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Kéziratokat vissza nem a d u n k  
Szerkesztőség : Kannczy-utcza 2 

Kiadóhivatal: l.andesmann Miksa és Társánál.

LAPVEZÉR POLITIKAI PÓMUNKATÁRS :
MATOLAl ETELE Dr. BÚZA BARNA

Előfizetési ár:
Egész évre 10 korona, félévre 5 korona. Negyed 
é v re  2 k o r o n a  60 fiilér Egyes szám ára 10 fillér 
Hirdetéseket a legjutánjosabb árban kózlUnk

szent ül meg vannak győződve,

mogatják. megjutalmazzák őket 
(Az idén - úgy látszik — a va- 

. dászkutyák liáttérbe szorultak.)
I Persze, mi a világért sem 

Minden újságolvasó embernek 1 akarunk rosszmájnak lenni és is- 
illik tudnia, hogy a múlt napok*

Ezért néha a Tatterszálban météljük, hogy semmiesetre sem úgy ...............  ,
szemlét tartanak telettük, mcgsi- akarjuk összetéveszteni a taterszáli hogy ntuaus gyi ossi ^ __j

kutya kitüntetéseket az ágyugyári; 
igazgatósággal, államtitkársággal, 
főispánsággal, miegymással.

Nem. A világért sem . . .

bán kutyakiállitás volt a Tatter
szálban. Mert hát nagy dolog az * 
ilyen kutyakiállitás. Még lőher 
cegek és íőhercegasszonyok is 
melegen érdeklődnek iránta és a j 
szakértő zsűri méltóképen meg is 
jutalmazza a nemes állatokat, mig 
a szegény kutyák maguk sem 
tudják, milyen kiváló érdemek 
folytán pottyannak bele a pazar 
kitüntetésekbe.

De hát arra való a zsiiri, 
hogy megállapítsa, ki a jó kutya, 
ki a hűséges kutya, ki szolgálja 
leghivebben a gazdáját és ki ér
demel első, vagy második dijat, 
ha nem is mindjárt ágyugyári 
igazgatóságot, államtitkárságot, to- 
polgármesterséget, báróságot, — 
vagy titkos tanácsosságot.

Mert hát mi a kuty ának az ő 
érdeme ? Jó kutya az, aki vakon, 
gondolkozás nélkül lesi a gazdája 
intését és föltétlenül engedelmes
kedik, minden kutya— meggyőző 
dése dacára is, a gazdája szavá
nak. Ugat ha kell, — sokszor, ha 
nem is kell. Harap, ha a gazdája 
parancsolja, amiért szívesen eltűr 
egy-egy oldalbarugást 
akár egy kis arculköpést is, ha A ru[uaml, 
nem is épen valamely politikai 
klub előszobájában, akármilyen 
közönséges munkásember részé
ről,

Igen, ilyen a jó kutya. Es te
szi mindezt a koncért, sőt nem 
bánja, ha a koncot egy kicsit 
meg is — a ó z z á k  a számára.

Vannak azután olyan kutyák 
is, akik a vadászat terén szerez
nek érdemeket és ezáltal vannak . 
a gazdájuk szolgálatára. Vadász-J 
nak nyulra, sőt rókára, sőt még attól,

UJabb vérvád
Sárospatakon.

Nyöszörgő női hang az éjszakában.
Valahányszor Magyarországon a 

tavaszi szelek útra keinek, évrol-évre 
mindig uj szárnyakat ölt az a tra
dicionális, középkori ostobaság is, 
hogy ilyenkor a zsidók — egyéb 
dolguk nem lóvén — keresztény- 
vérre szomjaznak és persze nincs is 
nyugtuk addig, amig valami szezón- 
szt-rü rituá is gyilkosságot el nem 
követnek.

Tiszaeszlár óta szomorú híres
ségre tett szert Magyarorszag ebben 
a tekint* tben. Az oro>z zsidóüldözés 
az „orosz állapotokkal4' igen köny- 
nyen magyarázható es érthető. Hi
szen, ha valami antiszociális, kul 
turaelleues, középkori izü boruirt- 
súgót akarunk ostorozni, mindjárt 
Oroszországot emlegetjük és az 

is, vagy orüsz állapotokat peueiigerezzük ki.
>idóüldüzés is könnyen 

elintézhető téma. Egyszerűen azt 
mondjuk, hogy : „balkáni viszonyok, 
balkáni ku túra, balkáni e t k ü í c » ö k ‘\  

— és máris készen vagyunk a kri 
tikávab

Na unk azonban nagyon szokás 
haragudni, ha az úgynevezett mü
veit Nyugat Magyarországot is a 
Balkán-államok sorába helyezi és a 
párisi lapok Budapest helyett Buka
restet Írnak.

Nos, mi nagyon távol állunk
hogv a kiforrás stádiumában 

fa r k a d r a  is, s ilyenkor nem bánt- levő, gyönyörű reményekre jogosító 
ják a rókát. Es amellett a vadász-1 magyar kultúránkat egy nívóra 
kutyák kisebb igényitek: meg- akarnák helyezni a balkáni kultúra- 
elégszenek a k u k u r ic a -m d lé v a l  is. val. Ellenkezőleg : mi is a magyar 

De hát a koncon kívül más kultúra serény h a rc a i  vagymE.*
jutalom is kell a kutyácskáknak. » k'*U",a ,  , ' Ca,
Valami kis kitüntetés, valami kis éppen nem kellő,uc, kote.es egünk, 
külön elismerés, első dij fajmagyar j Annál jobban faj nekünk, hoíy 
kutyáknak, második dij görbelábu, most megint a régi, 
görbeorru kis daxliknak és Így 10- nevetséges 
vább. Igyunk ■

érvád 
kénytelenek

hírhedt 
kérdésével va« 
foglalkozni, *

sárospataki állítólagos rituális gyil
kossággal kapcsolatban.

Mint ahogy minden évben fel
tűnik a fiumei cápa, a tengeri 
kígyó, vagy a tótokat csizmástól 
megevő farkas, — azonképen a 
szegény zsidók is felfalnak nálunk 
minden évben legalább egykét 
keresztény gyermeket.

L gutóbb Sárospatakon a kato
likus tanító cselédje lett a rituá is 
legenda hőse. Ács ndőrség nyomoz. 
Persze semmit se nyomozott ki. 
Aminthogy azzal tisztában is van 
minden müveit és józangodolkozái-u 
ember, hogy a zsidó rituális gyil
kosságok meséje egy szégyenletes, 
középkori ostobaság. A vi ágért cera 
akarunk filoszemita színben tündö
kölni, — de hiszen ma a legelfogu’.- 
tabb antiszemitizmus sm  ilyen 
dajka mesékben keresi vádjait u 
zsidók. elleu. Annál sajna atos. bb, 
hogy nálunk évről évre felébred 
Tiszaesziáv szelleme, s ilyen nevet
ségesen naiv vadukkal all e ő, mint 
a legutóbbi sárospataki esetben, 
melyről részletes tudósítsunk alább 
következik, *

Sárospatakon péntek reggel óta 
elterjedt az a bír, hogy a zsidók 
egy pincébe levitték egy fiatal ke
resztény leányt, akit ott meggyil- 
koitak és vérét vették. Több verzió 
kering a hírre vonatkozólag, s állí
tólag a katolikus tanító .cselédje 
lenne az áldozat, aki mór pénteken 
reggel eltűnt és azóta sem került 
meg. Többen azt is látni vélték, 
amint több nagy szakállas 7>id » hur
colta a leány t a Mo.-kovits-féle stesz- 
nagykereskedő cég városvégi bor 
pii.c *jébe.

különösen

Mint ilyen esetekben rendesen 
történni szokott, élénken kiszínezik 
a dolgot s olyan hátborzongató 
réraraesék keringenek a zsidók ke
gyetlenségétől, mint akár a közép 
kori zsidóüldözések annáleseiben.

Vannak pataki vénasszonyok, 
akik még ma is hallják a szeren
csétlen leány eszeveszett sírását, s 
bár a pincében senki sem található, 
onnan még most is kísérteties zaj 
és nyöszörgés szokott állítólag 
éjszakánkint felhallatszani.

Megkerestük ebben az ügyben 
a sárospataki csendőrséget, ahonnan 

következő információt nyertük: 
Pénteken reggel megjelentek a 

csendőrségen Majoros József és Kiss 
Károly kőművesek, akik állítólag a 
Moskovits-féle szeszraktár pincéjéből 
egy leány sírását hallották. Rituális 
gyilkosságnak tartja a dolgot maga 
Majoros is, s alighanem 5 terjesz
tette el a városban a szörnyű rém
híreket. Különben a csendőrsógnek 
az a közege, akivel ez ügyben tele 
fouice beszéltünk, maga is hibbant 
agyvelejűnek tartja Majorost, aki az 
ügyet feljelentette.

A csendőrség azounal hozzá
látott a nyomozáshoz, de a pincében 
semmi olyant netu ta!á lak, ami a 
vádaknak csak alapjául is szolgál* 
gáhatna.

Ny ilvánvaló, hogy a régi dajka
mese támadt fel s az állítólagos ri
tuális gyilkosság természetesen lég
ből kapott réralátás, vagy rosszaka
ratú koholmány.

Egyébként a vizsgálat most is 
folyik. Az persze niucs kizárva, hogy 
történhetett abban a pincében va
lami, arai egy lánynak okot adhat a 
sírásra, ha mindjárt nem is hosstu- 

Sszakallu zsidók karmai között . . . .

M íkióssy püspöki k i-  
n e ve zé se ?  A magyar gorög 
kath. egyházmegye püspökének 
kinevezóse már számtalan kom
binációra adott alkalmat. Leg- 
njabban, állítólag „jó fogrrásból" 
nyert értesülés alapján azt is 
tudni vélik, hogy a kinevezés már 
meg is történt és publikálása 
csak napok kérdése. A magnnk 
részéről fentartással közöljük a 
hirt, hogy az uj püspök MiklóssyA ktíuép körében ----------- , . .

élénk essn.eos.re tárgyát képe,! a* István satoraljaujhelyi főesperes

„Jüori11 leüélpapír, 50 levélpapír és 50 boríték
Landesmann Miksa és Társa könyv- és papirkereskedésében.
----------------------------------------------------------— -------------------------------- L a p u n k  i n n i  s z A n i n  4  o l c l c U .
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Közigazgatási ! osztályból 10842 hadköteles. I 
bizottsági ülés. megjelent 4677 hadköteles. 1

Felhivatott az I., II.,
Á l)  b ú  

megjelen

F E L S O M A G Y A R O R  S Z A G » H Í R L A P

III. kor
Ebből 
l'ivol-

. I maradt 6105 hadköteles. Magasabb 
A küzigazgatasi bizottság I körosztályból megjelent 38 hadkö-

Ulését, amelyet rendesen minden no, B e s o r o z t a t o t t  11 8 5  hadköteles,
második hétfőjén szoktak megtarta- ^   ̂ í t ,air f a ló k b a n  25 1 szú-
ni, ebben a hónapban kivételesen 
ma. szerdán délelőtt tartották meg. 1 za 1 
minthogy közbeestek a pünkösdi Közlekedésiig/,
ünnepek. | Az utak állapota általában min

kivéve a szinnai já- 
utak felette raegrongá-

Nagyobb fontosságú ügyek nem 1 denütt jó volt, 
kerültek tárgyalásra az ülésen, I r£jstj aho! az ut

M eczner Gyula főispán
igen
amelyen 
elnökölt.

A közigazgatás április havi 
állapotáról részletesen beszámol az 
alispáni jelentés, amelynek fontosabb 
részeit az alábbiakban ismertetjük.

Az alispán jelentése
ügyek.

lódtak, továbbá a homonnai járást, 
ahol egyes helyeken vizduzzadások 
keletkeztek. Lovag Skoda Károly 
wieni lakos, raezőlahorci nagybirto
kos a tótalmád —vlrava—laborcr vi-
közut kiépítésére 8000 koronát kül
dött a mezölaborei főszolgabíró cí
mére.

A bizottság elhatározta, hogy 
megkeresi a csendőrséget aziránt, 
hogy a fentebb említett szabályren
deletnek érvényt szerezzen.

Egyéb ügyek.
A kereskedelmi miniszter leirat

ban adja tudtul, hogy a vasúti me
netrend módosítására vonatkozó 
kérésnek már eleget tett es a kért 
hálókocsikat hekapcsoltatta.

Nagyobb vitát keltett a nagy-| 
kemencei orvosi kör székhelyénei; 
Homonnára leendő áthelyezése. Az 
ügy nem is nyert végleges megol
dást, hanem az alispánt újabb javas
lattételre utasította a bizottság.

Ezeken kívül még számos ap
róbb ügy tárgyaltatott le.

S it tn é l /
Saujhely városnál Bogyay B -!a 

közig, tanácsos állásába visszahe
lyeztetvén hivatalát április hó 14-én 
átvette, e naptól Rakraáuyi Jenő 
gazdasági tanácsos a főjeg) zoi te
endők ellátása alól felmentetett és 
a szabadságon levő Pataky Miklós 
főjegyző helyettesítésével Márton 
Elek h. közig tanácsos bízatott meg. 
lfj. Szalontay Mihály kiscsécsi bíró 
állásáról lemondott. Tarezal község
ben Szabó István községi közgyám 
és Tóth József községi biró elhaltak 
Bodzásujlakon az elhalálozás folytán 
megüresedett községi bírói állásra 
Saitanics János a törvény bírói ál 
lásra ifj. Hornyák János választatott 
meg. Velejtei auyakönyvvezető he 
lyettesé ifj. Haraszthy István nevez
tetett ki. Geppel Ferenc kistárkúny i 
s. jegyző elhalálozott. Füzesséry 
László szécsraezői körjegyző április 
12-én elhalt helyette körjegyzőül 
Verebélyi József választatott meg. 
A keleni s. jegyzői állásra Prokop 
József oki. s. jegyző válaszúton 
meg.

Vily, Vitány, Széphalom, Alsó- 
regmecz és Mikóházán általános és 
Bodzsásujlakon részleges tisztujjitás 
tartatott. Úgyszintén Nagytárkáuy- 
ba, Kistárkányban, Agcsernyőn.

Rácz Jenó sárospataki jegyző 
auyaköuyvvezető fegyeimiieg pénz- 
büntetéssel bujtatott. Fegyelmi el
járás volt folyamatban Lukács Béla 
és Keniechey Béla kürjeg)zők elieu 
Továbbá fegyelmi eljárás lett el 
rendelve Turian Gábor kisberezsnyei 
körjegyző ellen, llhdonik János 
mezölaborei körjegyző fegyelmi el
járás aiatt áll.
K'ózrendészet.

Nevezetesebb bűnesetek a múlt 
hó fclyamán nem fordult elő.

Tüzesetek a lefolyt hónapban 
2Ü esetben fordultak elő a vármegye 
területén.

Amerikába kivándorolt 274 egyén.
Amerikából visszatért 106 egyén.
Útlevél iránti kérelem az elmúlt 

hó folyamán 363 érkezett be s 325 
állíttatott ki. V'isszautasitiatott 38

ségét, Innen este Üálszécsre tér 
vissza.

2‘J-én, csütörtökön G á lszé a tn  
fejezi be bérraakörutját a püspök, 
ahonnau visszatér székvárosába.

Szilvásujfaluba és Alsókörtvé- 
lyesre az uj templomok fölépültével 
látogat el a Cőpásztor.

M ezőgazdászig.
A termés jó eredmény nyel ke

csegtet. A múlt hóban előfordnlt hó 
és fagy a szőlőben és gyümölcsben 
— különösön az alsó járásokban 
tetemes kárt okozott.

A szinnai járásban a főszolga- 
biró jelentése srerint nagy takar
mányhiány észlelhető.
K özegészségügy.

A közegézségügy állapota az el
múlt hó folyamán általában kedve
zőnek volt mondható. Csak szórvá
nyosan léptek fel járványos beteg
ségek, amelyek azonban mindenütt 
enyhe lefolyásnak voltak

A szinnai járásban a közegész
ségügy állapota javu't.

Két levél.
Báró Sennyey Miklós levelet 

iutézett a közigazgatási bizottság
hoz, amelyben megköszönte a Seu- 
ii)ey István báró halála a’kalmaból 
kifejezett meleg részvétet.

Eisznmann Oszkár pénzügy igaz
gató pedig távozása alkalmából 
búcsúlevelet irt. A nagyon meleg

A kassai püspök
ze m pléni bérm auftja.

Fischer-Coibrio Ágost dr. kassai 
megvéspüspök jövő szombaton, má
jus hó 17-én kezdi meg zempléni 
bérraautját s azzal kapcsolatos egy
ház- és iskolalátogatásait.

17- én reggel érkezik Legenye- 
alsóiuihúlyiba, ahonnan koc*in P á s z 
tó ira  megy. Itt a lasztóci és nagy- 
kázméri bérmálandóknak osztja ki a 
bérmálás szentségét.

Délután 3 órakor B arancsra  ér
kezik a főpásztor, ahol a cékei és 
imregi hívek is összesereglenek. 
szertartások végeztével Tőketerebe 
megy, ahol még este pápai á dúst 

j oszt,
18- án, vasárnap délelőtt kiszól- 

Igaitatja a bérmálás szentségét az
| elébe járulóknak. Délután 3 órakor 
Partióra érkezik, ahol még a délután 
folyamán bérmál.

lJ-öii, hétfőn délelőtt Szacs úrban  
délután M o g j, rosfa luban  osztja ki a 
bérmálás szentségéi a püspök ; éjs/.a 
kára Homonnára megy.

20-án, kedden d-leiott P ite  csen
hangú rokonszenves, gyönyörűen délután Uöröginyén bérmál. Estére 
m* girt levéi azonban nem gyakorol : Homonnára \L>zatér. 
mélyebb hatást a közigazgatási bi- j 21-én, szerdán délelőtt Udván'
zottsagra. Szárazon, fagyosan tu- délután pedig P elsókortvél/esen  fűnk-

K atonaugy,

A folyó 
jeztettek s 
kező

évi főíorozások befe- 
ercdméuye a követ-

doiuásul vették a pénzügy igazgató 
bucsuzását.

Nem kell iskola.
A tanfelügyelő jelentésében 

többek közt a paphazai iskoiaügy 
rendezéséről is referált. A papházai 
községi képviselőtestület ismételten 
kijelentette, hogy nekik semmiféle 
iskola nem kell, sem állami, sem 
felekezeti. A taufelügyeiö a község 
autonómiájának megvonását javasolja 
a közigazgatási bizottság azonban 
kimondta, hogy a községet rá ke.l 
szorítani törvényes kötelezettségének 
teljesítésére.

Gyermekek a korcsmában.
Ugyancsak a tanfelügyelő jelen* 

tése szerint a községekben nem 
respektálják azt a szabó!)rendeletét 
amely a tanköteles gyermekeket a 
korcsmázástúl eltiltja. Előfordul, j Az éjszakul 
hogy 10 éves gyermekek holtrésze- ben a bocskói 
gén fetiltregcek a korcs m aki an, a látogatja meg 
s li tk véilts kií r )»’uüitge fo!y 
tán.

cionál, ahol a paphazi hívek is 
összesereglenek.

22 én. Csütörtökön H om onnán  
! bérmál az egy házf ejedelera s az 
I Urnapi körmenetet is Ö vizeti. 
Délután Szerelm esen végzi a szertar
tásokat, este Laborcmezőre érkezik.

Itt és Mezólaborcott másnap 
i bérmál.

24 én, szombaton délelőtt Szín -

A Greiner-cég
csődje

M e gszö k ö tt a 
cé gtula jdonos.

Pár héttel ezelőtt ország
szerte a szenzáció erejével hatott 
a Greiner-féle nagy lakereskedő 
cég fizetésképtelensége. Zemplén 
is közelebbről van érdekelve a 
dologban, amennyiben a cég 
l'olcsván nagy gó/.lürész telepet 
létesített.

A hatalmas Greiner-ce^ vá- 
ratlan fizetésképtelensége a 
gazdasági helyzet országos vál
ságával magyarázható. A gazda
sági válság már számos nagy 
cég bukását eredményezte, de a 
Greiner cég inzolvenciája külö
nösen érzékenyen érinti az üz
leti világot, mert az inzolvenciá- 
ban az. összes nagy budapesti 
intézetek érdekelve vannak. A 
cég vidéki összeköttetései révén 
országszerte számos vidéki érde
keltségre is súlyosan nehezedik 
a több milliós iizetésképtelenség.

Körülbelül két hónapja, hogy 
az ügy nyilvánosságra került, és 
a hitelezők hozzáláttak valamely, 
— lehetőleg békés, — megegye
zés létesítéséhez.

A dolog azonban nehezen 
ment, mert kiderült, hogy a hi
telezőknek még akkor is csak 
csekély kvóta jut, ha esetleg si
kerül értékesíteni a cég egy 
szerződését, amely a rengeteg 
passzívával szemben az egyetlen 
számbavehető érték. *

A Greiner család a maga ré
széről 180,000 korona hozzájá
rulást ajánlott fel a megegyezés 
céljaira.

Az érdekelt nagy pénzinté
zetek átvizsgáltatták a cég köny
veit, s megállapították, hogy a 
fentebb említett szerződés érté- 
kesithetése esetén, hozzászámítva 
még a család által felajánlott 
összeget is, körülijeiül 30 szá
zalékos kvóta jutna a hitelezők
nek. De ez is csak liktiv dolog, 
mert a sserződés értékesithetéseMán, d í'uláu C irükahosszum eson.

20-én, vasárnap délelőtt Üzinrzön bizonytalan.
jönnek, | j \  hitelezők tehát megint a 

családhoz fordultak, hogy javít
sák meg ajánlatukat, és az 

i egyezség érdekében emeljék fel 
26-án, holton délután Aügyesebb a megajánlott hozzájárulási ösz-

ahova a sztárai hívek 
délután ptdig Nagymihaly bán osztja 
ki a b.rmalás szentségét a főpász
tor.

déiuláu nedig B u tk a  kerül sorra a 
hegyii és máiéi hívekkel.

Estére Z mplénvásárhely re ér
kezik, ahol kedden 27 én bérmál.

szeget.
Mialatt a hitelezők a család

dal ilyen irányban tárgyaltak, a 
dologban egyszerre szenzációs 
fordulat állott be.

fi iáás templomot Greiner ugyanis a további 
tárgyalások elől megszökött. Már 

28 án szerdán S a g ya s a r b a n  és több mint egy héttel ezelőtt hír- 
Pelejtén osztja ki a bérmálás szent-1 télén eltávozott a fővárosból, is-

Kozmetik
arc szépítő intézet Sátoraljaújhely
Petőfi-utca 14. „Elité" fényirda udvarban.

Arc massage, arc gőzölés, arc vib- 
rátjő. viilannyal arc szőr eltávolítás 
és mindennemű szépség hibák el* 
távolítása stb. Amerikai módszert
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meretlen helyre. Hollétét senki
vel sem tudatta, de al ipos a 
gyanú, hogy Amerika felé vette 
útját.

A cégnek nincsen más olyan 
meghatalmazottja, akivel a meg
egyezés kérdésében a tárgyalá
sokat folytatni lehetne, igy hát 
az egyezségi tárgyalások egye 
lőre megakadtak.

A hitelezők eszerint valószí
nűleg kénytelenek lesznek a 
Greiner vagyonára csődöt kérni.

Kereskedelmi és pénzügyi 
körökben eddig is negyon élén
ken kommentálták a milliós cég 
váratlan fizetésképtelenségét, de 
most különösen szenzációs (eltű
nést kelt a Greiner hirtelen el
tűnése.

Dolgozik
a szin ügyi bizottság.

M egint e g y  lé 
pés há tra fe lé .

Ujhely városának síimig) i mizé
riái most ismét aktuálissá váltak, a 
szinikerUleti közgyűlés legújabb ha
tározata folytán, amely szerint az 
újhelyi szini évad a jövőben rüvi- 
debb lesz, mint eddig volt. Május 
hó 5 én Eperjesen ment végbe a 
nevezetes közgyűlés, amelyen ter
mészetesen az újhelyi szinügyi hi 
zottság is képviseltette magát. Es — 
hála szinügyi bizottságunk áldásdu.- 
működéséuek — elértük azt a fé
nyes kultureredraénvt, hogy Ujhely- 
ben mindössze hat hétig fog lartr.ni 
a szini szezon.

Mezei Kálmán szín ig izgató ere
detileg arra vo t kötelezve, hogy 
évenként két és fél hónapos szini 
szezont rendezzen városunkban. íme, 
uz 1910-iki szerződés a küvetkezőket 
mondja :

„A polgáimester bérbeadja Me 
zei Kálmán igazgatónak a város 
tulajdonát képező színházat és 
mellékhelyiségeit felszereléseivel 
együtt, abból a célból, hogy tár
sulatával abban 1010. évi decem
ber 1-től 1911. januar hó 15 ig és 
1911. évi március 18-tól április hó 
18-ig ttrjedő időben 80 szinielő- 
adist tartson.“

Ezért a szolgáltatásért, vagyis 
80 előadás leudezésetrt kapta meg 
Mezei az 1000 korona szubvenciót a 
várostól.

Később a sziniévad terjedelmét 
fokozatosan megnyirbálták, mindig 
kevesebb előadás megtartására kö
telezték az igazgatót, de a szub
venció most is 1000 korona maradt.

A kővetkező évad már Csak
két hónapig tartott, vagyis decem
ber l-től január ÓU-ig Most pedig 
szerencsésen hat hétre redukálták a 
szezon tartamát, és ezzel szemben 
még arról is szó van, hogy a mozi 
bérletét a szubvenció emelésére for
dítsák .

Tehát nagyobb szubvenció és 
rüvidebb szezon. 11a igy megyünk
tovább, akkor nemsokára azért
foguuk fizetni Mezeinek, hogy
egyáltalán ne is jöjjön Ujhelybe. 
(Ami talán mm is volna valam 
nagy kár.)

A szinikerület alaposan belevá
lasztott Mezei Kálmánba. Művészi 
tekintetben jóformán semmit sem 
nyújtott. Az e'ső évben legalább 
némi su'yt fektetett arra, hogy éne

késeinek hangja is legyen, Legutóbb 
már csak egy valamire való énekes 
uője volt.

Tudomásunk van arról, hogy az 
oOO korona óvadékot Mezei sohasem 
fizette be a város pénztárába. Még 
anyagi garanciát sem képes nyúj
tani arra, hogy megfelelő szerződte
téseket eszközöljön.

A Mezei szerződtetése idején 
Szaluki is kérte a kerület elnyerését. 
Szaióki konzorciumának előzetes új
helyi szereplése a legszebb remé
nyekre jogosított. Vérbeli mü.ész- 
eiubf r, akinek művészi ambíciói is 
vannak. Bemutatott társulata sokkal 
kiilümb és nagyobb volt, mint ami
lyent Mezei valaha csak Ígért is.

Személyében megvolt úgy a 
művészi, mint az anyagi garancia az 
előadások nívójára nézve. Kicsiny- 
kedéseken múl*, hogy meg neiu 
kapta ezt a sziuiktrületet. De hál a 
szinügyi bizottságnak inkább Mezei 
kellett.

Mindebből pedig az a tanulság, 
hogy a színiig)i bizottság neiu á l 
hivatása magaslatán és feladatának 
megfelelni nem képes. Szomorú vi
gasztalás, hogy ez nemcsak nálunk 
van igy, lián mu országszerte á‘t alá
nos a panasz a szinügyi bizottságok 
ellen, amint azt a szegedi és más 
esetek igazolják. Ez a rendszer nem 
fogja művészeti kultúránkat fellen
díteni.

Hant in legalább annak örülünk, 
hogy Mezei ezután csak hat hétig 
fog berniünket előadásaival szeren
cséltetni.

F E L S Ő  M A G Y A R O l

Jegyzők
infernáfusa.

M e lyik  telket 
a dja  a vá ros?

Amikor a jegyzői inlernátus 
kérdését felvetették, nekünk is volt 
aikaimunk érdemben hozzászólni uz 
ügyhöz, s annak idején kenő rész
letességgel informáltuk is olvasóin
kat a dologról.

A város u maga részéről te.net 
ajánlott fel az iuternáius céljaira, 
azoubuu éppeu a telek kérdése 
körűi merüllek lel némi differenciák 
s tegnap délelőtt a városházán szű 
kebbkürü értekezlet folyt a meg
felelő lelek megullapitasara u zve.

hiésbázy Endre, a jegyzői in 
lernát s létesítésének iegagnisebb 
szóvivője, ltácz, Kolozsy es Hubuy 
jegyzők kíséretében felkereste a 
polgármestert, és a főmérnök be
vonásává! beható eszmecatret foly
tattak az iuternáius helyére vonat 
kozólag.

A város eredetileg a Mato ay 
Eteie és Molnár István utca vona
lában a regi szeméttelep lelkét leit 
volna hajlandó felajánlani az iuter 
nálus céljaira, mini hogy ez azonban 
nem bizonyult megfelelőnek, most 
a Bretz-fóle telek mügótt fekvő 
városi terület átengedéséről van 
szó.

Egy ilyen bizalmasabb jellegű 
megbeszélés kapcsán természetesen 
nem került a dolog érdemleges 
döntés alá, ha azonban az érdekeit 
jegyzői körük ezt a telket megfele
lő ek találjak úgy az ügy ily en 
értelemben fog a képviselőtestület 
elé terjesztetni.

s z Á G I  Hl  R L A P

H Í R E K .

— Lelkész! kinevezés Torna 
László mezőzombon gór. kath. lel
készt. Papp Antal hajdudorogh e. 
m. apostoli adminisztrátor a sárköz- 
újlaki javadalomra nevezte ki. 
Ltóda valószínűleg Végliső Dániel 
hajdudorogbi káplán lesz.

— Az ügyvédi kamarából. A kas
sai ügyvédi kamara közhírré teszi, 
hogy dr. Eugel Bernátot Hunionná 
és dr. Steinfest Ódont Királyhelmec 
székhelylyel ügyvédi lajstromába 
folytatólag felvette.

— Halálozás. Súlyos csapás érte 
Halász Józsefet, a megyei álta|áno> 
bank igazgatóját. Neje, szül Zinner 
B« rta hétfőn, f. hó 12. hosszas szen
vedés után meghalt. A jótékonyságá
ról ismert köztiszteletben álló úrnő 
halála nem csak a szükebb rokon 
ság körében, hanem igen széles 
körben keltűit őszinte, méiy gy á?zi 
Temetése tegnap ment végb* álta
lános részvét mellett.

Meghurcolt ügyved Az „E-i“ 
vasárnapi szamában Dr. Dolgai Ernő 
s: újhelyi ügy ved ellen »Árverés 60 
fillér hátralék miatt* címen egy 
nyilatkozat jelent meg Nagy Jőzswf 
debreceni szücsiutster m veheti éí*•> 
haiibu kommentár kíséretéből:. Dr. 
Polgár erre levelet int z< t! oz ,,Esi“ 
szerkesztőségéhez, amely b.n a való 
tényállást ismertette és sorainak 
közlését kérte. Minthogy az bEst“ 
— úgy látszik — nem hajlandó rek- 
lifikaini a rosszhiszemű közleményt, 
Dr. Polgár hozzánk fordult helyes
bítő sorainak közlése iránt. Mai szá
munkban helyszűke miatt iu.ir nem 
közölhetjük Dr. l'oigur nyilatkoza
tát, s az ügygyei jövő szamunkban 
fogunk foglalkozni. Most c>uk any- 
nyit eraitüuk meg, hogy Dr. Pol
gár a cikk irójaj ellen a bűnvádi 
feljelentést megtette.

— A városi dalarda alakuló köz 
gyűlésé. Múlt szamunkban megírtuk, 
Hogy a városi dalarda ügye immár 
a meg valósi! ás stádiumában vau. 
Szombaton, f. hó 17- n lesz az aia- 
kuIo közgyűlés. A gyűlés d. u. 5 
órakor fog megtartatni a varoshaza 
tanácstermében.

— Noegyletl közgyűlés A Sa-
tóraijaujheiyl izr. Norgyiet f. hu 
18-án de utao 3 érakor tartja rtn 
d s évi közgyűlését uz izr. hitköz
ség tanácstermében a következő 
tárgy sorozattal: 1 Titkári jelentés 
az elmúlt évről. 2 A számvizsgáló 
bizottság jelentése. 3 H>turozat a 
felraeiitvény meguduau tárgyában. 
4 Négy számvizsgáló bizottsági tag 
választusa. 5 Esetleges itidilvaiiyos,

— Elnöki körlevél A Z rnp'én 
vármegyei társadaioiuvedö egyesület
t. tagjait kér* in, hogy fo yó hu 
18 an azaz vasárnap délelőtt ü 
urakor a vármegyehaza nagyterme- 
t> n i art au dó Uh séu megjelenni 
szíveskedjenek. Sutoraljaujhely, 191 ó 
május hó 1Ü. Tárgy : Elnökvaiaszias 
MíCzner üy dia t. b. elnök.

— Nagy tűz Takcsányban. Tik- 
c-ányban t. Hó 8 -un este 8 órakor 
kigvuladt gróf VVenckheim fürész- 
gyara, mely ez időszeriut Ncuberger 
cég használatában volt. A tűz ke
letkezésének oka ismeretlen. Agyar 
területén levő kész f a  anyag meg 
lett mentve, de a kár igy m több 
százezer koronára rúg, amely azon
ban biztosítás révéu megtérül.

— Súlyos balesetek az iparva- 
SUtaknal V araunomező erdősegeibe, 
egy jparvasUt szállítja ki a fatermé- 
keket. Kgy heljeu oly hirtelen 
kanyarulattal tekerőzik a vágány, 
hogy a vonatvezolő előtt ott teljesen 
bezárul a kilátás és folytonos 
füttyjelzéssel tudtul adja érkezését 
A mű t héten azonban hiábavalók 
voltak hangos jelzései, luivel egy “ 0 
éves süket néma asszony éppen a 
kanyarulatnál haladott a vonat előtt 
s midőn a mozdonyvezető megpil 
lantolta már késő volt, mert oly

hirtelen meg nem állhatott és igy 
a vonat kereke alá került, melyek 
halálra gázolták. — A másik szintén 
halálai végiődö't baleset színhelye 
Koskócz volt. Fröhlich Vilmos fa
termelő erdőkezelőjo Vámos István 
♦*gy öO éves erőteljes és értelmes 
tisztviselő egy talpfákkal megrakott 
kocsival jött le az iparvágányon, ő  
maga kezelte a féket és mégis meg
töri ént azon szomorú eset, hogy a 
kocsi tizükként a vágányból és 
felborult. Vámos pedig az árokba 
zuhant, hol tehetetlen helyzetében 
a kocsira illesztett farakonca alhasát 
megnyomta. A segély rögtön érke
zett és habár külsőleg mi nyoma 
sem volt a sérülésnek, hashártya- 
gyulladást kapott, mely öt napi 
kínos szenvedés után halálát^okozta 

Szerencsétlenség a fűrészt# 
lepen. A hanajuai bükkfaipar rész
vény társaság nagyraihályi telepén o 
hó 7-én végzetes szerencsétlenség 
történt. Ilupp János 45 éves gyári 
munkást a fűrészgép elkapta és 
össze roncsolta, úgy annyira, hogy 
rövid szenvedés után a nagy vérzés 
következte-ben megha't. A sgeren- 
csétlenül járt munkás eddig Hanaj- 
uán dulgozott és csak rövid idő óta 
dolgozott a nagyraihályi fűrésztele
pen. Özvegyén kívül kilenc gyer
meket hagyott hátra.

— Regi bűn. Öt éve történt, 
hogy Budrogkeresztur község hatá
rában meggyilkolva találták Műllt-r 
Salamon házalót. Öt évig hiába ke
resték a gyilkost, mígnem most 
Szabó Imre bodrogsserdahulyi csend- 
őrőrmester kinyomozta Suhajda Sán
dor személyében, akit letartóztattak.

— Munkás a romok alatt. Egy 
mezőiaborci leégett és most újból 
épülő ház mellett, Bubi* János 15 
éves fm napszámosként segédkezett 
A kőművesek meghagyásából hoz
záfogott egy téglából épült nagy 
sütőkemence lebontásához, amely 
egynéhány csákány ütés után össze
omlott és maga alá temette a fiatal 
fiú*.

Bérkocsisok egymás közt. Hét
főn éjjel Lenkovits Mihály és Ba- 
hincsák János bérkocHsok beverték 
Dankú Mihály bérkocsis Jókay-utcai 
lakásának ablakát. Dunkó utánuk 
sziladt az utcára a feleségével 
együt', aki éjjeli pongyolában volt. 
Az utcán parázs kis kavarodás ke
letkezett, amelynek során Dankó 
Miháy igen kényes részein szenve
dett sérülést. Dankó az esete' be
jelentette a rendőrségen s a tettesek 
megbüntetésén kívül a bevert abla
kért kártérítést is követel.

— A vároD mozgószinházban 
holnap csütörtökön este lesz a 
legközelebbi előadás. A főszám a 
„Ku isszák mögött" ciraü dirab, a 
melyben a főszerepet Henry Secmon 
a Garel Hatna hírneves alakítója 
játszi. A darabban automobil és 
repülőgép üldözések szerepelnek és 
i y izgaló látványosságban lehet 
részünk. Vasárnap szenzációs műsor 
u-sz, amennyiben Sarait Bernhard 
es társai játszak az „Erzsébet angol 
kirí. 1/ 1)0“ c. nagy drámát. Ezen 
film drágaságára való tekintettel az 
esti előadáson a helyárak 50 száza
lékkal felemeltetnek!

Nyilt-tér.
Sátoraljaújhelyből való elköltő* 

zésemkor nem vehetem kedves ba
rátaimtól és jó ismerőseimtől búcsút 
Ezúton tuondook Isten hozzádot. 
Kérem továbbra is tartsanuk meg 
jó indulatukban.

Üdvözlettel
Klein Jenő.

Szerkesztésért felelős:
A S Z E R K E S Z T Ő S É  Q.

Kiadótulajdonol:
LANDESM ANÍi MJK$A
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LANDESMANN MIKSA ES TÁRSA
SZÁMOZÓ g é p VILLANVERÖRE BERENDEZET KÖ NVVNVOMDÁJA LYUKKASZTÓ GÉP

SATORALJAUJHbLY, RAKÚCZY-UTCZA I. SZÁM.
TELEFON: 10 SZÁM A LA P IT T A T O T T  1889-BEN TELEFO N : 10 SZÁM.

Eljegyzési és esküvői értesítések,
■■■KSCiMMian■ ivi l■ niMMMMHi III ■ iŝ mrairi IIW l

névjegyek és báli meghívók a leg- 

izlésesebb kivitelben készíttetnek.

H irdetések  fel v e t te tn e k  e lap k ia d ó h iv a ta lá b a n .

I N G Y E N  ráfizetés nélkül becserél öreg használt gram o
fonlem ezeket újakra WAGNER „HANGSZERKIRALY
Budapest, Jőzsef-kürut 15. —■ ----- - -----
Árjegyzék ingyen. Címre ügyeljen.

Gazdasági vasúti felszerelés, 
circa 800 f. méter sínpár 
két váltóval és 8 darab 
vaslóré E L A D Ó .  
Bővebb felvilágosítást nyújts

EISERTH ISTVÁN
if j. M iklós Béla gondnoka

t  
t  
t

M IO Ilk M IIi IPAKOSOk
Arucsarnok  szö vetk ez ete  f

A KASS AI  I PARMŰVÉSZET 
KIÁLLÍTÁSON NAGY ARANY 
ÉREMMEL KIT I M I  ü l

Húsz hold legelő
Őrös határában bérbe
a dó. B ővebbet A ltm a n  

ugyanott.

Mint az Oraiágos Központi 
Hitclazöverkezet tagja

K A S S A ,  F Ő - U T C Z A  
10. SZÁM I. EMELET 

Állandó butorkiállitás!

Fiatal em ber könyvelő i 
esetleg ügyvédi irodában ir  
noki állást keres Szives m eg
kereséseket „T ö re k v ő - je li
gére a kiadóba kérek

1952 1913 Tk. sz.

Árverési hirdetményi kivonat
A sátoraljaújhelyi kir. törvény

esek mint tkVi hatóság közi,Írré te
szi, hogy a kir. kincstár végrehaj
tatnak Bodnár Jánosné Szekeres 
Ju iána saujhelyi lakos végrehajtás 

I szenvedd eileni 584 kor. 04. fiil 
tőkekövetelés és jár. iránti végre- 

, hajtási ügyeben a sátoraljaújhelyi 
kir. törvényszék (sátoraljaújhelyi 

[kir. járásbíróság) területén levő a 
I Sátoraljaújhely r. t. város határában 
Jlekvó a sátoraljaújhelyi 2198 sz. 
í betétben A. I. 1. 2. sor 820 és 821 
*?r“ . al»tt felvett kert és liázbói 
ál'ő jószágtestbői Bodnár Jánosné 

.Szekeres Ju iar.ria B 4 alatti 112 
rész jutalékára 2045 koronában ezen- 

jm-i megállapított kikiáltási árban az 
árverést elrendelte és hogy a fen

tebb megjelölt ingatbn az 1913 
évi május hó 31 (harmincegy) nap
ján d e 11 órakor a kir. törvény, 
szék árverési szobájában megtartan

d ó  nyilvános árverésen a raegállani 
I lőtt kikiáltási áron alul ii elidatni
i»K.

Árverezni szándékozók tarloz- 
; toznak az ingatlan htcsárának 10 
i százalékát vagyis 294 kor. 50 föl. 
készpénzben vagy az 1881 évi LX. 
t-*°->  S;“l>au jelzett árfolyammal 
számítolt és az 1881 évi november 
hó 1-éu 3333 sz. a. kelt m. kir 
igazságügy miniszteri rendelet 8 $'

ál ilott szabályszerű tiiamervényt 
álszolgáltatni.

i A kir. törvényszék mint tkvi 
j hatóság megállapítja miszerint :

1 A fenti ingatlan kikiáltási 
ar 2 3 részénél alacsonyabb vétel
árban le nem üthető,

2 hogy azon árverelö aki a ki
kiáltási árat meghaladó ígéretet tesz 
köteles nyomban a leütés után bá
natpénzét az állata ígért vételár 10 
százalékáig kiegészíteni, railha el
mulaszt Ígérete figyelmen kívül ma
rad es a haladéktalanul folytatandó 
árverésben mint árverelö többé részt 
nem vehet.

Kelt Sátoraljaújhelyben a kir.
or,o n>“ 'lk ",i,U ,kvi * hatóságnál 1913. március hó I4-én.

Makó ik „
kir. torvszéki jegyző

ÜZLETI, ÜAZÜASÁQI ÉS

RÉNZTáRI KÖNYVEK SS
j u t á n y o s  á r o n

Hárem gépírásban teljesen 

jártas kisasszony azonnali be 
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