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Valóban ezt nem kívánhatja,
egyebeken kivül azért sem, mert
ezt nem kívánják azok sem, akik
(—ő.—) Sok ember sokat beszél, neki szerepet adtak.
Tegye egy jobb tapintású férfi
sokan nevetnek rajta, sokan nem
az ország szivére a kezét és érezni
törődnek vele.
Kétségtelenül kellemes foglal fogja, hogy alig-alig lüktet a fő
kozás a nevetés, annál inkább, eren a vér.
Hogy lehet ez? Ekkora ország
mert rendes körülmények között
semmibe sem kerül. A felfuvalko- és ilyen vérszegény.
Pedig olyan nagyszerű erre a
dottak megmondhatják hogy egy
gúnyos nevetés, egy elevenjébe felelet! A zsebékben van uraim a
irányzott megjegyzés tölér olykor vér és a hatalom öntudatos és
céltudatos, megtesped tőle az araegy heti koszttal.
Es hiába, általában azt hiszik, szos izom.
Az ellenzéki pártok pár év
hogy a nevetők részén van az
igazság, aki sir, annak veszett az előtti győzelme megpezsditette a
vért az ország szivében és volt-e
ügye.
A mai politikai helyzeten ne csak egy a fönt mondott három
vetni is, írni is lehet egyszerre, dologból, amit képes volt megva
egyfolytában, vagy fölváltva. Ki lósítani ?
nek milyen az Ízlése De ne es Volt-e ?
Es nem ebből származik e az
sünk kétségbe, vannak akik ko
molyan tudnak maradni, olyan elkeseredés, a tespedés, a nem
komolyan, hogy a gyöngébb szivii törődömség, amely az ország
ember hátgerince önkénytelenül szivére nehezült, mint egy lehe
tetlen súly!
meggörbül előttük.
Es akár hiszi valaki, akár nem:
Ne hogy félre értsük egymást
ez a komolyság az, amitől rájön és a józan gondolkozásu ember
olyik hazadra a nevetés, vagy sí nem is fog félreérteni: nem a
rás.
koalícióban volt a hiba, hiszen
Lehet, hegy az ilyen ósdi fajta nem is lehetett benne, mert ez
hazafiak (némely újság szerint a hiba már századok óta él és
újabban : hazait) ak) már kimentek ott él, ahol a nagyhatalmi üstöt
a divatból, mert a haza ügye már forralják, ahol az. osztrák érdekek
nem első ügy, a legelső [ügy a indokolatlanul de facto retteg
zseb és egyesek úgy is állítják, nek ami megerősödésünktől, ami
(sőt, úgy tetszik, nem is tévednek) talpra állásunktól, ami önállósá
hogy nem a más zsebe, hanem a gunktól. Igaz, ha tartaniok kel
saját, a legkülönebb használatra lene tőlünk, ami pedig abszur
fonta rtott zseb. Hát szép is az, ha dum, akkor volna ok a rettegésre,
a zseb (már t. i. a saját külön mert ha a magyar nemzetnek
zseb) jól van bélelve, legalább is hadserege, bankja, függetlensége
százat teszek egy ellen, hogy volna, egyszerre hatalommá vál
azok a nagyon komoly urak sem nék, nemzetiségeit egy minutum
alatt (években értendő) beolvasz
gondolják másként.
De ki is vehetné azt tőlük zo taná Cs ez a ma széthúzó, elé
kon; mióta ez a szegény ország gedetlen, tespedt nép úgy kelne
csak papiroson él, minden sze löl Európa horizontján, mint egy
replő ember meg volt erről győ hatalmas, félelmetes szfinx.
ződve.
Milyen nagy okainak kell lenni
Csak természetes, mert más az osztráknak, ha ilyen hatalmas
ként hogyan lett volna szereplő szövetségesről mond le, de sőt
ember ? Hogyan szerepelt volna, módfelett kedvére van a mai
ha senki nem adott volna neki helyzet.
Nyomós okai vannak, még pe
szerepet ?
Valaki vállal egy szerepet, ezért dig első sorban ismét csak a
hatalomhoz jut, sőt a jóakarói azt zseb, másodsorban a nagyhatalmi
hiresztelik, (de minek is azt hi- állás.
Ez neki kellemes lehet, de mi
resztelni, az öreg Rókus belalazott ablaka is látja), hogy erősen közünk nekünk hozzá ? Hiszen ta
gyarapszik az öreg, a famíliája is lán még nem vagyunk egészen
zsendül, Hát kívánhat ma tiszta a zsebében, ha a banknnk ott is
szívvel egy önzetlen liazali többet? van nála, ha a hadseregünk, ha
Talán csak nem kívánhatja, (ha a fiaink mindenképen a közös
kedves az élete), hogy legyen ön hadseregben vannak is.
álló magyar hadsereg, (csak úgy
Hiszen sokkal kisebb államok
jegyezzük meg, hogy békében is élnek és nem kérik meg a
polgári ruhában) legyen általános bécsi bankot, hogy nyisson nekik
titkos (községenkinti) választójog, fiókot,hogy vegye be fiaikat had
legyen gazdaságilag független az seregébe, mert másként elpusz
ország külön bankkal.
tulnak.
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Es kividről nézve mi mégis legkézenfekvőbb megoldásra nem
csak igy nézünk ki, de sőt azok gondol. A „Zemplén" is ha körülte
kintene az utcán, bármelvik sarkon
az említett komoly urak meggyő megtalálná
a megfejtést. Még látsza
ződéssel hajtogatják fejüket: igy nak a maradványai annak a „Kére
van az rendén, megbizhatatlan ez lem" című plakátnak, melyben a
a nép ! — és gyakorolják a hatal polgármester világosan azzal hívta
mat, hasznukra torditják a hely meg a megyegyülésre a városi pol
gárságot, hogy ott Kazyt — aki a
zetet I
gyűlésen jelen lesz — ünnepeljék.
A legnagyobb magyar meg Hogy pedig a polgármester az in
őrült, mert tisztán látta ennek a strukciókat a főispántól kapta, azt,
szegény nemzetnek a sorsát és — jól tudjuk, — maga is elismeri,
a könny kevés volt, kiapadt, amit aminthogy nem is tehet máskép.
Azt ajánljuk a „Zemplénnek",
sírni tudott volna érte Es okol hogy,
ha mindenáron mag akar döb
hatjuk ezt a meggyötört nemze benni, nézzen körül a saját táborá
tet, hogy sorsán változtatni nem ban, Ámbár hiszen, szeretné ő látni
bir, hogy láncai közé kötözve azt a skandalumot, amitől ezen a
tesped, vonaglik és mégis küzd! téren megdöbbenjen.
Megriad az, aki bele mer nézni
e nemzet leikébe és szemben
látja vele a hatalom cinikus kép
Közegészségügyi rejtelmek.
viselőit.
Sokan, még mi magunk is, jó Mivel tömik be a kutakat ?
magyarok azt mondjuk olykor,
— A rendőrség figyelmébe —
várjunk, még erre, vagy arra nem
A vízvezeték felépítésének nem
érett meg a nemzet, majd, majd 1 várt
áldásaiból való az anomália, a
így takaródzunk, mentegetőd- melyet itt szóvá teszünk. Persze,
zünk önmagunk előtt, kik a pe- nem a vízvezeték a hibás, hanem a
csenyés tál előtt nem ülünk és felületes ellenőrzés, amelylyel az ille
bízni, remélni iparkodunk a nem tékes hatóságok az uj rendszerre való
egyes fontos mozzanatain kezeti jövőben. Nos hát Törökor áttérés
reszlülsikianak.
szágra, Görögországra, de Né Tudvalevő, hogy a vízvezeték be
metországra (Uismark előtt ki ál fejezése egyúttal az iddig használat
modta volna ?), vagy akármelyik ban állott kutak halálos ítélete volt.
országra is ra lehetne ezt fogni, Ezeknek legtöbbjét most betömik,
ha ö maga is hajlandó volna hogy úgy mondjuk, kivonják a for
galomból. Csakhogy épen e körül az
elhinni.
eljárás körül vaunak a legnagyobb
Hiába érvel ez, vagy az a po bajok, amelyek az ügyet valósaggal
litikus, hogy neki az az elve, itt közegészségügyi botránnyá teszik.
nincsen elv, Magyarország füg A polgári párt legutóbbi közgyű
getlenségében vakon kell bizni s lésén dr. Locherer Lőrinc vra. t fő
egy hozzaintézet panaszos le
ezt aggodalom nélkül fogadni orvos
velet mutatott fel, amely elmondja,
minden irányban, mert a túl meg hogy a kutakat kivétel nélkül min
fontolt soha sem végzi el azt, amit denütt szem éttel, p is z o k k a l, hu lla d é
ko kka l, szói u l a közegészségre veszélyes
a vakmerő azonnal végrehajt.
Ha sokáig fontolgatják, köztár a n y a g o k k a l tö m ik be, ily módon való
ságos b a cillu sfeszkeket es poshado j á r saság volna-e ma Franciaország ? vanytelepeket
létesítvén a varos leg
A mig egy magyar ember (ha különbözőbb pontjain.
igazi az) lesz, aki a hatalom előtt A levél állításai ólénk visszhangot
térdet hajt, veszett az ügyünk. keltettek a jelenlevők között. Egy
Ezérta sáncokra a hármas lobo más után állottak fel tekintélyes pol
gárok személyes tapasztalataik alap
gót és vesszen, aki túl van 1
ján a legnagyobb megbotránl ozással
bizonyítva, hogy valóban a kutakba
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a lla ti h u llá k a t es m inden elképzelhető
p is z k o t tömnek bele. Fölösleges fej

Megdöbbenve . . . Legutóbbi szá tegetni, hogy micsoda súlyos követ
mában a „Zemplén", melytől pedig kezményekkel jarhat ez a könnyelmű
bizonyos aiigol hidegvért nem lehel eljárás.
elvitatni, megdöbbenésének ad kile*
A polgári párt természetesen eré
jezést. Vájjon mi fölött döbben meg
ez a kitüuő mameluklap, amely oly lyes lépésekre készül ez ügyben.
Igen
célszerű lesz, ha a rendőrség
előkelő nyugalommal tér napirendre
a leguagyobb főispáni botrányok, minél sürgősebben megteszi az intéz
kormányzati gazdagok és illatos pa kedéseket a legújabb közegészség
namák fölött/ Nem izgatjuk a Ke ügyi botrány lehető enyhítésére.
*
délyeket, eláruljuk, hogy a „Zem
plén" ezúttal ismét lapunkuaa. hal
A rendőrség arról értesít, hogy
latlan merészségén döbbent meg. privátfigyelmoztetések alapján utána
Hogy ugyan honnan vehettük iui nézvén a dolognak, úgy találta, hogy
azt a hihetetlen, képtelen állítást, legfeljebb egy kútról lehet szó,
hogy a főispán a m egyegyűlés ke amelyet tisztátalan módon tömtek
retében akarta ünnepeltetni Kazyt. be. Ha ez igy volna, csak örülni
Honnan, honnan, honnan? — kiált tudnánk neki; egyelőre azonban kér
fel a Zemplén és megdöbben.
nünk kell, hogy a vizsgálatot eré
Régi dolog, hogy a legegyszerbb lyesen folytassák s azután alapos
rejtvények megfejtése a legnehezebb, | hivatalos jelentéssel nyugtassák meg
mert az ember rendszerint épen a gz aggódó küzöuaéget.
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Vizsgálat a Diana-fiirdöben.

de a maga szokott szerény modoraIhan tiltakozott e kifejezés ellen.
Van biz’ ott baj elég. I — Bocsánat, ez nem ostobaság.
Ea ismerem a viszonyokat s az iga
Hivatalos beismerés.
zat mendom főbíró urnák.
— Mars k i t Takarodjék'. — rivalt
Legutóbbi számunkban a létesí
tendő jéggyárról általában a váro>i r.i önmagából kikelve Gortvay. S az
illemekről s a házikeselésről beszelve ősz ember, a koronás arany érdemmellékesen említést tettunk a város kereszt tu-ajdonosa távozni volt
gőzfürdőjéből! uralkodó küzpiszkos kénytelen az ifjú főbíró haragjának
kitörése elől.
állapotukról is.
Blaszberg r dr. a rajta ejtett hal
Síhmtedl Lajos rendőrkapitány és
dr. Azepessy Aruold városi főorvos latlan inzultus miatt a mult heten
cikkuuk hatása alatt, elisinerésreméltó panaszt tett az alispánnál.
gyorsasággal és buzgalommal nyom
ban vizsgalatot tartottak a DianagözfürdoOeU. HétfŐU délelőtt töviről
hegeire megvizsgálták a fürdő fel
szerelését, berendezését s vizsgálatuk
teljesen igazolta az elégedetlenkedő
közönség álláspontját.
Ami magát a felszerelést illeti, e
tekiutetbeu a hivatalos jelentés sze- Az ambíció netovábbja.
riut uagyobb bajokat nem találtak.
Mindössze a pilieuők berendezését interpelláció készül a polgármesterhez
kell sürgősen megújítani, mert ez oly
A közelmúlt napokban a képvisekopott, piszkos es elnyűtt mintha
lőtestület tagjai bosszankodássa! mu
iueg a Noé idejéből maradt volna
togattak egv inasnak egy kü'öiió?
reánk, továbbá a kadtürdök falai
körlevelet. A furcsa nyomtatvány,
kell oiajlestékkel újra behuzatiii.
Ezekre nezve a főorvos javaslatot amelyet minden városi képviselőhöz
híven beszállított a posta, szólt va<a
is terjedt a varos elé.
Sokkal nagyobb baj azonban mind ekképen :
ezeknél a közös medencék vizének Melyen fis:telt képviselőtestületi tag úr\
rendszeres tisztatalai^aga. Nem tud
A pénztárunk i állas betöltése
juk, ennek az állapotúak orvoslására
utjai:, az esetleg megiiresendo el
is aeszül-e javaslat ; annyi azonbau
lenőri allu.-ru pá.yuzni óhajtók,
tény, hogy a vizsgalat megerősítette
tisztelettel kereui l. címet, hogy
értesüléseinket, melyek szerint a
engem ezen állás elnyeréséhez
Diamiu-lürdö látogatni néha három
becses szavazatával támogatni keuapig is eg) ugyanazon v Ízben lur
gytskedjék.
deliek. Különösen a nős részesülnek
SuujM yen, 1911. január hó.
mostoha elbánásban, kiknek a Diuiiá
bán úgy szólván sohasem adatik meg
Teljes tisztelettel :
az a szerencse, hogy tiszta es friss
;a - -v.
vízben fürödhessenek.
A kitűnő magyarsággal megszer
Ezen a helyzetei! mindenesetre
változtatni kell. Vagy naponta lri?s készt* tt sti isztiKai remekmű szer
vizet adjanak a közös mtd>neékb*., zője tehát egy majdan, esetleg, ne
vagy vezessék be azt a sokfele hasz talán, halba megüresedő állás elnye
nálatos rendszert, mely mellett a réséhez kér támogatást. Az ügy ezkellős lefolyás felhaszuálásaval ál időazeriut Csupáu ott tart, hogy a
landóan frissíteni lehet a vizet. Ezi minisztérium, — privát értesülések
a rendszert ott, ahol vízvezeték van. szerint, — a p nziurnoki állás javaarany lag csekély á.dozat árun he dalinaza.-.i tárgyában beadóit felebbezést, — Tarkas Andor polgármes
lehel vezetni.
Akármilyen lesz a hivatalos javas ter személyes sürgetésére, — eiuta
lat, annyi bizonyos, hogy a pulgan sitotta ; igy erre az adasra kiírjak a
part nem hagyja annyiban a dolgot, pályázatot; lehet, hogy ezen reszt
s első lépésül valószínűleg Li lógja vesz a jelenlegi ellenőr is ; nincs ki
moi dalul az elismert hírnevű mis zárva, hogy meg is választjuk : s
kóla városi gőzfürdő igazgatójának akkor aztán, ha ez a sok lehetőség
mind beteljesedik, tényleg megürü
szakértőként való meghaligatasal.
az ellenőri alias.
A képviselőtestület igen sok tagja
u legnagyobb visszatetszéssel nézi
azt az ízléstelen és hovatovább rend
I d y l l
szerként jelentkező eljárást, hogy
egyes, ambíciótól duzzadó tisztvise
lők még meg sem üresedett adasok
elnytréséért molesztálják a képvis*.Nem Ázsiában történt!
■őket s már akkor kezdik a kilincselest, amikor még ez sem bizonyos,
Nem Ázsiában!
hogy pályázatra kerti.-e a sor. A
Nem Ázsiában! legközelebbi közgyűlésen a polgári
p a tt részéről felszólalás történik az
(Kultúrtörténeti adalék.)
irányban, hogy a polgármester ha
A következő igaz történethez sem el nem is tilthatja ezt az íziéstelenségtt, — elvégre egyéni szabadság
miféle kommentárt nem füzünk.
Gortoay Aladár főispáni vő es sze ról van szó, — de mindenesetre Va
rencsi foszolgahiró kemény üzenettel lami szolid nyomással hasson oda,
becitál tattá irodájába dr. Blaszberger hogy a túlságosán ambiciózus ifjú
erők a városi képviselők ilyetén
Ignácot.
Dr. Blaszberger tudvalevőleg viádi bosszantásával ne vágják maguv
alatt
a fát. Elvégre igaz, hogy ke
körorvos, tisiteskoru úriember, varmegyeszerte tiszteletben es tekin vés a foka, de azért az eszkimók
télyben álló férfi, a koronás arany valamivel szemérmesebbek is lehet
nőnek.
érderakereszt tulajdonosa.
Az ősz orvos megjelent az ifjú
főszolgabíró előtt, aki röviden kö
zölte vele, hogy egyik emberét, (meg
is nevezte), be akarja ültetni a madi
takarékpénztár igazgat*ságaba. Ezt
a dolgot Blaszberger dr.-nak kell
nyélbe ütnie, mint a takarékpénztár az ásványvizek királya, angol kór
egyik befolyásos tagjának.
— A magam részéről — mondta és vérszegénység ellen páratlan
Blaszberger dr. — nem ellenzi m a gyógyszer. Mint üdítő és hűsítő ital
a legelső minden vizek között.
a dolgom, sőt amit le et, anynyit meg is teszek ; do isim rve a
Főraktár Sátoraljaújhelyben :
hangulatot előre, jelezhetem, hogy
nem fr.g m* mii.
— De én parancsolom! Miféle os Wilkovszky és Tólh czégnél
tobaságokat beszél it t '(

Hova siet
pályázó ur?!

a főszolgabírói hivatalban.

BORSZÉKI

SZA G1 HÍRLAP

A Salvarsan

Ujhelyen.

Az eddigi oltások tanúlságai.
A szokottnál is nagyobb érdeklő
déssel néztünk közkórházunk kiváló
főorvosának, dr. C h u d o v s z k y
Mórnak szombati előadása elé. ame
lyet a Szabad Lyceumban a fertőző
betegségekről tartott. Igen valószí
nűnek látszott, hogy ennek során dr.
Chudovszky Ehrlich világhírű sze
réről is megemlékezik, annál is in
kább, mert a sátoraljaújhelyi köz
kórháziján épen most kezdődtek meg
a ÖOti-ossal való kísérletek. Am a
nagy érdekű olőadus során, melyről
különben más helyen Írunk részlete
sebben, — Chudovszky dr. egyetlen
szóval sem emlékezett meg Ehrlichrol
es a 606 ősről.
E le.tűnő körülményre s általában
az újhelyi oltások eredményére nézve
k* idust intéztünk előadás után dr.
Chudovszkyhoz. A kiváló orvos, ki
nek elismert hírneve messze túlter
jed a varmegye határain, lekötelező
Készséggé* felelt minden kérdésünkre;
izonban messzemenő s szerintünk
kissé talán tu zottnak is nevezhető
lelkiismeretességénél fogva egyelőre
elzárkózott attól, hogy meggyőződé
sét a Oüti-osrol most még a nyilvá
nosság elé becsalhassuk.
Annyit azonban, — függetlenü.
Ciiudovszky dr.-rul való beszélget**síinktöl, — mint tényt, mar most
közölhetünk, hogy az eddigi sátor
aljaujhelyi beo. tusok, (számszerűn
IU oltás),
teljesen eredménytelenek
maradtak. A kísérleteket mí g toly
tatjuk, anélkül azonban, hogy sikerr*
Kilátás volna. A sikertelenség oka
pedig semmi esetre sem rejuk a*
adagolásban, vagy e0 yeb helyi kö
rű. meny ben.
Elnyertük Chudovszky dr. Ígére
tét, hogy bizonyos számú oitás után
u uyiivutiossag számára is részlete
stíl kifejti Elir.ich es Hala csoda
szeréről való ve.ekedósét, mely küönben kezdettől lógva inkább a frun
cia orvosok reaervait és kétkedő állaspon jahoz húzott. Addig is a mat unk részéről csak. annyit állapítunk
meg, hogy a sátoraljaújhelyi kudarc
a ighanetu egy nagy lépést jelen
annak felismeréséhez, hogy a német
tudós és japun segítőtársa az eiulie
n&eget nem csodaszerrel, hanem csu
pán egy eset eg használható mellék
segítöszerrel gazdagítottak.

Postaigazgaío bácsi,
ne játsszék a szivünkkel I
Kiújultak a postai mizériák..
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kizártnak, hogy mihamar a postautalványokat is egy' feladási helyre
űzik vissza.
Ennek az intézkedésnek egyetlen
elfogadható indoka lehetne : ha a
postatakarékpénztár újhelyi forgalma
nagymértékben megcsappant volua.
Erről azonban szó sincs. Sőt ellen
kezőleg, a chequ-forgalom állandóan
nagymértékben növekszik.
Az egyszer már megadott s most,
kifürkészhetetlen okból, — újra
visszavett feladási helyet a legsürgő
sebben meg kell nyitni megint. De
netu azért, hogy egy fél év múlva
hm t elvegyék ; végre is ez nem
játék, nem tréfa dolog, hogy a kö
zönséget gyors egymásutánban eg y 
másnak ellentmondó intézkedésekkel
bosszantsák. Célszerű és végleges
intézkedésre van szükség, amely egyszersmindenkorra véget vet a postai
mizériáknak.

Betöróvilág Ujhelyen.
Munkában a rendőrség
A le utóbbi napokban ugyancsak
meggyűlt a rendőrség baja a betö
rőkké]. Olyanformán mutatkozik,
mintha felélednének azok a szép idők
amikor hónapokon át alig mult el
-zomhat anélkül, hogy az esti nyiáskor egyik-másik boltot kifosztva
ne találtak volna. 8 úgy látszik,
iOgy a mint az akkori esetekben a
lettesek valamennyien ismeretlenek
maradtak, ép úgy fogaz történni az
ujabb bünkrónika ezideig egyetlen
nagyobb esetében : a Rudo-féle be
törésben is.
Kifosztott ékszeresbolt.

A legutóbbi szombatou este 5 óra
kor, amikor a boltot kinyitottak, ki
fosztva találták R u d e Bernit WeKeile-teri ékszerüzletét. Ezt az üzleet az ifjabb Rude vezeti, — z maga
veszélyéle, — az ékszerek azonban
tpja tulajdonát képezi,
akinek a
varos inas helyén van nagyobb ék
szerüzlete.
A betörő az üzletbe az udvarról
egy vékony deszkafal áttörése után
hatolt be s az ékszereket egy üvegszekrényből vette ki, miután szekrényt
kulccsal J\'elnyitotta.
Az éksztrekből a betörő csak az
ujakat vitte el, a javítás alatt lévő
ivét otthagyta. Az elvitt áruk értéke
3327 korona. A betörő után semmi
nyom nem maradt.
A rendőrség megtett minden szo
kásos int* zkedást s a ny omozást
gondosan folytatja, a nélkül, hogy a
sikerben maga is reménykednék.
A portás tolvaja.

A „Yadászkürt* bttu, ebben az első
rangú szallodubau is — mely mint a
jó asszony, csak ritkán hallat ma
gáról, — történt egy^kis rendőri
szenzáció. A viceportas, mialatt fő
nöke a főportás aludt, feltörte ennek
kofferét, kivett belőle 180 korona
készpénzt, kivette a sajal munka
könyvét s azzal elillant. Minden jel
szerint Miskolcnak vette útját s ide
utazott utánu a kárvallott, elbusult
topért ás is, a ki nem bízta ügyét
egészen a t endőrségre, hanem maga
indult neki h>gy ho szu időn át meg
takarított pénzecskéjének tolvaját
nyakon csípje. Eddig még nem tudni
-ikerrel járt-e vállalkozása.

A „Felsőmagy arországi Hirlap“ tii
relmes és foly tonos, éveken at tart*akciója révén végre a múlt év ele
jén némileg rendezett állapotoké:
teremtettek az újhelyi postahivatal
han. Behoztak a hosszú időn át sülgetett uj rendet, hogy a postautal
vány ok és a postatakarék pénztári
befizetéseket elhelyezése 2 —2 helyen
történhessék, mert a ni- gnovuktdett
forgalmat 1— 1 feladati hellyel lebo
nyolitani eddig csak a legnagyobb
nehézségük mellett lehetett.
Ezzel megszűntek a postahivatal
Gyermek-betörőbandák.
ban addig rendszeressé vall tüiek* Rendkívül elszomorító leleplezést
desek s már mar csak hírből ismer lett ezen a héten a sátoraljaújhelyi
tük azokat a „já j, elájulok"és „Men rendőrség,
mikor
egy
csomó
jen, maga szemtelen“ kiáltásokkal fii eddig kiderítetlen apró betörés tet
szerezett postai tolongásokat, melye teseit kél különálló s egész rendsze
a zsebtolvajoknak és asztaltbetyarok resen szervezett gveriuek-betörőbannak oly kedvelt és kitűnő harci te •la tagjaiban fedezte föl. A rendőrség
repet nyújtottak.
több mint tiz subaucot tartoztatott
Körülbelül egy évig tartott a posta le, 12—U> éves kis gonosztevőket, a
csendje. Nem tudjuk, van-e Sátor kik két bandába tömörülve az utóbbi
aljaújhelyen valaki, akinek ez a hetekben több betörést követtek el
rend nem tetszett ; annyi azonban s főként galambokat loptak, da azon
bizonyos, hogy a postaigazgatosag kívül is minden apróságot: börtalpamegunta ezt a csendes állapotot > kat, lekvárt, cukrászsüteményeket
legújabb rendeletével ismét felújí stb.; sőt sok helyen az ablakokról
totta a nagynehezen orvosolt postai lelopták a hőmérőt.
mizériákat. Egyelőre csak a postaA rendőrség az apróbb gyereketakarékpénztári befizetések egyik fel Két az ailami gyerruekmenhelyre in
adasi helyét szüntették be, ily előz ternálja, az idősebbek felett a birómények után azobbau nem tartju^ lág ítélkezik majd.
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U g r ó n G á b o r.
Hatalmas, tündöklő nagy tehetség,
káprázatos, lángoló szónoki képes
ség, óriási elme, nagy koncepciójú,
emelkedett, széles látókör, roppant
akaraterő, elpusztithatatlannak lát
szó csodás erejű férfi-szervezet.
11a franciának születik, a világot
mozgathatta volna meg, uj Napóleon
lehetett volna. A mi nyomom t, zül
lött, szerencsétlen viszonyaink közt
megőrlődött, szétmorzsolódott, elkal
lódott az a rengeteg erő. amit lelkcbo oltott a természet.
Ugrón Gábor ravatalánál szemlél
hetjük a mi szerencsétlen nemzetünk
egész tragikumát. Hiába küzd, ver
gődik a legfényesebb tehetség, a
a legjobb akarat, nem tudja előre
vinni az országot a függetlenség, a
boldogulás felé. Útját szegi nem
Béc* ereje, de a magyar nemzet
gyengesége, hitványsága, kishitiis-ge.
Gyenge nép, romlott értelmiség. Nem
lehet hivebben jellemezni a mai si
vár, szomorú korszakot, mint Ugrón
Gábornak evvel a n gy szavával.
Keserves, visszataszító, szégyenle
tes látvány a mai magyar közélet.
Egy öngyilkos nemzet, amely ön
magát rontja, önmagái sülyeszti a
szolgaságba, a rothadásba. Ilyen
korszakban Ugrón Gábor tehetsége,
törekvése nem érvényesülhetett, liyen
viszonyok közt csak az élősdiek, az
elhárulók. a köpünyegforgatók, a esu
szó-mászok jutnak boldoguláshoz és
hatulomhoz.
Szerencsésebb időkben az ő tudá
sával, az ő képességeivel vezére,
boldogítója lehetett volna nemzeté
nek. Ebben a nyomorult korszakban
letört, elbukott. Es igy pazar.ódik
el itt ezer meg ezer nagy erő, ha
talmas energia, alkotó képesség, míg
a vezetés a lehetetlenek, a gyávák,
a hitványak kezében csak a züllés
utján viszi egyre lejjebb az országot.
Ugrón Gábor ravatala egy néma
vád a magyar nemzet ellen, egy
néma intés az önmagáról megfeled
kezett nemzet számára.
Megérti-e valahára ez az öngyilkos
nemzet a sorsnak ilyen kemény in
téseit ?
— Szerkesztőségünkből. L á n c a i
Aladár, aki lapttOktt eveken at HMr
késztette, miután újságírói pályája
másfelé szólította, az elmúlt héten
szerkesztőségünktől megvált s ezzel
egyidejűleg a vidéki függetlenségi
sajtó egyik régi, ismert munkása, T o1 e ky Sándor hír.apiró es jogszigorié,
a „Békósmegyei Függetleuseg*. a ko
lozsvári „Újság", „Erdélyi Újság",
„Kolozsvári Estilap*, a kaposvári
„Somogyi Hírlap1*, stb. volt szerkesz
tője lapunk kötelékebe szerkesztői
minőségben belépett.
— Kitüntetet. A pénzügyminiszter
javaslataru a király M o i d o v a n y i
Géza nyug. adóhivatali penztarnokuak sok évi hü és buzgó szolgálatai
elismeréséül a pénzügyi tanácsosi cí
met adományozta.

— Előléptetések az újhelyi polgári
leány iskolánál. A kuhusaiuiuisausr
(jyulay Karoly saloraljaujhelyi áll.
polgári leányiskolái igazgatót a Vili.
liogdánffy Malvin é s Ludesc/ierneSaiutmann Júlia tanítónőkéi pedi' a IX.
fiaetósi osztályba nevezte ki.
— Bucsubanket. A távozó Dr.Koticz
Endre főispánt titkár tiszteletére ba
rátai tegnap, kedden estefa *Magyar
Király* nagytermében bucsulakomut
adtak, melyen — különösen a hiva
talnoki karból, — igen sokan, mint
egy öO-an jelentek meg. A bunkóién
igen meleg hangulatban éltették a
távozó tisztviselőt.
— A polgári part közgyűlésé. Va
sárnap délután az Újhelyi városi
„Polgári part" népes közgyűlést tar
tott, amelyen beható vita ala vette
a part legközelebb nyilvánosságra
bocsátandó programrujának a kikül
dött bizottság állal elkészített ter
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Iség, a jó hangulat ébrentartása. Ez
vezetét. A közgyűlésen a párt vég-1
Inem csupán a vacsoránál található,
leges megállapodásokra jutott,
lyeknek alapján a nagyszabású, L'j-1 Az izr. nőegyesület estélye. ' de az ezt követő tánc folyamán is.
Természetesen mindenütt előljár
hely évtizedeken át várható fejlődé
Hol is kezdjem? Ilit igen. úgy Dr. Rosentkal Rándorné, az egyesület
sét magába ölelő programul miha
négy
héttel
ezelőtt
mint
a
jövőnek
einüknője. A női kedvesség minden
marabb a nyilvánosság elé kerül.
Ezidőszerint még nem aktuális is egyik kituagaslandó eseményéről sut változata feltalálható ennél ax úrimertetésbe vagy méltatásba bocsát toglak az emberek. A nőegylet estélyt aassonynál. Úgy érezte magát min
koznunk ; csupán annyit, hogy mind rendez, ahol jótékonyságot gyako denki. mint a szeretetreméltó eluükazok. akik a közgyűlésen jelenvol rolni lehet, magas műélvezetben ré assaouy vendége. Nem kiméit semmi
tak, elragadtatással nyilatkoztak e szesülnek s tánc lesz, tűig a reggel a nemű fáradságot az est sikere érde
nagyszabású műről, amely hivatva kődből kibontakozik. Apropos köd! kében. O választja s hívja meg a
van arra, hogy egy csapassa! a pol most beszéljen majd az a fanyarliangu vendégművészeket, igyekszik a je
gári polgári párt zászlaja alá hó Köd ur. Hal biz az megint beszél, de gyek dolgában minden igényt kielé
tiltsa Ujhely minden józanul gon hangja ezidén simább lett s önelé gíteni, hathatós propagandát csinál
dolkodó s városa érdekeit szivén vi gülten m o n d ja „ e z t igy akartam s a jótékonyságot gyakorló, özvegye
igy lett." A kritikus történelmi alapra ket, árvákat s szegényeket gyáraoselő, önzetlenpolgdrat.
helyezkedik s azt tapasztalja, hogy litó egyesületnek. Es ez estén nem
— Mepfelebbezett közgyűlési hatá a múlt ismétlődött meg szombaton.
látszik meg hogy ki van faradva. O
rozat A váróii képviselőtestületi ta Ez a gyönyörű összhangban lefolyt
gok egy része :uegfe!ebbezte azt a estély is bekerül az elmúlt idők kró a legfrisebb. Mindenkit észrevesz,
Határozatot, melyiyel a közgyűlés nikájába, hogy ott az emlékekből senkit sem hagy lekötelezőén ked
ves üdvözlése nélkül. A komoly em
kimondotta, hogy a közigazgatási font csokrot ékesítse.
bereket vígakká varázsolja. Hódí
gyakornoki állás beszüntetésével egy
Minden, minden sikerült. De a leg
rendőrfogalmazói állást szervez. A sikeresebb volt a prograiuinnak ama tani akar mindenütt . . J. az egylet
számára. Es ahol a megnyerő beszéd
íeiebbezők felesleges pazarlásnak pontja, melyet a nézőtéren a közön
tartják ezt, melyet a rendelkezésre ség nyújtott. Káprázatosai! ünnepi kevésnek bizonyul, ott a cseltől sem
riad vissza. Ahol a mosoly nem elég
ailó munkaerők célszerűbb kihaszná kivilágításban szebbnól-szebb toalet
lásával egészen szépen el lehet ke tek, de a mi foutossabb, ezek szebb a megvesztegetéshez, ott a kéznél
levő p tlackjából nektárt önt, kocint
rülni.
nél-szebb viselői. A nézőteret a szép meg újra kocint. Mert itt vidámnak
— A népszámlálás Ujhelyen A fő ség, mosoly s báj jellemezte, rózsa kell lennie mindenkinek. Az elnök
városi lapokban közzétett adatok kéri virág nélkül. A színpadi zöld nek buzgó munkatársa az érdemes
szerint Ujhely iako.-s.iga ma 1U es erdő csak symbólum, de ili a való alelnök, Sehon Sándornó ki ugyan
fél ezer. Mint értesülünk, ez az adat ság. Mily szép miidő ehhez az estélyi csak lelkes buzgalommal járja körül
még nem biztos és nem végleges, öltözeiben megjelent urak csoportja. a vendégkoszoru sorait. De páratlan
mivel az újhelyi számlálóivek kitöl
Es miután már megadtuk a szem pénztárnok Röth Józsefué. Minden
tése m g sok pótlásra szorul s dr. nek a mi a szemé, hirte’en elsötéte Minden gondolata az egyesületé, ö n 
K e 1 1 i> e r Győző az iveknek m ijd dik a nézőtér s a pódiumon illegje zetlen tevékenységével egy maganem felét visszadta a számláló biz jelenik egy egészen fiatal ember, >abb eszményi rendeltetésnek vél
tosoknak, hogy a hiányokat póto jak. névszerint Szenkár Jenő, hogy a eleget tenni. Az erkölcsi győzelem
Végleges számot és adatokat csak programúiban feltüntetett D iniéi Osz .--ikerét az elnöknek s alelnüknek
janii ír 31-én kapunk, amikor majd kár számait ieját.-za. A helyettesítés számlázza, mert őt elsősorban az
az iveket felküidiK a statisztikai nek bravúrosan felelt meg, zongorán anyagi siker örvendezteti meg, arra
hivatalnak.
előadván : Polonyi : La mer-jét, s csak az uj összegre gondol, —
mely számottevően gyarapította az
— Proyrammot ad a polgármester. azután Paderevszky : Menuettejét.
A m űsor további számainál mint egyesület tőkéjét. A tevékeny s sze
A városházáról vesszük az érdekes
Kisérö
szerepelt
Szenkár
s
ebben
a
retetreméltó női vezetőség buzgó
hírt, hogy F a r k a s Andor polgár
mester február első felében kizáró minőségben is kitünően allta meg munkája mellett tevékenyen veszi
ki részét Kozma Ármin is, a nöegyelag abból a célból közgyűlésre fogja helyét.
A hangverseny fénypontját dr. .-ület titkára. Úgy érzi, hogyha fele
összehívni a képviselőtestületet, hogy
Hajdú
Marcelné
éneke
képezte.
—
lősségnek orosziáurcsse az ő vállán
e őtte Ujhely fejlesztésére és a be
hozandó fontos reformokra vonat Hajdú Marcelné hangterjedelme nagy nyugszik, Mindenütt jelen van. A
kozó programmját kifejtse. A polgár- szabású, de a technikája bámulatos. szervezésnél épugy, mint a kivitel
mester rendkívül bő és alapos elabo- Trillái és futamai könnyedek, simát) nél és a végéit szerényen félreáll,
rátumot dolgozott ki, melyben Sátor folyók. Hangja igen kellemes, zenei megelégedett érzéssel konstatálja,
aljaújhely vári sí politikájának uijai képzettsége a legmagasabb fokú. hogy dolgát ügyesen s lelkiismere
bosszú időre igyekszik meghatározni. előadó képessége mintaszerű. Ezen tesen végezte. Ez a megnyugtató
Ezt a munkálatot terjeszti ruost a tulajdonságainál fogva méltán soroz érzés rá nézve a sikerből való része
Közgyűlés elé, amelynek érdekes, é- hatjuk az e.őkelő koncert művészeink sedést jelenti, a jutalmát ebbeu lagét emeii az a körűim ny, hogy erre soraoa. Közönségünk valamennyi iá ta meg.
A^ztalbontás után tánc követké
az időre már minden bízom n\ai a számat nagy műélvezettel hallgatta
nyi vánosság eiőtt lesz a legújabb, s elragadtatását többször raeg-iueg zén és ezzel az ifjúság Eldorádója
ujuló
tapsviharral
fejezte
ki.
megnyílott.
Bajosabbnál bajosabb
legtöbb reménységgel kecsegtető vá
A harmadik vendégművész le - leánykákban válogathattak a tán
rosi p rtnak t a „Polgári Pártnak1*
renczy Karoly volt. E kell ismernünk cosok, de a régi tradícióhoz híven
prugraruiuja is.
hogy a jó kedély megteremtéséhez
— A Szabad Lyceumbol. Vasárnap, az első impulzust ö adia lueg. Már nem is maradt egy leány sem tán
e hó 22-én dr. CUudovszky Mór, al a megjelenésével jó kedvet teremts cos nélkül. Disosnans érzelmekkel a
Erzsébet küzkórhaz igazgató Mór az előadott mókáinál csak úgy ren nőegyesület mulatságáról senki sem
vosa tartott előadást a fertőző be gett a színház a kacajtól. Gesztusa, távozhat. Magas állású, koros egyé
tegségekről. Tartalmas bevezető sza Kellemes hangja elsőrendű komi nek is táncra perdültek a c.-abitó
vak után ismertette az állatok, majd kussá teszi őt, kinek egyébként or cigányzene akkordjai mellett. A sok
a növények utján terjedő betegsé szágos Ilire van s I—2 jóízű a aki bájos uriasszony a mulatság köze
geket. A fertőző betegségek csak lása mintául szolgai igen sok elő pette is azon volt, hogy a jótékony
nem valamenny ien bacillusok uiján adó művésznek. 1’oiupas mókáiba sag ügyében tegyenek vaiamit. Ki
terjednek. Vetített képeken bemu beleviszi a közönséget is, mely va progriiuiuot, ki cukorkát, inas sziva
tat la Cchudovszky dr. az egyes be kon követi őt s asszisztál játékához. rokul áru t. Ea az üzlet néha ÖO0
tegségek bacillusait is s behatóan Persze kifogyhatatlan volt a coup- százalékot is jövedelmezett, hisz a
megmagyarázta a védekezési módo Ickbaii és víg előadásokban. A kö női kézből kapott cigarettának ize
kat is, Különös figyelemmel a járvá zönség meg hálás tapsokkal fejezte sokkal felségesebb, a cukorkáé éde
nyos időkre. Végül igen érdekesen ki azt, hogy éjfélig is szívesen el sebb, a programul tartalma jelen
tősebb.
szólott a speciális újhelyi viszonyok hallgatná őt.
I'y keretben, ily gazdag tartalom
ról, főleg a lakásiuizériak veszedel
A hangversenynek még egy igen mal telt el az éjszaka. Gyönyörűen
meit fejtegetve. A mindenképpen szép pontja volt. Es ezt Olchváry
tanulságos előadást méltó tetszesse! Aladár és Ernő töltötték be gordonka megirt költemény volt ez, melynek
fogadta a megjelent nagyszámú és kettősükkel. Szebbnól-szebb népdalo felséges poénját a humanizmusért
igen hálás közönség. V asárnap e hó kat adtak elő, mindenkinek nagy eszközölt lelkesedés tette értékessé.
29-én dr. Jámbor György' tart elő gyöny örködtetésére. Szép összhangba
Köd.
adást. Előadásának ciiue : „A gyer hozták a violát a gordonkával s e
— A S. A. C. bál. Nagyarányú
meki lélek fejlődése.
hangszerek technikájának magas is táncmulatságot készül rendezni a
Elfogott kivándorlás! ügynökök méretéről nyújtottak tanúságot. Mint sátoialjuujhelyi athleticai emb veze
A takcsauyi csendőrség Szedreska társadalmi életünk kedvenc meste tősége.
községben letartóztatta Z o z u 1 y a k reit, ezúttal is szeretettel ünnepelték
— A homonnai Katholíkus Kör 1911.
János és fia nagyiparosokat, akik (két.
február hó 5-én a „Stefánia" szálló
Vásárhelyről és Pazdicsról 10 em
A hangverseny után vacsora kö termeiben a Toronyóra-alap és az
bert kalauzoltak Gaiiciaba kivándor vetkezett. Üuneplő közönség fehér g>loti alaptőke javara táncmulat
lás végett. Az áldozatok beismerték, asztal mellett. Megtekintésre .érde ságot rendez.
hogy Fejenként ÖÜÜ koronát fizettek mes kép, melyet kedves epizódok
Zozulyáéknak. A kivándorlási hiéná tarkítanak. Itt mutatkozott be iga
kat a horaonnai járásbíróság foghá zán, hogy van ennek az egyesület
Szerkesztő: Teleky Sándor.
zába szállították.
nek oly vezetősége, a mely méltó
A szerkesztésért felolős:
— A sátoraljaújhelyi csizmadia tá r arra, hogy érettük az egyesület meg
A S Z E R K E S Z T Ő S É Q.
SUlat UHU évi február hó 11 ík nap becsül tessék. Szeretet reméltósággal,
jan a városi színházban szegény ipa hamisítatlan magyar vendégszeretet,
Kiadótulajdonos :
rosok felsegélyezóaére jótékonycé u tel járnak-kelnek a vendégek között.
Mindenütt figyelmesség, előzékeny
zártkörű táncmulatságot rendez.
LANDESMANN MIKSA

Szerda, január 25.

F E L S Ő M AGYARORSZA G I HÍRLAP
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Eladó Bérbeadó
Az Andrássy-ut 44 sz.
alatti ház, valamint a
város határában fekvő
mintegy 12 kát. hold
szántó és rét.

e g y uj m o d e r n 5 s z o b á s lak ás
kam ara, m osdkonyha,
pince

egyébb

B ő v e b b e t A n d r á s s y - u t c a 35.
s z á m alatt.

KÉZI LEXIKONA
mely három nagy nyolcadrétü kötetben rövid és
tömör leírásokban tágyalja az Összes tudnivalókat.
Minden cikkét kiváló szakemberek Írták, tehát
adatai feltétlenül megbízhatók; csak azt öleli fel,
amire a művelt embernek tényleg szüksége van s
akkora terjedelemben, amennyiben szükséges.

Szövegét száznál több tábla — köztük sok szí
nes — teszi szemléletessé.
A Franklin Kézi Lexikona lesz tehát a magyar

LEGÚJABB.
Felhívom a figyelmét a mélyen tisztelt nagyérdemű kö
zönségnek Kazinczy utca 6. szara alatt a Polgári takarékpénztár
épületében levő teljesen újonnan berendezett

fényképészeti és festészeti műtermemre.
A modern kor legtökéletesebb eszközeinek beszerzésével
rendkívüli olcsó áron vagyok képes a legszebb kivitelű képe
ket előállítani, mellyel a legkényesebb Ízlést is kielégítem.
képeim

A FRANKLIN

boros

m ellék h e iy isé -

g e k k e l és k e r tte l e g y ü tt m áj

F e lv ilá g o sítá s D r. F Ü Z E S S É R Y
ZO LTÁ N ügyvédi irodájában

K érem áraim ról és

Mindenkinek nélkülözhetetlen

fü r d ő - é s e lő szo b áv al, k o n y h a

1 -tő l k i a d ó .

kapható.

Legolcsóbb !

Legcélszerűbb!

fin o m ság á ró l

sze

közönség mindennapos használatra való könnyen
kezelhotő praktikus és hü tanácsadója.

A három

pompás kötet ára 54 korona.

Az I. kötet 11)11 elején jelenik meg, a II. és Ili.
kötet rövid időközökben.
M eg ren d elh ető :

íampel R. könyvkereskedése (Woöianer f . és fia i) r.t.-nál
Budapest V I, Andrássy-ut 21 sz. és minden könyvkereskedésben.

m é ly e s m e g g y ő z ő d é s t sz e re z n i.
A nagyérdemű közönség becses pártfogásut kéri,
Kiváló tisztelettel-

VASUTICS

J

€laöó ház.

fényképész.

Az A n d rássy -u tca 66. szám ú
u tc á r a ny íló s a r o k h á z , m ely 4

X

SALGÓTARJANI
Kőszénbánya Részvénytársulat

szén term ék ei (szo b afü fcsre

és

ip a ri c z é lo k r a )

KLAR és NEUMAN cégnél
S á to raljaú jh ely

rí.

ren d elh ető k

jl

du rv a szem ű

m eg.

U g y a n o tt le g jo b b

kétszer m o so tt kovács

v alam in t p o ro sz

Ti

m in ő ség ű

szén

apró

és

és koksz

la k o sztály b ó l és m e llé k h ely iség ek 
b ő l áll, e l a d ó .
B ő v eb b e t ugyanott.

A zsólyomkai f ü r d ő m e t es egy
holdas betelepített szőlőt, a még
be nem telepitett szőlőhely kő
bányára alkalmas.
Továbbá nálam kapható/
1901. évi Asszutor Ltr. 5 K — F.
1904. „ Szomorodni „ 2 K. 40 „
' 0 6 ........................

„ 2 K. —

I

jutányos áron
fe lv é te tn e k

fanöesmann jtfiksa

I

könyv-és papirkereakedésében.

„

Vinicsay György.

b rlk et kapható.

S u p e rfo sfá t-m ű trág y a .

K á li-só

■ niim mmiminimi
ÍZLÉSES

M O D E R N
XXX Ik évfolyam

XXX-lk évfolyam.

FI NOM

B U D A P E S T I H ÍR LA P
Főszerkesztő és laptulajdonos:

RÁKOSI

JENŐ

Az ország legelterjetebb és legtekintélyesebb

politikai napilapja.
M eg jelenik n a p o n ta ( h é tf ő k iv é te lé v e l) k o r a reggel.

Előfizetési ára: egy évre 28 kor., félévre 14 kor., negyedévre
7 kor., egy hónapra 2 40 kor. — Egyes példány ára 10 fiit.

LEVÉLPAPÍROK
egyszerű és elegáns dobozok
ban, sokféle színárnyalatban,
legkülönfélébb alakokban és
—.
mindenfele á r b a n --------k a p h a t ó k

d ú s

v á l a s z t é k b a n

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, Vili.. József körút 5. sz.
M in d en m a g y a r e m b e r n e k a fig y e lm é b e ajá n lju k a

BUDAPESTI HIRLAP-ot.

LANDESMANN

MIKSA

könyv- és papirkereskedésében Sátoraljaújhely
A „ F E L S Ö M A G Y A R O R S Z Á G I H ÍR L A P ” kiadóhivatalában
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Nygmatott Landasmann Miksa ál T a n a könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.

