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fii  ellenforradalom hősei.
(.4 o) A feliérvári teliér gárda zöldjei 

és feketéi ellenforradalmi puccsot csináltak. 
Nekik nem kell az utca népének uralma, 
nem akarnak vörös szint látni, nekik régi
világ, régi rendszer, régi parlament kell.

Két Károlyija van ma Magyarország
nak. Az egyik ott ül a demokrácia kor
mányzó székében. Hazaárulónak bélyegez
ték meg őt, mert hazáját úgy szerette, hogy 
ennek megmentéséért képes lett volna min
den nemzet rokonszenvét hazája számára 
kikiizdeni és a nagy nyugati hatalmak von
zalmát megnyerni, mint ahogy ezt előtte 
Rákóczi Ferencz és Kossuth Lajos megtet
ték. Ez a Károlyi nem lél a piros színtől, 
mert ebben szinbolikus kifejezőjét látja a 
népek szolidaritásának, mert mementóul 
szolgál arra, hogy a vérontás korszaka le
járt, hogy egyesek az önkönye miatt senki 
sem tartozik életét áldozni, mert mint Kant 
mondja, az élet a hordozója, sine qua nonja 
minden értéknek, amihez tehát ez ember
nek teljes joga van. Káról)i Mihály egy 
nemes gesztussal bebizonyítja, hogy a po
litikában is van erkölcs és mint morális po- 

gyUS azt óhajtja, hogy legelőször az ő 
jltioKSTi'TtSS^lk fel azok között, akik azok 
.művelésére hivatottak.

A másik Károlyi a reactiós, a feudális 
a militarista, az érdekhoviniszta József a 
kékvérüek között keres szövetséget, Ott 
találja valamennyit a reactió sárfészkében 
nemes Fejérmegyében. Ott nem morális 
politikusok, hanem politikus moralisták van
nak. Hajlandók a hazát bármely p rczben 
eladni és amily fajtában grófok és püspö
kök csakúgy leteszik az ellenségnek hüség- 
esküjliket, mint ahogy csupán érdekből itt
hon véres kardot hordatnának a veszélyben 
forgó hazáért. Mert azok az urak közönsé
ges Biberetok és jszivesen élnek azzal a

jelszóval, hogy ott a haza, ahol a haszon, 
ahol az ezer hold, ahol a hitbizomány.

Károlyi Józsei ur és társainak nem 
fáj az ország nyomorúsága. Az utca népe 
akár dögrovdson is lehet, az utca népe 
takarodjék az ország határára és védje meg 
nekik a hazát és ha már nem akarnak meg
halni menni, akkor legalább csináljanak va
lami okosat, rendezzenek pogromokat, üs
sék, öljék egymást, hogy végre egy kis Ká 
rolyi József-féle rendhez jusson ez az or- 
szágjhogy tartósan biztositva legyen fajtájának 
20 és néliány millió holdja, hogy biztositva 
legyen az exellenciás rang, jelleg és az 
ezzel járó kiváltság, továbbá püspöki bot és 
a biborlalár, ellenben az a 2,200.000 
löldnélkü'i János továbbra is semmiházi ma
radjon. Kívánják József urék a régi rend 
szert, amidőn kollektív panama és egyéb 
aljas hatalmirendszerrel biztosították, hogy 
az egész földbirtok legfeljebb 60 millió 
adót szolgáltasson és ennek is nagy részét a 
kisbirtokosok fizessék, míg ellenben fo
gyasztási adó cimén a szegény emberek 
bőrén 300 milliót nyúzzanak ki

Most azután kiabálják a régi hazug, 
erkö'cstelen harcok exponensei, hogy ve
szélyben a haza, veszélyben a vallás. Nem 
igaz, e jelző megtévesztő, lizitásra alkal
mas hazugság. Csak áz ő anyagi javaik-  
vannak veszélyben, ö k  a hazát úgyis csak 
elpusztítani és nem megmenteni tudják. 
Uk voltak az imperializmus uszályhordozói, 
akik idegen célokért elvérezni engedték 
ezt a szerencsétlen országot, mig uiost a 
mentési munkálatokat a hazaáru’órak bélyeg
zett Károlyi Mihály és társai és a hazát
lannak minősített Jakabok végzik. Tudják 
ők ezt jól, de azt Is, hogy az országot 
nem a reaktiós ezerhold,isoknak, hanem a 
dolgozó magyar népnek mentik meg.

És aljasan ámitó jelszó az is, hogy a 
vallás veszélyben van. Még a legszélsőbb 
soci-ilizmus sincs a vallás ellen, sőt ép a

iválás megtisztítását, megnemesitését akarja, 
'vallás nem lehet hatalmi kérdés, nem 

liet politikai ügy, hanem ez az ember 
:lső magánügye. Ezt az érzést senki nem 
.arja kiirtani, de igenis ki kell irtani a 
dlás őrve alatt folytatott fukárkodást, a 
dlás őrve alatt meghúzódó nemtelen fe- 
tkezetieskedést, mely az emberek szétvá
l á s á r a  törekszik és ezzel a demokrácia, 

emberi boldogság megakndályozójává
7.

, Tudja meg llát Károlyi Józsei és 
dilzes társasága, hogy ellenforradalmi tevé- 

ysége teljesen céltévesztett volt.
Csak blizbombákkal kezdték meg az 

os romot és ez ellen könnyű a védekezés. 
He íy zoi bán a levegőt ne rontsák, gon- 

" kodni kell arról, hogy ilyen ostoba 
játékokat a jövőben ne rendezhessenek.

lo

Sí
A hétről.

A szinügyl bizottság mint jótékony
sági intézmény. — Ahogyan nálunk az 
utcákat seprik. — Szólj, vagy Írj iga

zat és betörik a fejed.
A szinügyi bizottság u^gv heti időtar tamra 

a sátoraljaújhelyi várod színházát" "Tiíaál De- 
*8Ö, Szendrey Mihály, Komjáthy János, Pala* 
toy Sándor, Fodor Oszkár uláu Sajó Vilmosnak 
adU od».

A sátora1] a újhelyi szinügyi bizottság tag
jainak legnagyobb hfuyada (« kivételnek a 
legteljesebb tisztelet) nem azt. nézt), hogy a 
v/ros ku’turfej őd^sében zuhanás fog beállani 
hanem irgalmasságot gyakorolt, jótéteményt 
azokkal ssemben, akiket a sors, tartózkodási he. 
lyükről elvetett, de akiknek ujabbi tartózkodási 
helyeit a k u ’tuszkormány meg is jelölte. És 
csodák csodája bárba Sá’ora'juijhely a kijelölt 
helyok között nincsen, mégis nekünk lesz sze
rencsén* a pziumüvészet hajótöröttéihez.

Nyílt levél
a német szociáldemokráciához

Irta : Ern»t W, Flsoher.
(Furdittts.)

A nyílt levél, eraely közvutleu » német 
nemietgyüléei válzs.tások előtt Íródott és rüp 
irat alakjában o'vasték Németországban min
denütt a legkomolyabbjtanulsígokatjfoglalja ma
giban a haaai s«ooiálder»okrária és a magyar 
társadalmi osatályok, politikai irányzatok szá 
mára is. Valóban méltó arra, hogy megumer- 
ktdjiink vele mi is.

Ele a levél jelentéktelen részletek elhagyá
sával így hangzik magyarul:

A német szooiáldemokráoia az előző kor
mány örökének |átvételével  óriási felelőséget 
vett magára, nemcsak pillanatnyilag, hanem 
aa egész német nép jövendőjét illetőleg is, A 
forrada'ora napjtig egy osztály pártja volt, a 
mely csak a rauukásság érdekeinek képviselője 
volt és a többi foglalkozási ágakkal néha (u1- 
aágosan éleB harcot folytatott. M . az egész 
német népnek a képviselete éB kétségte'e :UI 
a mostani kormáuy mögött ott áll néptluknsk 
túlnyomó nagy többsége, miközben jnem sia- 
bad aaonban figyelmen kívül hagyni azt, hogy 
Igen Bokán a kormányt nem azért támogatják,

mert a vezető emberek po'itikai törekvéseit el
ismerik és közre akarnak működni, hogy azok 
megvalósíttassanak, hanem mivel ez a kormány 
nekik a nemzetgyűlés által azt a lehetőséget 
akarja nyújtani, hogy a nem szooiádemokra- 
ták is bejuthassanak a kormányzatba.

Ha a szociáldemokrácia tudatában van a 
reája nehezelő fe'elöségnek és ha meg van az 
erős akarata arra, hogy az uj Németorsaágban 
düulőleg érvényesítse kőin működéséi, akkor 
sürgős követelmény, hogy eddigi párlpoliliká 
ját megváltozassa és olyan programmal álljon
elő, amelyben nyíltan és vi ágosau megjelöli,
mindazon körökkel és osztályokkal szemben 
állásfoglalását, amelyek nem munkások s a 
hol gazdaság- politikai követelései is félreraa- 
gyarázhatatlauu1 meg vanoak állapítva.

Azért aa első és legelső követelmény, 
lwgy a szociáldcmokt iicin szűnjék meg a munkás- 
osztály p á rja  Unni is legyen az egész dolgozó 
nép hatásos képviselője.

Mit kell a do'gozó nép alatt értenüuk, ké
sőbben fogjuk raegmagyaráaui:

A szooiáldemokráoia ne felejtse el, hogy 
sok körükben és foglalkozási ágakban uralkodó 
rendkívül erős előítéletekkel kell megkürdeuie 
és hogy legelső feladata gondoskodni arról,

I hogy eaek az előítéletek eltűnjenek, Véghetetle-

Lapunk o«l *xtoa 4 olá*l.

nül sokán nem bírhatok csatlakozás*, annak 
dacára, hogy a programmpoutok túlnyomóan 
nagy részét elfogadják, naert attól félnek, hogy 
ez a párt ezentúl is csak a munkásról kíván 
gondoskodni és minden más foglalkozási ágat 
legalább is elhanyagol, hogyha továbbra is 
mint a munkások képviselete ennek az osztály
nak a kedvéért minden mis követelést támad
ni fog. A szociáldemokrácia azonban a mai 
napig csakugyan nem is te t t 's em mifé le  hatá
rozottabb lépést ilyen előítéletek kiküszöbölő 
sére és azért a többi pártokat nagyelőnyhöz 
jutatta, ame'y annál többet nyom a mérlegen 
mennél jobban köze'eduek a választások. A 
legfontosabb azért legközelebb annak az előny
nek a leküzdése, hogy a szociáldemokrácia a 
jövőben megmarad munkás pártnak, amely 
egyedül a munkásokról gondoskodik és miu- 
den más követelést leküzdeni igyekszik. T e l 
jes világosságot kell derítenie arra, hogy a 
párt egyedül au összesség javát  tartja szeme'előtt 
és mindenkiről gondoskodni fog, de egyúttal !e 
fog küzdeni mindent, ami ennek a közjónak 
ártani képes, jöjjön bár az a munkás, vagy a 
kapitalista körökből.

Eunok elérése azonban megköveteli a régi 
jelszavak  feladásé!. Ezek kitűnő siolgálatokat
tettek akkor, amikor árról volt sió, hogy a

- ■ -  - - -------------------- •' ......
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A társulat tagjait müvászetüknt, tu.lásuUat 
■ előre, eszünkben sincs óosárolui. Lábét minde

gyikük egy-egy Novelli, Dús*, H'alia vsgy l'e- 
dák, ueiu róluk bezc-TUuk, hnuera z t  t> .szesség- 
rí l  aa eiieembleröl, traely nincs össze állítva 
egy ilyen nagy ku 'tnrigányü, sokat várd, síit 
tulaottsu  fejlett igényű ktlrönség máreteiher. 
L il ié t  a társulat a im g a  20 tagjával egyenként 
és összesen kitűnő, megfelelő, áronban nem e 
város igényeibe* mért.

Amikor a saiuügyi bisottség teliét a kér
désben határosolt a fentiekkel stámo'ni* ke,- 
lett.

Irgalmasság esek ott gyskorolhatd ahol 
a klis a fejlőd’s li l 'rAnyt nem st-ujved.

Hogy a jelen esetben s fejlődélit sérelem 
érte sa t a közeljövő b fórja bizonyitsni.

*
Tekintettel s i n ,  hogy Sátora'jaujhely 

egyetlen jéltevője as Úristen, fehér hópelyhek
e t  szórta tele az utóikat , e sorok csak rest
ben aktuálisak. Számi va azonban árts, hogy 
a hótakaró elolvad, fel tzirad a ktiveaetet és 
újra per  borul >a utca testre és igy megindul 
újra a s-pr^s, kénytelen-k vagyunk ni elrati t 
iiapokba.il törté -leket szóvá tenui.

A központi kávéház előtti s trkon rsjvo 
nalba felfej ődik minden nap ebéd után kél. 
órakor, öt ulcateprős és seperni ke.d. Nehogy 
valaki a t t  gondo'j*, begy a közegéssségUgy 
előírása sterinl, előbb felöntözvo iizzói az u ‘- 
testet, hanem csak úgy szárazon, f ű tő b e  bo- 
ri tva be a városi. Az a boldogtalan, akit u 'ja 
i rra  visz, vagy kénytelen visszafordít ni és ke
rülő utón menüi od*. alt óva akar, vagy p d i : 
kényszerült  kiiószámra a port nyu ni, azzal 
együtt persze 100 és 100 különféle baktér iu
mot is,

A tűrhetetlen állapoton segitsii k. lítiny- 
nyen teltetjük. A locsolást mi sem aján 'ju’t, 
helyette azonban egy radikális vá' loztatást, 
snaál fokozottabb eréllyel. Utánozzuk a nagy
városokat és utasítjuk a seprős hidat, hogy 

.raggal üt éa hat óra közölt seperjenek. Nrel 
jék lega'abb le ők as egész porra -nnyiségel, 
amit hozzáértés nélküli munkájokkal (• Ikavarusk

Seperjék az utcákat  reggel, amikor még 
senki sem jár az u'cán.

-a
A címben idézett közmond is, s -ho sem al

kalmazható annyiszor és olyan lielyéuva'óan, 
mint az ujságirásná* 1. Senki a kirek világon 
nincs annyiszor kitéve a f-tjbeverősdinek, mint 
az újságíró, akinek hivatása a társadalom i-r- 
deségeire rámutatni, a közzel szembeni vissza
éléseket felf d zni, a hibákat feltárni. Ebben 
a nemes, de egyben hálátlan tűit májában h p 
ten-nyomon ki van téve a legkülönbözőbb in

zultusoknak. Sokau vannak ugyams olyan embe
rek, akik gondo'ván, hogy * középkorban élnek 
és testi fenyegetéssel akarják az elleuvé e- 
ményt, a válásit megadui arra az írott vala
mire, aminek a sziilőauyja a legtisztább, leg
becsületesebb intenoió: a közérdek, hs a sze- 
vény újságírónak a független magyar ir ® 
gou kívül csak még egy támasza, egy védője 
vau, illetve kell hogy legyen, még pedig aa, aki 
hason szakmíban dolgozik; egy UH'űk uisug 
iró. Eouek kell a megtámadottnak védelmére 
kellői, nem fegyverrel, nem testi feuyités- 
sei, hanem sokkal hatásosabb esakiizzel a szó- 
lidaritással.

Ezt löszük mi is. Nem csűrünk, nem 
csavarunk. Röviden, de aunál erélyesebben 
nyilatkoztatjuk ki, egyszer és mindenkorra, 
hogy minden, akármelyik kar tá junkon  esett 
sérelmet, a magunk sérelmének tekintünk és 
szerv.setünk teljes súlyával szálunk szembe, 
avval bárki legyen is az, aki újságíróval 
szemben, raegfelejtkezve önmagáról is, kultur 
emberhez nem méltó módon viselkedik.

jfogyan használhatnék jel
a jövőben

a„jüdigon9ozó hivatal-‘ helybeli intézeté?!!
Irta; Chudovszky Móric dr.

A helybe i huligoudonó épületcsoport jo 
veudü felhasználása felett ismételten mondot
tak véleményt. Azt a véleményt,  hogy szün- 
lettesék be, s a meglevő hadigondozást is uló 
kez-Ust igénylő beteg rokkautjaink más inté
zetbe helyeztessenek csak azért, mert ismétel- 
tau a közrendet megzsvarták ; nem osztom. 
Ebben az ügyben úgy az iutézot vezetősége 
miül a társadalom jószive találja m <g az utat 
hogy ily lUüelelt ne mutatkozzanak. Hisz ha 
valaki úgy a liáborui esztendő r élő és szonvtdő 
áldozatai iránt lehetetlen más érzétsel eltslve 
lennünk mint a jóság és szsretel  érzésével, a 
mellyel a gyülőiéire«éa--rorubo ásni öazlöké t 
lelkilleteket miudig m-g lehet nyugtatni.

Más képen szól a (lo og akkor, ha számba- 
vessaUk, vájjon anyagilag birjs-s el továbbra is 
azt a lu drága ellátást, amelyet ugyan ugv 
m i  u I, olcsóbban, gazdaságosabban lehet beál 
ü t n  i. Azt hisziin ez az utóbbi körit meny lesz 
do.rtö a Indigoudoző barak további fennálláséra 
További sorsában az egésziotéziníuyt mint koz 
e {éaiaégllgyi intézményt veszem számba. A -  
iandó assauáiás és egészségügyi elheiyeziséoél 
fogva vármegyénknek egy igazi nagy közkor 
házává s egyéb cariti tív intézmények gyűjtő 
helyévé lehelne. Az „Erzsébet Közkórház" 
1905 is évi ra 'gnyitasa óta áilattdóau szükoe.-.

Szombat, február 8.

bizonyu't. Hiába szerveztem zzt át 206 ágy,, 
közkórházból 300 ágyas intéiméunyé. Ilírom 
uj pavillou beállítása volt állandó tervünk. A 
változó idők, változó emberek mellett miuden 
munkám hiábavaló volt, nem sikerült, A kór
ház területe is csak szomszédos telekvételek 
árán nsgyohbithstó annyira, bogy * hiányzó 
épületek oda helyezhetők legyeuek. A vórb*. 
jósuk, gümőkórosok, s a várossal kapcsolatban 
fertőző betegek pavilonjának elhelyezéséről 
kelieue gondoskodni.

A közkórház 300 ágyát  ha az állatu át
venné mint egy zárt  elme ésidegbeteg osztályt, 
a főépületben igazgatói lakást, továbbá nős 
bennlakó raisodfőorvos lakást állítana be, a 
többi részen ideg-betegek kspuiuak helyet 
úgy mintegy 300 ágyas ünnálló elmebeteg, 
kórház működhetne.

E  helyet az állam a vármegyének épitln-tue 
a m e g f ig y e l  barak helyén hasonló bereude. 
zéssal egy 30 ágyas belbetog egy 80 ágyas 
sebészeti szülő uő orvosiatí, egy 40 agyas vér- 
bajos, egy 40 ágyas giimőkőros, egy 40 ágyas 
szemészeti és egy 20 ágyas elkülönítő osztályt 
nana f nyes külsővel, o !y egyszerűen a mint 
ehet ds a mellett szi'árdrn. Vagyis a 360 
áf yes iu té rm 'ny  helyett  kapnánk egy 300 
ágyas tökéletesen f e s i t r e l l  kórházi intézetet.
M i 'dem se tre ,  Sátoraljaújhely város* hozzá fer
tőző kórházat épitena fii, eladván a régi jár
vány kórházat hozzá adva a határozz1 ilzg éven- 
kint 10000 koronát már biztosított amennyi egy 
egyszerűbb intézet felállítására szükséges.

A központi épületben a kórház igazgató 
bentlakásáról,  a tisztviselők alli zlek és az 
ápoló személyzet kellő bennlakásáról gondos
kodni kellene.

Ugyanezen a te ’epeu megépülhetne * 
központi szegény otthon a i  aggok és a győ- 
gyithalatla ok otthonával.

Bőséges hely jutna >.gy gyermekmeuhely 
egy gyermek otthon létesítésére,

A nagy ferlől'ouitő központ, s a mentő 
állomás id i volnának h
t-.rv kivitele sok embernek 2 —3 évre bő műn '
kálkodást. n - ti Un:>,

munkásság érdekei erélyesen érvényesitt issnek 
és a harc, a kapitalizmus és burzsoázia eűen 
folytattassék. A régi jelszavakat a szoo'á'deraok- 
rácia még mindig használja, hogy a maga 
ügyének toborozzon híveket, ra iközbn az »l- 
lenpártok sok ll-yigággsl oly értőimet lu'ajdo- 
Ditanak szoknak, amelyet  könnyen megcáfol 
nak és saját programmjuk érdekében valé- 
verbliválásra kihasználhatnak.

Ila az első hiba az vo't, hogy már rég 
nem csinálták meg a munkás pártból n- og'sz 
dolgozó nép pártját, » második Iliin sz, hogy 
a gazdasági programul homályos cs cUgtehn volt 
és még ma is telő van jelszavakkal, .m ű v ek  
osak zavar, idegenkedés és elriasztás okoséi.

A szociáldemokrácia program a ja, a nap 
köv tolraényekkel szemben fehnodja a szol
gálatot és úgy az erfurli programul, mint a 
vetető f i fi«k f**jl«*g«t*'.sei e lég í tenek  arra, 
hogy m ‘'gHroertH8«'skt mit akar a szociálde
mokrácia akkor, ha kezűbe veszi a vezetést 
Néniét országban. Mert azt ciak be l ell h\tnif 
hogy szeles kürükb. n a tzocii isálá:s >1 nem 
értenek egyet, mert senki sem tudja pontosan 
hogy a gyakor 'atban a mi jjardnsági életünk, 
tuUjdönképen mi módon fog kj^pü ni. II* pe 
dig ez a kérdés a kormány elé kerü', hogy 
progranamját a valóságba Ültesse át, akkor

azok,~ak7k értelem m el és belá tással b írnak , a it  
mondják, hogy ily kisérletezésokbon részt ven
ni Qfiu akarnak, m rr az alapfeltételek tökéi- 
letesen hiányoznak.

Miután a legszélesebb körűé bon Űztek 
nagy propagandát a szocializálás fogalmával, 
evagy jobban a gazdasági üzemek tárí'adalwo- 
sitásáva1, polgári r-'s?ről rui idjobban elutasítani 
kezdik azt, miután eleiute az eseméuyek nyo
mása alatt hozzá akaitak j 4r 111 ahhoz, — a 
szocia'i-ü.ák ellenben « szó l- gtágt-bb értelmé
ben civódnak a szocializálás Lmpéja és turj ?- 
delme feleit. E* az egy. u th usAj; a szociáld • 
mokrala részen hm ’t az ellenp^rtiakuhk biz 
tosit hatalmas e!őnyt, amit ki is hasznának 
erősen, m i r t  araig a szociá’demokráciánHk si
kerül világos gazdaság politikai p r o g r a m o t  
megállapítani bokövetkezlietik, hogy akkur 
már nem Usz meg a hHalma azt megvalósi 
tani és hogy ak‘ or ismét megkezdődik az ér 
dekcsoportok régi e tuéleti harca és gyaker 
Úti osztály k ’izdebue. Ezt azonban a német 
uép egyeteminek érdekében el keli kerülni.

(Folyt, köv.)

(Mogjelení „Daá froi Wort® oimü Frankfurti folyóirat
l. 2* januári szamában,)

Lesz gyufa
«  •

Garami miniszter küld gyufát a 
vármegyének.

A Uko*8barink gyufával való ellátás*, miot 
a* közludomáeu már körülbelül másfél év« 
Ciak u legnagyobb nehézségek á r ia  biztosit* 
ható, A vidéknek rendszerte’en és olégteleu 
ellátása fő!e» arjeiik a következmény a, hogy a 
gyufagyáruk, i •!utö eg * Gyufaipt»ri Szövetség 
a vidék ellátásánál nem volt tekintettel a reá* 
lis szükségletekre és o yan fOefiuyÍ8égot utalt 
ki a kereskedők részére, ameíy o.^ak a lakos* 
ság ogy részének szükségletét fedezte.

A gyufagyárak ói a Gyufaipari S«övétség 
természetesen mindenkor azt haugoatalták, 
hogy a termelés a szükségletet fedezi, hogy a 
kiutalások alapján a lakosság fennakadás nél* 
kül lenne eiiáthwió ég hogy ameouyibeu mé
gis hiány van, annak kizárólag a kereskedők

okai, mivel a gyufával Jái ckereskt dést űz
nek ég nőm a körzetükbe Urlozó lakosságot 
látják el ezza1, hanem drága áron íd“geu he
lyekre juttal já^.

Evvel azeswbeu lény az, kereskedőknek 
rneigfvdeiő meoű)iségbBn való ellátása esetén 
lánckereaki d ' k m  ogyá talán nem jöhetne léire, 
mivel lánckere«kedo!em c ak az esetben kelet- 
kezi <, ha a rend okoz/isre á'!é) készletek a siük- 
ség!»-ltel nem álluoak aránkban. A gyufael- 
osztást illetőleg azonban az a helyzet volt, 
hogy a magyar  gjufakart* ! i n ‘gakadályozván 
a kti földi bihoziUHÜ, olyan áruhiányt idézett 
elő, amely <♦ rnaésíttszerUleg nem volt kikib 
szöbtühető.

Gttrami Ernő ktrísktdeSemlig)i miniszter
től most leirat érkezett a vármegye alispánjá
hoz, akivel tudatja, bogy a törvényhatóssg
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gyufaMÜkségletét biatositaui kiváuja. A 
ui8«tt#r leirat* a követkeifí:

Értesítem a ’ispán urat, hogy a Gyufa, 
ipar S i e t s é g e t  (Budapest, VI., Audrássy- 
ut 102) jeleu sitim alatt felhívtam, hogy a 

. ttírvéuyhatóságok részére a rendelkezésre 
Álló gyufakésaletek miudenkor a lakosság 
számára megfelelőül) siállittassauak le.

Folyó évi január hó 1-től kezdr'dőleg a 
Gyufaipari Szövetség minden törvényha
tóság első tÍ8*tvi$előj«vel közölni fogja a 
leszállításra kerülő g>ufa mennyiséget és 
azon kereskedők névjegyzékét is akik gvu- 
faellátraánybao rósaesü'nek. A kimutatásba 
fel fog vetetni az is, hogy melyik keres
kedő mily mennyiségű gyufát uralásban 
rdszesüi és a« esedókcs g) ufa nat.‘yik gj ár
ból saállittatik le. 131  » kimutatás miud-íu- 
kor idejében fo^ köíüUelui alispán úrral, 
hogy a gyufának a ker«?sk< dőhüa történő 
szállítását ellenőrizhesse, esetleg h gyufa 
forgalmát törvény hatósága térti el-n kU Ön 
intézkedésekkel is szabályozhassa. Ameoy 
uyibeu alispán urnák a G*uf«ip-rí Szö
vetség által megadott keresktdŐRiit'i szem
ben indokolt kifogása vau, közölje ezt a 
Saövetséggei, hogy a kiutalásra k rü ő 
gyufamouuyiség egy más megbízható ku 
reskedő vagy szervezet utján kerüljön a 
fogyasztó kezéhez.

Hangsúlyozni kívánom azt, hogy u tör 
vényhatóságok gyufaeilátásá osak igen Szö
rény keretek között fog megtörténhetni é« 
ezérl a felosztásra kerülő korlátolt kóat- 
letek egyenletes elosztására kii íinös fu y 
helyezendő.

A „Gyulaipari Szövetség*4 ju ír éri esi
tette a törvény hatóságod hogy 60 áiLb.n 
egyenként 5000 Összesen lehat SOÔ UU doboz 
valódi svéd gyufát  küld. A kiosztás aránya a 
következő; minden 1000 lakosra 800 doboz 
gyufa van konterap'áfva. Az ára «lég magas 
les*. E  őre’áthaló 'ag dobozonként 30 fiin r.

Nem igazak a hírek
a

sárospataki ellenforradalomról
•  •

Szent a béke
a munkásság és a polgárság között.

Csütörtök déle ott « főispán komi in>biz
tosnál megjelent  a sárospataki aooiá'díwokrata 
párt egy kiküldötte és e*őadta, hogy Ö-iros- 
patakon vasárnapra a főiskola lauári knra 
gyűlés egy behív ágát hat-'rozla eb hogy »'/ 
összejövetelen a jeleulegi kormány ellen bi
zalmatlanságát fejezze ki, in rt a vaöáaminisz 
tér az isko’ai tanításból * vwl ést^uitást törölni 
szándékozza.

A kormánybiztos a kikü d Ütnek kijelen
tette, hogy ez ügyben a ltgsni^cnuhb vizsgá
latot óhajtja lefolytatni, azonban nem tételezi 
fel a sárospataki főiskola hazafias érzehuü fa
nári karáról, hogy ellenforradalmi pirosokat 
tervezzen. Mindazouáltai, ha a mai kormány 
ellen a tautestü 'et  bizalmatlanságát óhajtaná 
azon az állítólagosán gyűlésén kifejezni és 
erről a vizsgálat során a kormánybiztos meg
győződést szerezni*, úgy a gyűlés megtartását 
minden körülmények között megakadályozza# 

Egyébként tegnap délután » helybeli *o- 
ciá’díinokrata part  kiküldöttének kíséretében 
Buta Béla kormánybiz?03 a vizsgálat megej 
tőse céljából Sárospatakra kiutazott.

A vizsgálat erediuónyeképen c upán csak 
annyi nyert megállapítást, ho jy  egyes éide 
költségeknek Sárospatakon aggályaik vannak a 
valláserkö'csi nevelés megszüntetésével szem 
ben és módot kerestek, hogy o*ou aggályaik
nak illetékes helyen kifejezést, adjanak. Viszont 
a 8ociálderaokr*ta póri azon az állásponton volt, 
hogy ha ez a véleménynyilvánítás valami 
demonstráció vagy népgyüléB formájában tör
ténnék, úgy az a jelen izgatott hangulatban

. l e l a ő t n a o u a r o r g x á p l  r r M n »

kö“ ‘k»«<nlnyekkel já rh . tu . ,  .miért
felelőseget nem tudna vállalni.

A kormánybiztos raegjeleiiíse .lk.Imával 
“ ln*én 08,tott* » eooiáldemokr.t.párt felfogá
s t  és a .  érdekelt felekkel való lárgyalás 
ere máoye aa volt, hogy Sárosp*lakon seraini- 
,We ' / en irán>u “ íPRyUlée vagy deraoostráoió 
uem lesz ás Így .  klianyugalom biatositva van.

A munkásság és ■ polgárság kiiaötti békés 
együttműködésünk is megvannak a feltét-lei.

helyreigazító nyilatkozat.
A Felsőmagyarorseági Hírlap T. Szerkisztöséghuk 

Sátoraljaújhely,
A Fji'sőmagyarországi Hirlip f. é. január 

4-iki számában „Egy nagymiháiyi kereskedő 
c -g Síemármetleu árdrágítása" oimit cikkre 
vonatkozólag a következő helyreigazító köz
lemény közzétételét kívánjuk :

1. A tengerit 82 K ,  illetve 108 K. egy
ségárban számláltuk, ezen egységárakat a H. 
T. állapította inog, s mi azt a ü. T. részire 
teljes összegében befizettük.

2. A deszka öifllentő berondfzé.st;kért 
'vjggotonkéut 60 koronát számítottunk, da e 
oimeu uii tényleg többet fizettünk a kereskedő 
r-szérű. Valótlan, hogy o költséget kétszer 
számiio uk fe . Ha a deazkabrrtjudezés helyett 
zsákodat adtunk volna, e* waggououkéut 325 
koronába bérűit vo!ne, tehát a fogyasztó kö
zönség érdtfk^beu tekintélyes költséget iaktri- 
tottuok meg.

3. A f-Dtiek szerint cégünk semmiféle 
árdrágítást n- rn követett el.

Nagyrnihály, 1910. évi január hu 7-éi\
Nagymiháiyi Gőzmalom <$ Villanytelep r, t.

Löránd. Landesmann
A helyroigazjló nyilatkozattal BZrUűbeü a 

cikk ir^js u cikkben foglalt összes állításait 
fenntartja.

H 1 R h  K.

1 Dr, Palás Dezső. 1 H italmas osz'op* dóit ki 
a magyar orvosi világnak, Dr. Bal ás D zső 
haii meg, aki négy hosszú esztendős át párat
lan energiával á.il a háborúi '.‘gózségü-y s*V- 
gálaUíbán és aki egyik legnagyobb jóltevője 
\o ' t  a hadban megsérültekiiHk. R.ug*ieg em
beri m-ntett rn<*g a haláltól és adott vissza 
az élei nek. S ismerést bőven kapo't, azonban 
kitüntetéseit mindig úgy tekintette, mint ara 
íytik az orvosok egész-uuk szólanák. Gyönyö
rűsége volt a inunk a » gyógyítás, valósággal 
versenyre ku't a halállal. És akit annyiszor 
legyőzött, * végküzddombén úrrá lett rajta. 
Meghalt. É ölének 40 ik évébe**, annak a közel- 
sógibun, akit ra 'g  hivatásánál i« jobban, egész 
leikéből szeretőit. Hatodikén d é u 'á n  temették 
el, hata niAsaa raegnu atkozott részvét mellett. 
Koporsójánál kartársai nevében Dr. Braun 
Béls a barakk tisztviselőinek uevébou Ócskái 
László lucsuiotl  e’ aa elhunyttól. Fiatal fele
ségén szűk Hlftvathy Jo'áoon kívül a város 
egész tár-vdalraa gyászolj*.

—  A városi nóptanács megszervezésének 
ügyében Búza Béla kormánybiztos ma délelőtt 
LO orÁra értekezletre hívta egybe a kormányt 
Umogító pártokat és felkérte őket, hogy az 
értekezletre három-három tagot delegáljanak.

— Behelyettesítés. A vármegye kormány
biztosa a felfüggesztett G-iC^i Jenő helyére 
az adótamíCáosi állasba Dr. Kelemen Miksa 
adóügyi j e g y e t  behalyeUesitette.

_ Korpát kapnak az állattartók. A meg
szállott területekről ideszállitott, uemkü’önben 
a malmokban téro’t és a még későbben is elő- 
állítandó korpameuuyiség a Takarmány Elosztó 
bizottság által a vármegye állattartói közölt 
lesz széjjel osztva.

— Esküvő. Dr. SchwAger Mór sátoralja
újhelyi ügyvéd e hó l l  én tarlja esküvőjét 
Radó Elvirával Újpesten. (Minden kü'ön é r t*  
gités helyett.)

Szombat, február 0.

— A vasutat gárda javára ma este a vá
rosi 8tinhá«ban megtartandó „Kedélyes Este 
műsorán két asindarahou kívül ének, táno, se- 
neBzámok. magánjelenetek szerepelnek. Aa 
előadók a következők : Sülő Sándor, Gyulai 
József, Gróf Miklós, Zuoaek Béla, Lukács J á 
nos, Fantoui Béla, Bényay András, Kubovosik 
Pál, Bertók Hona, Szabó Etnray, Kocsis Vilma, 
Kiss l m, Szabó Vilma, Aa énekszámokat Sae- 
máu Üyu’áüó kiséri zongorán ; konferál Prihoda 
Andor.

— Bérmegállapitó biiottság alakul. Tagjai
f-le-fele résiben munkásokból és munkaadók
ból keríil ki. Csak ennek • bizottságnak a 
bérmegállapítása az irányadó minden edd'gi 
bérmegállapítás érvényét veszti. Mihelyst a 
végrehajtási u'a*;itás m 'gérketik, a biaottságot, 
a kormánybiztos azonnal megalakítja.

— Munkaközvetítés. A következő foglalko
zásnak rmi'fkh keresnek: Épitőmuukás 110, 
ooi 80, festő 14 vasmunkás 73, kér, 'alkalma
zott 52, mag. tisztv. 8, sütő lauukások 18, 
scabónő és női s*abó 41, nyomdásaok 4, fény
képész 2 borbély ü, stij és kölólgyártó 2—2, 
kefelö 'ő  l, asztalos 3, kérjtilus 6, molnár 2. 
pinoér 31, hentes mészáros 8. A hatósági ég 
:'zaksz.t v iz -uí munkaközvetítő felhívja a muu- 
kaad'ík figyelmét sur \  hogy nála jelentsék be, 
hogy mi yen munkásra van szükség, hogy a 
műnk ^közvetítés megt 'rtéiihessen.

— Bormegállapito bizottság alakult. A nép- 
kormány r. ndeletének megfelslőeu, Búza Béla 
kormánybiztos városunkban is magaiakitotta 
az elárverezendő borok miuimilis árának meg
állapítására hivatott bizottságot. A bizottság 
elnöke Thnraoszky Llsaló, tagjai Bernáth Ala- 
d r, Kiuosessy Pót-r, Csínyi Ár »i'», Dr. Holló 
Andor, Grosj Jakab é« Weiuberger József. A 
bizottság hivat* os helyisége a vármegyeháza
14. számú szobájában van. Az érdekeitek itt 
ierje ztbetik elő kére-meiktt d. o. 9 —12 óráig.

Felelős szerkesztő: Lantiesmann Miksa 
fczorkosztő: György Lajos

Árverési hirdetmény.
Közhitre teszem, hogy ügy íeleiu Widder 

Samu gitályi földbirtokos által a Felső- 
magyarorszígi Czukoripar R. T. részére 
termelt, de utóbbi által át nem vett, mintegy 
1406 mélermázsa ezukorrépa, mely Lazony 
község halárában, a vasúti vashid melletti 
száotófö'dön 5 darab és pedig egy darab 
7 öl hosszú, l ‘/s dl széles, egy darab 8 öl 
bosszú, 1 öl széles, egy darab 6 öl hosszú,
1 öl szeles, egy darab 5 ’/s öl hosszú, 1 öl 
széles és véglil egy darab 8Ya öl hosszú,
1 öl széles prizmában van elhelyezve, a 
késedelmes Felsőmagyarországi Czukoripar 
R. T. költségére és veszélyére dr. Fűzesséry 
Dezső nagymiháiyi állami közjegyző ur 
közbenjotte mellett 1919. évi február hó
15. napján délután 2 órakor Lazony 
községben a helyszínen (a  vaButi hid melletti 
szántóföldön) nyilvános árveréssen a leg
többe t  Ígérőnek el tog  adatni.

Kikiáltási ár inétermázsánként 17 korona, 
de az áru kikiáltási áron alul is eladatik.

Arverelni szándékozók kötelesek a jelen 
árverést hirdetményben megállapitott suly- 
mennyiségnek a 17 koronás egységár 
szerint megfelelő kikiáltási ár KF/.-át az 
árverelő közjegyző urnái bánatpénz gyanánt 
letenni, a vevő pedig köteles a bánatpénzt 
a teljes vételárra az árverés befejeztekor 
nyomban kiegészíteni. A vevő köteles a 
megvett czukoirépát legkésőbb 8 nap alatt 
saját költségén elszál ltam.

Az árverés tárgját képező ezukorrépa 
mennyiségéért és minőségéért ügyfelem 
nem szavatol.

ügyfelem íentartja jogát abho*, hogy 
az átverésben részt vegyen, de bánatpénzt 
letenni, vagy a vételárat készpénzben ki
fizetni nem köteles.

Dr. H olta A ndor,
ügyvéd.
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eladó. |
Czim i

Koldstein-kávémérés
Kossuth íajos-utcza 35.

p ^ .n m .a r o v ^ d m  JIM»P_________________  ■- &= 1’ tebruit* 8-

® Értesítés.
Közhírré tesszük, hogy a betét kamatlábát 3‘/.-ra 

(1919. évi január hó 1-től) leszállítottuk.

jyícgyei általános Bank
Részvénytársaság.

Viszkdegséget, Sömört, Riiht
n leggyorsabban elmulasztja a tlr. 
FLlCSCH-fólo erőd öli, törvényesen 
védett

S k a b o f o r m - k e n ö c s .
Nincs szaga, nem piszkit. Mindig 
eredeti pecsétes l ’lesoh-félőt kérjünk 

P ró b u té g d y  . . .  A kor.
Nagy tége ly  . . , ti kor.
Családi adag . . .  lő kor. 

Sátoraljaújhely és vidéke részére tő- 
raktár: Kádár Gyula gyógyszertárában 
Sátoraljaujholyben. — Vételnél: a 
SKABOFORM védjegyro ügyeljünk.

s z n u l t
zongora megvételre kerestetik.

Cim a kiadóhivatalban.

Muszáj nevetni

a eimo annak a legújabb tréfás, 
kétoldalú lianglemozuok, melyet 
Újvári, a közkedvelt magyar éneklő 
komikus a Télikertből ad elő. Hogy 

ez a kiváló,
népszerű komikus

az ő csodás tehetségével milyen 
elsőrangút produkál, azt a most 
mogjelont lomozon a legfényesebben 

igazolja. ül lemez
pénzért nem kapható,

hanoin ősapán hat darab használt^ 
lejátszott lomez ellenében, kizáró-' 

lagos joggal

Wágner
„Hangszernagyáruliáz:“-nál

Budapest, Józscj-körut 15. fiók: IX., RáSay-ulca 18.
Telefon: József 35—92.

Beszélőgépek 200 koronától 1500 koronáig. 
Főnyképos dalszöveges lemez- és Langszorárjogyzék ingyen!

Landesmann M. és Társa \
=  könyvnyomdája és papirkereskedése =  
SÁTORALJAÚJHELY, KAZINCZY-UTCA 5. SZ.

Levélpapírok, szám lák, fa l
ragaszok, meghívók, név
jegyek és egyébb nyomdai
m unkák a legpontosabban

készíttetnek.

„Felsőmagyarországi Hírlap" kiadóhivatala.
|  ü ü g ! ” * ! 1 1 0  Hirdetések felvételnek. t e l e . o h . z A h  1 0

■><«

Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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