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Kéziratokat viasza nem adunk.
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Kiadóhivatal: Landesmann Miksa és Társánál.

Dr. H OLLÓ ANDOR

Erőszak és anarchia.
Irts: Dr. Moskolvtz Iván.

A debreczeni magyar püs ez a politika, természetes. A
pöknek bombát küldtek. A román munkapártnak ebben a nyomor
paktum tárgyalás megszűnt, mert ral, bajjal, éhséggel, agitációval
a románok nem fogadták el a és bombával küzdő szegény Ma
miniszterelnök által kinált alapot. gyarországban nincs rossz sora.
Horvátországban lármáznak. Fiume A munkapárt többsége szilárd
elégedetlen. A munkanélküliek Még a legnagyobb fölháborodás
éheznek. A kivándorlás apasztja napjaiban is csupán kevesen tud
az ország erejét Es a külföldön tak kilépni ebből a pártból és a
szidják az elnyomó, az erőszakos kilépetteknek nagy része még a
magyarság uralmát. Es a magyar kilépés után sem mert a munka
kormány a sok bajjal szemben párttal komolyan szembeszállani.
tétlen — nem is hanyag — de
A munkapártnak nincs rossz
energikus 1
sora. A miniszterelnök szigorú
Imponáló energiával lép föl, velük, de nyájas hozzájuk. A vi
kemény politikai és rendőri fegy lág előtt megvédi még a meg
vert fog energikus kezébe és hő nem tért bűnöst is, a mig a p árt
siesen áll a bajok élére. Kemény hoz tartozik. Külső kitüntetést,
kezével haragosan csapkod. De magas hivatalt is kapnak. A meg
nem a bajokat üti, nem a bajokra üresedő kerületeket is ennek a
irányítja haragját. Oda üt a hol pártnak szerzi meg a kormáay
még lel valakit, a ki küzdeni mer, kemény keze. Az aranyszőrü borjú
a ki védelmezni meri a magyar hajcsárai bókolva hódolnak a
állam érdekeit, a ki támadni meri munkapártnak. Es megtörténik,
a m agyarságra tám adókat. Ren hogy a román és a horvát vezé
d et Icivántak, a rendnek m ono rek is eldiskurálgatnak velük. Bő
mániája vezette őket, de mert rük nincs veszélyben. Megvédi
képtelenek voltak arra, hogy az őket ha kell a rendőri kordon. A
államiságra tám adókat szorisák külföldi bom bát sem nekik küld
a rend korlátái közé, arra fordí tek, de ártatlan jámbor papok
tották nagy energiájukat, hogy házát kivánták fölrobbantani. A
letörjék a magyar államért küzdő 'm
j unkapártnak tehát megfelel a
erőket,
kormány politikája. De a munka
Kormányzatuk hasonlít kisé párt érdeke nem egyezik sem a
az önsanyargatáshoz. Mintha önön- Király, sem az állam, sem a mo
magukat ütnék, a magyar kor narchia, sem a magyarság érde
mány, a magyar többség vezérei, vei. A munkapárt érdekét nem
mintha önönm agukat ütnék, a támadja meg, még erősíti is az
mikor a magyar államiságot ütik. ország ellenálló
képességének
Hasonlít kisé — de nem igazi megfogyása. De a királynak, az
askézis. Az askita önmagát üti, államnak, a m agyarságnak és a
a munkapárti magyar többség, a monarchiának szüksége van erre
munkapárti magyar kormány nem az ellenálló képességre.
önönmagát üti, de a magyar ál
A munkapárt érdekét nem
lamot. Az askéta a mikor a saját
testét üti, átszellemül, nem jajgat, sérti az anarchia. Minél dultabb
nem gondolkozik. A munkapárti az ország belképe, annál könyhatalmasok, a mikor a magyar nyebben hitethetik el a külföld
del s Ausztriává1, hogy itt szük
állam érdekeit ütik tapintatatosan
ügyelnek rá, hogy ne a saját ér ség van az erős kézre, hogy itt
deküket üssék. Hasonlítanak az nagy rendcsináló munkát kell vé
önsanyargatókhoz, mert nem a gezniük. De a király, az állam
és a monarchia érdekét sérti az
tám adót ütik. De nem askéták,
m ert nem szelleműinek át, de anarchia, a mely »z ország belügyelnek bőrük, pártjuk épségére képét zavarja, a mely a centrifu
gális erőket felszabadítja és a
és keservesen jajgatnak, ha az
ellenzék kezétől a m unkapártot, a külföldi agitációnaR útját egyen
többségi korm ányt vagy a több geti.
A munkapárt érdekét nem sérti
ségnek hívét éri egy eltévdt ütés.
Hogy a munkapártnak megfelel az ország anyagi helyzete, mert
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szegény országban könnyebb a
pirthatalm i politika győzelmét
biztosítani.
De a Király, a monarchia te 
kintélyét a külfölddel szemben
csupán erős, egységes ország fogja
biztosítani. Komoly órákban párt
érdekeknek meg kell törniük. A
mikor az állam fönnállását, külpo
litikai biztonságát, kultúráját, anya
gi helyzetét és jogi rendjét fe
nyegeti veszély, akkor a pártte
kinteteknek nincs többé szava.
Vannak pártérdekek, a melyek
a helyzet komolyságának hatása
alatt önként hallgatnak el s ha
nem hallgatnak el önként saját
lelkiösmeretük szavától — el kell
hallgatoiok mégis, mert rájuk
kényszeríti a hallgatást a tények
erőssége.
A király és állam érdeke —
az ország történelmi múltjában
lévő erő, — ha késve is, de biz
tos s letörhetetlen erővel fogják
elhallgattatni ezt a hangos párt
érdeket, a melynek uralma alatt
erőszak és anarchia pusztítják a
magyar államot.

Szomorú idők.
Március 15-ike megünneplése.
Szomorú napra virradtunk már*
cius elsején. Akkor tudtuk meg:,
hogy az előtte való napon a felső
ház többsége is hozzájárult az esküdszéki intézmény moguyoraoritásához 8 a sajtószabadság kiirtá
sához.
így készülünk az immár elteme
tett magyar szabadság egykori szii
letésnapjának, március
lö-ikének
megünneplésére.
Már tavaly ilyenkor is temet
tünk. Szomorú szívvel irtuk meg,
hogy raároius idusának kettős jelen
tősége van. 1848 március 15-ón szü
letett meg a magyar szabadság Es
1013 raárciuj 15-éo halt míg a ma
gyar alkotmányosság. Most már hoz
zátehetjük azt is, hogy 1914 március
havában nem csak az alkotmányos
ság, de maga a szabadság, maga a
nemzeti lót került a ravatalra.
Február 28-án délután öt óra
kor a főrendiház végzett a sajtóval ;
ez a dátum a szabad sajtó egy vi
lágosi fegyverletételét jelenti. A ma
gyar országgyűlés két házában ki
mondták a sajtóra megmásíthatatlan

ítéletet, most már csak a szentesítő
pecsét van hátra.
Február 28-án a törvényhozó
hatalom egyik faktora, a magyar
országgyűlés, befejezte hát a guil
lotine* munkát. most aztán jöhet a
temetés. Itt a március, a népszabad
ság tavaszi ébredésének hónapja. . .
jó hónap a temetésre. Mindent él
vett már tőlünk Tisza, elvette jogainkat, hilünktt, még ünnepi al
kalmainkat is, elvette március idusát is, naint öröranapját a magyar
sajtószabadság megszületésének. Az
idei március 15-ikén már zsák az
elföldelt sajtászabadságórt gyászol
hatunk.
Szomorú márciusi Hiába kéres
sük a fejlődő, az ébredő természet
jelenségeit, mindenütt a tél hidege
érint bennünket.
Eddig legalább a biztató szó, a
remény, a hit ereje volt az, arai a
márciusi idők eljöttén egy kis életet
adott nekünk, ma kétségbeesett arc
cal, reményvesztetten köszöntjük
egymást.
Nem jó élni, nem jó gondolkofcni, a mi időnkben. Hát már ez min
dig úgy lesz ? Hát már mi mindig
csak remélni és csalódni, bukni fo
gunk? Vagy már remélnünk som
lehet ?
Hát már csak mindig azt lássuk,
hogy ami gonoszság, arai erkölcste
lenség van az mindig diadalt arat,
s a jó mindig elbukik ?
Hát már a hitet is ki akarják
ölni belőlünk egy jobb jövő iránt?
A hitünket, a reménységünket
elveszíteni nem szabad. Jöjjenek bár
a legnagyobb megpróbáltatások, de
a szivünkben élni kell tovább egy
jobb jövőbe vetett reménységnek.
Ha dermedt, néma csüggedéssel
feladjuk még a reménységet is, ak
kor nincsen többé feltámadás. Ha
valaha, úgy épen most kell a legeraberfelettibb erővel küzdentink, a
legszorosabban összetartanunk.
Március 15-ón ismét egybe főguak gyűlni a Kossuth Lajos szob
ránál, hogy erőt és kitartást merít
sünk a küzdelemhez. Ott legyüuk
mindnyájan I
«
A sátoraljaújhelyi függetlenségi
párt az alkotmánypárt bevonásával
március 15 ón baaafias ünnepélyt
rendez.
Gyülekezés délután 4 órakor a ”
függetlenségi párt uj körhelyiségé
ben, a Vadászkürt elállódéban. On-
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dad cásslók alatt a Kossuth szobor
hoz vonul a menet, ahol Kincsessy
Péter a függetlenségi párt díszeinöke, beszéd kiséretében nyitja meg
az ünnepélyt. A megnyitó beszéd
után az ipartestületi dalárda kar
éneke következik, majd ünnepi be
szédet mond Dómján Elek. Végül
ismét az ipartestületi dalárda éneke
zárja be az ünnepély műsorát, este
pedig szokás rzerint bankett lesz a
Vadászkürt éttermében.

A függetlenségi kör uj helyisége.
A sátoraljaújhelyi függetlenségi kör
a Vörös Ökörből átköltözködött a
Vadászkürt szállodába. Az uj kör
helyiség a Vadászkürt 11. számú
szobájában, valamint a mellette levő
szobában van berendezve, és a kör
tagjainak rendelkezésére áll.

Ott álltak ők a sátrak mellett
most is, hogy a jótékonyság szent
nevében egybegyüjtsék a filléreket.
Milyen odaadással, mennyi lelkesültséggel árulták portékáikat. Dr. Davidovics Jenőné és Davidovics Rózsika
a buffetben kínálták mindenféle jó
val a szép asszonyok és lányok
főztjére éheseket; dr. Berger józsefné
és Reichard Dénesné szépen gyön
gyöző pezsgőt ajánlgattak; Bondy
Tivadarné szivart és cigarettet —
természetesen a legjavából — áru
sított; dr. Burger Jakabné és Fisch
Jenőné a legkívánatosabb édességek
kel tömték — persze jó pénzért —
a fiatalságot; Faragó Sándorné és
dr. Kondor Miksáné pedig párolgó
tea eladásával tevékenykedtek szor
gosan. hogy minél több pénz gyűl
jön össze a nyomor enyhítésére.
*
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egészében hübbjtükrét adja a szombati
báli éjszakának, mint a leghangula
tosabban megirt tudósítás. Ennyi bá
jos hölgy, ennyi lelki szépségekkel
telt angyala a jótékonyságnak, száz
mulatságlsikeréttudta volna biztosítani.
Mekkora sikere lehet tehát annak
a mulatságnak, ahol mindezek együtt
voltak?
Liar.

Akinetofon.
Beszélő film ek az
Újhelyi m oziban.

HÍREK.
Máralus.
A fagyos zuzmarás, havas
szakállu Tél, mint valami sírjáájhoz közelgő, de erős akaratú,
az élethez mohó vágyakozással
ragaszkodó s még mindig kemény
izrau — nehány héttel előbb
még oly korlátlanul, oly szuve
rén gőggel uralkodó — agg ki
király, görcsös ragaszkodással
szorítja kezében még mindig a
kormány pálcát és tüdejének még
meglévő erejével fáradhatatla
nul ontja a dermesztő, jeges
szeleket De a nap, ez a február
végén kicsit sápadt képű legény,
szélesre terült, mosolygós arccal
nézi a hiábavaló, szánalmas eről
ködéseket. És jön, jön mindig
közelebb, fokozodó tűzzel, a biz
tos diadal tudatában túltengő
önhittséggel és előre küldött
vidám, szorgos, fürge csapattal:
a csillogó, játékos kedvű nap
sugarak egymásután foglalják
el a vén uralkodó legyőzheteklenuek vélt erdőit.
Odakünn a szabad, tar me
zőkön, a barnára pácolt, csupasz
ágak között, talán még semmi
nyoma az elszánt küzdelmeknek.
Nehézkesen, lustán hajlonganak
az alvó fák : mozdulatlanul pi
hennek a rügyek s az összeaszott
korhadó tavalyi füvek alatt csak
alig észrevehetően ü'ögeti ki a
fejét valami sápadt smaragdízinben pompázó uj, zsenge hajtá
sok csapata. A tél uralmát alig
zavarja ott még valami de itt,
a szép, büszke, jobbra-balra ka
nyargó utcák csillogó tömkele
gében már vidám, üde, csillo
góan tavaszias színekben páréntátják el a vén, hanyatló erejű
és kemény, engeszthetetlen szigoruságu zsarnokot.
A déli órák tündöklő napsü
tésében, végig az utcákon uj,
friss, zsibongó ólet támad. Mint
ha minden arcon valami külö
nös, mély, örömteli érzés kifeje
zése ülne. Tündöklik, ég, síikrázik a napsugár és bőkezűen
ontja szót a dús, aranyveretü
zománcot. Távolról zongora
verkli hangjait hozza a szellő,
csillogó, sugárzó tekintetek röp
ködnek, mint izzó nyilak és úgy
tetszik : ismeretlen ajkakról fa
kadt halk, boldog, gyönyörteli
kacagás csendül. . .
Közeleg a tavasz. . .

A világot meghódító mozi jö
vendő fejlődésének gyönyörű pers
pektíváját láthattuk vasárnap és
hétfőn, az Edison kinetofonjának
bemutatása kapcsán. A nagy ame
Nem akarunk lehetetlen mun rikai boszorkányos vásznán most már
kára vállalkozni. Nem akarunk em nemcsak eiethü mozdulatokban ele
berfelettieket produkálni, — hiszen venednek meg az alakok, hanem a
úgyis képtelenek volnánk rá. Nem pró hangjukat is halljuk. A film szerep
báljuk hát megfesteni a szombati báli lői beszélnek, énekelnek, muzsikál
Hivatalos híradás szerint Karne éjszakát sem. A ,mi toliunk gyenge nak ; tányérok csörömpölése, cipők
vál herceg őfensége elvonult már ahhoz, hogy képét adja mindannak kopogása hallatszik és a kutyák
hosszú pihenőjére. De mert hát — a csudálatos szépségnek, mindannak olyan művészettel ugatnak, akárcsak
méltőztatnak tudni — a hivatalos a bájnak, kellemességeknek, amelyek az újhelyi piacon.
A közönség meglehetősen ve
híradásoknak éppen az ellenkezője ezt a báli éjszakát feledhetetlenné
szokott igaz lenni, Karnevál őher- fogják tenni hosszú időkre. De mert gyes érzelmekkel fogadta az előa
cegsége sem vonult még el, hanem kötelességünk legalább megközelítő dást, aminek meg is van a magya
itt maradt körünkben; hogy az ő képet adnunk a bálról, úgy vélünk rázata.
Miodenekelőtt a méregdrága
bohókás jókedvével vidámságot lop e kötelességnek eleget tenni, hogy
jon az izr. nőegylet mulatságán részt leközöljük a bálon résztvett höl helyárak keltettek némi ellenszen
vet. Sok pénzért sokat várnak az
vevők leikébe.
gyek névsorát.
emberek és nem mindenki látja be
Mert vidám volt az az éjszaka.
Jelen
vannak
asszonyok
:
AmAz ezeregyéj tündérmeséinek min
brózy Nándorné, Blumenfeld Jenöné, hogy a kinetofon még nem lehet
den káprázatos csillogása megtom dr. Szepessy Arnoldné, Haas Adolf egészen tökéletes, de már maí kez
pult
fényében a szombati báli né, Szepessy Simonná, Faragó Sán detleges alakjában is a legnagyobb
éj mellett. Annyi szépséget, any- dorné, dr. Burger Jakabné, Róth osodálatra és elismerésre méltó.
nyi kellemes meglepetést tartoga Józsefné, dr. Berger Józsefné, Bondy Aunyi azonban bizonyos, hogy a
tott számunkra ez éjszaka, hogy Tivadarné, Reichard Lajosné, Rei drága belópő-dijórt egy kisó hoszchard Dénestjé, Mandel Rudolfné,
szinte belekápráztunk a csodálatba. Pallos Sándorné, Török Miksáné, szabb műsort lehetett volna adni.
A jótékonyság szolgálatába sze özv. Hell Adolfné, dr. Kondor Mik
Zavarta a hatást az is, hogy
gődött nemesleikü hölgyek ezer sáné (Spatak), dr. Garai Árminná, crupa angol Dyelvü felvétel szere
rafinériájával kidolgozott trükkjei Kádár Gyuiüné, .Lenkei Ferencné, pelt a műsoron, amit a közönség
dr. Friedmann Árminná, Guttmann
vonultak fel, hogy ámulatba ejtsenek Mórné,
dr. Grosz Hermáimé, dr. legnagyobb része természetesen nem
mindenkit. Ha volt valaha ke Fisch Jenőné, dr. Lichtenstein Je értett meg. Annál élvezetesebbek
délyes, hangulatokkal telt mulatság, nőné, Feiler Alfrédné, Waller Ala- voltak azonban az ének és zeneszá
úgy ez az éjszaka föltétlenül felül dárné, Grosz Hermanné, Klein Ig- mok.
nátzné (Upor), Klein Samuné, Marmúlja azt.
Az elégedetleneknek szolgáljon
*.
kovits Lajosné, Schleier Albertné,
vigasztalásul az, hogy a kinetofon
Davidovits
Adolfné,
özv.
Friedmann
És mindezeket a bájos megle Jakabné, Bajusz Józsefné, dr, Fuchs még tökéletesebb is lesz és nemso
petéseket, mindezeket a felejthetet Emilné, dr. Fuchs Mórné, Dókus kára lesz már alkalmunk magyar
lenül édes emlékeket főleg két úr Lászlóné. Bernáth Aladárné, Mecz- nyelvű felvételüket is élvezni. A Ki— Az egyházmegyéből. A megyés
asszonynak köszönhetjük. Guttmann ner Tiborné, dr. Braun Márkné netofou részvénytársaság európai fel püspök Bárdos Antal ujraisést Tár
Mórné a nőegyesület elnöknője és (Páczin), dr. Bajusz Ernőné, Valther vevő színházában, Bécsben, az elmúlt cáira diszponált segédlelkészi minős
sógben.
Lászlóné, Kozma Árminná, Molnár
Haas Adolfné az egyesület alelnök- Gyuláné,
özv. Grosz Hermanné, dr. héten magyar nyelvű felvételeket
— EsperesI kinevezés. Papp An
nőjének fáradhatatlan munkássága va Ligeti Józsefné, Gottfreund Vilmosné, is eszközöltek, amelyeknek szerep tal püspök kinevezte Maloher Béla
rázsolta egybe a szombati tündérestet Schul Mórné, özv. Wessely Mórné, lői a magyar szinészvilág legelőke- bacskói tb. esperest a gálszécsi ke
Az ő, valamint Roth Józsefné pénz Földes Albertné, Brüll Miksáné, Fenyő kelőbb művészei.
rület esperesévé.
tárosnő és Kozma Ármin titkár Józsefné, dr. Gálos Rudolfné (Sáros
— Doktorrá avatás Február 28-án
A Bécsben most készült felvé
patak;,
Székely
Elekné,
dr.
Davido
kezük munkája mindaz, amit lát vits Jenőné, Neumann Jenőné.
telek két hét múlva Nowyorkban avatták u jogtudományok doktorává
tunk és az ő lelkűk szépségét dicsé
Leányok: Ambrózy Claris, Edison kezébeu lesznek, aki azokat a ko'ozsvári egyetemen Sohweiger
rik az elért eredmények.
Weisz Giziké (Beregszász), Török feldolgozza, úgy hogy nógy-öt hót Mór újhelyi jogszigorlót.
*
— Tüdős István dr. ünneplése. A
Berta, Török
Manci, Decsényi múlva már visszakerülnek hozzánk
misko'ci ref. egyháztanács vasárnap
Margit(Bpest), Szilágyi Bözsi (Bpest),
De — mert igazságos króniká Lenkei Hajnalka, Kunos Ibolyka és ezzel a magyar színészetnek egy délelőtt 11 órakor a ref. főgimnázium
sai akarunk lenni az eseményeknek (Bpest), Spitz Lily (Fehérgyarmat), egészen uj fejezete kezdődik.
dísztermében tartott gyűlésén meleg
— nem hallgathatjuk el azoknak ne Klein íluska, Scháchter Ilon, HocliReméljük, hogy ezek a magyar ünneplésében részesítette a püspökké
veit sem, akik a mulatság szerve mann Juliska, Davidovits Rózsi és filmek is bemutatására kerülnek majd választott Tüdős István dr.-t. Az
zőinek hü segitő társai voltak. Meg kel! Edith, Fuchs Margit (K.-Helmecz), Ujhelyben, és pedig hihetőleg ol egyháztanács nevében Rácz György
dr főgondnok üdvözölte a püspököt,
Braun Margit (Páczin), Bessenyey
emlékeznünk a vezérek mellett a Ella (Kassa), Ligeti Manci, Grosz Gi csóbb helyárak mellett.
ki meleg szavakban adott kifejezést
közkatonákról, azokról a nemes- zella, Lefkovics Gizella, SzékelyMária.
A raoii igazgatósága ugyanis a miskolci egyházhoz való ragaszko
lelkű angyali teremtésekről is, akik
beláthatta, hogy az újhelyi közön dásának és 8zeretetóuek. Degenfeld
*
a mai varázslatos éjszaka megte
Ez a névsor minden hangulatos ség egy igen tetemes része egyene József gróf a tiszántu’i egyh. kér. fő
gondnoka személyesen, a miskolci
remtéséből méltó részt vettek ma frázissal teletömött riportnál éke sen a tulraagas helyárgk miatt ma rof.
fógimuázium tanári kara testü
radt
távol.
guknak.
sebben beszél. Ez a névsor a maga
letileg, Dókus Ernő kir. kamarás

A sátoraljaújhelyi
izr. nőegylet
táncm ulatsága.
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Dr. Kátly, Dr. B 6kal, Dr. W iderhoffar or
vostanárok n yilatkozatai alapján elsSrangú g y ó g y h a tá s ú : csuz, kBszvány, h ó lya g, vaséba jóknál, czukorbetagnóg, h u g y »
hom ok, epekő, étvágytalanság ás g y o 
m orbetegség ellen. Kltunó IzU Üdítő italt.

Kapható mindenütt.
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e. k. főgondnok Motecarlóból levél ment. Orozva megtámadták, botok
ben Üdvözölte az uj püspököt. A kal agyba-főbe vágták olyannyira,
tömérdek üdvözlő levél és sürgöny hogy koponyáját teljesen összezúzták.
között ott vau a sárospataki egye Félig hildokolva szállították a nagy
sületek, B'jregszászy István tanfel mihályi közkórházba, ahol tegnap
reggel 6 órakor meghalt. A bíróság
ügyelő üdvözlete is.
— Póohy Aurél nyugalomban. A a tettesek ellen az eljárást folya
hivatalos lap mai száma közli, őfel matba tette.
— Öngyilkossági kísérlet Csü
sége megengedte, hogy Póohy Au
rélnak, a kassi kir. ítélőtábla elnö törtökön délután a Budapest felől
érkező
személyvonat késéssel érke
kének saját kérelmére történt nyu
galomba vonulása alkalmából sok zett be a nagyraihályi állomásra.
évi bű és buzgó szolgálataiért leg Nagymihály és B ánóc között a vasúti
felsőbb elismerése tudtul adassák. sínek mellett haladt egy ember és
Póohy Aurél nyugalomba vonulásá araikor a vonat 15 lépésre volt előtte
val Ítélőtáblánkat súlyos veszteség a sínekre vetette magát. A robogó
éri, amennyiben benne egy kiválóan vonat mozdonya a szerencsétlen
képzett jogászt, tartalmas munkaerőt ember balkarját leszakította. A vo
natot nyomban megállították, az
fog nélkülözni.
embert fölvették a vonatra és a
— Jótékony nöegyesülstl közgyű nagyraihályi állomásról a nagymilés. A helybeli „Beuoth Zion Izr.
Nőegyesület" f. é. február hó 22-ón hályi közkórházba szállították, hol
tartotta Lipsohitz Adolfnó elnöklete Örley Ödön dr. kórházi főorvos
raegoperálta. Hosszas fag
mellett XXVI. évi rendes közgyű nyomban
után a szerencsétlen ember
lését. Az évi jelentés tudomásul vé gatás
tele után ifj. Deutsch Simon né ter elmondotta, hogy Puzsór Károlynak
erzsébetfalvai lakos, munkás
jesztette be ai 1913 évi ssámadásó hívják,
kat. Az egyesület 2927 kor évi be s hogy ezelőtt vagyonos ember volt,
vételeivel 1794 kor. kiadás áll szem akit a sorscsapások üldöztek és azért
akart megválni az élettől. Somody
ben s igy a pénztárkészlet 1133 ko József
tb. főszolgabir5 a tényállás
rona, amely összeg azonban teljesen ról jegyzőkönyvet
vett föl és csak
lekötött alaptőke. Az üresedésben ezután fog kiderü'ni,
hogy a szeren
levő választmányi tagsági holyeket
csétlen
ember
való
adatokat mon
a közgyűlés Deutsch Sirannó Ros dott e be, mert a magáról
bemon
mann Lipótnó, Spiegel Árouné és
adatokat eleinte sehogy sem
Lehner Herraannó egyesületi tagok dott
közölni és a vasúton azt
kal tölti be. Több uj tag fölvétele akarta
mondta, hogy neki nincs neve. A
után a közgyűlés jegyzőkönyvi kö kórházban
könyörgött a hordágyról,
szönetét nyilvánítja Vámon Sándor- hogy altassák
el és hogy mielőbb
né, Polgár Sáraelnó, Lenorovics Mérné elaltassák
mondotta magáról az ada
Sohvarcz Ignáoné, Krausz H.* né, tokat.
dr. Priedmauu Benő ié, Hazai Adolfné
— Az alaptalan feljelentés követ
Berkovics Jakabné úrnőknek és ifj.
Deut3h Simon urnák az egyesület kezménye. Bodrogkereszturi tudósí
tónk
jelenti: Vaskó Endre bodrog
céljaira juttatott kegyes adományok
ért, valamint az orth. izr. hitközség kereszturi lakos gazdálkodó csalás
nek a közgyűlési terem átengedésé büntette miatt feljelentést tett Hideg
ért és a helybeli sajtónak a j szives József bodrogkereszturi lakos ellen
a sátoraljaújhelyi kir. ügyészségnél.
támogatásért.
A kir. ügyészség a nyomozást azon
— Gazdák figyelmébe. A m. kir. nal el is rendelte és a bodrokereszföldmivelÓ8Ügyi miniszteri rendelet, turi osendőrséget kereste meg a nyo
nem különben hegyrendtartásunk ér mozás bevezetése végett. A csendtelmében felhívom Önöket, hogy a őrség bár erélyesen fogott a nyo
hegyközséghez tartozó területén a mozáshoz, semmi terhelő adatot
gyümölcsfákról és a területhez tar sem tudott megállapítani, mire a kir.
tozó partok és garádokon lévő bok ügyészség az eljárást Hideg József
rok és cserjékről a hernyók, kárté ellen msgszüutete. Vaskó a kir.
kony rovarok fészkeit, azoknak to ügyészség megszüntető határozatát
jásait legkésőbb március hó 25 ig is megfellebbezte, azonban a kassai
Összeszedni, elpusztittatni, elóget- főügyészség helybenhagyta a meg
tetni szíveskedjenek. Tekintve az szüntető határozatot. Most már Hiutóbbi években a hernyók által tett dog József tett feljelentest a tokaji
nagy mérvű pusztításokat az ellen kir. járásbíróság, mint büutető bíró
őrzést a felsőbb hatoság maga is ságnál hatóság előtti rágalmazás
ellenőrizni fogja s mindazokkal szem vétsége miatt az őt alaptalanul
ben kik e felhivásnak eleget nem meghurco ó Vaskó Endre ellen. Amint
tettek az 1894. évi XXII, törvény értesülünk az érdekes ügyben már
eik idevonatkozó büntető szakasza a járásbíróság a tárgya'ást ki is
lesz a'kalmazva. Felhívom továbbá tűzte.
gazda társaira figyelmét, hogy az
— Orgonaszentelés Ujcsanáloson
almafák egyik veszedelmes ellensée az úgynevezett vértetü az utóbbi Az ujo8auálosi ref. egyház 3800
koronás
szép uj orgonát szerzett be
árora évben szintén nagyobb menynyisógben mutatkozott s
.-orr temploma azámára. Az uj orgona
toló munkáját. I8íft*rteíő> jel-' .1 Az használatba vétele alkalmából már
almafák törzsén v^gy
hol a cius lö-nn az egyház közebéddel és
kéreg bármi okból uebdtt kapott; táncmulatsággal egybekötött orgona
ezen r.ebek forradásain fehér pely- szentelési Uunepélyt rendez, melyre
hos foltok láthatók már áprilisban, a napokban bocsátják ki a meghí
továbbá nyár folyamán az éves haj vókat.
— Halálos késelés. Novaczki
tósokon kisebb-nagyobb fehér foltok
mutatkoznak s ezen fehér pelyhes György telekházai legény a farsangvégi
mulatságból ki akarta venni
foltok alatt alatt tömegesen pusztít
tit a vértetü, mivel a fa óletned- részét és ez okból átrándult Merészvén élősködik. Irtási módja.* Az al pztakra táncolni. Olt találkozott
mafákon ezen fehér pelyhes foltokat Galya Mihály régi ellenbasával ki
denaturált szeszei egyszerű olosó eleiute nyugodtan tűrte Őt, később
eset segélyével bekenjük s alatta azonban kitört belőle a vad indulat
a vetetü rögtöu elpusztu1. Ezen el s amit sem sejtő Novaczkit zsebké
járási tavasztól augusztusig annyiszor sével úgy ösizeszurta, hogy szeke
ismételjük ahányszor ezen fehér föl rén való hazaszállítása vált szüksé
tok a fákon időközben jelentkeznek. gessé és harmadnapra belehalat a
— Kincsessy Péter hegyközségi elnök. szenvedett sérülésekbe.
— Tenyószbikavásár. A Zemplén
— A vetélytársak áldozata. PaIvódik János karásznai jómódú gaz vármegyíl Gazdasági Egyesület Vili
dalegény a falu legszebbik leányá ik tenyószbikavásárja — ha az egyes
nak udvarolt, e miatt haragosaivá vidékeken je entkező száj-és köröm
lettek Szraarzsik János és Horvát fájás nem ölt olyan mérveket, hogy
Pál barátai, akik szintén érdeklőd amiatt a vásár m«g nem lenne tart
tek a szép parasztleány iránt, Az ható — folyó évi március hó ló án
ellenségeskedés oly nagyfokú lett, fog TŐketerebesen végbemenői.
— Elhárított vasúti baleset. E<y
hogy az elmúlt szerdán éjjel Szraarzsik és Horvát meglesték Palyóoű beláthatatalan következményű vasúti
kot, amint m korosmából hazafelé SBerenosétleQséget hárított el egy jó/
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rzvaló vasúti őr ébersége. A nagykeraenczei állomás végén egy 16 éves
parasztleány forgolódott és amidőn
a Homonna felől közlekedő vegyes
vonat érkezését észlelte, a váltót
állította. Az őrnek feltűnt a váltótól
távozó leányt, ezért oda sietett meg
nézni vajon mit akarható't ott és
ekkor tapasztalta a tudatlanságból
származó gonosz csinyt, melynek
helyreigazításához még épp ennyi
ideje maradt. Az esetet a bíróságnál
feljelentették.
— Talált hulla. Ujbajna község
határában az utszóli sáncban egv
öreg nő hullájára akadtak. A rend
őrorvosi szemléből megállapítást nyert
hogy az, egy világi származású kol
dusod volt ki ittas állapotban oda
beesett és megfagyott.
— Lakodalom meg a pálinka Sza
bó József alsó dobszai lakos e hó
24-én jól bepálinkázott egy lakoda
lomban, s a szomszédasszonyával
akart táncolni minden áron. A ci
gányokat leintették, s a már túlon
túl szeszes embert eltávolították
Hazaraenet egy jó barátjával Geose
Istvánnal akadt öszze, kit azonban
mással tévesztett össze. Rövid szó
váltás után szivén szúrta, hogy Gecse rögtön összeesett és meghalt.
Holttestét felboncolták. Szabót, ki
önként jelentkezett a szerencsi já
rásbíróságnál, előzetes letartóztatásba
helyezték.
— Rendkívüli olcsó árak alkalmi

St.fda március 4
elődönként lehet az igazgatóságnál'
ahol bővebb felvilágosítás is nyár*
hető.
Szerkesztő:
Dr. K Á R P A T H Y

LÁSZLÓ

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

LANDESMANN

M IK S A

Nyilt-tér.
Tekintetes
Dr Polgár Ernő ügyvéd úrnak
Sátoraljaújhely

Az „Estben" ennek 1913 május
ll-ik szamában „Árverés 60 fillér
hátrálék miatt" címmel egy cikket
közöltem Önről, amellyel egyéni és
ügyvédi reputációjában megbántot
tam Önt. Minthogy meggyőződtem
arról, hogy Ön velem korrektül járt el
kész vagyok készséggel kijelenteni,
hogy cikkem megírásának oka a
peres eljárásokban való teljes járat
lanságom volt. Ez utón tehát öntől
a legőszintébben bocsánatot kérek
és köszönetét mondok önnek átért,
hogy a fent jelzett cikk miatt elle
nem folyamatba tett büntető eljárá
sát megszüntette.
Debrecen 1914 február 26-án.

kifejezésnek hírlapokban és
hirdetményekben való közzététele a
tömeges és gyors vásárlásra ingerlés
tónyálladékát megállapítja s az ipar
törvény 51. § ába ütköző kihágást
Képez a kereskedelmi miniszter 1914
E ’őttünk :
Tisztelettel;
január 9-ón 94078/913. szára alatt
Dr. Fényes Jenő
Nagy József,
kelt határozata szerint.
Révész Jenő.
— Sikkasztó dohánykertósz. Ju
hász Sándor tarozali lakos Andrássy
Gyula tzrczali földbirtokolnál volt
— Ügynököt keresnek Zemp
dohánykertósz. Andrássy észrevette, lén — Gömör Borsod Abau) várme
hogy a kertészre bízott dohány zsi gyék területére. Azon tehetsége*
negből vagy 900 drb. hiányzik. Fel urak kik hajlandók cégeink képvi
jelentésére a osendőrség kinyomozta, seletét átvenni, küldjék be ajánla
hogy Blau Jenő tokaji knrezkedő tukat Prelsz Bernét és Fia szeszes
több ízben vett 100—100 drb. zsine italok boruagykereskedők Eperjes.
get 1 kor. 60 fillérjével Juhász Sán
dor tarozali dohánykertésztő', a ki
ellen sikkasztás miatt folyik az e l- ;
FELHÍVÁS
járás.
— Fontos. Felhívjuk a tisztelt
A néhai Orosz Ignác
gazdaközönsóg becses figyelmét a gya
korlatabban fényesen bevált Oorbin alsóregmeczi
és szép
nevű uj vetőmagvédő szerre, mely
halmi
bérgazdaságát
az
az elvetett magnak és kikelő ve
tésnek biztos védelmet nyújt a var örököstől átvevén, jog
jak, az egerek a különböző rovarok
ez
és mindennemű más káros állat ellen, elődeink hitelezőit
megóvja továbbá az üszökgomba és úton hívjuk
fel,
hogy
egyéb élősdi szervezetek okozta be
tegségektől és esőáztatta talajban az követeléseiket Dr. Garai
elrodhadástól. Kiváló tulajdonságai
és biztos hatása folytán feliiraul min Ármin ügyvéd urnái Saden, eddig ismert megcsavázó vegy ujhely Kazinczy utca 36
szert. Részletesebb tájékozást a lap
sz. alatt 3 nap a la tt je
mai hirdetési rovata nyújt.
— Műtrágya alkalmazásával ér- lentsék be, m ert a ké
hetőcsak el jelentékeny terméstöbblet.
Részletes felvilágosítás Neuman Jenő sőbb jelentkezők köve
sátoraljaújhelyi cégnél nyerhető.
telései figyelembe vétet
vétel

— Villamos szerelői szaktanfo
lyam nyílik meg március 16 án a

kassai állami felső ipariskolában. Be
iratkozni a tanfolyam kezdetéig dél-

ni nem fognak.
Ilkovits Mór és Adolf

Önmegtakarít
b a b k á v é t e g y k is ad a g
„F ran ck " h o z z á a d á s á v a l SE
Ezen előny abban keresendő,
h o g y a „Valódi** :F ra n c k : a
babkávé ízéhez az i tt re n d e l
k e z é sre álló összes pótlékok
k ö z ö tt a leg jobban hasonlít,
H •« KVM1U
/
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VARJÚ,

EGÉR,

ÜSZŐK

kárvetései ellen biztosan vé d e ke z
hetne a földbirtokos, a külföldön
5 é v éta bevélt kitűnő védőszer

C O R H X
a lk a lm a z á s iv a l. K iváló eredm ények, b izo n yítvá 
n yo k I Nem befolyásolja a m a g csírázását I E g y 
szeri! alkalm azás I Olcsó I Nem m é rg e z ő ! N a gy
szerűen bevált búza, kukorica, zab , rozs, répa
m a g , árpa, kender, ko n yh ave tem é ny, stb. csá
v á z á s in á l. Csak egyszer próbálja m eg saját
érdekében.
Igen érdeket leírást, használati utasítást és árajánlatot in
gyen küldj Dr. KELETI és MURÁNYI vegyészeti gyára ÚJPEST
valamint a főelárusitó :

ifj, Klein Jakab Sátoraljaújhely.

37j914 vh. sz.
Árverési hirdetmény.

Ifcerda márczics 4.
lej Mihály nevén álló fele rész ju
talékra 3374 kor. kikiáltási árban el
rendeli.
Az árverést 1014. évi április hó
8 napján d. •. 9 órakor a uagyraihályi kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság hivatalos helyiségé
ben fogjuk megtartani.
Az árverés alá kerülő ingatlau
a kikiáltási ár kóthairnadánál ala
csonyabb árért nem adható el.
A árverezni szándékozók köte
lesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10
százalékát készpénzben vagy az 1881
LX. t.-oz 42. §*ában meghatározott
árfolyammal számított óvadékképes
értékpapirosban a kiküldöttnél le
tenni, vagy a bánatpénznek előleges
bírói letétbe helyezéséről kiállított
letéti elismervényt a kiküldöttnek
átadni és az árverési feltételeket
aláírni.
Az aki az iugatlanért a kikiál
tási árnál magasabb ígéretet tett,
ha többet ígérni senki sem akar,
köteles nyomban a kikiáltási ár szá
zaléka szerint megállapított bánat
pénzt az általa ígért ár ugyanannyi
százalékáig kiegészíteni.
Nagyraihály, 1914. január 29.

A . . u h-ljri kir. jtrirósáefi 818.
V. 1520,4 914. V. 3611-912. V.
1074,2 h, 914 V 113 1 »zí mu végr e l i .j i >t r ml ' ű v gzései »l»pjáu,
Haiperu J .» ,f 160 »or. 59 fii), köv.
Ó8 jár b< haj dstt v»*g«tt, valamint az
ezennel coliak őzt ai ott K. K. S.
Wien li -ind rf r Spiritus & Pressheffo folirio 442 sor. 60 fill. Goldstein Samuéi 165 kor. 54 fill, Schnoider V hatr. lül e« Demjéu István
056 követelésének és ezek járuló
kainak behajtása végett 1914. Óvl
március hó 11 ón d, e. 9 és fél
órakor Saujheiybeu Molnár Iitván-u.
3. sz, a. ós folytatólag Hegy-utc*
3 sz. a végrehajtást szenvedők lakásáu elárverezem azon T93 kor. il
letve 2293 kor. becsült ingókat me
lyeket a saujhelyi kir. járásbirósági 918. Sp. I. 623,6-913. Sp. I.
67412. 913. Sp. I. 393|ö. 913. Sp. I.
653,6 és a bpesti Kir. keresk. és
vito törvszók 743541913 sa. végre
hajtást rendelő végzései alapján a
a saujhelyi kir. jbirósági 913. V.
1520|3—914 V. 26[1, 912. V. 1074|9.
és 914. V. 113|l sz. vhjtási jkvbeu
Garbinszky Sándor sk.,
1—12, 1—111 es 1 t. a. le- ea felülkir. járásbiró.
foglaltam, s melyek a 913. V. 1520J1
913. V. U23|l 913. V. 748jl—968[2
és 98712 sz. alapfóglalaői jkvkbeu
1—11, 1—11, 3—12, ós 1—6 t. a
vaunak összeírva, u. ro., bútorokat,
hordókat, kádakat, szőlőpréit stb.
mely az Összes ágazatokat műveli és
Saujholy, 1914. febr. 17.
helyben kiterjedtüzletálloraánnyal bir,
Rosnsr Imre,
kir. jbrósági vhajtó.

tomp teteilt iité»t,

államilag Ólmozott magyar izárm aiátu léhere,
cérna, bükköny éB répa magot, tavasét búzát, vett)
árpát, elsőrendű minőségben jutányos árban ajánl 7!

GRÜNBAUM SI MON
termény- él magkereikedS Sátoraljaújhely. Telefen 146. .
te __ ___ ____ ___
c
k

LEGBIZTOSABB
a es. ée kir. kiz. szabadalmazott MALÁRTS!K»fé!e

patkányirtó pogácsa
patkányok, egerek, vakondok elpusztítására Próbádéhoz 2 K. Háziálla
toknak nem ártalmas. Kapható gyógyszertárakban és drogériákban.

jftalártsik jy ö rg y Sátoraljaújhely.
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SALGÓTARJÁNI
t
K ószénbánya R észv én y társu lat j

sze'ntermékei (szobafütésre és ipari czélokra)

NEUMAN JENŐ cégnél
Sátoraljaújhely
rendelhetők meg. Ugyanott legjobb minc-égii apró és
durva szemű kétszer mosott kovács szén és koksz
valamint porosz briket kapható.
Superfosfát-m űtrágya
Káli só

agilis főügynököt

keres, aki az összes ágazatokban,
de főkép az életbiztosítási ágazatok
Árverési hirdetmény
ban eredményes működést képes ki
A saujhelyi kir. járásbíróság fejteni. Ajánlatok „Életpálya" jelige
914 V. 1522. számú végzése foly alatt a kiadóhivatalba intózendők.
tan Uóvai testvérek irodalmi intézete
148 kor. 45 követelésének behajtása Szakismeret nem okvetlen szükséges.
végett 1914. évi március hó 9-én d.
e. 10 1|2 Órakor saujhelyben RásóczyBerger és LIpschltz flvegutca 20 szám alatt a végrehajtást
szenvedő lakásán elárverezem azon és porcellán kereskedésében
760 kor. becsült ingókat, melyeket
a bpesti 8—10 kér. kir, jbíróság 913. Rákőcsy-ut 21.
Sp. IV* 2992jl sz. végrehajtást ren
delő végzése alapján a saujhelyi
kir. járasbirósági 914. V. 152|1. sz.
végrehajtási jegyzőkönyvben 1 téte
lek alatt le- és felü.foglaltam s roe fizetéssel felvétetik.
lyek a 918. V. 1146|1 számú aiapfoglalási jkvbeu 1—9 tételek alatt
vannak összeírva :u, m. : tutorokat, 320/814 vh.
stb.
Árverési hirdetmény.
Sátoraljaújhely, 1914 febr. 20.
A saujhelyi kir. járásbíróság
Rosner kir. bir. vhajtó
914 V. 62|2 sz. végzése f ;ytán
Hazai általános biztositó tá.v. 105
kor. 59 fill. követelésének behajtása
269|914. vh. tzám.
végett 1914. évi máreius hó 7-én
Árverési hirdetményi kivonat.
d. u. 3 órakor a végrh. szenvedő la
kásán, Kásón elárverezem azon 1160
Dr. Búza Barna saujhelyi lakos kor.
ingókat, melyeket a
végrehajtattunk Belej Mihály uagy- bpestibecsült
kir, keresk. és váltó tvszék
mihályi lakos végrebujtást szenvt dő 4696/914.
sz. végrehajtást rendelő
ellen indított végrehajtási ügyében
alapján a saujhelyi kir.
a telekkönyvi hatóság a végrehajt végzése
járasbirósági
914 V. 62|2 sz. végre
árverést 98 kor. tőkekövetelés és hajtási jegyzőkönyvben
1—6 tételek
járulékai behajtása vógett a nagy- alatt
lefoglaltam u. m .: teheneket,
mihályi kir. járásbiróg területén levő lovakat
stb.
a nagyraiháiyi 709 sz. tkvben A. I.
Saujhely, 1914. febr. 19.
8—5 sor 6801a 679 és 1600|678 hrsz.
a. felvett ingatlanból B. 3 alatt BeRosner, kir. bir. vhajtó

333,914.

S ir o íin " R o c h e

biztos, h a tá s ú ta rtó s köhögésnél,

hurutainál, hörghurut é s asMimánál.
Influenza és liidőgyuladásokmánajóizü
a légutak

S irolin "Roctie"- al v a ló h o s s z a b b k ú ra megvéd a z ö s s z e s
k ö v e tk e z m é n y e k tő l. SIROLIN„Roche'oldólag é s
f e r t ő t l e n i t ó / e g h a t; e lő s e g í t i a z é tv á g y a t é s e m é s z té s t.
Sziveshejék a gyógytarakban h a tá ro zo ttan Sirolin'Roche'-t kérni.

ártalm as

Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomaaianan Sátoraljaújhely.

két tanuló

