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Bakonyi haramiák nem rohan
ják míg Ugy áldozatukat, mint 
ahogy megrohanta ezt az orszá- 

a munkapárti társaság, mikor 
1910-ben, öt évi koplaltatás után 
a hatalomhoz bocsátották. Ki- 
verve> hajléktalanul, megvetetten 
lézengtek szerte az országban,!
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j a leghitványabb, legpiszkosabb ala- 
j Az egyik alig egy hónap
múlva agyonlőtte magát mert 
nem tudta már tovább takargatni 
a sikkasztásait. A másik egy esz
tendő múlva Amerikába szökött 
mert kiderültek a csalásai. S a 
sorozat még nincs befejezve.

így ment Zemplénben, így 
ment mindenütt, Utálatos áradata 
volt a piszoknak, amely egyszerre 
elöntötte egész Magyarországot.

Az alispán havi jelentéséből ki
emeljük a következőket :

mikor” megint rájuk móso'lygőit llv JP nd 'r " f ' T "  3  munkaPár'- 
Bécs kegyelme s
okét a már végleg elvesztettnek 1 ’ r° mllist és ^ alá'
hitt hat.lomba Mik voltak addig ?;
Semmik 1 Mert-e csak egy meg-! , A romlást érezzük. Egymás- 
állni a nép előtt, választásba mén-i p  á! \  meimek tönkre az emberek, 
ni, szavazatot kérni? Dehogy i, ?°“ szé*én ál1 az ország fele 
mertek! Lapítottak nyomorultul,1 lakoasá£a- Tiz percent a kamat, 
alig mertek mukkanni, alig mértén S Ü íorgal° n, jövedelem egy- 
embereknek a szem. 'közé nézni I*!* csoJ(l‘en-Csak az adó emelke-

Mikor aztán megjött Bécsből 
n kinevezésük, akkor hajrá, neki
estek harácsolni, panamázni, ahol 
csak lehetett. Felvirradt a pana
mák fénykora. Pénz kellett, renge
teg pénz, legalább harminc negy
ven millió a választásokra, itatásra, 
vesztegetésre, szóval a „nemzeti 
akarat, kedvező megszólaltatására. 
Ezt a temérdek pénzt össze kel- 
lett gyűjteni, össze kellett pum- 
polni mindenáron. Jöjjön, aki ci-| 
met, rangot akar, jöjjön, aki pa
namát akar, megkap mindent, 
csak fizessen a pártkasszába. Egy 
nagy vásár lett az ország. Eladó 
volt minden : az állam vagyona, 
érdeke, a tisztesség, az igazság, 
minden kapható volt pénzért vagy 
jó szolgálatokért. így zsebelték 
össze a vásárból a 30 milliót.

Emberekre volt szükség, akik 
korteskedjenek, vesztegessenek. 
Jöjjön h it ami szemétnép van az 
országban. Tisztességes ember 
ugy sem vállalkozik vesztegeti 
sekre. Jöjjenek a bűnösök, elcsa
pott városi, megyei hivatalnokok, 
csalók, sikkasztók. akik még ta
kargatni akarják visszaéléseiket t 
mind szívesen látott

dik ijesztő mértékben. Mindent 
felemeltek már, most uj teher 
jön: adót vetnek a gyufára is. 
Irtózatos uzsorakamatokkal fizette 
már vissza ez a szerencsétlen 
magyar nép azt a harminc milliót, 
amit az itatásra elköltött a kor
mány. Évtizedek óta nem volt 
ebben az országban olyan nyo 
moruság, mint most

A nyomorúságnál csak a gya
lázat nagyobb, ami a nemzetre 
nehezedik. A gyalázatnak egy' 
szennyes foltja hétfőn kerül or-j 
szág világ elé. A magyar miiisz-í 
terelnök panamáit fogják nyilvá
nosan ismertetni. Szégyenletes í 
dolog nem volt még hozzá fog
ható ebben az országban.

Piszok, romlás, gyalázat inin- 
denlelé. Ide juttatta ezt az orszá 
got a hároméves munkapárti kor
mányzat. Vájjon lesz-e kedve 
majd a nemzetnek mégegyszer a 
nyakába venni őket ?

A saujhelyi „Erzsébet" kíizkór- 
háznál rendszeresített gondnok se- 
gedi áliásra pályázat mellőzésével 
Lábos Elemért nevezte ki az alis
pán.

Bodrogkisfalud községben Hajdú 
János törvénytáré lemondott, he
lyébe tiavallér János választatott 
meg.

A nátafalvi körjegyzőségbe in- 
gtd  -lyezett segédjegyzői állásra Eg- 
reczky Béla vá'arztatott meg.

, Kitsuch István ulbiztos a bod
rogközi vicinális közulak kiépítésé- 
I vei kapcso'atos teend k ellátása cM- 
| jitból Sztropkóról központi szolgá- 
i latra herei deltetett. Keres János ut- 
biztos Királyhelraeczről Sárospatakra,

[ Prihoda Kálmán ulbiztos Sárospa
takról Ugarra, Kotolics János ut- 
biztos Ugarról Király helmeczre át
helyeztetett.

A saujhely i járás főszolgabirája 
Tóth Miklós nagykázméri körjegyző 
eden hivatalos kötelességének meg
sértése miatt fegyelmi eljárást ren
delt el.

Hlad onik János raezőlaborci kör
je g y z ő  és Halasi Illés havaji anya 
: könyvvezető fegyelmi eljárás alatt 
1 állanak.

A Mármaros vármegyében fel
lépett skizruatikus mozgalmaknak a 
vármegye területére való terjedése 

I meggátlása céljából az alispán szi
gorúan utasította a fch-zolgabirákat 
és Saujhely város rendőrkapitá
nyát , hogy a nép ily féle raozgal 
mát éberen ellenőrizzék, különösen 

1 P* dig az Amerikából hazatérő ily 
célú tévékéin ségót figyeljék meg 
és az esetleg fellépő mozga inat már 
csirájában a legszigorúbb eszközök
kel nyomják el.

Amerikába kivándorol 116, visz- 
szatért 83 egyén.

Az 1912, év folyamán Ameri
kába kivándorolt a törvényhatóság 
területéről összesen : 4540 egyén és 
Amerikából visszatért összesen : 1795

Közigazgatási 
bizottsági gyűlés.

A közigazgatási bizottság feb
ruári gyűlése hétfőn ment végbe,

segítségek
most a munkapárti táborban. Lát
túli, hogy ment a dolog. Az e l- ! igen kevés érdeklődés mellett. A 
zárásra Ítélt embernek megígérték, | választott tagok közül Oppitz Sán- 
hogy  elengedik a büntetését, az dór, Sennyey Miklós báró, Andr. ssy 
elcsapott hivatalnoknak, hogy Sándor gróf és Nagy Barna vtttek 
visszahelyezik a hivatalába A csa- részt a gyűlésen. Molnár Béla ki
lók, a sikkasztók kedves, hangos mentette magát, betegsége címén, 
kortesek lettek. Láttuk, hogy vál- jAz Abbáziában üdülő Meczner Gyula 
tak naponkinti, szívesen látott helyett Dőkus Gyu'a alispán elnö- 
vendégeivé a főispáni szobáknak költ.

egyén
Az utak általában mindenütt jó 

kaiban vannak, közlekedési akadá
lyok c*’ő nem fordultak.

A bodrogközi járás fő.-zol iabi- 
rájának jelentése szerint az 1912. 
évről a mu't évi őszi esőzések miatt 
hátralékba maradt közmunkaerő le -! 
do'goztatása mind n községben fo
lyamatba tétetett. A bodrogközi utak 
építésére az érdekeltség nem haj-j 
iandó nagyobb áldozatokat hozni, 
pedig a közmunka egymagában nem 
elégséges. Ebben az ügyben az alis
pán személyesen fog tárgyalni az 
érdekeltekkel.

Közegészségügy állapota a to - , 
kaji és szinnai járásokat kivéve Ál
talában kedvezőnek mondható. J á r 
ványos betegségek a 2  járást kivéve 
csak szórványosan fordult elő. To
kajban Kistokaj városrészben vör- 
heny és kanyaró uralkodott az ál
lami isko'a és ovoda zárva varrnak.

I A szinnai járásban Harezos, Utczas 
és Ujszék községekben a hasihagy- 

| máz erő-en fellépett, 2  beteg mégis 
halt. Ezenkívül Szinnán, Tüskésen, 
Méhesfalván, Vendégiben, Alsóalraá- 
don és Czirókabélán a kanyaró jár
ványosán uralkodik.

Elhatározta a bizottság, hogy 
Bodrogkereszlur, Erdőbénye, Tolcs- 
va és Oaszhszka községeknek a te - 
lt fonhálózatba leendő felvétele iránt 
fel fog Írni a keretked .-Imi minisz
terhez.

Vértes Ignácz raádi tanító ellen 
ellen fegyelmi eljárást tett folya
matba a bizottság.

A város
közgyűlése.

A város képviselőtestülete f. hó 
13 án, csütörtökön, esetleg a kö
vetkező napon is rendes közgyűlést 
tart, amelyeu igen fontos városi 
kérdések kerülnek tárgyalásra.

Legfontosabb talán a hatósági 
nusszék felállítására vonatkozó sza
bályrendelet tárgyalása. A húsdrá
gaság olyan életbevágó ügye a 
városunknak, amelyre nézve okvet
lenül kell már valami megfelelő 
mego'dást találni. Legalkalmasabb 
nak mutatkozik a hatósági hússzék 
felállításának eszméje, ruely iutét- 
mény ruár több városban fennáll és 
beválik. A polgármester már régeb
ben felvetette ezt az eszmét s az 
ügyet beható tanulmányozás tárgyá- 

tette. Mint értesülünk, ssükebb 
Lörü szakértői gyűlés már a múlt 
hónapban volt ebben az ügyben, a 
melyen a kérdést minden oldalról 
megvitatták s a megoldást előkészí
tették. Igen örvendetes volna, ha 
az ügyet végre dűlőre juttatná a 
közgyűlés és a búsdrágaság égető 
kérdése megoldást Dyerne.

A tárgysorozat egy másik igen 
fontos pontja : a viilainvilágítási és 
erőátviteli részvén) társaság ajánlata 
a közvilágítás javitása tárgyában. 
Ho^y közvilágításunk nagyon is ja 
vításra szorul azt mindnyájan régen 
tudjuk és m m  egyszer irtunk is 
róla. Csak annak tűnik fel igazán, 
hogy küzvi ágitásunk mennyire 
gyatra, aki más városok közvilágí
tásával hasonlítja össze a miénket. 
Sokkal kisebb városok aránytalanul 
jobban vannak világítva, s amellett 
az újhelyi viliamviiágitásnál drágább 
aiig akad az országban. Nem tudjuk 
milyen ajánlatot fog a társaság a 
világítás javitása érdekébeu tenni, 
de anini bizonyos, hogy közvilági-
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tási mizériáinkon okvetlenül segíteni 
kall, mert a mostani állapot tűrhe
tetlenül szégyenletes.

A tanfelügyelő egy uj kisded
óvoda felállítása tárgyában fog elő 
terjesztést tenni.

Felemlítjük még a polgármester 
indítványát egy városi hivatalos 
közlöny kiadása tárgyában. Mi a 
magunk részéről nem tartjuk indo
koltnak, egy ilyen közlöny tetemes 
fenntartási költségeivel terhelni a 
várost. Hanem igenis az lenne kí
vánatos, ha a helyi sajtó összes 
orgánumai minden animozitás nél
küli tárgyilagossággal és lelkiisme
retességgel tárgyalnák a város 
ügyeit, az objektív kritika jogát 
természetesen fenntartván magoknak.

A tárgysorozat többi nevezete
sebb pontja :

Az 1913. évi legtöbb adót fize
tők névjegyzékének összeállítására 
vonatkozó küldöttségi jelentés.

Az 1912. évi fogyasztási adó 
forgalmi kimutatása.

A sátoraljaújhelyi vadásztársa
ság megújított kérelme a sátoralja
újhelyi vadászterületnek versenytár
gyalás mellőzésével leendő bérbe
adása iránt.

A fogyasztási adók kezelését 
ellenőrző tisztviselőknek és a rend
őrkapitánynak a marhalevelek keze
léséért járó külüudijazások tárgyá
ban határozathozatal.

Az ásvány, szikviz és pezsgőviz 
adó behozatalára vonatkozó szabály- 
rendelet tárgyalása.

Törv. hat. biz. határozat a ház
tartási tanfolyam világítási költségei
nek megszavazása tárgyában.

Zsemle Elemér aviatikus se
gélyezése.

A vízmű december és január 
havi állapotáról szóló mérnöki je
lentés.

A közgyűlés lefolyásáról annak 
idején részletes tudósítást fogunk 
közölni.

S Z Í N H Á Z .

Elmélkedés
színi állapotunkról

Irta: Székely Lajos
Sátoraljaújhely város szinügyi referense.

II.
Térjünk át most már a múlt 

számunkban említett három közvet
len tényezőre. Bizonyos mértékig 
mindhárom oka annak, hogy általá
ban nincs városunknak olyan színé
szete illetve színházi élete, amilyenre 
igényt tarthatna. — Mindháromban 
vannak olyan hibák, melyekre rá 
kell mutatnunk.

A színigazgató szervizzen olyan 
társulatot, amilyenre seinikerulete igényt 
tart. — Tény, hogy Uj helynek Íz
lése jobban ki van fejlődve ebből a 
szempontból, mint általában más ha
sonló városoké, — azonban ez csak 
örvendetes lehet. Ennek még — ha 
némi áldozattal is — eleget tehet 
egy ambiciózus direktor.

Persze ehez az volna üdvös, ha 
a tagokat az igazgató nem kösvet 
lenül a szezon megkezdése előtt 
„gyUjteoé" össze, (.Mert „szerződ
tetés" alatt én azt értem, hogy jó 
előre, hónapokkal előbb szerződteti 
tagjait.) Ez az „összegyűjtés" — 
mint általában vidéki színtársulatok
nál volt alkalmam tapasztalni — 
úgy történik, hogy az igazgató, tit
kár, vagy egyéb megbízott felmegy 
Budapestre a szezonnak kezdete 
előtt néhány nappal, ott a Színész- 
otthonban széjjel néz, (természetesen

a jó tagok javarésze el van szerződve 
már.) s lát egy nagy csoport szí
nészt, színésznőt mindenféle fajtából, 
kik szerződés nélkül maradtak, — 
hiszen olyanok mindig nagyon so 
kan vannak. Persze mindegyik meg
akar élni, (készakarva használom ezt 
a szót, hogy „megélni", mert épen 
akkor egyenesen, a megélés az ő leg
főbb gondjuk). Ők rohanják meg a 
direktort, — sokszor a legmiuitná i- 
sabb igényekkel. — ki ekkor árlejtés 
utján összeszedi tagjait, minden
esetre a megreszkirozott árért a leg
megfelelőbbeket, s igy össze van 
á litva mihamar a társulat. így kö
vete i ezt a direktorok financiális 
érdeke általában, s ez vidéki társu
latok szervezésénél előfordul. Pedig 
hat a városok érdekeit tekintve elő
nyösebb volna, ha a színigazgatók 
szerződtetni kívánt tagjaikat — 
legalább a főbbeket — vendégszerep
lésekre hívnák meg, s a vendégsze- 
repiősi siker és tárgyilagos kritika 
után — a közönség Ízlését és igé
nyeit tekintetbe véve — kötné meg 
a szerződést a következő időszakra, 
még az előző szezon tartama alatt.

Természetesen távol áll tőlem 
a gondolat is, hogy a mi jelenlegi 
közszeretetben álló és nagyrabecsiilt 
direktorunk : Mezey Kálmán hasonló 
módon szervezné társulatát ; csupán 
azt vélném helyesebbnek, ha jövő
ben szerződtetendő tagjait vendég- 
szereplések által ismertetné meg kö
zönségünkkel. Így azt hiszem, sem 
a közönség, sem az ő részéről csaló
dás nem történhetnék.

Másik tényező a sziniigvi bizottság. 
Ennek tagjai — úgy tudom — mind 
szeretik és pártolják a művészeteket, 
s azon vannak, hogy miként lehetne 
minél kifogástalanahb ' r.-ulatot biz
tosítani Ujhely rész r .

Ebbéli törekvésű nagyon sok 
nehézségbe ütközik.

Jogukban áll fölhívni a direk
tort arra, hog a meg nem felelő ta
gokat újakkal és jobbakkal pótolja. 
Igen ám, de kénytelenek humánus 
szempontból felfogni a helyzetet, 
raeit igazgató a bizottságot már be- 
végzett tény ele állítja. Bemutatja 
a névsort, tehát a már szerződtetett 
tagokat, azokat pedig, akik már szer
ződtetve vannak, nem lehet csak 
úgy egyszerűen kiakolbolitani a tár
sulatból, mert hisz akkor a szerző
dés teljesen felesleges volna. A bi
zottság ezt mérlegelve természete
sen nem akarja a direktort újabb 
szerződtetésekkel csődbe kergetni, 
igy tehát kénytelen megtűrni a tár
sulatot még az esetben is, hog) ha az 
nem megfelelő. Továbbá a bizottság 
megállapítja például azt, hogy a tár
sulat, vagy zenekar rossz, de hogy 
miért rossz, és hogy miként lehetne 
esetleg a meglévőn javítani, az már 
szakkérdés, mely szakismeretet, il 
letve szakvéleményt igényel min
den körülmények közt, s én úgy tu
dom, hogy a bizottsági tagok közt 
nincs olyan egyén, aki tudtommal 
például zenei, vagy ily nemű szak
kérdések megoldáséval hivatásszerű
en foglalkozik, vagy foglalkozott 
valaha De egyébként is úgy hiszem, 
hogy nincs városunkban olyan egyén, 
— bár zenével (akár mint hivatásos 
zenész, akár mint deiittáns) foglal
kozik, — aki azt a fáradságot ven 
né, hogy kutasson azok után az 
okok után, melyek eredői bizonyos 
bajoknak, s amelyeknek okszerű el
tüntetésével azokon a bajokon se
gíteni lehet.

Vége küv.

Előfizetőinkhez.
Felkérjük lapunk tisztelt előfize 

tőit, hogy a január hő végén 
lejárt előfizetési dijat lehetőleg 
postafordultával küldjék be, nehogy 
a lap további szétküldésében aka

dály legyen

A MOZI.
A színészek távozásával a mozi 

vette át az uralkodást a városi szín
háznak „világot jelentő deszkáin" — 
jobban mondva vásznán, mely a 
mozgókép-technika mai bámulatos 
fejlettsége mellett csakugyan „vilá
got jelent". Hol fantasztikus álom
képek csodás világába, hol a humor 
derűs birodalmába, majd a tudo
mány magasztos országába, vagy 
tuegrázó drámák sötét világába 
kalauzolja a nézőt, aki a mai 
modern moziba már nem csupán 
„mulatni" megy, hanem nemesebb 
kulturigények kielégítését is keresi.

Azt hiszem, ma már mindnyájan 
túl vagyunk azon, hogy a ruozit pusz
tán naiv lelkek gyermeteg szórakozá
sának tekintsük, mint azt még 
nem régen úgynevezett komoly 
emberek nagyképűen hirdették. A 
mozi kulturális jelentősége ma már 
világszerte el van ismerve. Sőt 
akadnak olyan túlzók is, akik a 
szininüvészettel szemben is a mozit 
tartják a „jövő zenéjének," különösen 
amióta a beszélő filmet is feltalálták 
zseniális elmék, hogyha még egye
lőre nem egész tökéletes formában 
is.

Távol állunk attól, hogy mi is 
megkockáztassuk ezt a túlságos me 
rész állítást, de annyi bizonyos, 
hogy raig húsból és vérből való 
színészeinktől nem mindig éppen 
elsőrangú produkciókat látunk, ad 
dig a mozivásznakon látható re
produkált  színi alakítások többnyire 
a legkiválóbb színészek igazán mű
vészi játékában gyönyörködtetnek.

Az első előadások benyomásai
ból Ítélve az újhelyi közönség teljes 
mértékben méltányolja a fejlődő 
mozgófényképészet kulturális jelen
tőségét, — és viszont a mozi veze
tősége is respektálja közönségünk 
igényeit. Szép számú és hálás kö
zönség látogatja az előadásokat és 
a megelégedettség elismerésével tá
vozik onnan. Mert a mozi csakugyan 
olyat nyújt amilyet várunk tőle: 
gondosan összeállított műsorral, Íz
léssel megválogatott számokkal és 
kifogásta’anul tiszta képekkel szol
gál. Es valamint ez a közönség is 
megérdemli, hogy a mozi vezetősége 
akár fokozottabb áldozatok árán is 
értékeset nyújtson, — azonképpen 
a mozi is rászolgál a közönség leg
nagyobb mérvű támogatására, amig 
előadásait ezen az elismerésre méltó 
színvonalon tartja.

H Í R E K .

B Á L  E L Ő T T .
Elmúlt a farsang. E< mégis

— mintha az idei szegényes 
farsangért keresnének kárpótlást
— az emberek mulatni vágynak. 
Hiába a magyar ember termé
szetében lejlik, hogy néha-néha 
kedve szerint kimulassa magát 
és a vigasság örömeibe fojtsa 
mindazt a keserűséget, ami a 
létért való nehéz küzdésben éri. 
Talán még soha annyi keserű
ség nem ért bennünket, mint 
ebben az évben, soha több 
okunk nem volt arra. hogy ősi 
magyar szokás szerint a mulato
zásban keressüukAvigasztalást, 
mint éppen most.

Örömmel tölthet hát el min
denkit a sátoraljaújhelyi izr. 
leány egyesületnek az az elhatá
rozása, hogy március 1 -én nagy
szabású táncmulatságot rendez. 
Az újhelyi szépek mulatságai 
mindenkor a fesztelen jókedv 
jegyében folytak le és ebben a 
hangulatban fog bizonyára le 
folyni az a mulatság is, amelyet 
március 1 -ére terveztek.

Csodás szépségű, bájos leány
kák rendezői kezei varázslato
san pompás színeket tud heleve- 
gyiteni a legridegebb egyhan
gúságba is. Hogyne tudnának 
valami randkivülit produkálni 
ezek az apró kezek akkor, ami
kor előttük lebeg egy báli éj 
szaka képe a maga minden 
nagyszerűségével, apró, intim, 
kedvességeivel.

En. aki hosszú ideig króniká
sa voltam a leány-egyesület ha
talmas sikerű mulatságainak, 
ma is csak szépet, és kedveset, 
várhatok a készülő mulatság 
kapcsán. De nem várhat egye
bet senki, aki Lmeri a Dr Haas 
Bertalanná csodálatos agilitását 
szervező képességét, aki figye
lemmel kiséri azt a fáradhatat
lan munkát, amit a rendezőség 
élén Heichard l'onkával, Davi- 
dovits Edithtel,  Grósz Adéllal 
és Markot ics Tecszával végez 
már napok óta.

Egy országra szóló nagy vi
gasságot nem lehetne nagyobb 
ambícióval szervezni, mint 
amilyen ambícióval munkálkod 
nak a leányok a március elsejei 
mu'atság megrendezésén. Es 
épen azért nagyobb sikert még 
nem ért el mulatság ebben a 
városban, mint amilyet el fog 
érni a leányegyesület március 
elsejei mu'atsága

Liar.

— Egyházi hírek. A raegyéspüs- 
pök llva.-zta Józsefet Seraséről Tár
cáira és Petrik Bélát Nagyköveidről 
Sárospatakra helyezte át segédlel- 
készi minőségben. Az ujmisések kö
zül Salamon Gyulát Zemplénvásár- 
helyre és Vilimszky Lajost Nagy kö* 
vesdre küldte káplánoknak.

— A bíróság köréből. Harsányi 
Gyula sátoraljaújhelyi törvényszéki 
bíró járás bírói minőségben a sáros
pataki járásbírósághoz helyeztetett 
ár. Hasonlóképen áthelyeztetett  a 
sárospataki járásbírósághoz Kriszten 
Gyula sátoraljaújhelyi irodát isit,

— A határrendörség köréből. 
Grund Oszkár tb. szolgabiró újhelyi 
lakos fizetés nélküli határrei dőrségi 
■egédfogalraazóvá neveztetett  ki.

— Szakosztályi ülés. A Zemplén-
megyei Gazdasági Egyesület szolé- 
szeti és borászati szakosztálya legkö
zelebbi ^ülését f. hó 15-én (szomba
ton) d. e. 9 órától kezdődőleg tart ja 
meg. amelyen szemléleti ismertetés 
alá kerül a tolcsvai szőlőkben oly 
kitünően bevált Griener-féle metszési 
ruód s a mindinkább tért hóditó 
hóditó Maurer-féle metszés.

— A kazán, mint szimbólum. Még
a múlt pénteken megindult lis pár 
ló, egy rettentő nagy kazán elé fog
va, amelyet alighanem a gyártelep
ről akartak elvontatni, Isten tudja 
hová. Történt azonban, hogy éppen 
a főispán lakása előtt valami hal. 
eset történt a szállítás körül, talán 
egy kerék, vagy tengely törött el, 
elég az hozzá, hogy a kazán kolost- 
szus ott díszelgett a főispáni lak 
előtt egészen kedd reggelig. Ejsza- 
kánkint fényesen ki is világították 
a kazánt, hihetőleg a főispán tiszte*
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ietóre, a kátyúba rekedt kazánnal 
akarván jelképezni azt, hogy igy 
reked meg maid a főispán dicsteljes 
közéleti pályafutása is. Csak érje 
egy kis keréktörés a mungó-kormány 
szekerét, akkor a Metzner kazánja 
is igy fog rostokolni, hogy tiz pár 
ló sem bírja tovább húzni. A vég 
zet ujjmutatása volt ez, s igazán 
sajnáljuk, hogy a főispán nem gyö
nyörködhetett a nagyszerű látvány
ban, mivelhogy most éppen Abáz 
zuhan raéltóztatik üdülni.

— Az eperjesi püspökség Meg
boldogult dr. Vályi János halálával 
megüresedett az eperjesi püspöki 
szók, melynek betöltése ügyében 
most folynak a tárgyalások. Mint 
értesülünk, Qojdics János izbugya- 
radványi lelkészt illetékes helyrő 1 
felszólították a díszes méltóság el
fogadására, aki azonban nem mutat 
hajlandóságot csendes, zavartalan, 
falusi parochiáját a zaklatott egv 
házfejedelrai koronával felcserélni.

— A nagymihályi körorvos Dr. 
Pogány Gerő nagymihályi körorvos 
nak városi orvossá történt megva 
lasztása folytán megüresedett a I ör- 
orvosi állás, melyet szombaton töl
töttek be. A Fejér Elem* r főszol
gabíró elnöklete alatt megtartott 
választáson egyhangúlag dr. Gutt- 
luann Lipót nagymihályi kórházi 
alorvost választották meg köror 
vossá.

— Pataky Miklós főjegyző ügye
Még harmadeve történt, hogy a va
ros képviselőtestülete Pataky Miklós 
városi főjegyzőt 32 évi hasznos köz
igazgatási tevékenysége elismeréséül 
a Vili. fizetési osztály első fokoza
tába sorozta. A polgármester indít 
váuyára hozott határozatot azonban 
Székely Elek fs Dr. Lichtenstein 
Jenő raegfelebbeztók. igy került az 
ügy a vármegyei törvényhatósági 
bizottság elé, amely utasította a kép
viselőtestületet, hogy az ügy érde
mében más megoldást keressen, mert 
a vármegyei nyugdíj kötelékébe tar
tózd főjegyző évi ellátási 
összege nyugdíjaztatás esetében csat 
a szabályrendeieti'eg előirt összeg
ben állapítható meg. A törvényha
tósági bizottság határozatát megfe- 
lebbezte a város, valamint Pataky 
főjegyző is. A belügyminiszter dön
tése a napokban étkezett le a vár
megyéhez, s a törvény hatósági bi 
sottság határozatával szemben a vá
rosi képviselőtestület határozatát 
emeli érvényre, avval az indokolás
sal, hogy a városok fejlesztésről szó
ló törvény 14 §-a a városokat feljo
gosítja, hogy tisztviselőik illetmé
nyét a törvényben foglaltnál maga
sabb összegben is megállapíthassák, 
továbbá, hogy a főjegy ző illetmény ei 
megállapítása és a uyugdijtöbblel 
kérdése nem állanak kapcsolatban, 
mert ez utóbbi kérdés majd csak a 
főjegyző nyugdíjigényének megálla
pítása alkalmával képezheti elbírálás 
tárgyát. Magunk részéről m egegyez
tük  még, hogy az 1904. XI. t, c. a 
jegyzők összes járandóságait rendeli 
a nyugdíj alapjául felvétetni s az 
idézett t. c. 9 §-a t alapján alkotta 
meg Zemplén varmegye még 1912- 
ben a községi és körjegyzők nyug
díjazásáról szóló szabályrendeletet, 
mely szerint a nyugdíj alapjául az 
a fizetés veendő, amelyet a jegyző 
szolgálatának utolsó évében a köz
ségtől törzsfizetés, korpótlékok és az 
államtól kiegészitésképen élvez; tz- 
sel az 1904 é vi szabályrendeletnek 
az a szakasza amely szerint a jegy- 
tők nyugdija minimálisan 1600 ko
ronában állapítandó meg, hatályon 
kivUl helyeztetett, s igy a vármegye 
meghozott határozatában oly sza- 
bslyrendeleti intézkedésre hivatko
zott, amely az 1912 évi szabályren
delet értelmében hatályát  vesztette. 
Nétetüuk szerint tehát a vármegye 
határozata már ez indokból is felol
dandó volt.

- 7  Az árvákért. Az árvaház igaz
gatóságához a következő adományok 
érkeztek : Haas Fülöp és B'umen- 
feld Jenő 9 kor., Német Nándor !5 
kor., Sátoraljaújhelyi Népbank 20

kor., Polgári takarékpénztár 40 kor, 
Keresk. ipar-, termény és hitelbank 
30 kor. Összesen 104 kor. A jótékony 
adományokat ezúton is hálás köszö
nettel nyugtázza az intézet vezető 
sége. Megemlítjük továbbá, hogy 
Buttykay Lászlóné Nagyrozvágyról, 
a rendes tagok sorába lépett.

— Az iparos tanoncok esténkint, 
amikor a tanociskoláhé! hazafelé 
mennek, zsivajgó csoportosulással 
molesztálják a/, utcák járókelő kö
zönségét. s neveletlen viselkedésük
kel és fü'.-iketilő ordilozásukkal va 
lóságos csendháboritást követnek 
el. Ha a rendőr meg is szólítja és 
csendre is inti okot, evvel nem so
kat törődnek a vásott nebulók. Jól 
tennék a mesterek, ha otthon egy 
kissé ráncba szednék a rakoncátlan 
gyermekeket, esetleg „ny omó.sabb 
érvekkel" is támogatván intelmeiket. 
Az iparos-tanonciskola igazgatóságá
nak figyelmét is felhívjuk a .tanon 
cok botrányos viselkedésére.

— Tancmulatsag Töketerebesen. 
A lőketerebesi cukorgyár tisztvise
lői vasárnap este különösen sikerült 
táncmulatság keretében szentelték 
fel a gyár kaszinóhelyiségét. A 
mulatságon c.-upán a gyár tiszvise- 
iői vettek rés-zt, de igy is sziuültig 
megtelt a kaszinó hatalmas bálterme. 
A — mondhatni — családias jellegű 
mulatság esti 8  órától a legfeszte- 
lem bb hangulatban a késő reggeli 
órákig tar tott és Kassai Lajosnak, a 
jónevii újhelyi cigányprímásnak 
ugyancsak sokat kellett kezelni a 
vonót, hogy kielégíthesse a l'iata'ok 
szűnni nem akaró táuco'ni vágyását. 
Mint értesülünk a gyár tisztviselői 
kampány befejeztével újból rendez
nek mulatságot, melyre már a gyá
ron kívül állókat is meghívják.

— i tekonysag. A kórházi be 
tegpersely részére a Keresk ipar-, 
termény és hitelbank 2 0  koronát, 
a Polgári takarékpénztár pedig 30 
koronát adományozott. A nemes 
adományokat a szerencsétlen bete
gek nevében ez utón is nyugtázza 
a kórház igazgatósága.

— Helyreigazítás Lapunk feb
ruár 8 -iki számában megjelent bér
leti hirdetményben Feldmanu Her- 
mann zárgondnok neve helyett 
Feigtnbaum llermann zárgondnok 
olvasandó.

— Újhelyi művésznő sikere Vesz
prémben. Az elmúlt években tartott 
újhelyi hangversenyek alkalmával 
nem egyszer szerzett rendkívüli mű
élvezetet városunk közönségének 
egy rendkívül nagvtehetségü fiatal 
művésznő játéka. W e r n e r  Sárika 
páratlanul tökéletes cimbalomjátéka 
sokáig feledhetetlen marad az új
helyi közönség előtt és ép szórt 
nagy sajnálattal búcsúztunk el tőle, 
amidőn még a ig egy éve, itthagy va 
?ok éven at fennálló iskoláját, el- 
szólitotta őt városunkból az ő foly 
tón emelkedő művészi pályája. An 
nál nagyobb örömmel olvaMink mo-t 
idegenben elért rendkívüli sikert iről, 
amelyekkel a móvész-tanárnő nem
csak a legeredetibb, speciálisan ma
gyar hangszernek : a cimbalomnak, 
de szükebb szülőhazájának : Ujnely- 
nek is messze földön hírnevet sze
rez. így legutóbb egy meghívás foly 
lan Veszprémben szerepelt a mű 
vésznő s erről a szereplésére, büsz
keséggel Írnak a debreceni ujsá 
írok, melyek azon a réven, hogy 
\V\rner Sárika a debreceni zene 
konzol vatóriuru tanára, már már egé
szen Debrecennek vindikálják az ő 
művészetét, a „Debreceni Független 
Újság" a következőket Írja Werner 
Sárikáról :

„ \  Veszprémmegyei Újságból 
értesülünk hogy Werner Sárika. 
P. Nagy Zoltán zenek onzervatoriu- 
mának ifjú művésznője fényes si
kerrel hangversenyezett február 
hó 1-éu Veszprémben. Az említett 
újság a többek I őzt ezeket Írja a 
mi hírneves művésznőnkről: „\V er
ner Sárika cirabalon művésznő oly 
tökéletes virtyózitással játszott

_______ F E L S Ő M  A G Y A R O

hangszerén, hogy általános báruu- 
látott keltett. Csodálatosan köny- 
nyíl keze, végtelen finom pianis- 
siruókat hoz ki hangszeréből s 
amikor a magyar nóta sziajon tör 
ki a zengő burokból, az előbb Iá* 
g> an simogató kezek hatalmas 
fortissiiuokat tudnak játszani. A 
hallgatóság minden szám után 
tomboló lelkesedéssel küvete'te a 
ráadást," Mint értesülünk, az or
szágos magyar királyi zeneakadé
mia hírneves tanárja Kun László 
az akadémiai cimhalotutannak ve
zetője szintén hallotta Werner Sá
rikát s úgy technikájáról, mint 
előadásának nemes qualitásairól a 
a legnagyobb elismeiéssel nyilat 
kozott. Gratulálunk a zenekonzer 
vatórium szerencsés kezű igazga
tójának, hogy Werner Sárikat zet 
nemüvészetiink egyik büszkeségé- 
megnyerte Debrecen számára."

— Könnyelmű fogadás áldozata 
lett Szerencsen Bankó Lajos 18 éves 
gyári munkás. Két társával fogadott, 
hogy ő bármilyen magasságban sem 
szédül, s ennek bebizonvitására fel
ment a cukorgyár épületének lég 
magasabb pontjára : a finomító te
tőzetére. Sőt, hogy még tovább men
jen a virtuskodásban : féliábra állott, 
amikor hirtelen elszédült és az óriási 
Magasságból lezuhant. Azonnal a 
kórházba szá dtották, <1 * már nem 
lehetett megmenteni. Egy órai halál 
tusa után könnyelmű \ irtuskodását 
az életével fizette meg.

— A Szerenosi Dalárda mu’t va
sárnap tartotta meg szokásos far 
sangi hangversenyét a nagyszálloda 
termeiben. Az Ízléssel összeállított 
és nagy tetszéssel előadott műsort 
szépen sikerült táncmulatság követte, 
ame y kedélyes, vidám hangu'atban 
a hajnali órákig eltartott.

— Szenzációk a moziban. Igazán 
szenzációs estéi következnek a mo
zinak. Ma szerdán este gyönyörű 
Pathé tuüsor, csütörtökön egy világ
hírű dráma, a cirkuszéletből, A ma- 
gas iskola címmel, s hozzá szép ki
sérő képek, többi közt uj felvételek 
a balkáni háborúból.

Szombaton remek kisérő műsor 
keretében egy pompás, két felvond- 
sós színes kép, Harc a boldogságért, 
Pathé cég elsőrangú műhely ébő. 
Még a mu’t évről em ékszik a kö
zönség, milyen meglepően szépek 
Pathé színes drámái. Ez egyike a 
legszebbeknek.

Vasárnap jön Monté Christo, 
Duiuas világhírű remekműve, hatal
mas, 12 0 0  méteres darabban bemu 
tatva. Azok a fantasztikusan szép 
jelenetek amikben, a regény olva
sásakor annyit gyönyörködtünk, 
mind megelevenednek most előttünk 
a vásznon.

Jövő csütörtökön remek darab 
Hcnny Portennel, a csudaszép mozi 
művésznővel, jövő vasárnap pedig 
mozi szkecs, amilyet még n m láttak
Ujhely ben._______

— A Solymoii kiállítás sikere es 
meghosszabbítása Azok. ak ikaS o ly -  
mosi kiállítás anyagát ismerték, előre 
is féuyes sikert jósoltak neki. De 
olyan nagyszabású sikerre, mint 
aminőről beszámolhatunk, a legna
gyobb optimizmussal se lehetett 
számítani. A müvásárlók közül kő 
vetkezők neveit sikerült megtud 
nunk : dr. Ambrózy Ágoston, dr. 
Bajusz Ernőné, dr. Behyna R zső, 
Dókus Gyula alispán, dr. Dókus 
Lászlóné. Farkas Andor polgármes
ter, dr. Tóth Alajos, dr. Proszvim- 
mer Géza, dr. Nagy Arthur, di.Fuchs 
Emil, Walter  Didi. dr. Csizy Béla, 
Haas Fiilöp, Pallai József, dr. Színre- 
csányi Pál, Mauks Júlia, Kellner 
Gy őző és mások. Több szép és ér
tékes kép megszerzése iránt a lku
dozások folynak a tárlat tulajdono
sával. Az elért siker arra indította 
a tárlat rendező tulajdonosát, hogy
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Sátoraljaújhelyen való tartózkodását 
meghosszabbította. Holnap csütörtö
kön a kiállítás a városi közgyűlés 
miatt zárva lesz, de péntek reggel 
újból megnyílik és hétfőn este vég- 
legesen zárul.

— A ..Pesti Hirlap"wutsai árusítása
Mint a Zemp'énvármegyei Hivatalos 
Lap legutóbbi számában olvasható, 
a vármegye alispánja 2150/913. se. 
rendeletével három hónapra, vagyis 
f. é\ i május hó 1 -ig terjedő időre 
engedélyt adott a „Pesti Hírlapi
nak utcán történendő árusítására. 
Örömmel kon.-tatáljuk e tényt, mert 
függetlenségi törekvései miatt üldö
zött, s pályaudvarokról is kitiltott 
laptársunk ez által is nagyobb tért 
hódit tat és könnyebben hozzáfér- 
hetővé válik. Ismerve az 'alispán 
loja'is gondolkodását, biztosra vesi- 
szük, hogy az utcai árusítását május 
elsejétől megfogja újítani.

— Harcszerü lövészét. A polgár 
mester értesíti a város közönségét, 
hogy a helybeli honvédzászlóalj le
gén \ sége f. évi február hó 14-én d. 
e. 9 órától 1 1  ig harcszerü lövésze
tet fog tartani a Károly falvától 
északra fekvő Hosszuhágó és Száva- 
hegy közötti magaslaton. Lovoual . 
Szávahegv, Somhegy, Ritkahegy, 
Mikóháza vonalában. V estély estetett 
községek : Sátoraljaújhely, Kud&há- 
nyacska, Mikóháza, Kovácsvágás, 
Makkoshotyka, Károly falva valamint 
ezey községek között fekvő terüle
tek. Egyben felkéri a polgármester 
a város közönségét, hogy a város 
határában a lővoual irányában köz
lekedést betiltja, egyidejűleg fel
hívja a város közönségét, hogy a 
fentebb kitett helyen és időben a 
saját jól felfogott érdekében ne köz
lekedjék.

— Veszett kutyák garázdálkodása
Megírtuk már, hogy a környékbeli 
kutyák közt elharapózó veszettség 
miatt a rendőrkapitány 40 napi ebzár- 
latot rendelt el. A gyepmester ed
dig már negyvennél több kutyát el
fogott és kiirtott. A napokban egy 
gyanús kóbor kutya raegharapott 
egy helybeli gimnáziumi tanárt. A 
kutya agyvelejét felküldték a kór
bonctani intézetbe, a veszettség meg
állapítása céljából.

— Elitéit kivándorlási ügynök 
Bleicr Gyu'a ezékei származású ro
vott múltú egyén éveken át renge
teg katonakötelest és szabadságolt 
katonát csempészett át az ország 
határain. A hírhedt kivándorlási 
ügynököt a törvényszék Török 
ügyész indítványára 7 havi fogház
ra és 10 0 0  korona pénzbüntetésre 
Ítélte.

— Rendőri hírek. A sátoraljaúj
helyi máv. állomásfőnökség ismeret
len tettesek ellen feljelentést tett 
70 drb. talpfa ellopása miatt — A 
napokban egy züllött külsejű, nagy 
csikós kendőbe burkolózott asszony 
besurrant a mellékutcák udvaraiba, 
s ami a keze ügyébe esett ellopta. 
A rendőrség mind a két Ügyben 
erélyesen nyomoz.

— Tettenert zsebtolvaj. Hétfőn 
este letartóztatta a rendőrség Mo
hácsi Józsi Gu-zti végardói születé
sű zs-btolvajt. Éppen a vasúti állo
máson várakozó utasok zsebeiben 
kotorászott a veszedelmes tolvaj, 
amikor elcsípték.

— A február 3 iki országos vá
sár állatforgalma a következő v o l t : 
Falhajtottak 1546 drb. szarvasmar
hát, eladtak -538 drb. Felhajtottak 
322 lovat, eladtak 104 drb. Felhaj
tottak 103 drb. seitést, eladtak 54 
darabot. Az ipari és kereskedelmi 
cikkek forgalma csekély, a vásár 
általában gyér volt.

— Megszökött hazulról. Tóth 
Margit egv kassai polgárcsalád 15 
éves szép leánya, A kassai rendőr
ség megkeresésére az újhelyi rend
őrség elfogta és hazatoloncolta a 
a kalandos vérü kis leányt.

Kiadótulajdonos :

LANDESMANN MIKSA
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SZEGŐ SÁNDOR 
divatáruházában
■  SÁTORALJAÚJHELY ■
a még visszamaradt úri 
és női d i v a t c i k k e k :

Sportcikkek 
Gyermekruhák és 
Szőrmeáruk

alul kaphatók.

Női felöltők
Blousok
Aljak

mé l j e n  áron
MODERN! ÍZLÉSES!

F I N O M!

L E V É L P A P Í R O K
e g y s ze rű  és e le gá r
so k fé le  s z ín á rn y a la tb a n , le g k ü lö n 
b ö z ő b b  a la k o k b a n  és m indenfé le  
á rb a n  k a p h a tó k  dús vá la szté k b a n

LANDESMANN MIKSA é s  Tsa
könyv és papirkereskedésében

SÁTORALJ AÚJ HELY,  RÁKÓCZY-UTCZA 1. SZÁM.

Telefonszám 10 Telefonszám 10.

S A K A S S AI  I PARMŰVÉSZETI  $  
f  KIÁLLÍTÁSON NAGY ARANY á
f  É R E MME L  KITÜNTET VE f

A
*

* 

f
9

LANDESMANN SÁMUEL
szíjgyártó és nyerges Sátoraljaújhely, Rákdczy-utca 6. szám

Készit és vállal mindenféle e szakmába vágó inunkat, javításo

kat elfogad. — Különlegességek; ostorok, izasztó slb. raktár.

IPAROSUK
ÁRUCSARNOK SZÖVETKEZETE f

Mint az Országos Központi l
Hitelszöverkezet tagja : » f  \

KASSA,  F Ő - U T C Z A  J 
10 SZÁM I. EMELET f  

Állandó butorkiállitás! 1

3 esetleg 2 szo
bás lakás 1913. 
évi május 1-től 

kiadó.
S ze m e re -u tc za  18. sz. 
-------B e h y n a -h á z . — —

147 013. vh.

Árverési hirdetmény.
A saujhelyi kir. jbiróság 013. V. 

77|1 számú végzése folytán Malin 
& Co. 1 1 0  kor. követelésének és j á 
rulekainak behajlása végett  1913. 
február ho 13-án d. e. 9 -porakor 
Sátoraljaújhelyben Wekerle-tér 4  sz. 
alatt a vhajlást szenvedő üzletében 
elárverezem azon 1Ö42 koronára be
sült ingókat, melyeket a saujhelyi 
kir. tvszék 734913. V, sz. vhajtást 
rendelő végzése alapján a saujhelyi 
kir. jbirésagi 913. V. 771 számú 
vhajtási jkönyvben 1 — 2  és 3  t. a. 
le és felíllfoglaltam s melyek a 912! 
V. 1919,2 számú alapfoglalási jkv- 
ben 1 — 6  tételek alatt vannak össze
írva u. ra . : üzleti berendezést férfi 
kalapokat stb.

Saujhely 1913. jan. 30.

Roener Imre kir. bir. vh.

HA ÖN
nem tud enni, ha ro m u l  éril 
magát, akkor az orvotilag illta- 

•%. reien megpróbált ■%.-%.

Kaiser-féle 
jL\ouor -  borsuséizkta-karaoiellák

biztosan használnak önntk.
Ezektől jó étvágyat kap, gyomra 
megint rendbe jön 3 megerő
södik. Üdítő hatásánál fogva 

útközben nélkülözhetetlen.

Egy csomag ára 2 0  és 40 flll.
Kaphatók : Widder Gyula gyógy
szertárában és Hrabéczy Kálmán
drogériájában Sátoraljaújhely.

J U S Z t U S - l l t C Z a  Hirdetések felvétetnek 
m a 1 lapunk kiadóhivatalában7 sz. ház eladó.

Nyomatott Lardc.-mann Miksa és Táraa' kínyvnyomdájábáh Sátoraljaújhely.
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