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A ndrássy.
Irts Moskovitz Iván.

A képviselőház munkapárti el 
nöke kivezettette Andrássy Gyu
lát a magyar képviselőházból.

Ehhez a tényhez nem kell in
terpretáció.

A király! bölcsességének olda
lán Deák Ferencz és az idó'sebb 
Andrássy Gyula munkálkodtak 
1867-ben a modern Magyaror
szág létesítésén és az Osztrák- 
Magyar monarchia Európai pozí
ciójának megmentése körül.

A német szövetség megszűné
sének küzdelmeitől a berlini kon
gresszus sikeréig, dicsőségéig idő
sebb Andrássy Gyu a irányította 
a magyar állam, a monarchia po
litikáját.

A dualizmus Andrássy szel
lemének szülöttje volt.

Az állam területi egysége, a 
horvát kiegyezés, a felekezeti és 
nemzetiségi liberalizmus alapjai, 
— a keresztény egyházak gya
korlati egyenjogúsítása, — a zsi 
dók emancipációja, —  a népok
tatás és a törvénykezés Ügyének 
országos rendezése idősebb An
drássy Gyula kormányzatának ide
jében keletkeztek.

Politikai örökségét fia, ifjabb 
Andrássy Gyula g ró f  vette át

Évtizedek óta ott látjuk ó't 
mindig, minden ügyben, minden 
küzdelemben, a mely a magyar 
állam közjogi integritásáért, a 
magyar jogért, a magyar szabad- 
elvüségért, a magyar királyért és 
a monarchia hatalmi állásáért fo
lyik,

Tudása, írói és szónoki tehet
sége önzetlensége, tiszta jelleme, 
és politikai belátása az elsők kö
zé emelték volna akkor is, ha szü
letése nem tette volna 18t>7 mi
niszterelnökének és 1878 belügy
miniszterének fiává.

Es ezt az Andrássy Gyulát a 
képviselőkáz elnöke kivezettette 
a magyar parlament épületéből, 
le a kapuig, —  a térig, a melyen 
atyjának ércszobrát kevés év előtt 
avatta föl nemzeti kincsesé a 
király szava.

Ide jutott Magyarország, ide 
ju to tt a magyar állam parlament
je, a magyar országgyűlés törvé
nyes szabadsága — a magyar 
törvényhozók személyének sérthe 
tétlensége.

Idáig juttatta ezt a szegény 
országot a pártönkény, az erő
szak szenvedélye, a párthatalmi 
vágynak féktelen haragja.

Rendet csinálnak. Ezt hirdet
ték, a mikor először sértették

meg a parlament formai jogát, 
— ezt hirdették mostanáig, — 
és ez hirdetik most is, a mikor 
már saját tetteik bizonyilják, hogy 
a mit ők müveitek, a mit ők most 
folytatnak, nem rendcsinálás, de 
minden rendnek, minden állam
fenntartó tekintélynek lerombo
lása,

Ifj. Andrássy Gyula gróf poli
tikai pályájának, egész göröngyös 
utján — a király törvényes ha
talmának és az alkotmányos jo 
goknak védelme mellett, — a 
törvény tekintélyének, a jog ural
mának, a parlamenti élet rendjé
nek és az alkotmányos tényezők 
békés harmóniájának megmenté
séért harcolt.

Sohasem vakította el a párt
szenvedély, sohasem hajtotta a 
hatalmi vágy, sohasem lakott lel
kében önzés.

Mindig, még a saját pártjának 
politikai erdeke ellen is, — mér
sékletre, békés eszközökkel való, 
parlamenti küzködésre intette a 
saját pártját és az ő pártjával 
szövetségben álló, vagy az ő egyé
ni tekintélyének szavát meghall
gató többi pártokat.

A király és a monarchia vé
delmi és hatalmi érdekeit, a kül
politikának sokszor terhes igé
nyeit Hven szolgálta, saját nép
szerűségének, a saját közvetetlen 
politikai sikerének büszke felál
dozásával is.

Most ellenzéki társaival együtt 
ó' is bement a munkapárti több
ség önkényének hatalma alatt 
görnyedő parlamentbe, hogy ki 
vegye részét a sajtó, a szellemi 
élet, a kultúraterjesztés és a ci
vilizáció szabadságjogáért vívott 
küzdelemből.

Bement és komoly tárgyi ér
veléssel küzdött ennek a közsza
badságnak megmentéséért. Rámu
tatott a kormánypárt túlzásaira, 
rámutatott a helytelen politika 
veszélyeire, rámutatott a nyilvá
nos élet erkölcsének hibáiia — 
és védelmébe vette — Tisza 
gróffal szemben a férfiút a ki 
nagy kockáztatás árán elsőnek vál
lalkozott a magyar közélet er
kölcsrendészetének munkájára.

Ez volt a bűne, — a bátor 
őszinte szó. a veszélyekre való 
figyelmeztetés, — és a Tisza ál
tal megtámadottnak védelmezése.

Ezekkel a bűnökkel vonta ma
gára a párthatalom viselőinek ha
ragját.

A házszabályokhoz Apponyi- 
nak és Rakovszkynak megadták 
a szót. Andrássytól megtagadta 
ezt a jogot a többség. Ez volt a 
konfliktus közvetetlen oka. Es igy 
történt, hogy a képviselőház el
nöke kivezettette a magyar par

lamentből az országnak egyik leg
nagyobb fiát, a magyar királynak 
egyik leghűségesebb hívét.

Andrássy Gyula nagyságát, 
Andrássy Gyula erősségét, az al
kotmányos jogokhoz, az ország 
érdekéhez való ragaszkodását, a 
királyhoz való hűségét nem ki
sebbíti az erős kéznek ez az uj 
intézkedése.

Nem Andrássyt, nem Andrássy 
nagyságát, meggyőződését, hűsé
gét sajnáljuk a történtek után — 
ezeket csorba nem érheti.

De sajnáljuk az országot, a 
melyben ilyen tények megtörtén
hetnek. A mikor a belső’ bajok 
és a külpolitikai helyzet egyaránt 
az erők tömörítését kivánják, a 
király és az ország szolgálatá
ban, akkor Tisza haragja és a több
ség hatalma eltávolítja a legerő
sebbek egyikét arról a helyről, a 
melyen állásánál fogva a királyt 
és az országot szolgálnia kellett 
és szolgálni is akarta.

A munkapárti többség mos
tani féktelen hatalma önkényben 
és erőszakban született 1912 ju 
nius 4-én.

Es a mi önkényben, jogsér
tésben és erőszakban született, 
többé nem válhatik egészséges, 
jogtisztelő politikai rendszerré, — 
mert a saját erőszakától nem tud 
menekülni.

A többségi hatalom viselői k i
vezettették a magyar parlamentből 
Andrássy Gyulát Es a kik András
syt a magyar parlamentből kive
zettették, nem viselhetik soká Ala- 
gyarországban a többségi hatalmat.

A pártönkénynek megnyilvá
nulását meg kellett értenie min 
denkinek. Megértették még a jám
bor, békés csendes polgárok is 
a kik rendszerint i.em törődnek 
a politikával. Megértette a kül
föld, meg kellett érteniük, a mo 
narchia nagy érdekét szolgálók
nak is, a kik Andrássyt e nagy 
érdekek legerősebb magyar baj 
nokának ismerik.

Megértették, — és Ítélni 
fognak a párthatalmi erőszak bű
nei fölött.

Előfizetőinkhez.
Felkérjük lapunk tisztelt elő

fizetőit, hogy a december végén 

lejárt előfizetési dijat lehetőleg 

postafordultával küldjék be,'nehogy 
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Megérkezett a
rendőrségi államsegély.

A vidéki rendőrségek fejleszté- 
sére szánt államsegélynek Ujhelyre 
eső részére nézve intézkedő belügy
miniszteri leirat tegnap leérkezett a 
városhoz. A kormány ezúttal 12,000 
koronát juttatott Ujhelynek, szemben 
a múlt évi 6000 koronával.

A rendőrségi államsegélyre vo
natkozó miniszteri leirat a követke
zőket tartalmazza.

A törvényhatósági joggal felru
házott, valamint a rendezett tanácsú 
városok rendőrségeinek fejlesztésére 
az 1914 évrö járó 2 millió koroná
ból engedélyezett államsegély két
szeres összegét vagyis Ujhely város 
részére 12,000 koronát engedélyez
tem és az illetékes magyar királyi 
adóhivatalnál utalványoztam.

Az ezúttal engedélyezett állam
segély felhasználását illetőleg, hiva
tali elődömnek e tárgyában múlt 
évben kiadott rendeletén változta
tást tenni nem kívánok.

A városok fejlesztéséről szóló 
1912 évi LVIII. t.-c. 30 szakasza 
szerint, a városi rendőrségek orszá
gos rendezéséről is két éven belül, 
vagyis az 1914 óv folyamán törvény- 
javaslat terjesztendő elő. Minthogy 
pedig az erre vonatkozó munkálatok 
tényleg folyamatban vannak, azok 
befejezése előtt nem találtam cél
szerűnek és indokoltnak a rendőrség 
fejlesztésére szolgáló államsegély ki
osztási ku’csa, valamint ennek ren
deltetése tekintetében ezúttal újabb 
rendelkezéseket tenni,

Ajánlom azoknak a városoknak, 
ahol az államsegély felosztására kü
lön intézkedés nem történt, a kö
vetkező sürgős természetű szükség
letek kielégítéséről való gondosko
dást és pedig :

a rendőrségnek és rendőrlegény* 
sóg illetményeinek lehető és a helyi 
viszonyok szerint, a rendőri szolgá
lat javítása érdekében indokoltnak 
jelentkező fokozatos emelését;

kifogástalan egyenruha és felsze
relésről való gondoskodást;

rendőrségi hivata’szolgai állások 
rendszeresítését, hogy ezáltal a rend
őrlegénység a hivatásával össze nem 
egyeztethető hivatalszolgai teendők 
ellátása alól mindenütt raeutesittes- 
sék ;

a hivatali helyiségekben telje
sített állandó éjjeli felügyelet díja
zásának a helyi viszonyok szerint 
való rendezését.

A rendszeres rendőroktatási oé- 
lókra szolgáló összeg felhasználása 
tekintetében külön fogok rendelkezni.

Azokban a városokban, ahol a 
rendőrség fejlesztése érdekében a 
felsorolt kivánatrafcknak már elég 
tétetett, a miniszter a közönségre
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bízza, hogy az államsegélyt a rend* 
őrség milyen irányú fejlesztésére és 
amennyiben ennek szüksége már 
nem forogna fenn, milyen egyéb 
célokra kívánja fordítani.

As államsegély — a miniszteri 
jóváhagyás bevárása nélkül — ki' 
osztható az elhatározott célra.

fi Kereskedelmi Kör
és a

JK eg y e í K a s z in ó
Mai számunkban adunk hirt az 

újhelyi Kereskedelmi Kör megala
kulásról, s ez aa örvendetes ese
mény késztet bennünket arra, hogy 
néhány szót ejtsünk városunk társa
dalmi életéről, különösen pedig a 
hosszú évek óta szomorúan pangó 
kaszinói életről.

A kereskedelmi kaszinó csaku
gyan régen érzett hiány pótlására 
van hivatva. Mert társadalmi életünk- 
ben olyan sajnálatos széthúzás, sze
paráció. klikk-rendszer uralkodik, 
amelynek káros hatása napról napra 
szembeszökőbb.

A legnagyobb mértékben indo
kolatlan, sőt egyenesen antikulturá- 
lis jelenség a társadalomnak ilyen 
széttagolása. Nevetségesen kicsinyes 
ssoeiális felfogásra vall az, hogy ná
lunk abból lehet következtetéseket 
levonni, hogy valakinek a cukrász 
dában, vagy pedig kávébázbau vau-e 
a törzsasztala. Egészséges társadalmi 
élet ilyen állapotok mellett nem is 
képzelhető.

Vau azután egy hosszú múlttal 
dicsekvő kaszinónk, — a Megyei 
Kasainó, — amelynek hivatása lett 
volna megteremteni és ápolni azt a 
társadalmi együttérzést, amely kávé
házi életünkből hiányzik. A Megyei 
Kaszinó azonban, — ezt sajnálattal 
vagyunk kénytelenek konstatálni, — 
nem áll hivatása magaslatán. Egy
általán nem felel meg azoknak az 
igényeknek, amelyeket a mai kor 
modern embere egy módéra kaszi 
nóval szemben támaszt, a minek 
azután az a következménye, hogy 
alig 15—20 ember jár a kaszinóba. 
Nem akarunk gáncsoskodni azokkal 
az igen tiszteletreméltó, méltán nagy
tekintélyű öreg urakkal szemben, 
akik a Kaszinó ügyeit vezetik, de 
annyi bisonyos, hogy a Kaszinó nem 
nyújtja sem azt a kényeimet, sem 
azt a társadalmi miliőt, melyhez a 
mai kor embere szokva van.

Legyen szabad remélnünk, 
hogy a Kereskedelmi Kör megala
kulása élénkitő hatással lesz a Me 
gyei Kaszinó életére is, ahova most 
má talán szintén be fog jutni egy 
kis modern szellem, egy kis egész
séges fejlődés.

Február hó 1-éu tartja közgyű
lését a Megyei Kaszinó. Talán lesz, 
aki szóvá teszi majd ezeket az al a
potokat, talán mégis csak sikerülni 
fog nyélbe ütni a Megyei Kaszinó 
régen óhajtott reformját. Mert mar 
igazán itt az ideje, hogy véget ér 
jen társadalmi életünk szomorú pan
gása.

Országos rabbigyiilés 
JYagymihályban.

Nagyraihályból Írják: Folyó hó 
20-án délután S órakor a helybeli 
izraelita hitközség tanácstermében 
tartotta a Magyar Rabbik Országos 
Sególyegyesülete első évi rendes 
közgyűlését, melyen Ehrnfeld Simon 
helybeli főrabbi elnökölt. A közgyü 
lésen ötvenhat orth. rabbi jelent meg. 
A helybeli izr. hitközség nevében 
Dr. Widder Márk hitközségi elnök 
üdvözölte a megjelenteket. A se
gélyegyesületet Ehrnfeld Simon fő
rabbi létesítette, célja a rabbik sza
mára egy nyugdíjalapnak létesítése.

Elnök indítványára az előmun
kálatok körül érdemeket szerzett. Dr. 
Widder Márk, Brünn Mór helybeli, 
Dr. Schiichter Jakab budapesti, Alex
ander Vilmos saujhelyi és Scharraau 
Simon kassai lakosokat tiszteletbeli 
tagokká választották.

Délután 5 órakor ós folytatóla
gosan inásuap 21-én délelőtt ugyan 
e helyütt a Szepes, Sáros, Abauj, 
Borsod, Gomör ós Zemplén várme
gyékre kiterjedő „Machazikeh Ha
dasz" (hittámogatók) egyletének kép
viselőtestülete tartotta ülését, melyen 
az elnöki tisztet Ehrnfeld Simon, az 
előadói tisztet pedig az egylet ügy- 
vezető-alelnöke Fischer Béla eperjesi 
főrabbi töltötte be.

Elnök indítványára Őfelségéhez 
a kabinetiroda utján hódoló távirat 
küldetett. Táviratilag üdvözölték az 
orth. központi irodát és az egyletnek 
betegség miatt távolmaradt elnökét, 
a hauusfalvai főrabbit. E gyűlésen 
a zsidó hitéletben előforduló többrend
beli kérdés került tárgyalásra. Fon
tosabb dolog a “jesiva alap" kérdésé 
volt. Az egyletnek ugyanis — alap
szabályai szériát — egyik főcélja a 
jesivákban, rabbiiskolákban tanuló 
szegőnysorsuakuak támogatása. Tud- 
valvo dolog pedig, hogy a talmu- 
dot tauuló ifjak leguagyobb része 
szegény szülőx, leginkább hitközségi 
alkalmazottak gyermekei, kik az 
egyes jesivákban nélkülözéseknek 
vaunak kitéve. Ezeu nyomor enyhí
tésére szolgálna ez alap, melynek 
gyarapítására felkóretnek az egylet 
működése terüietéü levő orth. izr. 
hitközségek, hogy ezen célra minden 
adófizető tagjuktól évente egy ko
ronát szedjenek be. A tárgysorozat 
másik fontos pontjaként szerepelt a 
felekezeti anyakünyvvezetós ügye.

A gyűlések végével a helybeli 
izr. hitközségnek vendégszeretőért 
elnöknek pedig a pártatlan szép ve
zetéséért köszönetét szavazatott.

Kedden este küzvacsora volt, 
melynek költségeit a helybeli izr. 
hitközség viselte. Vacsora alatt több 
pohárköszöntő hagzott el és az 
elsőt Dr. Widder Márk hitközségi 
elnök Őfelsége a királyra mondotta. 
A nagyhatású szép beszédet a jelen
levők állva hallgatták végig és 
Őfelségét lelkesen éljenezték.

Megalakult 
az ufhelyi

Kereskedelmi Kör
Múlt számunkban ismertettük a 

Kereskedelmi Kör létesítésének esz
méjét, amely a Kereskedelmi Társu
lat kebeléből indult ki és amely vá
rosunk társadalmi életére nézve ki
váló fontossággal bir. Behatóan mél
tattuk azt a nagy és szép hivatást, 
amelyet az uj kasziuó van hivatva 
betölteni, azért most csupán regisz
tráljuk az örvendetes tényt, hogy a 
Kereskedelmi Kör a múlt vasárna
pon már meg is alakult.

Az előkészítő-bizottság arra a 
helyes gondolatra jött, hogy az 
Osztrák-Magyar Bank helybeli el
nökét, Lányi Jenőt állítsa a Kör 
élére. Lányi Jenő itteni rövid mű
ködése alatt tárgyilagos, igazságos 
munkálkodásával az egész várme
gyében nemcsak tiszteletet, de hu
mánus, eraberbaráti eljárásával álta 
íános szeretotet is vívott ki magá
nak. A szerencsés jelöléshez a köz
gyűlés egyhangú lelkesedéssel hoz
zájárult.

Úgy az elfogadott alapszabá
lyok, mint a meg választott elnök
ség és tiszti karban feltétlen garan- 
tiat látunk arra nézve, hogy a kör 
hivatásának mindeu tekintetben meg 
is fog felelni. Az egyhangúlag tör
tént választás utján raegválasztat- 
tak : diszelnökké Lövy Adoif keresk. 
tanácsos, elnökké Lányi Jenő o. m. 
b. főnök, ügyvezető alelnökkó Grüu- 
bautn Simon keresk. társ. elnök, al- 
elnökké Kincsessy Péter, Zinner 
Adolf. Ezenkívül választva lett tit
kár, ügyész, háznagy, pénztáros, 
ellenőr, 5 számvizsgáló és 30 tagú 
választmány.

s z í n h á z .

A  Utók.
A szezon végéhez közeledik már, 

d-í azért egymást érik még most is 
a bemutatók. Szombatén „a titok" 
c. sziuraü került bemutatóra — és 
el kell ismernünk — kitűnő előadás
ban. A szereplők valamennyien el
sőrangút nyújtottak. L. Zikó Ilma 
— mint mindig — ezúttal is jól át 
értette szerepét ós minden szavából 
kitűnt, hogy átérzi azt, amit játszik. 
Mészáros Aranka is hü maradt ön
magához ós újabb sikerrel gazdagi 
tóttá eddigi művészi eredményeit. 
Lugosi Jenő, Réthely Ödön ós Sza- 
lay Mihály mindenben méltó part
nerei voltak a női szereplőknek és 
derekas munkájukkal gyakrau ra
gadták tapsra a közönséget.

Hónapos szoba.
Vasárnap este a „Hónapos szo

ba" c. énekes vígjátékot mutatta 
be a társulat. A darabról magáról 
kevés jót mondhatunk ugyan, de az 
előadásról csak a legteljesebb di
cséret hangjáu emlékezhetünk meg. 
A társulat nőtagjai közül L. Zikó 
Ilma és Kelen Rózsi játszottak, ért

hető tehát, hogy az előadása legna
gyobb siker jegyében folyt le. Mind
ketten kedvencei a közönségnek, 
amely természetesen nem sajnálja 
tólük a tapsokat. Szép sikere volt 
Nemes Bellának is, aki egy szobalány 
szerepében bizonyította be újból, 
hogy értékes tagja a társulatnak. 
A férfiak közül Lugosi Jenőnek és 
Ligeti Lajosnak voltak jól megér
demelt sikereik, amelyeket gyakori 
tapsokkal ismert el a kevés számban 
megjelent közönség.

IIj földesur.
Kedden este az „Uj földesur" 

bemutatójára knrült sor. A darab 
híre szép számban vonzott közönsé
get. A darabról a fővárosi sajtó már 
elmondta hivatott szakértők vélemé
nyét. Ezért ez alkalommal nem is 
bocsátkozunk a darab birálatába. 
Csupán az előadással kívánunk fog
lalkozni, még pedig a legteljesebb 
elismerés hangján, mert a kedd esti 
bemutató a szezon legjobb előadá
sai közé tartozott. Az előadásnak 
különösebb jelentőséget kölcsönzött, 
hogy az öreg Ankerschmiedt szere
pét Mezey Kálmán játszotta. Mezey 
direktor ezúttal is a régi, kiváló szí
nésznek bizonyult, aki alapos gon
dossággal játsza meg minden szere
pét. L. Zikó Ilma, Mészáros Aranka, 
Kelen Rózsi, Lugosi Jenő, Ligeti 
Lajos, Réthely Ödön, Szerdahelyi 
Lajos és Szalay Antal mind első
rangút nyújtottak ós értékes kvali
tásaikkal sikerre vitték az előadást, 
ő Mondanunk sem kell talán, hogy 
a közönség sokat és lelkesen tapsolt.

* Kik szerződtek el a Mezey tár
sulatától ? Még a színházi esztendő 
közepén sem tartunk ós már is meg
kezdődtek a jövő évre való szerződ
tetések. A nagyobb színházak di
rektorai már most igyekeznek le
kötni maguknak a vidék elsőrangú 
erőit. Mezey Kálmán társulatának 
már két tagját szerződtették el el
sőrangú vidéki színházak. Kelen Ró
zsit Madasy József a szabadkai szín
ház igazgatója szerződtette énekes
nőnek. Hisszük, hogy a szabadkai 
közönség ép oly hamar meg fogja 
szeretni ezt a széphangu, értékes 
kvalitásokkal rendelkező színésznőt, 
mint az újhelyi, — A másik elszer
ződött tagja a Mezey társulatának 
Nemes Bella, aki ma a vidék legki
válóbb táncosnőinek egyike. Öt Fa- 
ragó Ödön kötötte le a kassai Nem
zeti színház számára. Mindkételszer
ződött művésznőben értékes, nehe
zen pótolható erőt vészit a Mezey 
társulata.

* Shakezpeare-kultusz a ,színház
ban. Nem,—nem a nagy Shakespeare
darabjairól van szó, hanem egy ot
romba szokásról, amely a Shakes
peare idejében volt divatban, most 
pedig Ujhelyben kezd újra szokás 
sá válni. Akkoriban csonttal, tojás
sal, miegymással hajigálták meg a 
színészeket, — náluuk pedig mosta
nában narancsot és cukorkát dobál
nak a színpadra, avval a nyilván
való célzattal, hogy a színészek fe
jét, orrát eltalálják, ami néha sze
rencsésen sikerül is. Eleinte csak a 
földazint közönségének egynémely
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tagja engedte meg magának est a 
finom virtust, de most már a kar 
zatról valóságos uaranoszápor szo
kott a színpadra hullni. Valódi, ha
misítatlan újhelyi ku',tor-tünet.

H Í R E K .

A i  Élat . .
Szomorú téli esto. A hideg fáj

dalmasan rág bole a húsúnkba, A vil
lanylámpák, mint valami apró mécsek 
pislognak a sötét utcákon. Kihalt az 
egész város, Szomorú ^émaság Ul a 
házak falain. Sohol sommi élet, és ha 
a kávéházból nem szűrődnék ki egy 
kis világosság, egy kis zaj. úgy éreznó 
magát az ember obbon a szomorú vá
rosban, mintha a temetőt járná.

A kávóház az, amely egy kis éle
tet ad az éjféli nómas ágnak. A kávé- 
házban még lehet valami életet ta
lálni. Ott még akad néha mulató om- 
bér, de ezt a m ulatástjs csak a fáj
dalom, az elkeseredés váltja ki. Ha 
néha vidám nótába kezd a Kassai La
jos vonója, ki-kiszalad ogy-egy kur- 
jantás a borral, pezsgővel öblögetett 

torkokból, dejm  szomorúra fordul a 
nóta, e sak. könnyeket, fájdalmas, ke
serű arcokat lát az ember a cifra 
tükrös kávőbáaban is.

De sok fájdalmamat sirtam el én 
is ebben a füstös levegőjű teremben. 
Ha erőt ve t t  rajtam a koserüség, min
dig a kávóház zöld plüssös foteljeiben 
kerestem vigasztalást, Ott, ahol ma 
egy zöld szemű bánatos asszony gon
dol vissza a múltra. Ott koseregtom 
én is, És ott szökik ki a könny annak 
a bánatos asszonynak a szemeiből is, 
mikor rózendit a cigány Sas Náczi 
szomorú nótájára: t Ha majd egyszer a 
síromon , . .*

Úgy látszik szomorú, fájdalmas 
emlékek fűzik ezt a szomorú arcú 
asszonyt ahhoz a nótához, Úgy hiszem, 
hogy szebb, boldogabb idők emlékűi 
élednek fel lolkében esőkre a meló
diákra. Azok az idők, amikor lelkében 
még égtek az első sierelem perzselő 
lángjai, amikor még nem ösmorio azt 
az életet, amely kemény' ostorral su
hint végig minden boldog érzésen, 
minden örömteli percen és fájóan saj
gó sebeket vág a gyönyörrel telített 
szivén.

Az Élet, a kínokkal, szenvedések
kel telt élet sir le arról az arcról, amely 
még nem is oly régen csak vidámsá
got tükrözött vissza. Fájdalmas köny- 
nysk peregnek azokból a szemekből, 
amelyeket ón csak mosolygónak is
mertem, Erőt vesz rajtam is a szomo
rúság. Együtt búsulok, együtt köny- 
nyezem azzal a szomorúvá vált a6z- 
Monnyal. És ahogy végig siklanak a 
bús magyar melódiák a fülem inollett, 
undor fog el engem is az iránt az 
Élet iránt, amely ogy vidámságra, 
örömre, boldogságra hivatott asszonyt 
ilyen szomorúvá, ilyin bánatossá tu
dott formálni. “  1.

— Halálozás. Súlyos veszteség 
érte a sátoraljaújhelyi izraelita anya- 
hitközséget. Laudesraann Jakab, aki 
85 évig volt a hitközség kitűnő tiszt
viselője, a múlt szombaton estefelé 
hirtelen rosizul lett ós pár pillanat 
alatt kÍ8zenvedett. A szombat es
teli istentiszteleten még részt vett, 
de alighogy hazatért, heves rosszul- 
létről panaszkodott és hirtelen sziv- 
szólhüdós érte. A szive ölte meg azt 
az embert, aki egész életében csupa 
szív volt. Laodesmann Jakab szim 
patikus egyéniségével, jólelküségé- 
vei, rokonszenves! jellemével osztat i
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lan szoretetet ós megbecsülést vívott 
ki magának. Legfőbb törekvése min
dig a hitközségi béke előmozdítása 
volt. Halála városszerte mély meg
döbbenést és igazi róizvótet keltett. 
Az elhunytat f. hó 25 ón, vasárnap 
temették az izr. hitközség nagytem
plomából a közönség óriási és őszin 
te részvéte mellett.

— A „Kazinczy Kör“, mely úgy 
szólván társadalmunk egyedüli ku1- 
turális mozgató eleme ez évben 
ugyancsak április tevékenységet, fejt 
ki legközelebb szombaton e hó 31-én 
újabb estélyt rendez, mely tekintve 
a műsor érdekes számait, méltán fog 
sorakozni űz e őző estélyek szép si
keréhez. Ez estélyen közreműködnek: 
Pintér Heión k. a. szavalattal, to 
vábbá dr. Jákó-val Székely Lajos és 
Izsépy Tihamér zongora kísérete 
mellett bájosnál-bájosabb da'okat 
fognak előadni. Két számmal szere
pel Kolozs Richard továbbá Kiss Ist
ván, kik Faust fantáziáját s Erkel 
Huuyady nyitányát adják elő Ko
vács Dezső ós Kíecskó Béia zongora 
kíséretével és egy kedves tündérme
sét olvas föl Matolay Viktor, mely
nek tárgya egy szerencsi rege. 0  y 
szép, oly kedvesnek Ígérkezik ez 
estély, hogy előreláthatólag teljesen 
megtelik a nagy terem Úgy hallot
tuk, hogy az estély utáu a megye
házán esetleg Etheá estély lesz, rae 
lyet a fiatalság rendez s igy a Ka
zinczy Kör nem csak a kulturális 
céljának felel meg, de alkalmat ad 
arra, hogy ebben a városunkban egy 
hangú farsangi életbe egy kis vi
dámságot s szórakozást varázsolt be. 
Tagoknak ez estély díjtalan, nutu 
tagok 1 korona belépő dijat fizetnek.

— Eljegyzés. Deutsch Dezső Bu
dapestről eljegyezte id Deutsh Si
mon leányát Irént.

Egy bankfőnök,
az Osztrák-Magyar Bank debre
ceni fiókjának főnöke körlevelet 
intézett a baukfiókhoz.

A baukfönök — Írja — úgy 
tapasztalja, hogy dacára annak 
hogy az osztrák-magyar bank 
már leszállította a kamatlábat, a 
pénzintézetek nem vonták le a 
konzekvenciákat és a megjavult 
viszonyok dacára is, éppen olyan 
magas kamatokat számítanak, 
Figye mezteti a fonott a banko
kat, hogy ez az eljárásuk a sú
lyos gazdasági válságba jutott 
feleket meuyoraoritja. íme igy 
beszól ésgondolkozik az Osztrák- 
Magyar Bank egyik legaagyobb 
fiókjának főnöke s most tessék 
elképzelni, hogy micsoda határ- 
ta'an visszaéléseket követhetnek 
el egyes vidéki bankok az em
berek exisztentiájának, létezésé
nek, sőt létérdekének rovására, 
ha mar egy bankfőnök ilyen le
vél irasrá határozza el magát. 
Nem, ezt szinte el sem lehet 
képzelni ós jobb reá nem gon
dolni, hogy mennyi verejték, 
bűn, gond, átok 8 talán vér ta
pad ezekhez a ka ózgarázdálko- 
dásokhoz.

Címzés nélkül is szól ez szá 
mos vidéki banknak ahol tudo
mást vesznek arról, hogy az 
Osztrák Magyar Bank egy fái 
peroenttel már leszállította a 
rátáját, sőt a múlt heti főtanács- 
gyűlésen újból is leszáílitottamég 
egy félpercenttel.

Nem veszuek tudomást róla 
és dolgoznak tüzzel-vassal egy 
újévi nyereség-számla javára.

A szegény ember pedig só
hajtozik, hogy minek is van a 
pénz —■ és ha már van, hát mi
ért — nincs?

— A Sárospataki Gazdasági Egye
sület e hó 18-án Páger Artúr elnök
lete alatt rendes gyűlést tartott, me
lyen az ujonuan a lak ít egyesület 
alapszabályai targyaltattak le. — 
Ugyanakkor az Egyesület aláírási 
iveket bocsátott ki a gazdák között 
az állam által kiosztásra kerülő ga

bona-vetőmagnak kedvezményes ára
kon való megszereahetése iránt. Az 
egyesület tiszteletbeli tagjául ifj. dr. 
Molnár Viktor országgyűlési képvi
selőt, dr. Bessenyey Zénó helybeli 
főszolgabírót, Gruska Lijos pápai 
kamarás rom. kath. plébánost, Bálint 
Dezső ref. főeaperest, Fenczik Győző 
gör. kath. esperes-plébánost és Fis 
cher rülöp sárospataki főrabbit vá
lasztotta meg.

— Tisztujltás az Izr. leányegye- 
8Ületben. A helybeli izr. leányegye
sület legutóbbi közgyűlésen részle 
ges lisztujitás volt, melynek során 
elnökké választották Davidovits Edit- 
hot, alel nőkké Markovits Torkát, 
titkárrá Török Bertát ós ellenőrré 
Kleiu Honit.

— Müvészestóly Szerencsen. A
szerencsvid’ken izr. nő és leány
egylet alaptőkéje gyarapítására febr. 
hó 5 én Szerencsen a Nagyszállója 
összes termeiben tánccal egvbekü 
tölt müvészestólyt rendez. B lépti 
dij 3 korona, családjegy 6 korona. 
Kezdete este fél 9 órakor.

— A terebosl cukorgyár mulat
sága. A Felsőroagyarországi Czukor- 
gyar Részvény társaság (Tőketerebesi 
Cukorgyár) gazdasági tisztikara f. 
évi február hó 7-én zártkörű tánc- 
rauiatságot rendez a cukorgyári ka
szinó helyiségeiben.

— A városi daleyylet uj alapító- 
tagjai. A Sátoraljaújhelyi városi dal
egylet elnöksége ez utón is hálás 
köszönetét moud gróf Wallis Gyű 
iáné pápakovácsi, Dr. Holló Zoltán 
nagymihalyi, Dr. KáUay József nagy 
mihátyi, Dr. Fisch Jenő homonnai 
ós Dr. Ambrózy Ágoston sátoralja 
újhelyi lakosok, mint az egylet ala
pitó, illetve pártoló tagoku: beléptek 
s hogy a tagsági dijak befizetése ál
tal az egyletet céljának elérésében : 
a magyar nép és raiida'ok ápolása 
és terjesztése valamint társadalmunk 
ezek iráuti érdeklődésének ó'énkebbé 
tételében hathatós támogatásában 
részesíteni szívesek voltak.

— Razzia a piacon. Tegnap reg
gel a rendőrség razziát tartott a pi 
acon. Szigorúan megvizsgálták az 
eludisra szánt élelmiszereket, küiö- 
uösen a tej ós vajneraüket. Azokat 
az elárustókat és kofaasszouvokat, 
akiknek portékája közegészségügyi 
vagy köztisztasági szempontból ki
fogás alá esett, érzékeny büntetéssel 
sújtották. Az élelmiszerek megvizs
gálásában egyébként közreműködött 
a kassai vegykiséileti állomás egy 
hivatalos kiküldöttje is. Nagyraeny 
nyiségü gyanús élelmiszert elküld
ték Kassára a vegyi vizsgálat raeg- 
ejtése végett, Ma a kereskedőknél 
t»z üzlethelyiségekbe folytatták a 
razziát, s az máris kétségtelenül be
bizonyít, hogy a mézet nagyban 
hamisítják. Természetes méz helyett 
jórószben mU-méz kerül a forgalom 
ba, amely az egészségre többé-ke- 
vósbbó karos hatással van.

— A szinnai vicinális. Hétfőn 
reggel fél 9 órakor elindult Szinná- 
ról a vooat és rendes időben érke
zett Nagykemenozére. Alig hogy 
megállt, már is vissza f elé indult, 
árui gyakran megtörténik a tolatás 
miatt. Az utasok eleinte uyugodtau 
ü’.t^k helyeiken, de amidőn már j í- 
val túlhaladták a tolatási határt és 
a vonat még mindig folytatta hát- 
ramenésót, kíváncsian keresték te
kintetükkel a ka'auzt mely sohol 
sem volt látható és hiába találgat 
ták az önkéntelen viss?autazéy okát, 
mig újból Cirókahosszumezőre érkez
tek. Ott már tudomásul vették, hogy 
a mozdonyvezető be nem várta az 
indítási jelt és az összes vonatkísérő 
személyzet hátrahagyásával, elszál
lingózott. Utána sürgönyöztek tehát 
Nagy kemencére a szökevény vissza
szállítása iránt ami mégis történt és 
miután felvette a lemaradt vonat
vezetőt, kalauzt és fékezőktt írnak 
indult.

— Elveszett pénztároa. SchŐn-
va'd Jenő helybeli borkereskedő fo
lyó hó 18-án elvesztette pénztárcá
ját, melyben a következő értékek 
voltak: 1 drb. 400 korona papírpénz

100, 150, 20 és 10 koronás bankje" 
gyekből, azonkívül 1 drb. 200 koro
náról kiállított Eagel Adolf kiboosátó 
Hugid Benjámin elfogadó és Freokel 
Jakab forgaó aláírásokkal ellátott 
váltó és egy 580 koronáról kiállított 
és Engel, Frenkel bélyegzővel és 
írva Frenkel elfogadó aláírással el
látott váltó, továbbá egy 26 koro* 
koronáról Feller Mór elfogadói alá
írással elátott váltó. Az elveszett 
péuzt ós váltót megtalálója a törvé- 
vényes következmények terhe alatt 
szolgáltassa be a reudőrkavitányság- 
hoz.

— Halálos szerencsétlenség Bod- 
rogszerdahelyen. Maiilott Nándor bá
ró kőzúzójában e hó 24-én délután 
Kassay József 18 éves szőllőskei 
munkás csúszás közben leesett a kő
zúzó emelvényéről s oly szerencsét
lenül, hogy teljesen összezúzott test
tel, holtan szedték össze a zúzó mel
lett elterülő pályaudvaron.

— Lakodalomból hajtóvadászat. 
Siraió János bekecii gazda házasí
totta a fiát a héten. Hétfőn délben 
temették el a gazda testvérét. 8 arai
kor a temetőben megszűnt a kopor
sóra hulló fagyos regeknek dörőm- 
bölése, akkor a raenyasszonyos ház
nál megszólalt a rezesbanda. Dupla 
alkalom volt tehát kimutatni a ma
gyar virtust. Folyt is a mulatság 
reggelig, amikor végre meguuták 
a békességet s belekötöttek egymásba. 
Különösen egy Bacsó Tóth József 
nevű ember borsolta föl a többit 
olannyira, hogy a többiek, elsősor
ban Fetruska Imre, ásót, kapát, vas
villát kaptak s árkon bokrou keresz
tül valóságos hajtóvadászatot ren
deztek Tóth ellen, ki a mezőre rae- 
uekült. De hiába, mert a vadászok 
gyorsabbak voltak s úgy elagyabu- 
gyálták, hogy az orvosi látlelet sze
rűit sérüléseinek gyógyíására lega
lább 40 nap szükséges. Érdekes a 
dologban, hogy a lakodalom azért 
maradt mostanra, mert megelőzőleg 
az egyik Bunkó verekedés miatt szin
tén a hűvösön volt.

— Elfogott zsebtolvaj. Dub Her
mán lö éves marmarosszigeti bér- 
kocsissegéd ma reggel a sátoraijauj- 
lielyi vasúti állomás peronján Bene 
mihály Amerikából visszatérő nap
számos felsőkabátjának zsebéből 
kilopott 40 korouat. A tolvajt tetten- 
értek és a rendőrségre kísérték.

— Zongorabangolás. Szigeti A, 
a budapesti Conservatóriura vagy 
•zongoraaószitő es haugolója ujjólag 
Ujbeiybe érkezett, mey alkalom
mal mindennemű hangolást és javí
tást szakszerűen vállal. Meghívást 
vidékre is Szabó Pál könyvkeres
kedő fogad el.

— A tokaji járásban meg lesz a 
telefon. A kereskedelmi miniszter ér* 
lesitetie a kassai posta és távírda 
igazgatóságot, hogy Tolcsva, Erdő- 
üeuye, O.uszlisska, Bodrogkeresztur 
községeket közbasznalatu telefonál
lomásokkal látja el. Egyúttal Tokaj
üan köruyékbeii telefonközpont is 
létesül.

— Zongora ét hegedUtanitdit 

elvállal Dr. KárpáthykLát*Ió. Jelent

kezhetni a kiadóban.

Szerkesztő:
Dr. K A 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  Q.

Kiadótulajdonos :
LANDESMANN MIKSA

kitenni U n  is lim
könyvnyomdája, könyv- és 

papirkereskedése

Sátoraljaújhely.
Telefonszám 10.
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A „Felsömagyarországi Czukoripar R. T. Töketerebes", képviseletében
szárított répaszeletet és m elasse-t- (szörplé}
m éltányos napiárban ajánl é s  részletes felvilágosítással szolgál

N e u m a n  J e n ő  Sátoraljaújhely. Telefon: 17 ».
Ó H !  J A J ! Köhögés,

rekedtség
és elnyálkásodás ellen 

gyors és biztos hatásúak
EGGER

E 3 L JB IV  !

íüiiíii&M
V*gíojt 6E U  átkOEOtt 

köhögés.
Eggor m ellpasztfllái 

csakham ar m e g g y ó g y ítsa

az étvágyát nem roDt- 
ják és kitűnő izüek.

D o b o z a .  1 é :s  2  K ,  P r ó b a d o b o z  5 0  l i l l .
Kapható gyógytárakban és drogériákban.

Fő- és szétküldés1' raktár:
Dr. EGGER LEÓ és EGGER I. Bpest, VI. Révai-ö. 2.
Kapható : Sátoraljaújhely: Kádár Gyula, Kinesessy Péter. Widder Gyula

SyőgyBzertárakban, Hrabóczy Kálmán drogériában. Homonna: Fábián 
rnold, Pető Ernő. Kagymibály : Kronoviis Miksa, Káez Henrik, Telvay 
Imre, Sárospatak: Kóea Sándor. Sztropktís Dukai Tivadar. Tarozal I 

Toperczer A. gyógyszertárában.

L E G B I Z T O S A B B
a cs. és kir. kiz. szabadalmazott MALÁRTÍIK-fále

patkány irtó pogácsa
patkányok, egerek, vakondok elpusztítására. Próbadoboz 2 K. Háziálla
toknak nem ártalmas. Kapható gyógyszertárakban és drogériákban.

I f ta lá r ts ik  fiyörgy S á to ra ljaú jh e ly .

21/1 1913. vh. sz.
Árverési hirdetmény,

Alulírott bírósági végrehajtó az 
1881. évi LX. t.-c. 102. §-ai értel
mében ezennel közhírré teszi, hogy 
* bpesti'Y. kér. kir. járásbíróság 1918 
évi Sp. VI. 2218|2 számú végzése 
következtében dr. Rosenthal Henrik 
ügyvéd által képviselt *Guttraanu 
Ignáoz javára 124 kor. 89 fill. s jár. 
erejéig foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt és 1900 
koronára becsült következő ingósá
gok u. ra .: karton sephir stb, nyil
vános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a Királyhel- 
meci kir. járásbíróság 1913-ik évi V. 
13/1 számú végzése folytán 124 
kor. 89 fillér tőkekövetelés, ennek 
1913 évi november hó 10 napjától 
járó 5 százalék kamatai, és eddig 
összesen 78 kor. 98 fillérben biróilag 
már megállapított költségek erejéig 
Bólyben leendő magtartására 1914 
évi február hó 3-ik napjának d. u. 3 
érája határidőül kitüzetik és ah
hoz a venni szándékozók ezennel 
megjegyzéssel hivatna meg, hogy

az érintett ingóságok az 1881 évi 
LX. t.-c 107. és 108. §-ai értelmé
ben készpénzfizetés mellett, a leg
többet ígérőnek* szükség esetén 
beosáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő 
ingóságokat mások is le* és felül- 
foglaltatták és azokia kielégítési jo
got nyertek volna, ezen árverés az 
1881 évi t.-o. 120. §. értelmében 
ezek javára is elrendeltetik.

Királyhelnaeez 1914. évi jan. 17.

Udvarhelyi Béla, kir. bír. vhajtó.

3/1914.
Árverési hirdetményi kivonat.

Hajdás (Hangya) György vég 
rehajtatcinak Hajdás (Hangyt) Jó
zsef végrehajtást szenvedő ellen in
dított végrehajtási ügyében a tkvi 
hatóság utóajánlatra az újabb ár
verést 40 kor. tőkekövetelés és já
rulékai behajtása végett a Khelmeci 
kir. járá3hiróság területén levő 
B.-szente8Í községben fekvő Bod-

rogszen'esen 133 sz. betétben X. 1. 
1 -5  sor 1083, 1308, 1917, 2148 és 
2563 hrsz. a. foglalt és Hajdás 
(Hangya) József nős volt Tóth Er
zsébettel nevén álló külingatlanokra 
2., bszentesi 1337 betétben X. f  1 
sor 2727 hrszl a. foglalt és Hajdás 
(Hangya) József (nős volt Tóth Er
zsébettel) nevén álló küliugatlanra 
elrendelte.

Az árverést 1914. évi március 
hó 13-ik napján d. e. 9 órakor fog
ják megtartatni. Az árverés alá ke
rülő ingatlanok a kikiáltási árnál 
alacsonyabb árért nem adható el.

Az árverelni szándékozók kö
telesek bánatpénzt a kikiáltási ár 
százalékát készpénzben vagy az 1881 
LX. t.-c. 42 §-ában meghatározott 
árfolyammal számított óvadékképes 
órtékpapirosban a kiküldöttnél le
tenni, hogy a bánatpénznek előle- 
ges bírói letétbe helyezéséről kiállí
tott letéti elismervényt a kiküldött
nél átadni é» az árverési feltételeket 
aláírni (1881: LX. t,-c. 147, 150 
170 §§. 1908. LX. t.-c. 21. §. Az 
aki az ingatlanért a kikiáltási árnál 
magasabb Ígéretet tett, ha többet 
Ígérni senki sem akad, köteles nyora- 
bau a kikiáltási ár százaléka szerint 
megállapított bánatpénzt az általa 
Ígért ár ugyanannyi ■ százalékáig ki- 
gesziteni. (1908. XLI. 25. §.)

Khelraecz, 1914. jan. 3.
Ungvári Béla,

telekkönyvezető.

íegyen  ön egy k ísé rle te t1
“CARNEVAL”
+  (térTénjril«t rOdre) J m

A LÉTEZŐ LEGJOBB |  
NYGIBNIKWS GUMI

KÜLÖNLS«BBB*G 
Jótállás minden darabárt 

Ara tucat.nkint ared.tr ts.m ag.lát- 
ban é korona.

KAPHATÓ A KÖZPONTBAN.
BÜCHLER G YU LÁ N ÁL
WIEN. VII., KAISERSTRASSC 10Ó. 

Képes magyar árj.gyiák igyon, (mán 
borítékban 20 fillér bélyeg elle.áaaa) 
Vlszontelárusítóknak magas jutalók

A kath. kör. tulajdonát képe
ző Andrássy-utcai (honvéd 
laktanya mellett) 373 M-öl 
kiterjedésű háztelek jutányos 
áron eladó. Bővebb felvilágo
sítás a róm. kath. plébánia 

hivatalban nyerhető.

Kiadó lakás.
Azonnal kiadó a Dőkus Gyula 
utcában egy szoba, előizoba, 
konyha és mellékhelyiségekből 

álló lakás.
Bővebb felviiágositáit ad : Dr. id. 
Btttelheim Jakab ügyvéd (Fő

utca 14 szám.)

MIELŐTT SZŐLÖVESSZŐT
S Z Ő L Ő O L T V A N Y T ,

B O R T
gyüm ölcs ös díszfát
vásárolna, a saját érdekében kérje 
legújabb árjegyzékünket, mely min
denkire nézve sek luaanos tudnivalót 
tartalauK. Pontos ocim :

Mu Sándor lia
szőlőoltvány telep és bortermelő r. t. 

BIHARDIÓSZEG.

Jó házból valö fiú
t a n u l ó n a k

felvétetik  
Bilanovlts P .ésT .

fűszeráru (lelátóban

Sátoraljaújhely.

Kiadó lakások.
A Kazinciy-utca 5. 9idhau há tba , 

az Osztrák-Magyar Bank fiókja által 
eddig bérelt lakás azonnal kM d.

Ugyancsak kiadd 1914. Május 1-1*1 
a Központi kávékáe ffiOH Mkf, a 
m. Mr. r»ly«mmárnífc«sg által bé
relt I

E l a d ó  h áz.
A  Lónyay-ntcaa 52 sz.

h á z  sí k é z b ő l

•ladó.

A íüdőgyógyiníézefekben

SmOUNKocheumDavos. Árosa,Meran,
Arco síb.bena
mint rég bevall szer állandóan von használatban. I ízletes,éfvégyger jeszfő és különös 
Aránylag rövid idő albffenyhifi és megszünteti 1 jó h a tá s t  gyakorol a  k ö ré rzé sre . 
a  légzőszervek b e teg ség e it. £ r e : <e , i c s o m 0g c l ^5t ) & n u - k o r é r t m e n ő e n g y ö g y s z a r f á r b t n

I I 1' 5 1 1 1  rl l I I
Nyomatott kandeimann Miksa át T á ru  könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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