélyege  ég,

f i  h u sö r á g a sá g .
Ez most az államló téma, amely 

a város közvéleményét foglalkoztat
ja. Petiig ez a téma se nem uj, se 
nem lokális jellegű, hanem már igen 
régi és országos haj. Nálunk Újhely
ijén most az ad a dolognak különösebb 
al tuálitá-st, hogy a város legutóbbi 
közgyűlésen elfogadtak egy hatósági 
látsszék felállítására vonatkozó sza
bályrendeletei, amely most kerül 
felsőbb jóváhagyás afá.

A város közönsége túlzottan vér
mes reményeket fiiz a hatósági hua- 
-zék felállításához. Azt hiszik, hogy 
ez az intézmény már most egy csa
pásra megoldja a husdrágaság sú
lyos problémáját, s hogy most már 
eldoradéi rózsás állapotok követ
keznek. Pedig hát először is : nagy 
tévedés azt hinni, hogy egy ilyen 
krónikus haji, amely mélyen fekvő 
közgazdasági okokban gyökeredzik, 
bármiféle hatósági intézkedéssel is 
csak tigy hirtelenében orvosolni le
helne. Másodszor pedig : a képvi
selőtestület által elfogadott szabály- 
rendelet, ha közelebbről nézzük, 
csak olyan kisebbsztrü intézkedés, 
amely prébaképen, kísérlet gyanánt 
hasznos szolgálatokat tehet, de arra 

i egyáltalán nem alkalmas, hogy a 
-hús árának leszállításával a közönség 
vérmes reményeit kielégítse. Hiszen 
itt tulajdonképen e<ak egy hatósági 
bódé felállításáról van szó.

Evvel persze nem azt akarjuk 
mondani, hogy a hatósági husszék 
felállításának eszméjét ne fogadjuk 
szimpátiával. 1 -mételjiik, hogy ez az 
intézmény beválhat, mint kísérlet a 
közélelmezés helyesebb irányítására 
nézve, — de azt ne várjuk tőle, 
hogy a husdrágaság rémétől egy
szerre megszabadít benuünket.

Mint mondottuk, a husdrágaság 
kérdése országos probléma, amely
nek mego’dása az országos közgaz
dasági politika ktretébe vág. Egy 
hatósági hídé felállítása még nem 
eiirninálja azokat a mélyen szántó 
közgazdasági okokat és tüneteket, 
amelyek a husdrágaság súlyos kér
désének alapját képezik.

Az újhelyi husdrágaság közvet
len okai a következők :

Elsősorban a vágómarha drága 
\ olt a.

Másodszor: az a körülmény, 
hogy egy marba levágatása igen 
tetemes költségbe kerül, ami termé
szetesen a fogyasztó közönség bő
rére megy. A fogyasztási adó és a 
vágóhíd pénz csak egy marha levá- 
gatásánál Ili korona és 6  fillérre 
utg, s ha kóser, akkor a 2 0  koronát 
is meghaladja.

Harmadszor: a kórház, a katona
ság és a rabok számára állítólag 
sokszor a beszerzési áron a ’ul kény
telenek adni a húst, s a különbö
zeiét, sőt a nyerességet természete
sen megint a fogyasztóközönség zse
béből húzzák ki.

Az Első Magyar Részvény Serfőzde sörkülönlegessége a
—  . . .  > r * |  e A *  m á r k a p h a tó  m in d e n  jo b b  fűszer és csem ege U z -TA V A S ZI részvény sor le ib e n , k á v é h á zb a n  és v e n d é g lő b e n . = = = = =
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Végül pedig, ha hozzátesszük, 
hogy egy valamire való mészáros- 
segéd átlagos havi fizetése 10 0  ko
rona, s a raészárosinester sem ezért 
mészárosmester, hogy ne igyekezzék 
lehető magas nyereségre szert ten
ni, — akkor körülbelül előttünk áll
nak a husdrágaság legközvetlenebb 
okai.

A fentebb elősorolt körülmények 
mind figyelmet érdemelnek a hus
drágaság kérdésének tanulmányo
zása szempontjából.

A vágómarha drága voltának 
egyik legszembeötlőbb oka a főváros 
nagymérvű húsfogyasztása. A marha 
nagyrészét a főváros piacára szál
lítják, úgy hogy előfordult már az 
a lehetetlennek látszó állapot i 
hogy újhelyi mészárosok Kőbányán 
szereztek be olcsóbb vágómarhát, 
mint arailyent a környékbeli vásá
rokon vehettek volna.

A hatósági husszék felállítása 
tehát csak kis mértékben enyhítheti a 
bajt, — de mindenesetre ez is egy 
lépés a husdrágaság orvoslására s 
igen óhajtandó volna, ha csak mint 
kísérlet is beválna és alapját képez 
hetné egy későbbi rendszeres, na- 
gvobbkaiiberü városi közélelmezési 
politikának.

Pénzintézetek
a kultúráért

A „Zemplén" az újhelyi pénzpiac 
ról Írván, méltó szemrehányást tesz 
a bankoknak, hogy »a legelhanya
goltabb tétel, az újhelyi bankok 
mostoha-gyermeke, mely nagyon 
szerényen húzódik meg a mérlegek
ben : a jótékonysági rovat. Ebbe 
tartoznak a kulturális célokra adott 
összegek is. A tiz pénzintézet össze
sen 2104 kor.-t fordított jótékony és 
kulturcélokra, vagyis a jövedelem
nek alig egy ezredrészét.*

Ezt a szemrehányást általában 
mi is jogosnak tartjuk és mindenké
pen csak sajnálatos, hogy az újhelyi 
bankokban ilyen kevés érzék van a 
jótékonyság ápolása és a kultúra 
támogatása iránt.

Egy bankra, nevezetesen a Sá
toraljaújhelyi Polgári Takarékpénz
tárra nézve azonban nincs igaza a 
„Zemplénének abban, hogy „sem
mivel sem támogatják a kereske
delmi iskolát, mely pe< ig elsősorban 
az ő számokra nevel fiatal erőket." 
Ez a vád fennállhat a többi bankok
kal szemben, de nem érinti a Sá
toraljaújhelyi Polgári Takarékpénz
tárt.

Éppen lapunk február 8 -iki szá
mában adtunk hirt arról, hogy »ez 
a pénzitézet, amely reális pénzügyi 
munkájával mindig élén állt Zem- 
plénvarmegye közgazdasági életé
nek, most amikor a oeg) venedik 
Uzletévét zárta, nagyobb alapítványt 
tett  a kereskedelmi ismerttekben 
való törekvő előrehaladás érdekében. 
Február hó 2-án tar tott közgyűlésén 
elhatározta ugyanis a Sátoraljaúj
helyi Polgári Takarékpénztár, [hogy 
ezer koronás alapítványt tesz a sátor
aljaújhelyi fe lső  kereskedelmi iskola 
céljaira, melynek kamatait minden 
évben az a tanuló fogja kapui, — 
felekezeti különbség nélkü1, — 
akit a tanári kar a könyvvitel
ben vagy a kereskedelmi szám 
tanban való jeles előmeneteléért és 
kifogástalan magaviseletéért arra a 
legérdemesebbnek tart. E határozta 
a pénzintézet azt is, hogy az ala
pítványt a váios által kezelteti és 
hogy a jutalmat már a luojtani 
iskola év végén is kiadja.*

A többi bankok részvétlenségé
vel szemben annál szembeütlöbb e 
derék pénzintézet nunes á dozál- 
készsége, amellyel a kulturális fej 
lődést igyekszik elősegíteni.

Az igazság érdekében meg kell 
még jegyeznünk, hogy az utolsó öt 
esztendő alatt az újhelyi pénzinté
zetek két ízben a vármegyének, 
egyszer pedig a városnak adtak 
nagyobb összeget képvásárlási célra. 
A Rákóczi szobor alaphoz i* tekin

télyes összeggel járu'tak hozzá, s a 
Kossuth szobor felállításának költsé
geihez is illően hozzájárultak. A 
nagytemplom r< staurálására, haran
gok javítására és beszerzésére szin
tén áldoztak a bankok.

A Sátoraljaujholyi Polgári T a 
karékpénztár elő! jár a jó példával 
a többi bankok feladata már most 
megdöntőm azt a szomorú véle
ményt, hogy a kulturális célok tá
mogatása „az újhelyi bankok mos
toha-gyermeke." Reméljük, hogy a 
jó példa nem téveszti el hatását, és 
a jövőben több ilyen örvendetes 
kulturérzékről tanúskodó é lm é n y t  
is regisztrálhatunk.

f i  bürokratizmus ellen
Budapest székesfőváros polgár

mestere kiadott egy rendeletet, 
amely kétségkívül igen üdvös ered
ményekre fog vezetni — Budapes
ten ; de vajha megszivlelésro találna 
nálunk is, mert bizony nálunk éppen 
olyan nagy szükség van reá.

Arról a töméntelen számú 
hivata os átiratról van ugyanis 
szó, amelyek csak arra jók. hogy 
az ügyet minél tovább huzzák-ha 
lasszík, s a hivatalos tőzegeknek 
minél több felesleges dolguk legyen 
az érdemleges munka rovására. E l
rendelte Bárczy po'gármester, hogy 
egyik hivatalos szobából a má
sikba ne küldjenek átiratokat, 
hanem menjenek át a szomszédba 
és élőszóval kérjenek egymástól fel
világosítást.

Mi nagyon jól tudjuk, hogy egy 
ilyen rend-let nálunk is elkelne. Az 
a rengetek sok átirat, megkeresés, 
felhívás, amit mind iktatni, elintéz i, 
kiadni, txpcdiálui, kézbesíteni kell, 
legnagyobb részében felesleges bü 
rokraiizmus. Tudunk olyan esetet is, 
hogy egy hivatal vezetője, fcaki vé
letlenül egy másik hivatalnak is fő
nöke, saját magához intéz átiratokat, 
megkereséseket és lelkiismeretesen 
válaszol is azokra.

Persze ő n ind u italaiban 
csak alá írja az akta eket
tulajdonképenaz egye intéz
nek el, de mégis fölöttébb komikus 
helyzet, amikor X felhívja ugyanazt 
az X-et, hogy tegyen eleget ennek 
vagy annak a rendelkezésnek, a 
mely szintén ugyanattól az X tő 
íred. Ez nem valamely operettben 
fordul elő, hanem itt Ujhe.yben. 
ahol a bürokratizmus teljes pompá
jában virágzik. Itt nagyon jól is- 
merjük az eg) ik szobából u másikba 
intézett átiratokat, amelyet az előa 
dók nem egyszer személyesen visznek 
at egymáshoz, s el is disk uralnak az 
ügyről, mégis kénytelenek a leg- 
jelentékteleuebb üzenetváltást is 
írásba foglalni, mert hat „rendnek 
muszáj lenni." Es azért  húzódnak 
jobb sorira érdemes ügyek éveken 
keresztül egyik szobából a másikba. 
Bizony, bizony, bárcsak a Bárczy 
polgármister bü es rendeleté ország
szerte utánzásra ta álna.

Előfizetőinkhez.
Felkérjük lapunk tisztelt előfize

tőit, hogy a január hő végén 
lejárt előfizetési dijat lehetőleg 
postafordultával küldjék be, nehogy 
a lap további szétküldésében aka 
dály legyen

A Lukács Désy  
perben

kinek adott igazat 
a bíróság?

Lukácsnak nem, — mert azt 
csuk azon esetben tehette volna, 
ha a bizonyítás után mondhatta 
volna ki, hogy Désy’ nem mon
dott igazat.

Désynek sem, mert ezt is csak 
ükkor mondhatta volna, hu a bi
zonyítás folytán mondhatta volna 
ki, hogy Désy igazat mondott.

Tehát senkinek sem adott iga
zat a biróság}

Dehogy nem ! igazat adott an 
nak az ősrégi magyar közmon
dásnak :

„Mondj igazat, s betörik a 
f jed.“

Matol d Etele

KI LE G Y E N  A Z
IP A R T E S T Ü L E T

ELNÖKE?
Vasárnap délután lesz a város- 

haza tanácstermében a sátoraljaúj
helyi általános ipartestület tisztújító 
közgyűlése. Az ezelőtt 3 évvel volt 
tisztújító közgyűlést nagyobb izga'- 
mak előzték meg. E 'énken emléke
zetünkben van még a polgárság ak 
kori vehemens törekvése az akkori 
vezetőség megbuktatására, a mi a 
nagy harcon árán sikeiült is. N\ m 
kell előadnunk, hogy mily jogos 
volt a törekvés erra, hogy a/on bű
nös vezetőség eltűnjön, mert igazán, 
ha még tovább élt volna az cink e 
zétől kimúlt Oáthy nn'g nagyobb 
terheket rótt volna az amúgy is ba
jokkal küzdő iparosságra.

Ezeu átkos vezetőség által az 
ipartestület kárára elkövetett vi sz - 
elések következményeit illetőleg, a 
testületet terhelő és még jelenleg is 
fennálló sok ezerre menő adóság
nak a testületről való elhárításában 
igen nagy része van Hericz Sándor 
jelenlegi ipartestületi elnöknek. Hogy 
miiy terheket rótt volna az ipartes 
tUlet tagjaira, ha a jelenlegi veze
tőség az elmúlt vezetőség által köny- 
nyelmüeu fe halmozott adó<ágot iua 
gára vallatja — ezt uera lehet eléggé 
hiven leírni. Mikor most a midőn a 
testület ötszázon felül lévő tagjai 
közül sokan még a köte ező éii  2  
kor. 40 fiiérnyi tagsági dijat .sem 
képesek fizetni, hát a vok ezerre 
menő átkos utón csinált adósságot 
ily nehéz megélhetési viszonyok 
mellett, hogy lettek volna képesek 
megfizetn i!

Megérdemelte, megérdem i, min
denkor megfogja érdemelni a bizal
mat Hericz Sándor, mert igazán ön
zetlenül — nagy elfoglaltsága mel
lett is — teljes odaadással vidte 
meg mindon téren az iparosok é r
deket ; elnöki tisztét pártatlanul, 
nagy lelkiismirettel és kiváló hoz
záértésül tölti be. A holnap tartandó 
közgyűlésen — úgy hallatszik — le 
akar mond.ni a testületnél viselt 
elnöki tisztségérő'. Na in g  djék tá
vozni őt mélyen tisztelt polgárlár 
társaink a helyérő. 1 Ő oda való 
ember. No engedjék őt el. mert 
méltó ő arra u helyre, mert 25 esz- 
tendei közéleti működése a'att az 
álnokságnak még csak árnyéka sem 

| férhetett hozzál I’yeti tiszta múltú 
ember mindenkor megérdemli, hogy 
egy ilyen tiszteletre méltó nagy
számú testű etnek az elnöke legyen.

Egy ipartestületi tag

j ÚJHELYI PROBLÉMÁK.

AZ ELŐKELŐ KÉSEDELEM.

Egyáltalában nincs igaza annak 
az olvasónknak, aki hozzánk intézett 
panaszos levelében azon kesereg, 
hogy az esti nyolc órára hirdetett 
mozi-előadás kezdetére fél kilencig 
kellett várakoznia. Nincs igaza, mert 
ebben a dologban nem a mozi a hi
bás, hanem a közönség. A mozi ve
zetősége bizonyára szívesen meg
kezdené az előadást pontban nyolc 
órakor, ha a közönség egybegyülnu 
a hirdetett időre. így azonban kény
telen az első kép bemutatásával ad
dig várni, mig a publikum egybe- 
gyü'ik, mert az előadás pontos meg 
kezd se esetén a közönség kilenc
ven százah kénak csak az uto'só 
képet volna alkalma végignézni.

Az újhelyi közönség egy részé
nek szokásos elkésése különösen hang
versenyek alkalmával hat  igen kel
lemetlenül. Nagyon gyakran kell kíno
san tapasztalnunk, hogy némciyekaak- 
kor érkeznek, mikor a pódiumon 
már javában >zól a zene, amely a 

a gal íg minden figyelmének 
koncentrálását igényli.

Igen üdvös dolog Lnne náUink 
is meghonosítani azt a fővárosi hang
verseny-szokást, amely különben más 
nagyobb városokban is dívik, hogy 
tudniillik az előadás megkezdésekor 
az összes ajtókat lezárj ik. Ez az in
tézkedés hamarosau véget vetne a 
késedelraezés „előkelő" szokásának, 
amenny iben az elkésve érkezők a 
saját kárukon tanulnának rendet.

AZ ELSŐ HELY

Sokszor hallottuk már azt az 
önérz' tes kijelentést, hogy : „ha neru 
Kapok jegyet az első sorba, inkább 
h' sem megyek a hangversenyre."

Mivelhogy az első sorban iga
zán nem féi el mindenki, aki ott 
szeretne ülni, talán e ő lehetne lép
tetni az összes széksorokat „első 
hellyé." Mert — raéltóztassanak el
hinni — az első hely úgyis mindig 
ott van, ahol a legérdemeseb ember 
ül, legyen az bár az utolsó sorban, 
— és a megfordított esetben az első 
sor valamelyik széke könnyen vál- 
hátik utolsó hellyé.

Végül pedig legyen szabad 
megjegyeznem, hogy mindenki, aki 
csak valamennyire is ért a zenéhez, 
szívesebben hallgatja azt a terem 
közepéről, vagy akár egészen hátul
ról, mint közvetlen közelről. Nem
csak a lármás zenekari darabokra 
vonatkozik ez, hanem a legdiszkré
tebb szóló-előadásokra is, mert ruiu- 
den zenei hang kellemesebben hat 
egy bizonyos távolságból

Nagyon furcsán állunk tehát az- 
za. a bizonyos „első hellyel."

s z í n h á z .
A M O Z I B Ó L .

-  SZENZÁCIÓS ESTÉK -

A mozi ma ép úgy megérdemli 
a külön rovatban való foglalkozást, 
mert semmire sem hátrább való 
élvezet ez annál. Művészi, tanulsá
gos, gyönyörködtető, mu'attató s 
amellett sokkal o'csóbb a színház
nál.

Vasárnap a közönségnek való
sággal felcsigázott érdeklődése közt 
műt taták be Dumas világhírű re
mekművét, Monté Ckristot. Délután 
is, este is, egészen megtelt a szín-
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ház. Nagyon sokat várt a közönség! 
ód mégsem csalódott. Mert igazán 
meglepő szépen jelenlek in 'g n 
vásznon ragyogó fantáziával megal
kotott romantikus regényrészletek 
Különösen az első két rész egé>z 
hiven követi a regényt, úgy. hogy 
akik olvasták azt most újra átélték 
az egészet. A harmadik már össze
vonva a változtatásokkal, de asért 
nagyon érdekesen mutatja be a 
történetet. A közönség valóságos 
elragadtatásai fogadta a fanasztiku- 
san pompás képeket,

A nagy érdé k i kies re val<> tekintet
tel ezt a képét legközelebb meg be 
fogjak egyszer mutatni.

Ezen a héten i> nagyon érde
kes műsorok lesznek. Szerdán r mek 
és változatos Pathé képek Csütör
tökön a viiag legszebb s leghíresebb 
ii ozi színésznőjének, a c-od.tszép 
szőke Henny Port ennek egyik legre- 
mekebb aakilása,  A tenger árnyé
kába c. színmű és a hozzá gyöny >- 
rü kísérő műsor. Szombaton kivét.-- 
lestn hosszú, 2 0  K) iu teres nagy 
műsor a Patlie képekből ki>zt re 
mek színes felvételekben bemutatva 
Nizza és vidéke, a világ b-g.-zebb 
része aztán egy rendkívül lá,o-  
dráma, A kis Ize címmel Palinak :» 
háremben való izgató kalandjai, 
még több szép dara1'. Külocikt-n 
pompás darab A kis Ize ann lv Don 
det Alfonznak, a nagy franc i i re
gényírónak, Le petit chose eiinii \ i- 
lághirü regényéből késztilt > amely* < 
a legkitűnőbb francia szimu'ivészek 
játszanak. Mar ezért az egy d Ha
bért is érdemes a szombati e oldást 
megnézni, ha nem is volnának még 
ott a jeles Palinak a háremben át
élt pikáns kalandjai s a gyönyörű 
nizzai színes tájképek.

Vasárnap lesz aztán a/, id* i sze
zonnak td.lig legnagyobb szenzációja, 
az eredeti főváro.-i mozi szkecs. 
C íme: A gyilkos, és ugyanazok a 
színészek adjak e ő, akik b u d a p e s t i  
Appollé) színházban játszották. Erre 
az előadásra mar most is lehet jegye
ket venni Gojdics nővéreknél i ieive 
már most is alig van jegy, úgy el 
kapkodták nagy részét. A délutáni 
előadáshoz 50 perceimet, az estinez 
kétszeresre emelték a helyálakal, 
mert este u pesti miiv- szék, ni**g a 
darab után kü üti kabaré előadást 
is rendeznek, a legújabb érdekes tő
városi miisorral. A mozi-szkeccs me - 
lett is lesz még érdekes kiegészítő 
műsor, többi közt viszont latjuk a 
régi kedves Duci becsit egy kacag 
taló apróságban, s mellette meg k* t 
mulattató tréfás darabot.

A mozi szkececset játsz; h : Vö
rös 1 i, Ihász Gizi, Horváth K iuuán.

H Í R E K .

— Áthelyezés. Daréczi Pál va- 
rannói jarasbirossgt írnok a sáros
pataki járásbírósághoz helyeztetett 
át.

— Juvahayyott alapszabályok. A
sátoraljaújhelyi és vidéki áit. nő 
egylet alapszabályait a belügymi
niszter jóváhagyta.

— Az ipartestület közgyűlésé A 
Sátoraljaújhelyi Általános Ipartestü- 
let fearuár hó 23-án, vagy — hatá
rozatképtelenség esetén — március 
hó 2 -án, vasárnap délután 2  órakor 
tartja meg rendes évi közgyűlését a 
városháza tanácstermében. A köz
gyűlés tárgyai:  l. E llöki  megnyitó. 
2. Jelentés az elöljáróság 15)12. évi 
működéséről. 3. Az 15)12. évi zár
számadás, mérleg s a számvevők 
erre vonatkozó jelentésinek bemu
tatása. Határozat a f** iu» ntvény 
megadása tárgyában. 4 Az 15)13. 
évi költségelőirányzat megállapítása. 
5. Tisztujitás. Ü. Egyéb esetleges 
iuditványok. — Szavazati joggal 
csak az bir, ki a közgyűlést in g- 
előző évekről tagsági dijj I hátra
lékban nincs

— Háztartási tanfolyam Sáros
patakon Huszonöt jelentkező esetén 
márc. 3 tói ápr. hó végéig tartatnék

I meg a háztartási tanfolyam Sáros
patakon. Amennyiben kellő szátu- 

! bán növendékek nem jelentkeznének 
úgy a tanfolyam Szerencsen létesül.

Városi mulatság Az er« d ti
lég február 2 2 -ikére tervezett városi 
mulatságot, amelyről már hirt ad 
tünk olvasóinknak, — elhalasztót 
tak március 8 -ára. A városi színház
ban tartandó táncmulatságot hang 
verseny előzi meg, amelynek ti-zta 
jövedelmét részben a megalakítandó 
városi dalárda céljaira, részben pe
dig a >z-'gényház alapja javára fog
lak fordítani. A képviselőt* 1öl< t és 
a város e ő j Íróságának tagjaiból 
a aku t rendező-bizottság buzgón fá
radozik a mulatság sikere érdekében, 
s a hangverseny magas színvonalú 
műsora is garancia arra nézve, hogy 
a városi iuu atság a siker jegyében 
fog lezajlani.

— Szol szeti értekezlet. Szom
baton tartotta meg rendes havi gy ü- 
I ését a vármegyeháza nagy termében 
Z -mp'énvármegye szőlészeti és bo 
r i>zati s/akos/talya. A gyűlésen 
Tliuránszky László varmegyei fő
jegyző elnökölt. Greiner János tolcs
v ai hegybíró ismertette saját szőlő 
ni* t>zé>i módszerét, azután i :é-hizy 

d i a  Mauiei féle m< tszí - zisz»
:•'untját . d a eiö. Hegedűs Sándor 
a tureali vincellériskola igazgatója 
kifejtette, hogy az úgynevezett 
Mturer f* ** mi dszer tulajdonki pen 
nem a M.iurer találmánya, lieiuiu a 
valtéesapos metszés néven már ré
tien i.-mert és bevált iműsíési »:ljá. 
rás. Igen elismerően szólott Hege
dűs a Greiner-f le metszés előny* i- 
iő*, s többek hozzászóln a után az 
értekezlet ez1 a médszi rt helyesnek 
■ s követendőnek nyilvánította é? 
e határozta, hogy a március 14 én 
dele ölt 9 órakor tartandó értekez
ett n szemléltetően is be fogja mu

tatni. Dr. Búza Barna indítványára 
a gyűlés Kazy József államtitkár
nak köszönetét szavazott az agrár- 
kölcsön törvény novella körül szer
zett érd mei rt.

Sebesült ápolási tanfolyam 
o v i t  meg Sárospatakon lierceg 
Wimli-c i-Gia tz Lajosnó kezdenie- 
nyesésere a pataki hölgy közönség 
nemes buzgalmából. Az e őadasok 
hét Ion, szerdán és pénteken este 
5  — 7 óráig tartatnak a | olgári leaii)- 
iskoia épületében, dr. Momár Hugó 
városi orvos vezetéseve .

— Virilisták névjegyzeke Sátor
aljaújhely varos 15)13 évi virilis kép
viselőtestületi tagjainak névjegy z ke 
i következő, liend-s tagok; gróf 
Wallis Gyű latié, Wmdiachgiíi ;tz La
jos litic-'g, özv. Koseiiberg Sámuel 
né, dr. Hornyay Béla, dr. Haas Ber
talan, Hass FdlÖp, Juhász Jdtiő, 
Ambrózv Nándor, Haas Adolf, Kin-j 
cs.-ssy Péti r, dr. Kovaliczky Elek, 
Bessenyey István, B.urnotifeld Jenő 
Róth Bernát, Hónssch Dezső, Marko- 
vics Miksa, dr. Chudovszky Móric, 
Dókus Ernő Képes Gyu'a, Dókus 
László, Államvasutak, dr. Kellner 
Soma, dr. Ligeti József, özv. K«- 
r* sztesy Lajosné, dr. Róth József, 
Zinnt r A d o«f, Davidovics Ado'f,
Rose József, dr. Roih Hugó, dr. Erii d-1 
mami Ármin, ózv. Kun Sománé, 
Grünberger Abrahám, M ‘cziier Gyula 
Grünbaum Simon, dr. Csizy Béla, 
Kroó Gyula, Schw. i ;er Ignác, K'eio 
Lidor, üzv. Sebőn Vilmosné, dr. 
Grósz Dezső, Sátoraljaújhelyi Nép 
bank, Mally asovszky Ka inán Lövvy 
.Adolf, NVidder Gyű a, Ziumr Henrii ,: 
Dokus Gyula, Alixatid r Manó, özv. 
Wilhelm Henrikné, Dubay Ltvauné, 
dr. Szepesy Arnold, Deutsch Adoif, 
Kovács Karoly, Nyoraarkay Kál
mán gombi. Gortvay Aladár, Székely 
L ek, dr. Hornyay Ödön, Go!d*ttin 
Sámuel, iieicliard Gyu'a, Böanovics 
István, dr. Lichtenstein Jenő, dr. 
R-ichard Salamon, Hoyos Sándor gr., 
Saujhelyi Polgári Takarékpénztár, 
Gettler Dávid. Saujhelyi Takarék- 
pénztár, Giret Miliályné. Póttagok : 
Szidlak János, Fejes István, Borcsik 
Gyula, Klein Vilmos, dr. Sciiwarcz 
Ernő, Scbweiger M árkus , Kádár 
Uvula, Polgár Sámuel, dr. Fried

Samu, Kun Frigyes, Róth Mór, Réz 
Gyula, özv. Vadászv Antalné, Rei- 
chsrd. Lajos. Krausz Lipót, B'uroen- 
feld Lajos, Markovics József.

A helybeli máv. altiszti kör 
f. hó I-én sikerült táncmulatságot 
tartott a vasúti állomás éttermében. 
A tágas termet csaknem teljesen 
megtöltötte a közönség s a legkedé
lyesebb hangulatban járták a tán
cokat. Kassay Lajos muzsikája 
mellett egész a reggeii órákig. A 
figyelme* rendezőség ízlésesen ki
állított táncrendekről is gondosko
dott és általában véve mindent el
követett, hogy a szépszámú intelli
gens közönség otthonosul érezze 
magát és kitűnő hangulatban töltse 
el az éjszakát, a  mulatság siker*- 
érdekébtn a fara Ihatatlan rendező 
ségen kivül Győrv Dániel, a kör 
•Tdtraes elnök- és Szab*) Miklós a 
kör tevékeny pénztárnoka buzgo'- 
knliak. A táncom atság a ka inából 
felülfizettek Guitmann Ármin 15 
kor. Fenyő Józs-f 8 kor. Stenhiiffer 
Sándor 7 kor. dr. Sebön Hugé> ó 
kor. Bleier Dezső 4 kor. Czetthofer 
Endre, Bérén vi Lajos, Molnár l-t- 
ván, Achár Dezső, Márky Béla ö -3 
kor, F irkas Andor, p, m, F irag 
Sándor, Lábas Béla, H iny ánszky 
Józsi f, B-rtók István, Szilvassy 
László, Kálimán Hajnalka, Kuhár 

1 1 . \ Lajos 2—*2 koronát 
f Káilay András, Saab 

Miklós, Bartol Gábor, Bognár János 
Koadós Lajos, Szabii Mihály, E es 
Andor, Kozlóvszky P á \  Bicsisina 
János, Koroszlury Károly, Szabó 
János, Horváth Janó-,  Kiss Lajos, 
Supp László, Mu-zka János, Teri 
János, Szab*) Ltván. Lund-berger 
Adolf, Varga Miklós, Kovács István, 
Bartb Lijos, Hubay László, Szabó 
József, KoTszár Gyula. Györy 

1 1 kor Oauesen 100 kor
A felülfizető mek halas köszönetét 
mond a vezetőség.

A mulatság vege. Kaskó András 
I usztakereszturi lakos tegnap este 
bet- rt a Bb C'i Mátyás korc-m íjába 
mu atni. Bo dog-boldogtalannak fi
zette a „cebhél*, a cigánnyal a fű

be liuzatott. szóval igen jól mula
tott mindaddig, áruig észrevette, 
hogy a telikabatja zsebéből eltűnt 
az 10 0 0  koronás takar *kbetéti könyve 
es mintegy 2 0 0  korona készpénze. 
A lopással a vele együtt mulató 
társaság tagjait gyanúsítja. A rend 
őrség erélyes nyomozást indított 
annak megállapítására, hogy ki volt 
a to'vaj.

— Nasz helyeit gyász. Danyó 
Miliályné, Papp Maui bodrogolaszi 
lakos házánál lakoda om készült. Az 
e őkészületek alatt kedden d. u. 2  
óra tájban Dauyónó lisztért ment a 
padlásra. Visszatérőben megcsúszott, 
leesett és szörnyethalt. Halálai va- 
iószinüleg agyrázkódás okozta.

— Tettenert tolvaj. Magyar Pál 
tegnap délután a ki* állomás felé 
vezető utón levő Brach-féle korcs
mában mulatott. Jól  be volt már 
rú^va, amikor Varga Péter vilyi 
lakos a téíikaoát jabói kilopta a mun
kakönyvét és 30 korona pénzét. A 
korcsmában lévő többi vendégek 
azonban észrevették a lopást és »*I- 
vették Vargától a lopott pénzt. Ma
gyar Pál a rendőrség-n átvette aj 
pénzét s az ügynek most már a já
rásbíróság e'ött lesz folytatása.

T  ö r v é n y s z é k .

Esküdtszék* tárgyalások.
A sátora jBiijhely i kir törvény-1 

szék esküdtbirósag i a folyó évii 
esküdtszéki tárgyalások első cik'u- 
sát folyó hó 17-én hé*főn kezdette 
meg ifj. Szanyi András bűnügyének 
a tárgyalásával. Ifj. S/.anyi András 
1912. évi október hó 29--n a Sajó 
hidvég község tulajdonát képező 
jegyzői lakot és község házát reg
gel 4 —5 óra között oly időben, 
mikor a jegyző és családja még

aludtak szándékosan felgyújtotta. E 
rémes bűncselekmény illő megtor
lá s á n  részesült. amennyiben az 
esküdtbirósag Wieland Lajos kir. 
it^lőiáb’ai biró elnök, Harsány! 
Gyula és Fejes Ernő kir. törvény- 
széki birákból álló tanácsa az elve
temült bűnöst az esküdtek verdiktje 
alap án 5 évi fegyház büntetésre 
Ítélte. A vádhatóságot Liszy Viktor 
főügyészi helyettes képviselte, mig 
a védőimét dr. Ho l*) Andor ügyvéd 
helyettese Glück Sándor ügyvédje
in t látta el. Az esküdtszéki tárgya
lás jegyzője dr. Harkányi M. Ödön 
kir. törvényszéki jegyző volt.

Második napon folyó hó 18-án 
kedden ifj. Szanyi András ruéltó- 
társa a tuár többszörösen büntetett 
Bodnár József szintén gyújtogatás 
büntette miatt állott bírái előtt. 
Bodnár József, aki sikkasztás miatt 
egy hónapi fogházat ült a szerencsi 
járásbíróságnál, 1912 óv november 
24-én s/abadu't  k i ; este 10 óra 
tájban vis>.a'opodzott a szerencsi 
kir. járásbíróság épületében ott ál- 
ku'cs segélyével Kőrössy István 
vezető kir. járinbiró hivatalos szo
bájába hatolt s az íróasztalt fei- 
feszitette, miután ebben semmit 
sem tolult a pénzszekrényt igyeke
zett tartalmától megfosztani. Azon
ban ez a kísérlete meddő maradt, 
mert a szekrényt neru sikerült fel
törnie. Erre bosszúból felgyújtotta 
a járásbiró szobáját és az irattárt. 
A Fornszek Béla kir. kúriai biró. 
kir. törvényszéki elnök elnöklete 
alatt, Fejes Ernő és dr. Nagy Béla, 
kir. törvényszéki birákból álló ta
nács az esküdlek által meghozott 
verdikt alapján 8 évi fegyház bün
tetéssel sújtotta az igénytelen ki. 
nézésű, aiig 2 0  esztendős és már is 
elvetemedett gonosztevőt A vádat 
Tőrük Géza kir. ügyész képvisel*', 
a vádlottat dr. Búza Béla védte, 
jegyző dr. Ajváz Bogdán volt.

Ma folyó hó 19-én szerdán 
Medve János és társai betörési 
bűnügyét tárgyalta az esküdtbirósag 
Wieland Kajos kir. Ítélőtáblái biró 
elnöklete a'att Fejes Ernő és Har
sain i Gyula kir. törvényszéki bírák 
részvétele mellett. Ügyész Olchvéry 
Ernő kir. ügyész. Védők : dr. Nagy 
Art húr ügyvéd, dr. lsépy Tihamér 
ügyvéd helyettese Telekv Sándor 
ügyvédjelölt és dr. Weinberger 
Dezső. A főtárgyalás jegyzője dr. 
Gümüry Vilmos kir. törvényszéki 
jegyző. D. u 1 óráig, amikor a tár
gyalás felfüggesztettett csak a bí
zom itás nyert befejezést. A vád és 
védbeszédre délután kerül a sor. 
Lapunk zártakor a tárgyalás még 
folyik.

Nyílt-tér.

Nyilvános köszönet.
Akik felejh* te t’en fiam el

vesztésével ért súlyos csapás
ban őszinte részvéttel fájdal
mamat enyhíteni szívesek 
voltak, fogadják ezúton hálás 
köszöneternet.

Özv. Id Kovács Gergelyné.

Kiadótulajdonos :

LANDESMANN MIKSA

E lje g yzé si k á r
ty á k a t, la k o 
d a lm i és báli

meghívókat
ízlésesen k é szít

LandesiimnR Miksa és Társa
k ö n y v n y o m d á ja
Sátoraljaújhely.
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LANDESMANN MI KSA E S  T A R S A
SZÁMOZÓ GÉP VILLANYERORE BERENDEZETT KÖNYVNYOMDÁJA LYUKKASZTÓ GÉP
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Eljegyzési és esküvői értesítések,
— — — —— —I— B— ■ —— HM— — I — .Mfa—

névjegyek és báli meghívók a leg- 

izlésesebb kivitelben készíttetnek.

H ird e té se k  fe lv é t te tn e k  e lap  k ia d ó h iv a ta lá b a n .

19 szára. 1913. végrh.
Árverési hirdetmény.

Épület lakatos műhely 
minden elfogadható

éri .l x . te. 1 0 2 . §-a é r te im ében |árért eladó. Cím a kiadó*
hivatalban. (Válasz bélyeg.);

Alul Írott bírósági vhajtó az 1881.

ezennel közhírré teszi, hogy a sauj- 
helyi kir. tvszéknek 11)12. évi 15845. 
számú végzése következtében <lr. 
Fáid Andor ügyvéd által képviselt 
Tőketerebesi takarékpénztár r. t. 
javára 1800 korona s jár. erejéig 
1912. évi dicember hó 28*án foga
natosított kielégítési végrehatjás ut
ján le és felüfoglalt és 1 1 2 0  koro
nára becsült következő ingóságok 
u. ra. bútorok, lovak, kocsik stb. 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a nagymiháiyi 
kir. járásbíróság 1012. évi V. 758 2 
számú végzése folytán 1800 korona 
követelés, ennek 1912. évi április 
hó 30 napjától járó 0 százalék ka
matai, 1/3 százalék váltódij és ed
dig összesen 138 korona 10 fillérben 
biróilag már megállapított költségek 
erejéig Nagyroihályban alperes la
kásán 1913' március 3 an d. u. 4 
Órakor határidőül kitüzetik és ahhoz 
a venni szándékozók ezennel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi 
LX. te. 107. és 108 §-a értelmében 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
ígérőnek, szükség esetén btcsáron 
alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő in
góságokat mások is le- és folülfog- 
laltatták és azokra kielégítési jogot 
nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. te. 120 §-a értelmében izek 
javára is elrendeltetik.

Kelt Nagymihály 1013. február 14.
Fodor József kir. bír. vhajtó.

jusztus-uteza 
7 sz. ház eladó.

Ny

•  A K A S S A I  I PARMŰVÉSZETI  S 
f  KIÁLLÍTÁSON NAÜY ARANY l  
^ É R E MME L  KITÜNTETVE. f

A IPAHONOk
ÁRUCSARNOK SZÖVETKEZETE f

*
Mint az Országos Központi 
: : Hitelszöverkezet tagja

K A S S A ,  F O - U T C Z A  
10. SZÁM 1 EMELET. \  

Állandó buiorkiállitás! í

Kossuth Ferencz-utcai ló számú 
házam (közvetlenül az állami bor- 
p uce mellett.)

május 1-töl kiadó.
Van benne 4 lakószoba 1 fürdő

szoba, verenda. kér ikséges
mellékhelyiségek. 1L ilágo-
sitást nyújt SCH\YE 1 üil.U Kossuth 
Lajos-utca 24 szám alatt,

Özv. Rooz Adoifné.
Miskolc Uosenberg palota.

Zongora eladó,
v a ló d i 2 0 0 0  k o r o n á s  
E h rb a r-fé le  g y á rt m á n y ,1 
Jó k a rb a n  4 0 0  k o ro n á é rt  
m e g sse re zh e tó . Uradalmi 
erdész. Füzérkomlós. Abauj 
megye
omatott Landesmann Miksa és Társa

MEGNYÍLT.
M Ü L L E R  ÉS T Á R S A

NŐI DIVAT ÁRUHÁZA

AHOL MINDENNEMŰ LEGÚJABB 
DIVATU NŐI DIVAT CZIKKEK DÚS 
VÁLASZTÉKBAN LEGOLCSÓBB
ÁRBAN KAPHATÓ. IIHItMIIHHIilimilMMIII

SÁTORALJAÚJHELY 
RÁKÓCZI-UTCZA 6.
(KISP1ACZ)

6

l X SALGÓTARJÁN! 
Kószénbánya Részvény társulat

széntermékei (szobafütésre és ipari czélokra)

NEUMAN JENŐ cégnél
Sátoraljaújhely

rendelhetők meg Ugyanott legjobb minó-égü apró és 
durva szemű kcis/er mosott kovács szén és koksz  

^ valamint p o ro sz  briket kapható.
[JjI S u p erfosfá t-m ű trágya  Káli só

könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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