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Dr. BÚZA BARNA
Előfizetési á r :

Egész évre 10 korona, félévre 5 korona. Negyed 
évre 2 korona 80 fiilér Egyes BZám ára 10 fillér 
Hirdetéseket a legjutányosahb árban kö zlU nk

látjuk vcgre a függetlenségi pár
tokat. Szombaton este megtörtént 
az ellenzéki pártok várva-várt tu- 
ziója és most már egy tömör fa
lanxban, egy erős hadoszlopban 
indul a további harcba minden 
negyvennyolcas képviselő. Szom
baton este megalakult az uj or
szágos luggeilenségi és 48-as 
párt, az élén Karolyi Mihály 
gróffal, mint ügyvezető elnökkel. 
Justh Gyula és Kossuth Ferenc, 
a negyvennyolcasok régi, nagy
nevű vezérei továbbra is elnökei 
maradnak az egyesült uj pártnak.

A nagy veszedelem, amelybe 
Tiszáek üontötték az országot, 
végre összehozta az összes negy
vennyolcasokat, s a nagy lelke
sedéssel megalakult uj pártot a 
legöszintebb örömmel, a legme
legebb szeretettel üdvözli minden 
igaz érzésű magyar ember. Ez a 
gyönyörű egyesülés, ez az impo
zánsán lelkes tettrekeszség a lég 
szebb reményekre jogosít Tálán 
mégis csak sikerülni fog az or
szág szekerét kimenteni abból a 
sáros, bűzös kát)uból, ahova a 
Tiszáék kocsiskodása hajtotta. Ta
lán mégis csak felvirrad ennek a 
szerencsétlen országnak, amelyet 
már-már a végső pusztulásba 
kergetett a munkapárt őrült, lel
kiismeretien. gonosz, bűnös ga
rázdálkodása.

Nem elég azonban az üdvös
séghez, hogy ha függetlenségi 
képviselőink nemes igyekezetének 
csupán tétlenül örvendezünk. 
Egyesült erővel, vállvetett mun
kával kell lekenni a küzdelmet 
az egész országban mindenütt.

Zemplénben is össze kell 
lógni minden függetlenségi ér
zelmű, becsületes magyar em
bernek, hogy kiirtsuk a korrup
ciót, hogy megtisztítsuk köz
életünk romlott levegőjét, hogy 
lerázzuk a nyakunkról a ráragadt 
élősdieket, közéletünk megraéte- 
lyezőit.

A függetlenségi pártok örven
detes fúziójával kapcsolatban ben
nünket zemplénieket különösen 
érdekel az Andrássy Gyula gróf 
uj pártalakitása.

I Andrássy a fúzióra vonatko
zólag kijelentette, hogy ez az 
alakulat nem az, amit 6 taná
csolt, amit o szükségesnek és ki- 
látásosnak tartott.

Ellenben az Andrássy veze
tése alatt még a nyár folyamán 
egy uj ellenzéki párt fog alakulni, 
amely a függetlenségi párt mel
lett, nem ellene, de attól liigget- 
lenül fog operálni.

Erősen reméljük, hogy az 
Andrássy utjai nem fognak ke- 
rezteződni az egyesült függet
lenségi párt útjaival.

Egyébként pedig várakozás
teljes érdeklődéssel nézünk a 
nagymihályi beszámoló elé, ahol 
Andrássy még a nyár folyamán 
részletesen ki akarja fejteni állás
pontját.

Személyes
kérdésben.

Illésházi Endre ur, a nagy »eiu- 
berevő*, aki ruég nem is oly rég 
naponkint legalább egy főispánt, al- 
ispáut, vagy egy főszolgabírót früs
tökül t, most már u ásodizben ram
éhezett ; kivágta a tromfot és — oh 
égszakadás, földindulás, nesze neked 
—nikás! — sikerült neki engem 
• leleplezni*. Csakhogy visszafelé 
,-<ült a fegyver, mert éppen az ellen 
kezője derült ki. mint áruit bizonyí
tani akart. Kisült, hogy a koalíciós 
korszak alatt is a legradikálisabb 
ellenzéki állásponton voltain és sze
rény tehetségemmel akkor is (tehát 
nem most tériem rJ, ahogy ő mondta) 
az igazi, a hamisítatlan függetleu- 

i ség szolgálatában állottam, a demo- 
'kratikus, radikális haladás mellett — 
hogy szavaival éljek — énekeltem. 
Nvadatékért logika ebbői iukonzek- 
veuciát kihámozni.

Igaz — akkor sem tagadtam, j 
most sem — támadtam Búza Barnát 
is, mint a koalíciós alakulat egyik 

I vezérferfiát, dehát azóta tudja min
denki, hogy Búza Barnáé annak az 

j érdemnek oroszlánrésze, hogy a koa- 
lició szétugrasztatott (ezt Illésházi 
ur is elismeite több cikkben) és aki 
teljes önzetlenséggel a hatalmát 
odadobott Justh párthoz csatlakozva, 
egyik leglelkesebb harcosa a de
mokráciának.

Senki se higyje, hogy e soro
kat akár a Búza Barna igazolására 
— kiuek erre igazán szüksége nincs

— akár a magara védelmére írtam.1 
csak arra szántam, hogy Illésházi ( 
Endre ur görbe logikája senkit meg 
ne tévesszen.

Tehát legyen róla Illésházi Endr^ 
ur meggyőződve, hogy én állhata
tosan ki fogok továbbra is tartani 
elveim mellett, de mindennek da 
cára nem tanom kizártnak, hogy 
majd »rnifelénk« is evez ide-oda té
velygő politikai csolnakan.

K ro ó  József.

Szabó Jakab
ünneplése.

Harminchárom hosszú esztendőn 
át szolgálta Szabó .lakai) igazgató- 
tanító a magyar kultúrát fáradságos, 
odaadó iiiUiikálkod ássah Most az 
iskolai év végeztével jól megérd*.- 
ruelt nyugalomba vonul és végleg 
ilthagyja Ljhely városi', amelynek 1 
társadalmában mindig jelentékeny J 
szerepet vitt és tudásával, munka- I 
java', egyéniségével köztiszteletet 
es közszeretetei vívott ki maga 
uak.

Nyugalomba vonulása aikairná- 
bői a város közönsége a ruult va
sárnap impozáns ünnepségek kere
tében búcsúztatta el a távozó igaz
gató-tanítót, s valósággá elliauuozta 
őszinte, meleg szereletnyilváuitáaai- 
val.

De neiu csupán a Szabó Jakab 
bucsuünuepe \ olt ez az ünnepség, 
hanem iiuuepe egyúttal a magyar 
kultúrának. Mert nu.unk sajnos 

többnyire csak a politika szerep
lőit szokás hangos ünneplésekben 
részesíteni, s igy annál szembeül- 
lóbb és örvundetesebb, hogy most 
az egyszer a magyar kultúrának 
egy feltűnés uéikiil, csendben dol
gozó, kiválóan érdemes munkását 
egy magyar tanítót ért ez az im
pozáns megtiszteltetés.

Vasárnap délelőtt fél II órakor 
az újhelyi izraelita hitközség iskola
széke által rendezett

díszközgyűlés
nyi4otta meg az ünnepségek soroza 
tát. A hitközség tanácsterme szűk
nek bizonyult az Unnep'ő közönség 
befogadására.

Dr. Fried Samu iskolaszéki al- 
elnök nyitotta meg a közgyűlést, 
amelynek kebeléből tisztelgő kül
döttség ment uz ünnepelt Szabó 
Jakabért.

Az iskolaszék nevében dr. Klein

1 Károly, a hitközség nevében pedig 
Xiuner Henrik hitközségi elnök üd- 

[ vözölte az ünnepeltet. A város kö
zönsége nevében Székely Elek he
lyettes polgármester mondott búcsú
szavakat, inig Kun Frigyes a Kesz- 
teiibaum tömeg, Grünbauiu Simon a 
kereskedelmi tanonciskola és Molnár 
Gyula a zeraplénmegyei tanítótestü
let nevében mondtak üdvözlő be
szédeket.

A buctiuzó igazgató volt tanít
ványainak háláját és szeretetét dr. 
Bettolheim Jakab tolmácsolta, a le- 
ánytanitványok részéről pedig Klein 
Sári mondott igen kedves búcsú
beszédet.

Virágot, babért, kedves aján
dékokat özönével kapott aa ünnepelt, 
többek közt a hitközség által kiál
lítót t díszoklevelet, amely szerint a 
hitközség Szabó Jakabot örökös 
tiszteletbeli igazgatóvá választotta 
meg.

Szabó Jakab meghat ottan vá
laszolt az üdvözlő beszédekre és kö
szönetét mondott mindazoknak, akik 
a szeretet és hála jeleivel elhalmozták.

Délután 4 érakor
a váron színházban 

az izr. hitközség elemi iskolája ren
dezett igen szépen sikerült évzáró 
ünnepélyt a búcsúzó igazgató tisz
teletére.

A színház zsúfolásig rapgteit 
közönséggel, amely nem győsött 
eleget tapsolni a növendékek kiváló 
produkcióinak.

Az ünnepi beszédet Kozma Ár
min tanító mondotta, s ugyancsak 
ő irta azt a hatásos prológot is, 
amelyet Klein István III. osztályú 
tanuló adott elő, ügyesen és bátran.

Kellner Klári és Widder^Lili 
III. oszt. tanulók egy egy puonolog- 
gal szerepeltek meglepően ügyesen 
és bájosan.

A Hamupipőke ismert kedves 
meséjét s zindarab alakjában eleve
nítették fel a gyermekek. A főbb 
szerepet Fried Margit, Léhner Jolán 
Davidovics Hús, Bondy Hédi, Neu
mann József, Fenyő Imre növendé
kek játszották, ilyen fiatal gyere
kektől valóban szokatlan biztosság
gal és gráciával.

Külön dicséret és elismerés il
leti Üottlieb tanítót, aki nemcsak az 
ünnepély rendezése körül fejtett ki 
buzgó tevékenységet, hanem mü- 
szi hegedüjátékáv al is emelte az 
ünnep fényét. Beriot Ü ik koncerti- 
noját adta elő finom értelmezéssel, 
majd egy saját szerzeményű szere-

„Jüori“ leüéipap;r, 50 levélpapír és 50 boríték
1  K O R O N A

Landesmann Miksa és Társa könyv- és papirkereskedésében.
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nádját játszotta el, egy bájos kis 
tenei nipp dolgot, végül pedig a 
Lavotta »első szerelmét* szólaltatta 
meg a hegedűn. Nagy kár, hogy a 
zongorakiséretet nélkülöznünk kel* 
lett. Az ünnepély rendezése és a 
gyermekek betanitása különben eb 
sősorbau Sebőn Szerén és Beermaon 
Seaiuette tanítónők, továbbá Friss 
Heimann tűzoltóparancsnok érdeme, 
akik mindeu elismerést megérdemelő 
odaadással fáradoztak az ünnepély 
sikere érdekében.

A gyermekek énekkara a maga 
nemében páratlan produkciót nyúj
tott. Major J. Gyulának »A te 
sátraid* ciraü nehéz darabját adták 
elő zenekarkisérettel, olyan precizi
tással és komoly átérzéssel, amilyet 
egy elemi iskolai énekkartól nem 
vártunk volna. Ez is a Gottlieb ta
nító szakavatottságát és buzgulmát 
dicséri.

Az ünnepély befejezéséül Lö- 
winger Ilelén búcsúbeszédet mon
dott. majd Szabó .Jakab igazgatói

köszönte meg a tiszteletére rende
zett kedves ünnepélyt és búcsúzott 
el meleg szavakkal.

Este »S órakor a Magyar Király 
szálloda nagytermében

tarsasvacsora
volt, amelyen mintegy százhuszan 
vettek részt a búcsúzó igazgató 
tisztelői. Az iskolaszék nevében dr. 
Ligeti József üdvözölte az ünne
peltet, a tantestület nevében pedig 
Wiener József mondott hosszabb 
beszédet. A volt tanítványok nevében 
Lánczy Aladár bucsuztata el a távozó 
igazgatót. Beszédet mondtak azon
kívül Kertész Ödön dr. Betteiheira 
Jakab, Widder Gyula. dr. Klein 
Károly. Witt József és Némethy 
Bertalan. A sajtó nevében dr. Kár- 
páthy László üdvözölte Szabó Ja 
kabot, Vacsora után a fiatalság 
táncra perdüli és az egybegyűltek 
még sokáig együtt maradtak kelle
mes, derült hangulatban.

Öngyilkosság
a hálószobában.

A szerelem újabb áldozata.
Látogatás a k ó rh á zb a n . A z  é letunt fiata l

e m b e r a halálla l v ívó d ik .

Ma reggel már a kora hajnali 
órákban az a szenzációs hir íutot 
ta be a várost, hogy egy 19 éves 
fiatal ember, Groszmann Zoltán, 
szerelmi bánatában öngyilkossá
got követett el.

A boldogtalan Fehér Dezső 
és Tóth Annuska porladozó te
temei még jóformán ki sem hűl
tek, végzetes cselekedetük még 
ma is közbeszéd és közrészvét 
tárgyat képezi, — és ime, már 
megint a boldogtalan szerelemnek 
egy fiatal áldozata fekszik 
kórágyon, átlőtt halántékkal ví
vódva a halállal.

Eléggé szomorú jelenség, hogy 
az életuntság éppen a hatalság 
divatos nyavalyája kezd lenni, s 
azok emelik magukra a gyilkos 
fegyvert, akiknek még sok várni 
valójuk lenne az élettől, amely 
még a legárvább, legelhagyatot- 
tabb emberek számára is tarto
gat legalább egy pár kellemes, 
boldog órát, amelyért érdemes 
élni.

Ez a fiatal ember is pályája 
kezdetén állott még, mint Fehér 
Dezső. A szülei háznál élt, ko
moly gondjai, viharos életküz
delmei még nem igen lehettek, 
legalább is nem olyanok, ame
lyek indokolttá tennék a halál 
keresését. Valósággal pszicholó
giai rejtély az ilyen gyerekek 
öngyilkossága, ameljnek magya
rázatát legteljebb a rémregények 
olvasásában és a mozidrámák 
káros hatásában kereshetjük.

Meg aztán : a példa vonz. A 
múltkor az öng)ilkos szerelmes 
párt több ezerre menő néptömeg 
kisérte ki. Óriási részvét mellett 
helyezték közös sirba a szerel
meseket, s szem nem maradt 
szárazon a temetés alkalmával.

Mindez oly poétikus, oly han.í

gulatos, oly megindító, hogy nem 
1 csoda, ha szenzibilis lelkű, érzé- 
kény kedélyű fiatalok szivében 
tulerős visszhangot kelt és ilyen 
szomorú megtévelyedésekre vezet. 

; Evekkel ezelőtt egy újhelyi leány 
szerelmi bánatában gyufaoldatot 

| ivott. Es attól kezdve jó hosszú 
! ideig divat volt, hogy az újhelyi 
| lányok szerelmi bánatukat gyula- 
oldattal gyógyitgatták. Az élet
untság nyavalyája is ragadós, s 
az iljuság helyes nevelése, testi 
és lelki erejenek megfelelő ápo
lása és fejlesztése az egyedüli 
ut arra, hogy ezt a modern mé
telyt kiirtsuk az ifjúságból.

*

A szomorú esetről részletes tu
dósításunk alrtbb következik :

Halantekon lőtte mugat
tuu reggel ö óra lajban Grossruanu 
Zoltán 19 éves szubósegéd, Gross- 
mann Gábor női szabó fia, szülőiünk 
Wekerteléri lakásán. A fiatal em
ber egy szobában hált az öccsével, 
Grossmann Károllyal, aki a végze
tes tett elkövetésekor inég aludt.

Grossruann Zoitáu az ágyban 
fekve emelte magára a fegyvert, 
egy hatlövetű kis zsebrevolvert. 
Csak egy lövést tehetett, mert a re
volvert az első lövés után elvették 
tőle. Súlyos sérülésével azonnal a 
kórházba száliitották.

A kórházban.
Keggel 8 órakor a rendőrség 

eg)ik tisztviselője az Erzsébet köz- 
kórházba ment, hogy — ha lehet ■— 

életunt fiatalembert kihallgat
hassa. Vele ment a Felsomag)ár- 
országi Hirap tudósítója is.

Grossrasnn Zoltán az ö2-es szá
mú kórteremben fekszik, bekötözött 
fejjel, sápadtan, lehunyt szemmel 
Amikor hozzáléptüuk, azt hittük 
hogy alszik.

Gyenge hangon, nehezen felel 
a hozzáintézett kérdésekre. A rend- 
órtisztviselő kérdéseire elmondja, 
hogy l jhelybeu született. 19 éves, 
női szabó, az apjánál van alkalma
zásban. Tettét életuntságból követte 
el, mert l jhelybeu nem tudott bol- 
gulni.

Szerelmi bánat .J
A városban az a hir vau elter

jedve, hogy Grossmann Zoltán, aki 
izr. vallásu reménytelenül szerelmes 
egy keresztény leányba. Állítólag a 
vallási: ülürabség miatt nem közeled
hetett a leányhoz, s azért követte 
volna el tettét.

Kérdést intéztünk erre vonat
kozólag a sebesült fiatalemberhez, 
aki azonban tagadja, hogy szerelmi 
bánatában akart volna öngyilkos 
lenni.

Meguntam az életemet, mert 
Ujhelybe nem tudok boldogulni. — 
Ez az egész, amit ki lehetett belőle 
venni, de tettének közvetlen okairól 
nem akar közelebbi felvilágosítást 
adni.

Dr Moskovits Vilmos
orvos, aki korán reggel a sebesült
nek az első segélyt nyújtotta és 
akit ebben az ügyben felkerestünk, 
tudósítónk előtt a következő kije
lentést tette :

— Az első impresszióm az volt 
hogy a fiú még megmenthető. Mint 
hogy azonban láttam, hogy a s»?be- 
sülés életveszélyes, azonnal intéz
kedtem, hogy a fiút szá'iitsák 
kórházba.

— Grossmann Zoltánt a lövés 
teljesen elkábiiotta, de később ma
gához tért és vizet kért. A lövés a 
jobb halántékai érte, de hogy a 
golyó hol akadt meg azt momentán 
nem tudtam konstatálni. Tettének 
közelebbi körülményeiről felvilágosí
tással nem szolgálhatok.

A beteg rosszabbul van.
A kora délutáni órákban beszél

getést folytattunk dr. Kocsis kórházi 
alorvossal, aki a beteg állapotáról a 
következőket volt szives mondani 
nekünk :

Délelőtt infúzió állott be és 
erős orrvérzése volt Grossmann 
Zoltánnak. A beteg annyira gyenge, 
hogy uagyon kérdéses, vájjon meg
éri-e a holnapi napot. Műtétről ma 
szó sem lehet. A golyó eltávolítása 
határozottan^életveszélyes volna.

A pataki énekkar
h a n g ve rse n yk ö ru tja . 

A z  ú jh elyi b e m u ta tk o zá s
Szép és sokatigérő tervet fog a 

jövő hónapban megvalósítani a sá
rospataki főiskolai énekkar. A tér 
mószeti szépségekben oly gazdag Er
dély nevezetességeinek megtekint-* 
sere Bathó János főiskolai ének- és 
zenetanár vezetése mellett tanul
mányi kirándulást rendez, melylyei 
kapcsolatban Erdély csaknem min
den nagyobb városában s híresebb 
fürdőhelyén nagy hangversenyt tari.

A hangversenyek művészi nívó
ját az énekkar évszázados múltja s 
hagyománnyá vált híressége is biz
tosítja. A legszebb reményekre jo
gosít az a számtalan elismerő kri
tika, amelyben a pár év óta szo
kásba vett felsőrnagyarorszagi hang
versenyei alkalmával részesült az 
énekkar.

A terv szerint a következő 
erdélyi városokban és fürdőhelyeken
fog vendégszerepelni a pataki 
énekkar : Kolozsvár, Torda, Maros- 
vásárhely, Borszék, Csíkszereda, 
Tusnád, Kézdivásárhely, Alsócser- 
náton, Kovászna, Gyulafalva, Sep- 
sissentgyörgy, Brassó, Piskitelep, 
Szováta.

Mielőtt a vállalkozó szellemű 
ifjú csapat útnak iudulna, előbb két 
bemutató hangversenyt fog rendezni 
az egyiket Sárospatakon, a másikat 
UjheJyben. A pataki hangversenyt 
junius 28-án tartják meg, hozzánk 
pedig Ujhelybe juÜus 2-án jönnek 
bemut atkozni.

Érdeklődéssel nézünk a sokat 
ígérő vállalkozás elé és reméljük, 
hogy a fiatal gárda erdélyi kőrút
jából sok dicsőséget fog hazahozui, 
az énekkar régi jó hírnevének 
öregbítésére.

A kloroformos 
betörő.

To lv a jlá s  a 
h á ló szo b á b a n .

Szenzációs betörés Ugye fog- 
lalkoztatja az újhelyi rendőrséget.  
Nem a betörésből eredő kár 
nagysága teszi az ügyet nagy- 
lontosságuvá, mert hiszen a be
törő mindössze egy arany órát 
és láncot, meg 5 kor. készpénzt 
vitt el, mivelhogy több nem esett 
a keze ügyébe. Hanem a betörés 
körülményei, a betörő rafinériája 
és ügyessége igen valószínűvé 
teszik, hogy a betörést nem va
lami közönséges tolvaj követte 
el, hanem valami nagyobbstilü, 
nagyobb kaliberű betörő, akinek 
kinyomozása és letartóztatása alig
hanem szenzációs eredménynyel 
fog járni.

Tegnap éjféltájban történt, 
hogy a külső Rákóczi-utcán levó 
Piknla-féle ház egyik lakójához, 
Liszek Béla gyártelepi műszaki 
hivatalnokhoz álkulccsal betörtek, 
A Detörő kényelmesen végigsétált 
a több szobából álló lakáson, és 
a hálószobából, az ágy mellett 
levő éjjeli szekrényről elvitt egy 
lérfi aranyórát és aranyláncot, 
továbbá egy kis pénztárcából 5 
korona készpénzt.

A háziak ott aludtak a háló
szobában, de egyikük sem éb- 
redt fel, dacára annak, hogy a 
betörő a közvetlen közelükben 
„dolgozott". Másnap azonban he
ves tőfájásra ébredtek, ami való
színűvé teszi, hogy a betörő va
lami altatószerrel, alighanem kló- 
lormmal elkábitotta őket.

Mielőtt a betörő a házba be 
hatolt volna, előzőleg a háztulaj
donosnak az udvaron tartózkodó 
két kutyáját megmérgezte. Ez az 
előkészület is mutatja, hogy nem 
valami alkalmi tolvaj, hanem egy 
kitanult, nagyobbstilü betörő kö
vethette el a tettet.

Pikula háztulajdonos felébredt 
a zajra, amikor a betörő a ke
rítésen keresztül távozott. Elő
adása szerint 25—26 éves fiatal
ember lehet a betötő, aki fehér 
tennisz-sapkát, fehér nadrágot, 
fekete gallért és fehér cipőt vi
selt. Nagy fekete szeme, borot
vált és nyírott angol bajusza volt 
az illetőnek.

k
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Ma, f. hó 18-án reggel egy 
középnagyságú nő gyanús visel
kedése vonta magára a károsult , 
szomszédságában lakók figyelmét.! 
A fekete ruhába öltözött, sötét ; 
szinü selyemkendőt viselő nő, 
aki kezében fekete bőrtlskát 
hordott, ma reggel betért V a rg a • 
P. füszerüzletébe és anélkül, hogy 
valamit vásárolt volna, körülnézett 
és szó nélkül távozott. A nő ál 
litólag tőketerebesi lakos volna, j 
valószínűnek tartják, hogy a gya 
nus nő összeköttetésben áll a 
tettessel.

A rendőrség erélyesen nyo
moz.

Az újhelyi
állatvásárok.

I kiszabadítsák az országot súlyos | 
I helyzetéből, és megszabadítsák | 
elsősorban az átkos Tiszakor-! 
mány nemzelrontó működésétől | 

Fogjunk össze mi is, újhelyi 
függetlenségi polgárok, vegyünk 
ki részünket abból a nagy és 
nemes küzdelemből, amelyre a 
jó példát íüggetlcnségi képvise
lőink szolgáltatják.

A mi pártmozgalmaink helybeli 
központja a Függetlenségi Kör, 
amelynek Vörüs-ökörbeli uj he
lyisége kiválóan alkalmas aira, 
hogy ott napról napra összegyűl
jünk és eszméinket kicseréljük, 
terveinket megbeszéljük.

Találkozzunk ott mindennap,
[ váljon otthonunkká ez a kényel
mes helyiség, ahol a komoly 
tanácskozás mellett kellemes szó 
rakozást is találhatunk.

Múltkori számunkban hírül ad
tuk, hogy a város képviselőtestületé
nek legutóbbi közgyűlése Székely 
Elek helyettes polgármester javas
latára elhatározta, hogy az áüatfel- 
hajtásos hetivásárok fölemelése tár
gyában felír a ki reskt (leírni minisz
terhez olyan értelemben, hogy leg
alább is minden héten legyen Tj- 
hulyben állatvasár.

Kétségtelen, hogy l'jhely for
galmára nézve igen előnyös lenne, 
ha itt minden hóleu lehetne allut- 
vásart tartani. Azonban, amikor a 
helyettes polgariuestei ur javaslu 
tat megtette, V a l a m i  meglehetősen 
fontos körülményről megfeledkezett.

Vau ugyanis egy miniszteri 
rendelet, amelynek érteimében ilyen 
esetekben szükséges a harminc ki o- 
méternyi körzeten belül fekvő vá 
sártulajdonosokai, varosokat, közsé
geket megkérdezni, hogy niuos-e 
érdekeik ellen a vásárok felemelése 
és beleegyezésüket adjak-e az nyeli 
irányú kérelemhez é

Tudomásunk szeriut a környék
beli vasartartó küzség-k kozüi 
egyetlen egynek a véleményét sem 
kérték ki az újhelyi ahatvátaiok 
felemelésére vonatkozólag, s így 
igeu valószínű, hogy a minisztéri
umban a kere iuet „ad acata fogjak 

tenni.
Egy kissé több körültekintés 

nagyobb gondosság és megfelelőbb 
szakértelem kellene a városboldogi- 
tashoz, mint * milyennel a varos 
ezidcbzeriuli vezetősége rendelkezik.

Csak nem gondo ja a helyettes 
polgármester ur, hogy a környék
beli községek majd szó nélkül bele
egyeznek érdekeik ilyetén megrö
vidítésébe.

Magunk is igen ólujtandonak 
találjuk, hogy a varosunk forgalma 
minden lehető módon emeltessék, 
de az ilyen eltévesztett intézkedé
sekkel nem sokra megyüuk.

Ez az a nagy hűhóval hirdetett 
városb o'dogitás! Szakértelem kell 
ahhoz, uraim, tessék elhinni.

Polgártársak!
Napról napra újabb és meg- 

dübentőbb kormány panamák ke
rülnek nyilvánosságra. A munka
párt korrupciója immár végve
szélybe sodorta ezt a szerencsét- 
lan országot.

A függetlenségi pártok hatal
mas lelkesedéssel egyesültek, hogy

H Í R E K .

Kinevezés
miniszter Emg Jeuő kassai kir. fő 
ügyé.-zségi dijnokot a királyheliueci 
járásbírósághoz Írnokká nevezte ki.

A helybeli Chevra Kaoischa 
Izr. szentegv'i t f. hó 19-en csiiiör- 
tökön d. e. 9 órakor az i/r. kor a/ 
mgyteriu b n tisztújító közgyűlés 
tart.

Orvosi értekezlet. Érdek*.-, 
gyakorlati szempontból pedig érté
kes, tehát követésre máitó összjöve- 
te'ek tartavára határozta el magái 
a szerencsi járás orvosi kara, int- 
lyek elsejét múlt szombaloii, 7-én 
tartotta meg Dr. Erős János járási 
t. orvos elnöklete mellett. Az érte 
kezés tárgya a közegészségügy ba
jainak megbeszélése, ezeknek mi 
kénti orvoslása, s az idevonatkoz" 
miniszteri rendeletik tárgyalása 
sth. leend s évente legalább kétszer 
fog megtartatni. Az említett érte 
kéziét főtárgyát épen egy igen 
fontos iigy t. i a tubercu'osis elleni 
küzdelmet támogató legújabb bel
ügyminiszteri reudelelbeu foglaltak
nak megbeszélése képezte, melynek 
értelmében ezután uz ily lakáson 
fertőtlenítése épen ucy kötilezö 
leend. mint ez a többi t‘» rtöző be 
tegségckuél már ez id-ig is köte
lező volt.

Villámcsapás. A múlt heti 
nagy zivatar emberi életben is kar: 
tett. (iörbeszegen özv. Eisuer li. r 
nátnét ágyában érte a villám és 
agyon sújtotta, a mellette feküdt 
kis leány pedig csodalatosképen 
séhitetlen maradt. Érdekes, hogy s 
villám a nyitott kandallón at a 
kéménybe és onnan a szabadba 
jutott anélkül, hogy bár ui is meg
gyűlt volna tőle.

Fiaszakadt a fal Nagy ke
mencén egy régi lakóház lebontásá
nál rászakadt a fai egy munkásra, 
kinek fejbőrét a ozós/.oros érteimé- ; 
ben leszelte. A m ii /, sérültet a 
homounai kórházba szállították,

— Tréfából meylött fiú. Mező- 
laborcon múlt vasárnapon egy ser
dülő pá-ztorfiu az őrizetére bízót’ 
marhákra ügyelt. Időközben egy 
meglett legény érkezett od.i, ki 
minden előzmény avagy rossz szán
dék nélkül puszta tréfából rá irá
nyítottá pisztolyát és elsütötte. A 
golyó a pásztorfiu mellébe Itató’t és 
ott raegakudt. Állapota aggasztó.

— Felvetel az eperjesi tanító 
képzőbe. A tiszai ág. h. ev. egyház- 
kerület eperjesi kollégiumának ta
nítóképző intézetébe való felvételé
ért folyamodok Uedu'y Henrik püs
pökhöz intézett kérvényeiket a 
szükséges okmányokkal fe'szerelten 
lehetőleg f. hó 20-áig küldjék be a 
koll. tkepzü igazgatóságához Eper
jesre. ^Az igazgatóság szivts kész
séggel szolgál a szükséges felvilá
gosítással.

Hegedű es zonyoraoktaast
elvállal dr. Kárpáthy László (And
rás <y Utca 17). Értekezhetni délután 
5 és 0 óra között.

— A Quo vadis Sátoraljaújhelyben j
A|mozgofenykép-kk legbamuiatosahh ! 
pédányu, melyet több uralkodó is 
megtekintett, e hó 21. •» 22-én
kiről színre a városi mozgószinház- 
bán. E darab minden varosban óriá-i 
halast ért el. H hatalmas tuürol Dr. 
Sí bestyén Károly.llegelőkelűbbmükri- 
likusunk egyike többek között igv 
irt : »l :y tetszik, ezzel a két órás, 
hat felvonásos drámával forduló
ponthoz jutott el a mozgószinház 
eddig 1* szenzációs fej ödésrhen. A 1 
komoly és beszélő színpad részére ! 
meg vannak jelölve a a fejlődés 
halárai. A zárt színház színpadjának 
korlátolt a tere és már csak ezért is 
korlálo.t rajta a mozgás. Az átala
kulás hirtelensége elé gátat vet a 
. . ■ i k masszív mén v sóg« é t >rg

színpad a maga korrektoraival neiu 
segít ezen a kénytelen lassúságon. 
A mozgó diada másán íebirla mindez 
akadályokat. A szabadban készült 
le vételei lehetővé teszik, hogy egy
szerre ezrek mozogjanak a g«*p 
e ott. Sitnkievic regény ét a hozzá
értő szemében ,a roppant tömegek 
e.kes mozgatása teszi monumentá

lissá: Neró es pompázó udvara keni 
és tengeri Uuuepsegt iv*- . a kata
kombákban tuegbu.o keresztények 
gyülekezete, az égő K«nu-i !»»*■• e- 
ku.ljei és áldozatai, a Ci.eua .\L>\i- 
IUU:. óriás porondján küzdő g adui 
torok, besliuiiusok és az a hatalmas 
oieveti sövény,aiueíy a ja:ék szem- 
leletére szomjas nézők e r. ibői ve
rődik össze es kegyei ou ö-ztön-. ben 
lefelé fordított Ujjal adja meg u 
jelet az áldozatok «cgy ilkolasára. 
A képek csodalatos es tőkéidé* 
hűséggel mutatja!; ezek t a mozg il- 
makat. N.ro orgiája, a szép Poppaca 
Sabima irigy leltékenysége, Lygia- 
nak a keresztény szűznek, so* ne 
h-‘z próbatétele, a hüs'ges L’rsus 
utam küzdelme úrnője tisztaságúért, 
Kóma égése, Szent Péter megjele
nése a katakoiuharvban egy be ̂ y ü l  
hívek közt szinte hiánytalanul i Ö- 
veti a regény folyamat. Nemcsak a 
nagy tömegmozgások jutnak itt 
érvény re, hanem az intim, belső 
történések is. Vioicius szén vedelni' - 
nek buja lelluugolasa, a nyers ro
mai megtérése és iu> gu.-ztu i sze
relme, Pdromus Állóiéi es Eunik«• 
meghaló idllije egeszdl meglépő és 
váratlanul kitűnő szín* *zi abrazo.is- 
bau jelenik tueg esettben az ördön- 
gös sebességgel változó kopekben 
í>öl — barmi paradoxonnak tessék 
— a ngény mélyebb jelt nlősegt 
is teljéséül) épséggel va-ik ki a 
mozidrámuból, miül azokból a szín
müvekből es operaiul, amelyeket 
a „Quo vadis“-bol gyártottuk. A 
lueuöieszteudős gyerek is niegerii 
nyi van jules szinusz trcjat sboi és 
mozdulataiból cinikus Uhiloii áru á- 
sat, az artatlauui szenvedő keresz
tény vértanuk megdicsőülései, az 
uiigyiikossag cs/mejeveí verguiP 
Nero kínjait és a megváltó szent 
szelídséget, amellyel megállítja a 
Via appia messze huzodu tavjanak 
taviataban a menekű.ö tizein P- t. rt 
Egy percre nem érezzük profani- 
zaitnak az eszmei, aiueiybői a ha
talmas költemény kicsirazott. Tekin
tettel a rendkívüli érdeklődésre a 
jegyek előre vu.ó megváltását 
ajánljuk.

Olcsö
é t

Szegő Sándor áru
háza f o l y ó  hó 
1 5 - t ő l  kéz  dve
olcsó hetet

rendez.

Blouzok 
Pongyolák 
Selymek 
Kosztümök 
Japánok 
Gyermek

ruhák 
Felöltők 
Napernyők 
Harisnyák 
Keztyük 
Fűzök es 
Fehérne-

muek
még eddig nem lé
tezett olcsó árban

AZ OLCSÓ
Szerkesztő:

Dr K Á R P Á T H Y  L Á S Z L Ó

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

Kiadótulajdonos ;
L A N D E S M A N N  MIKSA

-------------------------------f. hó 15-én veszi
Magyar német gyorsírással b i rö köny-I

i velono állast keres Cím a kiadohi-j - ® -  I ®
vitaiban tart.
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JOHAN MARIA FARINA Gegenüber dem Rudolfsplatz
csakis ez a valódi

kölnivíz, kölniviz-pouder és kölnivíz-szappan.
Kapható drogériákban, gyógyszertárakban és illatszertárakban

N E  T E S S É K  E L F O G A D N I
Kölnivíz-szappant kölnivizet és poudert, ha nincsen rajta az eredeti és egyedül valódi, de sokszor után- 
zott JOHAN MARIA FARINA Gegenüber dem Rudolfsplatz Akkor nem kell elfogadni helytelen és után
zóit kölnivizet kölniviz-poudert és kölnivíz-szappant, ha az itt jelzett eredeti készítmény nem volna kap

ható az Oo lakhelyén, mert a világhírű cég magyarországi képviselete ;

HOLCZER EM IL ZOLTÁN, Budapest, V III k é r ,  Szigetvári u. 16 szám

egyszerű levelezőlapra azonnal válaszol és közli hol szerezhető bt* az eredeti minőség.

Eladó
S á to ra lja ú jh e ly  le g 
fo rga lm a sa b b  utcá
jáb a n  a

Rákóczi
utcában

a 4 8  és 3 5 -ik  szá m ú  
két h á z és e gy 5 0 — 6 0  
h o rd ó ra  va ló

ungvári pince.
B ő ve b b et

a k ia d ó h iva ta lb a n .
Kalctár : Hrabéczy Kálmán drogéria

Sátoraljaújhely. 9@Mae«GMWI3B@ Kastrup es Swetlik Fahrradfabrik fcger Böhmen-

Pacocreolln-PEARSON
kOlónlege* angol aaytgfeól .lóflktv*. az orv#«t tudomány 

által a ln t  erdahétáiu fertótlenltószer 
mindenütt t l lm e r v r

a je le n k t r  legm egbízhatóbb fe rtö tle n itije .
Szagositot! anyagok haasnáiata fortS tleaitésnél h a tá ly 

ta la n .
K é r d e z z ü k  a z  o r v o s t !

O r  N t u d f t r f c r  v t i é r t i r z a t r v o a
a CRBOLIN-PBAMON falíl ig j  ariUtkecik:

„Ei egy g t a i e i g l i d i s á g i  termét"
UV" MUdtnütt kapható' 'tPB 

Ódvakodjuak értéktelen utánzatoktól éskérjük 
kifejezettem

PACOLIN- 
PEARSON-t

Csak Pearson-féle készítményt használjunk: 
p a c o l i n  m e d o l  c r e c l i n

I kg K 1-So (ruh elleni szer) 100 gr 60 f. 1 kg K T 40
Mindenütt kitüntetve:

l'tóbbi kitüntetések Arany érem és tlszteletdij Turtn- 
bán, Drezdában. Brüssel. Rio de Janeirobin.

t _ a c s a k i s  ilyen ól- 
f  m ázott dobozakban.

Tejgazdaság felhagyása miatt 26 drb. tehén 1 bika 
és tejgazdasági eszközok

ff. hó 29-én d. u. 2 órakor
Makkoshotykán — vasútállomás Sárospatak — ön
kéntes árverésen eladatnak

Fried Ign á cz b é rlő n é l.

a

—  
Junius hó 2 1 -é n , szo m ba to n

k é t  e l ő a d á s
este fél 8  és fél 10 ó ra k o r

t
i

Junius hó 2 2 -é n , va sá rn a p

n é g y  e l ő a d á s
d .e . 10, d. u . fél 5 , este fél 8 s fél 10

Q

u
SIENKIEWICZ HENRIK világhírű regénye után készült mozgófény-

U

0 kép, melynek előállítása 4 évig tartott és 1 millió lírába került. 0

V T iz e z e r  szereplő ! V

A

D
A mozgófényképezés csodája!

A

D

1 A vásárnap d. e. rendes, a d. u. 50 százalékkal, az esti előadá- 1
sok 100 százalékkal ffelemelt helyárakkal.

S
Jegyek előre válthatók: GOJDICS NŐVÉREKNÉL. Telefonsz. 202.

Nyomatéit Laiarsman « fruMa és 'latsa kónwi u n  t 1 ^tfcraiiőijihelv.
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