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A helybéli Timesok.
— A sajtó iroda cikkei. —

(b .b )  Van ezidőszerint Uj- 
helyben két kormánypárti újság. 
Az egyik egyszer, a másik két
szer jelen meg hetenkint. Nekem 
a vezércikkeik tetszenek legjob
ban. A többi tartalmukat nem 
igen szoktam átnézni, de a ve
zércikkeiket mindig elolvasom. 
Ajánlom is mindenkinek, aki jól 
akar mulatni, hogy olvassa el 
ennek a két lapnak a vezércikkeit 
Külön előfizetni ezért nem érde
mes. Ennyit nem ér meg az a 
kis mulatság, amit a vezércikkek 
nyújtanak. Hanem akinek máskép 
a kezébe jutnak ezek a kormány- 
párti újságok, az ne mulassza el 
a vezércikkeiket elolvasni. Igen 
jó szórakozása lesz velük.

Ezek a vezércikkek most hét
ről hétre, illetve félhétről félhétre 
állandóan az országos nagy poli 
tikával foglalkoznak. Még pedig 
nem úgy, hogy talán tanítanának, 
felvilágosítanák a politikai hely
zetről olvasóikat, hanem folyton 
a legszenvedélyesebben támadják, 
szidják, fenyegetik a kormány el
len harcoló ellet zéket. Egyenesen 
az ellenzék vezéreihez intézik a 
szavukat, megleckéztetik őket a 
közvélemény nevében s tudtukra 
adják, hogy az ország nem fogja 
tovább tűrni a parlamenti mun
kának ezt az akadályozását. (Az 
ország ugyanis bizonyára alig 
várja már, hegy a hadseregre 
azt a követelt potom ezcrmillió 
koronát megfizethesse s rettentő 
dühös, hogy ezt az «alkotó mun
kát*4 az ellenzék hátráltatja. Mert 
egyéb „alkotó nemzeti munkát44 
még nem jelentett be a kormány 
az országyülésnek, mint a katonai 
milliók megszavazását )

S olyan magas paripáról be
szél ez a mi két jó mungó ujsá- 
gunk az ellenzéki vezérekről, 
olyan íelsőbbséges magas hangon 
fenyegeti őket, ahogy csak nagy 
Napóleon szólhatott valalia holmi 
meghódított kis fejedelmekhez. 
Az ember szinte látja, milyen 
reszketve veszi a kezébe a Zem
plént Kossuth Ferenc, milyen sá 
padtan olvassa a Zempléni Új
ság mérges megrovásait Justh 
Gyula, és hogy rémülnek meg az 
ország nevében fejükhöz vagdalt 
súlyos intelmektől, hogy sietnek 
beszüntetni minden harcot s meg
hódolni az újhelyi mungó lapok 
hasábjain megszólaló közvélemény 
előtt.

L)e nemcsak fenyegetni tudnak 
ezek a helybeli Times-ok. Tud
nak ők teljes tekintéllyel, csalha
tatlansági allűrökkel nyilatkozni 
jS Legutóbb például a Zempléni

Újság autentikusan megállapította, 
hogy a kormány az ellenzékkel 
semmiféle kompromisszum iránt 
tárgyalásokat nem folytat. Tet
szik látni, micsoda szenzáció ez ! 
Es ezt nem a pesti lapok pat
tanják ki, nem is a nagybecske- 
rekiek, nem is a bodzásujlakiak, 
liánéin épen pont Ujhely az a 
világ közepe, ahol egy újság hi
telességgel meg tudja állapítani, 
hogy mit csinál és mit nem csi
nál a kormány az ellenzékkel. 
Nemsokára megérjük, hogy a 
Daily News, vagy a Newyork 
Héráid a Zempléni Újságból fogja 
szerezni a feltétlenül hiteles ma
gyarországi politikai értesüléseket.

Az ember önkéntelenül is arra 
a jóizü esetre gondol, mikor a 
Sárbogárdi Híradó paprikás hangú 
vezéreikben fenyegette meg Bis
marckot, hogy vigyázzon, mert 
ha továbbra is a régi politikáját 
folytatja, elveszti Európa bizalmát.

Hát bizony nagy és nevezetes 
dolgok ezek Mikor az újhelyi 
mugó lapok megszólalnak büszke 
hangon s az ország nevében 
megfenyegetik Kossuthot, Appo 
nyit, Justhot, Batthyányit, Hollót. 
Tűnődve kérdezzük, vájjon melyik 
hát az „ország44: a Zemplén e, 
vagy a Zempléni Újság ? Avagy 
a kettő együtt ?

Hogy azonban soká ne törd a 
fejedet ezeken a próblémákon, 
n)ájas olvasó s különösen, hog) 
ne fáraszd elmédet annak talál
gatásával, vájjon micsoda orszá
gos nagy tekintély intézi ezeket 
az ultimátumokat a közvélemény 
nevében a küzdő ellenzékhez, hát 
ezennel felvilágosítunk ezeknek a 
cikkeknek az eredetéről.

Ezek az úgynevezett sajtóirodái 
cikkek. Ezek nem Ujhelyben ké
szülnek, ezeket nem a Zemplén 
és a Zempléni Újság egyébiránt 
igen kiváló publicistái Írják. Sőt, 
ha kezedbe veszed a Kutyabagos 
és Vidéké cimü tekintélyes poli
tikai közlönyt, vagy a Kajászó 
szentpéteri Híradót, avagy a Mu- 
csai 1 larsonát. azokban szórul 
szóra ezeket a nagyszabású cik 
keket fogod olvasni Mert e.eket 
Pestről a miniszterelnöki sajtóiro
dából küldik szét az összes vi
déki kormánypárti lapoknak, ame
lyek persze mint a saját alkotá
saikat közlik le nagy büszkeség
gel. Ezeket a cikkeket Pesten a 
sajtóirodában Írják Biró Pali és 
a többi hivatásos újságírók, akik 
jó fizetésért harmadéve mégWe- 
kerlét és Kossuthot magasztalták, 
az idén már Khuent magasztalják 
s Kossuthot szidjak, ha pedig 
jövőre Pityipalkó lesz a minisz
terelnök, hát Pityipalkót fogják 
magasztalni és Kiment szidni. A

jó öreg Zemplén pedig mindezt 
hűségesen közölni fogj í, mint a 
saját leikéből fakadt saját külön 
vezércikkeit.

Tudomásom szerint, (legalább 
ezelőtt úgy volt), ezek .a sajtó
irodái cikkek jövedelem szem
pontjából épen megforditottjai 
más rendes cikkeknek. Merf más 
cikkekért a lap fizet a cikkírónak. 
Ezeknek a cikkeknek a közléséért 
pedig a kormány fizet a lapnak 
Erről lehet megismerni a szub
venciót. Amelyik lap sajtóirodai 
cikkeket közöl, az. (legalább ez
előtt úgy volt) szubvenciót kap 
a kormánytól.

Mindezt csak annak a magya
rázatára irtuk meg, hjgy miért 
nem reflektálunk mi a Zemplén 
s a Zempléni Újság politikai ve
zércikkeire. Majd ha ók a maguk 
eszéből lógnak politikai cikkeket 
írni s megmagyarázzák benne pl. 
miért áldásos a nemzetre a hat 
van milliós hajók építése s mért 
kell azt megszavazz, erre fele
lünk. De a sajtóirodai cikkekből 
mi ne u látjuk tisztelt laptársaink 
politikai felfogását s gondolkozá
sát. Mi ezekből a cikkekből csak 
egyet tudunk megállapíthatni : 
azt, hogy tisztelt laptársaink va
lószínűleg szubvenciót kapnak a 
kormán) tói. Váljék egésségükre !

a múlt hónapban.
A közigazgatási 
bizottság ülése.

Jelentések a várm e
gye közállapotairól.

Zemplén vármegye közigazgatási 
bizottsága hétfőn délelőtt tartotta

s Matyasovszky Kálmán aljegyzők, 
Eiserth István főügyészhelyettes, Ei- 
senman Oszkár pénziig) igazgató, 
Hévész György főállatorvos, Bereg
szász)’ István kir. tanfelügyelő, Ha
jós károly főmérnök. A bizottság 
választott tagjai közül: gréf Szé
chenyi Ernő, gróf Andrássy Sándor, 
Fejes István, báró Sennyey Miklós, 
dr. Molnár Béla, Nagy Barna.

Az alispánt jelentés.
Thuránszky László ösraertette az 

alipán múlt havi jelentését, amely 
szerint •*

A főispán Fejér Andor végzett 
joghallgatót díjtalan közigazgatási 
gyakornokká nevezte ki. A raikó- 
li.izai körjegyzőségben üresedésben 
lévő segédjegyzői állás pályázó hiá
nyában betölthető nem lévén, a já
rási főszolgabíró kisegítő munkaerőül 
Izrael Henriket rendelte ki. Asztrop- 
kői járás főszolgabiraja a felsőkru- 
csúi bírót a kolera elleni óvintézke
dések hanyagul való teljesítése miatt 
fegyelmi utón 4 korona pénzbírság
gal sújtotta. A H adik János mező- 
laborci körjegyző ellen elrendelt fe
gyelmi eljárás még folyamatban van. 
A szerencsi járás főszol gabiráj a 
Strümpl József monoki jegyzőt két 
Ízben 10- 10 korona rendbírságban 
maraszta ta el. Az elmúlt hó folya
mán szabadságot nyertek illetve él
vezlek Walach Mór vm. írnok és 
dr. Widd-T Mark járásorvos.

A kassai IV. számú csendőr kerü
leti parancsnokság értesítése szerint 
az elruu't hó folyamán a következő 
bűncselekmények fordultak elő a vár
megye teiületén : A királyi ház tag
jainak megsértése 1, hatóság elleni 
erőszak 4, magánosok 1, polgárok vá
lasztási joga elleni bűntett 1, pénzha
misítás 1, szemérem elleni bűntett 1. rá
galmazás és becsületsértés 1, ember 
élete elleni bűncselekmény 4, lopás 
104, rablás és zsarolás 2, sikkasztás 
1, jogtalan elsajátítás 3, orgazdaság 
é‘ bűnpártolás 00, csalas 8, idegen 
ingó vagyon megrongálása 21, gyúj
togatás tiizokozás 15, fegyveres erő 
elleni bűncselekmények 3, kir. jbi- 
róságok hatáskörébe utalt kihágások 
18, közig, hatóságok hatásköribe 
utalt kihágások 211 esetbe).

Amerikába kivándorolt 213, vissza
vándorolt 190 egyén.

Egyéb jelentések
és apróságok.

meg e havi ülését. A hossza tárgy- 
sorozatba ezúttal is c?ak a várme
gyei t. főügyész egyik-másik előter 
jes lése vitt némi érdekességet, — 
(ezek közül a kórházi dologról külön 
cikkben számolunk be), — a többi 
a megszokott statisztika, ismert sab
lon volt, aminthogy ez máskép nem 
is lehet. A teljesség kedvéért mind
ezekről is köziünk rövid tudósítást. 
(Elolvasni nem muszáj.) Iiue :

A megjelentek.
Meczner Gyula főispán menyitva 

az ülést, üdvözölte a bizottság tag
jait. Az ülésen jelenvoltak : Dókus 
Gy ula alispán, Thuránszky László fő
jegyző, dr. Szirrnay István főügyész, 
dr. Lücherer Lőrincz főorvos, So
mogyi Bertalan aúigyész, B< rnáth 
Aladár és Isépy Zoltán ti), löjegy- 
zők, Pintér István árvaszéki elnök, 
dr. Görgey Géza, dr. Mizsák József

, Eisenraann Oszkár pénzügy igaz
gató jelentése szerint a múlt hóban 
Zemplénvármegye területén egyenes 
állami adóban 101,429, hadmentes- 
ségi díjban 1404, sójövedékben 5878 
dohányjövedékben 02405, bélyegille- 

| fékben 14580, jogiiletekben 94130. 
áijjövid. kben 1784 s fogyasztási 
adóban 039,328 korona folyt he. —

• B-regszászy István tanfelügyelő be
számolt a múlt havi iskolalátogatá
sok eredményéről. Az eredmény ál- 
áltaiúban kielégitő. Az elhunyt Dudás 
Gyula tanfelügyelő helyére Szirmay 
Miksa, a központba meg az eltávo
zott Gróf Gyula segédtanfelügyelő 
helyére Szentgyörgyi Géza rendel
tetett ki. — Hajós Ka mán főmér
nök — az álluiuépitészeti hivatal 
képviseletében — bejelentette végül 
hogy a törvényhatósági és állami 
utak jókarbau vannak s közlekedni 
akadályok nem forduHak e'ő.

Elhatározta a bizottság, hogy fül
irat ilag fogja javasolni a belügyim*

L  a p u n k  m a i  H / á m a  4- o ld a l ,
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niszternek, hogy Sátoraljaújhelyben 
anyakönyvvesetővé Rakmattyi Jenő 
tanácsost, helyetteséSzentgyőrgyi Ist
vánt nevette ki. A magyar nyelvet 
és népnevelést terjesztő egyesületnek 
3700 kor. segélyt szavazott meg a 
bizottság. 39 kivételes nősülés iránti 
kérelem kedvezően intéztetett el. A 
küzegéssségügyi bizottságba bevá
lasztott grőf Széchenyi Ernő és Nagy 
Barna letették a hivatali esküt. Az 
erdőfelügyelőségnek a zemplénvar- 
megyei erdők 1910. évi állapotáról 
szóló jelentése tudomásul vétetett. 
Ö*v. Valkovszky Eleknének férje 
után — a temetkezési járulékhoz 
való jogát megállapította a bizott
ság. Dr. Löcherer Lőrincz főorvos 
jelentése szerint az általános köz
egészségügyi állapot rosszabbodott s 
a járványos betegségek száma 11-gyei 
nőtt.

Választ
a városi képviselőtestület

Betöltötték a 
pénztárnoki állást.

Jrtég egy választás 
áll a küszöbön

Sátoraljaújhely város képviselő, 
testületé hétfőn déluUn Dokus Gyula 
alispán elnök lésével választó köz
gyűlést tartott. A Walkovszky Elek 
tragédiájával megüresedett pénztár
noki állást töltötte be a közgyűlés s 
hozzátehetjük mindjárt : u köz és u 
város érdekeinek teljesen megfele
lő ig .

Ezt a választást is heves, izgalmas 
korteskedés előzte meg. Három jelölt 
indult a harcba s mindegyiknek te
kintélyes tabura volt. Am óthfah) 
Emil mellett a városházi hivatalno
kok és a polgári párt egy része, 
OUJrváry Aladár mellett pedig főleg 
a polgárság képviselői állottak, mii* 
Spits Izsót leinkább a zsidó vallásu 
képviselőtestületi ta ok támogat
ták. A küzdelem heves \o:t s az 
első szavazásnál u megkívánt abszo
lút többséget egy ik j-lö;t sem nyerte 
el. A választó közgyü'és lefolyása 
különben a következő volt :

Dokus Gyula alispán, miután a 
megjelenteket üdvözölte, Ima mif. r- 
fiakul Lessen)oy Istvánt, Lengyel Ma
nót, Hérics .Sándort és dr. Székely 
Albertét, a kijelölő választmánvba 
pedig Mato/ay Etelét és l'ejcs Istvánt 
hozta javaslatba, kiket a közgyűlés 
egyhangúlag^ meg is választott. A 
maga részéről az a1 ipán dr. Jlaas 
Bertalant és Schiller Kálmánt nevezte 
ki a jelölő bizottságba. A szavazat 
szedő kü'dőttség igy alakú t meg 
elnök Miklossy Ríván, tagok Widder 
Gyula és llhlett Gy u a.

Miután a kijelölő választmány 
mindhárom pályázót jelölte, megin
dult a szavazás, Jli-l 1 épviselőtestü- 
leti tag cdia le szavazatát s ezek 
it y oszlottak meg :

Arnóthfalvy 44
Spits .??
OUhváry *9

Minthogy a törvény a pénstárnoki 
áhás elnyeréséhez ubszolut többsé
get kivan, az elnök a két legtöbb 
szavazatot kapott jelöltre uj szava 
zást rendelt el. Ezzel a választás 
sorsa el is dőlt, mert az O’chváry- 
pártiak, néhány eltávozott kivételé
vel mind Arnolhfalvyra szavaztak.

A második szavazás eredménye 
ehhaz képest a következő volt: 

Arnóthfalvy Só
S /its

Egy szavazat érvénytelen volt. Az 
elnök tehát Arnótkvalvy Emiit a kép
viselőtestület élénk éljenzést* közben 
22 szavasat többség gél megválasztott 
pénz turnéknak jelentette Át Arnólh- 
faivy nyomban lo is Uttu a hivatali 
esküt.

Arnóthfaivy megválasztásával meg 
üresedett az ellenőri állás s igy erre'

már a legközelebbi hetekben meg
ejtik a választást. Ez állásra igen 
komoly aspiránsként jelentkezett 
Láncsi Aladár a „F. M.“ volt szer
kesztője, aki a mai napon már szét 
is küldötte a képviselőtestület tag
jaihoz az erről szóló körlevelét.

RÓDLI
BONYODALMAK
e g y  a r t a t l a n

SPORT
KORUL.

NYILATKOZATOK.
PRO ES KONTRA

Ki hitte volna, hogy a téli mulat
ságok egyik legártatlanabb fajtájá
ból, a gyermekkorunkban, raé ' szán
kózásnak, ma azonban előkelőén ród 
litiak nevezett téli sportból még vá
rospolitikai bonyodalmak is származ-

I zanak. Pi ciig valóban ez történt, ha 
nem is tulságo an veszedelmes for
mában.

ügy all a dolog, hogy az idén 
csndamódon divatba j itt ródii hívei 
a napipiac lejtős utcáját választot
ták szórakozásuk színhelyéül. Mióta 
a keményebb idők tartanak, minden 
nap, és pedig naprél-napra tömege
sebben, keresték fel a ródiizók a na
pipiacot. Vasárnap délután már leg
alább jooo ember volt kint a >pá
lyán* részint mint néző, részint mint 
aktív szereplő.

ségének lett volna kötelessége ott 
a rendet fentartani s hozzájárulni 
ahhoz, hogy a nagy közönség szó
rakozhassak.

At a körülmény, hogy : sokan 
azt hiszik, hogy a város tanácsa 
a szánkázást betiltotta s azért nem 
mentek a helyszínére a sportot 
gyakorolni, mig a tömeg ott min
den rendőri felügyelet nélkül a 
szánkózásra szánt utca közepén 
áll s kiteszi magát a száguldó 
szánkók által történhető elütés ve 
sz' lyének, kétszeresen reá nehezül 
a város vezetőségére, mert a ren
det fentartani egyedül ő hivatott.

Ürülni kellene annak, hogy a 
város lakossága testi erejének gya
rapodására alkalmas és ártatlan 
szórakozást talált s azt elő kellene 
mozdítani, nem pedig minden jó 
törekvést már csirájában elnyomni.

ily, Löcherer Lőrincz 
vm. főorvos,

Ródlizzunk de csak 
módjával.

Mi a magunk részéről teljes egé
szében aláírjuk mindazt, amit dr. 
Löcherer a ródli/.ás hasznáról mond 
egyben azt is [megállapítjuk, hogy 
a polgári párt sem a ródiizást, mint 
ilyent kifogásolta, hanem csupán 
annak helyét. Yiszo t mi is igazat 
kell, hogy adjunk az aggodalmasko
dóknak abban, hogy a napipiac he 
lyén a ródii valóban kellemetlensé
gek kutforrása lehet, sőt az a hely 
a ródiizók testi épségének veszélyét 
is magában rejti. Ilyenformán mi is 
a mellett vagyunk, hogy a ródózást 
ha csak leltet, egészen helyezzék el 
másfelé, ha pedig másutt sehol sem 
akad alka inas hely, hát legalább 
igen elővigyázatos közbiztonsági n- 
: ézke d'seket léptessenek életbe.

séhez szül ség *s széna beszerzése 
tárgyában. — Közigazgatási bíróság 
Ítélete Horváth József v. fogyasztási 
adó pénztárnok illetményei ügyében 
Az Egry József és társaival kötött 
adásvételi szerződés elfogadása. — 
A szinügyi szabályrendelet tárgya
lása. — A fogyasztási adó iroda 
szervezésére vonatkozó szabályren
delet tárgyalása. — A gyámpénztári 
kezelésű rendszerről alkotott szabály- 
rendelet tárgyalása. — A közgyűlés 
napjáig beérkezendő ügyek.

Irodalmi estély
közönség nélkül. 

Ungváriak a Xazinczy-körben.
Ujhely kitett magáért.

A Kazinczy-kör által szombaton 
rendezett irodalmi estély a legna
gyobb rész vétlenség jegyében folyt 
ie. Pedig a Kör vezetősége ez eset
ben megtette, amit lehetett; jónevü 
vendégeket hozott, meglehetős rek
lámmal széles körben terjesztette az 
estély hírét; ám minden hiába, Uj
hely társadalma ugylátszik semmi
féle ostyában nem hajlandó bevenni 
az irodalmat. Már az est szereplői s 
a szomszédos Ungvárral való ven
dégbarátság révén is legalább két
szer annyi publikumnak kellett volna 
összegyűlnie, mint a hányán szom- 
biton este a vármegyeház nagyter
mében lézengettek. Nehány legbel
sőbb Kazinczy köri tagon, 1—2 újság
írón s nehány elszánt irodalombará- 
tón kiviil nem vö t ott senki; össze
sen lehettek vág) 30-an. Az ung
vári Gyöngyösi-kör kiküldöttei két
ségtelenül szépeket referálhatnak 
otthon Ujhely ku turilis életéről.

Bcrzcciczy István, Deák Gyula é$ 
Vidor Marci, a Gyöngyösi-kör vez«to
táljai, országosan ísruertnevü iró- 
emberek vo tak az est vendégei. Iga
zán színvonalas, irodalmi értékű d o 
gokkal jöttek hozzánk, amelyek egé
s z ü l  m is fogadtatást és érdeklődést 
érdemeltek volna meg.

Elsőnek Betzevicsy István olvasta föl 
alapos képzettségre és sokoldalú tu
dásra valló eredeti tanulmányát, 
melyben általánosságban az iroda
lom, zene és képzőművészetek ruiu- 
d *n ágával foglalkozott. A felolva 
sás mely hatást gyakorolt a közön
ségre.

Azután Vidor Marci olvasta föl 
„Szujtiaparli hangulatok" c. kÜlte- 
ménysoiozutát, melyet egy prózai 
bevezetőrésszel látott el — rámu
tatva a párini hangulatokra, mint a 
kö tői inspiráció forrásaira. Az élő
beszédnek különösen ez a része ra
gadta meg a közönség figyelmét: 
„Csak odaruimj, ahol a nép él. Járd 
be a Mont-Martre zegzugos, dom
bos utcáit, a Quartier Latin vidám 
negyedét és a napfény beragyogja 
'7.1 ve det. A lelked zengő hárfává 
^aik,  melynek húrjait ezerféle be
nyomások rezegtetik meg. Költővé 
i* sz I. ha soha egy verset meg nem 
írtál. Halókat fogsz álmodni, melyek 
feli d suhannak a levegőn keresztül 
és álmokat fogsz dalolni — ha köl
tővé lettél . . . En álmokat dalol
tam!" Ezután bemutatta Paris, A 
Szajnán, A Quarlier Latinban, A 
C afe de la Faix előtt, Montiuartrei 
• jszaka, Az utcák királya c. verseit 
és A bor lelke c. Baudelaire fele 
vers fordítását.

\  égül Deák Gyula olvasta fül 
„lJárműi \  iktor élete és költészete” 
eimü nagybecsű értekezését — me
lyet a közönség áhitatos figyelem
mel és helyenként kitörő tetszéssel 
hallgatott.

Vasárnap este — már nagyobb kö
zönség előtt — a sárospataki tanitó- 
kepzo ének- és zenekara rendezett 
Aorács Béla szakavatott vezetése 
mellett nagysikerű zeneestélyt.

Ez a dolog méltán aggodalmat 
keltett sokakban, mert a ród ázás 
ni-rn egy.'Zt r egészen megakasztotta 
a forgalmat, de meg általában nehe
zíti a közlekedést, minthogy az egész 
úttestet veszedelmesen síkossá teszi.

A polgári párt küzg)ü ésén amiatt 
felszólalások is tört ••illek s a párt 
elnökségét megbízták, hogy ez aila
pot megszűnteiébe érdeke ben inter
veniáljon a rendőrségnél, ami való
ban meg is történt.

Más oldalról viszont erősíti síkra 
szállnak a rúd i el’en. így Löcherer 
dr. vm. főorvostól a kővetkező cik 
két kaptuk :

A vm. főorvos a 
ródii mellett.

Örömmel láttr.m annak az okos, 
az egészségre üdvös sportnak meg 
indulását, arael) et a város néhány 
lakosa a szánkózással meghonosi 
sitani törekedett. Alig pár nap 
után azonban híreket hallok, arról 
hogy beakarják tiltani és jobban 
fűre akarnak állatii a sport Műve
lésétől azért, mert e z állítólag egv 
városi pártban szóvátétetett.

Ha a város e gy parijában szóvá 
tétételt s ott m m valami melegen 
pártolták e sportot, ugv tz az én 
felfogásommal ellenkezik.

Egészséges test mozgás ml, tiszta 
levegő élvezése \ i I összekötött sport 
nemcsak a testet, a lelke t s a ka
raktert is fe jleszti, erre médot adni 
minden városnak kötelessége. A 
?poriban résztvevők e város lakos 
sai lévén, a*ok mu’atságáról a ta 
nácinak lehetőleg gondoskodnia 
kell, mindaddig, mig azt az anya
giak megengedik.

Miután a szánkázára használt uf 
a közlekedéstől — mely arra nem 
valami nagy — v\ nem vonatik, 
miután abból senkinek kára nincs 
dei haszna a sportot művelőknek 
a szabad levegő élvezete által van 
azt rt a város tanácsának, rendőr-

A város parlamentjéből.
Mit tárgyal a közgyűlés? 

Rövid tárgysorozat.
Sátoraljaújhely ‘város képviselő

testülete, mint előre jeleztük volt, 
Csütörtökön tartja ez idei első ren
des közgyűlését. A po’gármester 
most kiidutte szét a meghívókat, 
melyek szerint a képviselőtestület 
10-án d. u. 3 órakor s esetleg foly
tatólag 17-én délután ülésezik. A 
közgyűlésnek a meghívóban felso
rolt tárgyai a következők lesznek :

Polgármester előterjesztése a me 
gyei közkút elhelyezése tárgyúban. 
Az 1011 évi január havi pénztár- 
vizsgálatról felvett jkv. bemutatása. 
Polgármester jelentése a pénztár re. 
var,csoki kiegészítése tárgyában. — 
Huday Péter csörgői lakos kisajátí
tási ügyében beadott feiebbezés tár
gyalása. — Az 1!*09. évi gyámpénz
tári mérleg jóváhagyása tárgyában 
hozott törvényhatósági bizottsági ha
tározat. — Ugyanaz Sztankó Zoltán 
napidijas napidij pótléka tárgyában. 
Ugyanaz Oüiidör Hermán v." állat 
orvos drágasági pótlékára vonatko- 
'ójag. — Tanács javaslata Mezei 
Rá mán színigazgató subventiőjának 
uta'ása tárgyában. — Polgármeter 
bemutatja a tanácsnak a rendőri 
büntető eljárásban a küzvád képvi
seletére "unatkozó határozatát. _
özv, Pechmaii Alajosné 180 korona 
temetési kü.tség kiutalása irán i ké- 
relme. — Pénzügyi bizottság javas
lata Uündur II, Sándor v. állatorvos
nak az állatorvosi állás rendsseresi 
lese tárgyában. — Ugyanaz a buda. 
pe. ti iparostanone iskola segélye
zése iránti kérelme tárgyában. _
Ugyanaz az alszámvevői állás szer 
vezése tárgyában. -  Ugyanaz Mezei 
Kálmán színigazgatónak színházi 
emelvények beszerzése tárgyában 
Ugyanaz a város lovainak élelmező-
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Le. A,-tol a rajz történt lyio , X I I  
hónapba.

Sz /. rajzolás VII. hő 20-án.
Az előbbi feljegyzés.— bár Belyus 

ezt még tagadja, a Lőwy Adolf-féle 
kirakatlopásra vonatkozik, a/. Sz. 
I.-féle „rajzolásról“ a rendőrség még 
nem tudja, hogy melyik bűntény ez.

A nyomozás a nagyrahivatott be
törő újabb bűnei után erélyesen fo
lyik. Megállapították, hogy Belyus 
már több Ízben zálogosított el a 
Hude-fólo betörésből származó ék 
szén két, amelyeket azonban lesurolt, 
ócskává és felismerhetetlenné tett.

Belyus azt vallja, hogy a Nick- 
Karter füzetek térítették rossz útra.

A csendőrség fogása.
L jhelyen és környékén a betöré

sek mostanában annyira elszaporod 
tak, hogy a kerü’eti parancsnokság 
a környékbeli betörőbanda elfogá 
sára csendőrosszpontositast rendelt e*. 
A nyomozást Misky Zsigmond > 
Istók Mihály járásörmesterek s Hollo 
Sándor és Szabó Imre őrmesterek 
vezették, oly sikeresen, hogy tegnap 
Lukán az ossz* s környékbeli betöré
sek tetteseit Ilakula  László IS éves 
és Makula József 14 éves luk ni ci
gány legén vek, továbbá Balog József 
14 éves sárospataki cigány szemé 
vében elfogták. Velük együtt letar

tóztattak nehány cigány orgazdát is. 
\ betörő-banda beismerte többek 

között az újhelyi határban levő D - 
kus-tany ai betörést, továbbá a vasúti 
gyártelep pénztarának és az özv. U nsz 
lakain Arp;;d-Ulcai boltjának feltö
rését is.

HUROKBAN
az összes

BETÖRÖK.
A rendőrség tegnap letör 

toztatta a Rude Bernát es Szt 
nes lápot-féle betörések tetteset, 
akire meg több más bún is 
beigazolódott. I 'gyáriakkor a 
csendőrseg elfogta a Sátorai- 
jaujhelyen es kornyékén az 
utóbbi időben elkövetett összes 
betörések tetteseit.

Vége a betörövílágnak.
Zemplén megye bünk Tónikájának 

hatalmas szenzációja van. A utóbbi 
hónapokban elkövetett összes b< tö 
rések tettesei a hűvösön ülnek. Ér
dekes, hogy a rendőrség és csend- 
őrség két különböző irányú nyomo
zása teljesen egyszerre hozta m g a 
sikert s a két egymástól külön á ló 
gonosztevő-csoport egyszerre került 
hurokra. A nagyszerű fogások tör
ténete sorjában a következő :

Rude Bernát és 
Szenes Lipót betörői.

A rendőrségnek Reicltard Ármin 
zálogházából jelentették, hogy egy 
belyus András nevű kőmives gyanu- 
gyürüket akar zálogba tenni. A 
rendőrség a gyűrűket fe mutatta 
Rude ékszerésznek, aki azokban fel
ismerte a tőle elrabolt ékszereket 
Erre azonnal előállították ifj. Belyus 
András 19 éves kőiuives legény t, akit 
azonnal megmotoztak. Mindjárt gya
nús volt a rajta levő cipő, ing, ka
lap, zsebkés stb. felmutatták tehát 
e tárgyakat Szenes Lipót divatke res
kedőnek, aki azokban szintén ráis
mert a tőle ellopott tárgy akra. Nyom 
bán házkutatást tartottak Belyus 
lakásán, a Kertész-utca 2*>. számú 
házban, amely apjának, id. Belyus 
András jómódú ácsmesternek tulaj 
dona. A házkutatás eredménye vá
rakozáson felüli vo t.

A tornác deszkapadlója alatt ka
zettákba csomagolva megtuiállák a 
Rude féle betörésből származó ék
szerek túlnyomó nagy részét. Az 
udvar hátsó részében pedig egy fal 
mélyedésben voltak a Szenestől el
rabolt divatáruk, melyekből azonban 
egy jó részt benn a lakásban kü
lönböző szekrényekben fedeztek fel.

Ifjabb Belyus András a súlyos bi
zonyítékok t-rhe alatt mindkét be
törést beisimite. Apját, id. Belyust, 
bar 6 tagad, bunresszesseg es orgazda
ság gyanúja alapjait szinten lt tartoz
tatták.

A házkutatás a bűnjeleken kívül 
is több nagy btcsü adatot juttatott 
a rendőrség kezébe, l.igerdekescbb a 
fia ta l Belyus naplója. Egy három 
krajcarv»s irka ez, amelybe Belyus 
összes bűneit bejegyezte

Az első o dal „Különböző isko’ai 
jegyzetek“ címmel igen szolidan in
dul. A különböző iskolai jegyzet* k,
— ifj. Belyus sajátkezű feljegyzései,
— a következők :

Xadir ■»- talppont 
Zenit —■ tetőpont 
fit he r ^  levegő 
Freskó «  falfestmény

Közvetlenül ezek után azonban a 
következő bejegyzés ál! :

R. B.-től a rajzolás történt I\20 án 
gy. a. 86 drb.

Majd tovább •
Sz. L.-tol a rajzolás történt 1911.

I./2Ő .

Ezenkívül azonban benne van
még a következő két feljegyzés is ;

ÖN SÍ M FOG TÖBBET
DR GROSZ DEZSŐ UTJÁN

FELEBBEZNI!
ELÉGTÉTEL AZERZSEBETKÓRHÁZNAK

Nagy ebben az országban 
az antiszemitizmu- : 

nagy váradi pü.-püknck 
már megint egy kuthoiikust neveztük ki. 

*
A közigazgatási bizottság ü • > r 

dr. Szinnay István vm. t. főügyész 
terjesztette elő a közkórházi kenyér 
és süt* ményszáiiitá-ra kiirt pályázat 
eredménye ellen Klein Ármin hely
beli pékmester által headott feleb- 
bezést. Ez a szerencsétlen feleblx- 
z ’s, amelyet dr. Grósz Dezső ügy - 
véd szerkesztett össze, m ír sok vi
hart látott. Mihelyist l eadták. Cbu
din'szky Mór dr. kórházi főorvos azon
nal panaszt tett mi itta s a biióság 
el is Ítélte a felébb zőt. Most p di. 
a közigazgatás bizottság tette át 
hivatalból a remlőrségh z . z ügyet, 
— a kórházi bizottság alap ulan meg
sértése miatt ; a maga részéről pe
dig a feli blu zés elutasítása mellett 
kimond tta, hogy az abban fogla t 
vádak tejesen valótlanok és 111 Itat- 
lanul rágalmazzák a kórházi bizott
ságot.

A felebbezés, amelyet Szinnay dr. 
egész ti rji dekliében felolvasott, min
denekelőtt elmondja a pályázat tör
ténetét. Ez előadás kőnk uziója s/.e 
rint a keny'rszái itá.-t Hermáim pék
mester, akinek ajáulula 2500 koro
nával drágább volt, kizáró ag azért 
kapta meg m ri felibbcző zsidó, 
Hermann pedig keresztény. Abban a 
kórházi bizottságban — mondja a 
felebbezés, — amelynek elnöke Mik- 
lóssy Ltván s a ru ■ ly ben Chudovs:ky 
Mór dr. kórházigazgató helyet fog- 
iái, minden szállításnál ki vannak 
zárva a zsidók. A felebbezés ezt 
„rendszernek" nevezi s kéri az alis
pánt, hogy nézzen már egyszer a 
dolgo1' mélyére.

A t. főügyész a felebbezés úllilá 
saival szemben pusztán a rideg t 
nyékét mondotta el. Mindenekelőtt 
felolvasta a kórház szál'iló cégeinek 
névsorát Négy-ötödrészükben isrn-rt 
(zsidó vallásu) kereskedők nevei 
ezek, akiknek felolvasása után ti >gy

derültséget koltett Szinnay dr.-nak 
zamatos megjegyzése :

— No, ha ezek nem zsidók, akkor en 
vngyok zsidó.

Magára a pályázatra nézve kide
rült, hogy Klein beadott mintake
nyere a pályázatban megkívánt mi
nőségnél sokkal rosszabb volt s igy 
figyelembe sem jöhetett. A kórházi 
bizottság óriási szótöbbséggel hozta 
meg határozatát.

Beregszászy István, aki a pályáza
tot eldöntő ülésén jelen volt, beje
lentette a közigazgatási bizottságnak, 
hogy Klein kenyeret a kórházi bizott
ság zsidó tagjai is ehetetlennek, rossz
nak találtak.

Mindezek alapján a közigazgaz pa
láid, bizottság, többeknek egyértelmű 
felszólalása alapján egyhangúlag ki
mondotta, hogy

a felbesófct, mint teljesen alap
talant, elutasítja, a kórházi bi
zottság eljárásának korrektségét 
megállapítja, az antiszemitizmus 
vádját üres és nevetséges me
sén* k minősíti s a felebbezést 
a kihágási büntetőtörvény könyv 
46. § a alapján, minthogy nyil
vános testületet jogtalanul sért 
a rendőrséghez átteszi.

Értesítés.
Mindazokat. akik a „Városi Pol

gári Párt -ba belepni akarnak

semmiféle tagsági dijat fizetni nem 
kell

Schiller Kálmán.
elnök.

M I R E  K .

— A tiszántúli evangélikus püspök- 
valasztas. Ep« rjosről jelentik • A 
Sztntivanyi Árpád elnöklete alatt mű
ködű bizottság ma bontotta fel a 
liszakcrületi evangélikus püspökvá 
aazta.-ra vonatkozó szavazatokat. Ge 

duly iborik nyíregyházai lelkészre 
llo , 1'ettay Gvua rozsnyói lelkészre 
83, Gyürky Bal rima-zombati lel- 
kéazr«- T(), Materny Lajos debrec ni 
lelkészre 40. Korbely Géza eperjesi 
lelkészre 31 és Thuroczy Bál ózdi 
lelkészre 2 szavazatot adtuk le. A 
bizottság 20 szavazatot érvénytelen
nek jelentett ki. Minthogy egy j»- 
:ö>t Min kajiott abszu'ut többséget, 
Geduly Henrik es Terray Gyula ko
zott pótválasztás lesz, ame yre a sza
vazatokat március 24-ig kell beadni. 
A sátoraljaújhelyi ág. ev. egyház 
jelöltje, akire szavazatát adta, óta 
terny Lijos volt.

— Jótékonyság. Itaas Fülüp, — 
eihalt neje eiuiék-re, — az elnök
lete alatt alíó Cnevra Kadischa szent 
egylet javára 200*1 koronás kórházi 
ágyalapitványt telt. Ugyancsak neje 
végakaratához képest 3000 koronát 
adományozott arra a célra, hogy 
ebből egy szegény eiuber részére 
Jeni sál* Iliben házat építsenek.

— A Páratlanok Balja, Váro.-szerto 
iitőpoutra hágott a Baratlanok B a 
jára való lázas készülődés. Ma már 
oizonyos, hogy a szombati balon 
minden számottevő páratlan ott lesz, 
b ír viszont az is valószínű, hogy 01 
után az éj után épen a páratlanom 
száma örü t törtékben megcsappan 
majd Ujhilycn.

— A Kazinczy kórból. A Kazinczy
1 ör legközeb bbi estélyén, febr. 19-én, 
vasárnap délután 0 órakor dr. Senn 
O.tó, máv, s. titkár, a vasúti és ba 
jó/.á.'i club könyvtárom tart előadást 
„Egyptomi képek" címen. Rövid be 
vezetés és a trLszt—alexandriai ha
jóút érdekfesiitő leírása után Kárói 
és környékét, vaamb.t a pyramiso- 
kat ismerteti Az alőadást mozgó- 
fényképek tarkítják. Az előadásra a 
beléptidij 1 korona, tagoknak 50 fil
lér. Jegyek előre válthatók a Tró- 
csányi-féle könyvkereskedésben s a 
Kádár félő gyógy szertárban.

értesítem, hogy a párt tagjainak

— A Szabad Líceumból. E hó 12-én
dr. B a l t a v á r i  Jenő tartott elő
adást e eitnen : „A társadalom [ne
velése napjainkban". Bevezetésül ko
runkat jellemzi, s arra a konklú
zióra jut, hogy nincs hatalmasabb 
gyógyító balzsam a társadalom bajai 
ellen a jó nevelésnél. E jó nevelés 
első sorban a családra és ennek kö
rében as anyákra vár. De hogy ők 
jól neveljenek, nekik is nevelteknek 
kell lenniük. Ezért oly végtelen nagy 
fontosságú a leánynevelés. Az anyák 
a jövő társadalmának a nevelői. Az 
előadót e tartalmas fejtegetéseiért 
az igen nagy számban jelen volt kö
zönség zajos tapssal tűntette ki. Elő
adás után 0  1 c h v á r y  Aladár és 
Ernő művészi duettje következett, 
mely viharos tapsra ragadta a kö
zönséget. mely nem is nyugodott 
meg addig, aiuig a jeles művészek 
a műsort egy számmal meg nem tol
dották. E hó 19-én Gy u la  i Ká
roly ad elő a „Fold“-ről vetített ké
pekkel.

— Közgyűlés. A Gálszécai Keres
kedelmi Kör f. hó 12-én tartotta évi 
rendes közgyűlését s elnökké újból 
egy hangulag I l o c h s t á d t e r  Samu 
terménykereskedőt, a Wntschafter 
Samu cég főnökét választotta meg.

— Tűzvész a Munkácsy wtcaban. 
Ma éjjel egy negyed egy ura tajban 
a Munkácsy-utca 19. számú ház ed
dig ismeretlen okból kigyuladt. A 
tűz valószínűleg Ösztreieher Jónás 
kis szatócsüzletében keletkezett. A 
gyorsan kivonult tűzoltóság Frisclt 
lleiman főparancsnok vezetése alatt 
négy sugárral dolgozva, hamarosan 
eloltotta a tüzet. A kár biztosítás 
révén megtérül.

— A posta mulatsága. A helybeli 
postahivatal tisztikara, a vidéki kar- 
larsak s helybeli bizalmasabb isme- 
roseik részvételével folyó hó 11-én

a -Magyar Király* nagy termében 
zártkörű családias jellegű estélyt 
rendezett, melyen az 1 ső négyest 
OÜ. a 11-ikat pedig 54 pár táncolta. 
A várakozáson felül sikerült mulat
ságon a legderüsebb jókedv uralko
dott, melynek csak a tánezoló fia
talság kim rülése volt képes véget
etni. A reggdl 7 órakor oszla

dozó társaság egy kellemesen átélt 
est emlékeivel távozott.

— Hangverseny és tancvigalom 
Galsztícsen A gálszécai polgári fiu- 
és leány-iskola Eszterházy Móric 
gróf országgyűlési képviselő véünük- 
sége alatt, intézetének javára 1911. 
február 19 én (vasárnap) a „Nemzeti 
szálloda” összes termeiben íiangver- 
sennyel egybekötött táneiuu atságot 
rendez.

— Jelmezbál A saujhelyi in. kir. 
defiány gyári munkásnők f. hó 25-ón 
a váro.-i színházban az igazgatóság 
védnöksége alatt nagyszabású jóté
kony e 'mi jelmezbált rendeznek, mely 
az előző évek után Ítélve, ezidón 
is el.őrendü, pompás mu'atságnak 
ígérkezik.

NYÍLT TÉR.

Nyilvános köszönet.
A bennünket ért gyász al

kalmából a jóleső részvét oly 
nagy mértékben nyilvánult meg, 
hogy lehetetlen minden jó em
berünknek személyesen fejezni 
ki legliálásabb köszünetünket, 
miért is azt ezúton nyilvánít
juk.

Saujhely, 1911. febr. hó.
Réz Gyula és családja.

S z e r k e s z tő :  Teleky Sándor.
A . zerkesatésért felelős:

A S Z E R K E S Z T Ő S É  O.

Kiadótulajdonos:
L A N D S S M A N N  M IK SA
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BUDAPESTI H ÍRLAP
Fösaerkesttű és lnptulajdonos:

R Á K O S I  J ENŐ

Az ország legeltorjetebb és legtekintélyesebb

p o l i t i k a i  n a p i l a p j a .
Megjelenik naponta (hétfő kivételével) kora reggel.
Előfizetői! ára: egy évre 28 kor., félévre 14 kor., negyedévre 
7 kor., egy hónapra 2.40 kor. -  Egyes példány ára 10 fill. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, Vili.. József-körut 5. sz.

Minden magyar embernek a figyelmébe ajánljuk a

BUDAPESTI HIRLAP-ot.

Ügyvédi.
esetleg más irodába ÍRNOKNAK 
ajánlkozik fiatalember (három 
középiskolája). Kis kezdőfizetésre 
reflektál. Cime: „Helyben pos
tázásiamé".

Kiadó
az állami iskolával szemben 1 
emeleti lakás, mely 3 szoba, 
konyha s mellékhelyiségekből áll 

Bővebbet az „ELITE" fény- 
irdában.

HA ÖN
nem tud enni, ha rósz- 
síül érzi magát, biztos 
segítséget hoz az or

vosilag kipróbált

KAISER-féle gyomor

fodormenta-Karamellák
Jó étvágyat kap.a gyom
ra izmát helyre jön  és 
megerősödik. Frissítő  és 

t‘i<"/tő hat ása által 

nélkülözhetetlen u tazásoknál 

Csomagja 20 éa 0 fillér
K apható : W idder és Rei- 
chard gyógyszertárában 
s Hrabéczy Kálmán dro

gériái áhan.

X SALGÓTARJAN1
Kószénbánya Részvénytársulat

széntermékei (szobafütésre és ipari czélokra)

KLAR és NEUMAN cégnél
Sátoraljaújhely

rendelhetők meg. Ugyanott legjobb minő- égü apró és S
durva szemű kétszer mosott kovács szén és koksz 

valamint porosz briket kapható.
Í4 Superfosfát-műtrágya. Káli-só

Dobó utcai házamban Eladó háztelek
két utcai lakás,
mely áll két szoba, elő 
szoba, pince és üvegve- 
rendából,

kiadó.
Bővebb felvilágosilást Behyna 

Kálmán urnái.

A kath olvasókör tulajdonát ké
pező, a honvéd kaszárnya szomszéd
ságában lévő, jelenleg honvédzászló- 
aljpnrancsnokság által házi lövöldé
nek használt üres háztelek (373 M-Öl) 

eladó. — Bővebb felvilágosítás a

ROM. K A THJ'LÉRÁN1AHlVATAL- 
BÁN nyerhető.

Tenyészkanok
3 drb. 2 és fél éves eladók Nagygéres Zempléntnegyei 
gazdaságomban- Ugyanott kapható 26 csillagfürt, 2 és 

fél mázsa vörös olajbogyó takarmány répamag, 350 kgr. 
vörös lóhere.

I  LANDESMANN MIKSA ÉS TARSA könyvnyomdája, j

1
Eljegyzési és esküvői értesítések, 
névjegyek, báli meghívók és min
denféle nyomdai munkák igen iz- 
o léses kivitelben készíttetnek. ©

|  Hirdetések jutányos áron vétetnek fel a kiadóhivatalban.

Landeeminn Mikta é$ Tana könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.


	013



