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Márciusi  szelek fujdogálruik. 
Márciusi idők leheletét  érzezzuk, 
történelmi eszmék szárnycsa
pását. A  március hónapnak 
sokszor volt már történelmi 
je len tősége .  Népek fö léb redésé
nek ,  eszmék fo r rongásá nak  a 
szabadság  feltámadásának hónapja 
a március. T a lán  a március szele 
m ost  is megihleti lelkeinket, fel
rázza a nem zete t  abból a tü re 
lemből, amellyel a nemzetrontó  
korm ány  felháborító gazságait 
m ég  m indég  nézi.

A  tömegsztrájk előkészülete, 
m int közeledő lö ld rengés moraja  
zug végig az országon hetek  óta.  
Az ilyen morajlásnak erupció  
szoko t t  a vége lenni. Vulkanikus 
kitörés, amelynek lávája el temeti 
m ind  azt a piszkot, gyalázatot,  
undorító , bűnt amelyben ez a 
perverz hatalmi őrü le tben  tivor- 
nyázó korm ány tobzódik.

Ö rö k  szégyene lenne az o r 
szágnak, ha ennek a fö ldrengés
nek  hullámai erőtlenid els imulná 
nak, mielőtt  a célt  elér tünk vol
na: elsöpörni a  nemzet tes tén
o rg iákat  ülő élősdiek pióca ha 
Uát, és m egte rem ten i  az általános 
választói jogot. Ez a sztrájk 
m os t  m ár  nem csak a munkásság 
leljajdulása a hatalom ellen. Hz 
nem  csak a szociáldemokraták 
ügye.  Ez a  m agyar  nemzet e g y 
sé g es  és osztatlan fe lháborodása

a lórumon vigyorgó bacchánsok 
gyűlöletes hordája  ellen. A m ár
ciusi idők szele, amelynek nem 
szabad nyomtalanul ellebennie a 

| lejünk lelet t, hanem egy uj, 
j tiszta és becsületes közélet rü
gyei t  kell fakasztania az általános 
titkos választói j o g  kivívásával,

Most fogjuk megülni már
cius 15-ikét, a magyar szabadság 
ünnepét,  Mindig nagy ünnepünk 
ez a nap nekünk, magyaroknak, 
de most  kétszeresen át  kell 
ereznünk ez ünnep jelentőségét.  
A mai viszonyok közt még sok
kal inkább meg kell értenünk a 
márciusi szelek szavát, niég 
jobban m eg  kell dobbannia min
den  magyar szívnek, nehogy a 
szabadság  ünnepe a nemzet 
gyászünnepe legyen. Ennek nem 
szabad, nem lehet megtörténie .

Legyünk o tt  mindnyájan Kos
suth apánk szobránál, és az ott  
m ondandó beszédek ne a pusz
tában kiáltó szava gyanánt han
gozzanak el. A lelkesedésünk ne 
legyen szalmatüz. amely hamar 
kialszik, de  legyen olyan máglya,  
amelynek tüzében hamuvá ég 
minden gyalázat  és szenny, és 
amelynek lángja bevilágítja azt 
az utat, amely jövendő  tiszta, 
becsületes közéletünk megszületé
séhez vezet.

Zemplén megyét a „kuruc 
vármegye*4 névvel tisztelte meg a 
történelem és ezen néven ócsá
rolják az ócsárlók. Rajtunk múlik, 
hogy ez az elnevezés ne legyen 
gúnynév, hanem, mint azt a 
múltban kiérdemeltük, most is 
legyünk hívek ősi kuruc hagyo
mányainkhoz,  amelyek —  sajnos

—  kezdenek a  múlt ereklyéivé 
porladni. Támasszuk fel régi 
erényeinket  mielőtt a történelem 
megbélyegezné szolgai nem törő
dömségünket.

/V mi szükebb közéletünknek 
is megvannak a maga miniatűr 
Tiszái és Lukácsai. Nem lenne 
méltó a vármegyéhez, ha a most  
kitörni készülő nemzeti  küzdelem 
napjaiban is vak eszköze m arad
na ezeknek az embereknek,  a 
kormány alázatosan tümjénező 
szolgáinak.

Ébredjünk már fel mi i s ! 
Értsük m eg  a márciusi szelek 
szózatát és vegyük ki méltó ré
szünket a nemzet nagy küzdel
méből.

Ujhely nem olyan ipari gó c 
pont, ahol a munkások sztrájkja 
nagyobb hullámokat verhetne.  Ez 
a sztrájk utóvégre is csak de 
monstrálás , ha még olyan impo
záns és nagyméretű  lenne is. 
Mindenesetre ezt is támogatnunk 
kell tólünk te lhe tő’eg, de a 
sztrájkkal való rokonérzésünk han
goztatásával  m ég  távolról sem 
teszünk e leget  annak a köteles
ségnek, hogy a nemzet küzdel
mét előbbre vigyük.

Céltudatos és kitartó  akciót 
kell szervezni aziránt, hogy esz
méink a vármegye fórumán é r
vényesüljenek. A mi vármegyei 
közéletünket is meg kell tisztítani 
a szolgalelkiiek korrupciójától 
H add  fújjanak be a márciusi 
szelek a vármegyeháza ablakain, 
hadd frissítsék fel a  m ungó-po- 
litika dohos levegőjét egy kis 
egészséges szellemei, egy kis be 
csiilctes politikával!

Sátoraljaujholy, mároiu* 5.

Báró Sennyey Miklós ur a kö
vetkező nyilatkozatot küldte hoz
zánk :

A FtlsSmagyarországi Hírlap 
tek. szerkesztőségének

Tisztelettel kérem szíveskedjék
b. lapjában a következüknek helyt 
adni :

Mielőtt személyesen számolhat
nék be állásfoglalásomról, mely 
abban áil, hogy a Kossuth-párt 
kötelékéből, anélkül azonban, hogy 
függetlenségi elveimtől a legke- 
vésbbó is eltértem volna — ki
léptem — kötelességemnek tar
tom választó közönségemet már 
most arról biztosítani, hogy ezen 
lépésre azon körülménynek alapos 
mérlegelése után határoztam el 
magamat, hogy engem nem a 
Kossuth-párthoz történt csatlako
zásom, hanem kizárólag azon szé
ni ’dyes bizalom mely választó ke
rületem közönsége részéről irán
tam nyilvánul, juttatott  a man
dátumhoz.

Így vélem egyrészt a függet
lenségi eszmét jobban szo'galni 
másrészt pedig magamat választó 
közönségem bizalmára is méltóbb
nak mutatni.

Budapest, 1913 március 1.
Mély tisztelettel 

kész hive
Br. 'Sennyey Miklós

Felkérjük lapunk tisztelt előfize
tőit, hogy a február hó végén 
lejárt előfizetési dijat lehetőleg 
postafordultával küldjék be, nehogy 
a lap további szétküldésében aka
dály legyen.

KRÓNIKA.
Elmentem én a bankba kérem 
De bús valók és izgatott.
Egy súlyos cetli nyomta lelkem,
S valami sejtés érzés bizgatott. 
Kiszámitáin előre otthon 
A törlesztési és kamatot,
S mikor az ajtót benyitottam,
Az óra nyolcat mutatott.
Jaj, jaj. j“j ! Nem jó jel az az óra, 
A fene essen a kismutatóba, 
bn otthon hétre számítottam,
Ez meg a nyolcai jelzi mostHn.
Már ráteszem « nyakamat;
Nyolc százalék lesz a kamat.

Nem volt még senki, Várakoztam. 
Előszedtem a lapomat.
S jaj, azt olvastam abbul is, hogy 
Nő, mindig nő, uő a kamat.
A helyzet percről percre rosszubb, 
Tán nem is fordul jóra már . . ,
•» hogy fülnéztem egy pillanatra: 
Kilencre járt az óra már.
3aj, jaj, jaj, nem jó jel az az óra, 
A lene essen a kis mutatóba.
A nyolcba már belenyugodtam,
Ez meg kilencet jelez ottan.
Már ráteszem a nyakamat i 
Kilenc perceut lesz a kamat,

Nes: jöttek aztán. A direktor 
Nagyon kimért volt és komor.

I Alig vett észre, hogy köszöntem.
I Vártam inig rám kerül a sor. 
j S az idő telt és járt az óra . . .  
j Do nem soká járt, mert titokban,
I .Mikor i'/  tizet mutatott.J 
! Szép csöndesen megállítottam,
J«j. juj. juj, nem jó jel az az óra,

| A fene essen a kis mutatóba.
Már megnyugodnám a kilencben.
De ez nem állna meg tizen sem.
Már ráteszem a nyakúmat:
Tiz százalék lesz a kamat.

Fizettem végül. Kiürültek 
A nagy zsebem, a kis zsebem,
A mit én törlesztésre szántam 
Nem volt elég kamatra sem.
Kiváncsi tulán valaki.
Hogy mit iizettom, a kamatra ?
Juj, én nem néztem n,eg elé# jól, 
Hanem az óra jól mutatta ’
Jaj. jaj, juj, rósz jel volt uz uz óra,
A fene essen a nagymutatóba '

Krónikás.

A feminizmus nálunk.
Irta Matolay Ida

Alig vehetünk ujságlapot Ja ke- 
ünkbe, hogy a feminizmusról szó 
le essék benne. Hegen kísérem fi
gyelemmel, hogyan fejlődött ez a 
uozgaloru. Es milyen aranyokat ölt

a p t u i U  m a i  « z á n m  4- o l d a l

már ma az egész világon. Bár hó 
múlva Budapesten lesz a nagy gyű 
lés, úgy reményük a vezető nemesi 
hölgyek, hogy nemcsak Európa és 
Amerikából, de még China és J a 
pánból is jönnek hö'gyek részt venni j 
a nők jogaiért küzdők mozgalmá
ban. Magam is ott gondolok lenni.! 
Nálunk még csak Budapesten van 
szó a nők küzdelméről a választó | 
jogért. Mi vidékiek csak távolról j 
szemléljük a mozgalmat. Budapesten 
is szépen komolyan terjed az eszme, 1 
annál inkább mert számos tekintó-1 
lyes neves férfi is támogatja. Isten 
ments, hogy az angol suffragettek 
példája nálunk is találjon követőkre.

Elejétől kisérem figyelemmel a 
nők mozgalmát, és azt latom, hogy ! 
mint minden a világon, a nők nioz 
galrna is lassan fejlődött egy igen 
egyszerű alapból. A kenyér, a megél, 
hetés kényszeritette a középosztály 
leányait, és özvegyeit, hogy foglal
kozás után nézzenek. A gazdag bir
tokos nők netn szoru'tak rá, hogy 
megélhetési pályát keressenek ; ép 
oly kevéssé a földmives és kézmű
ves családok női tagjai, nekik meg
volt a saját munkakörük. A gazdag 
úri nőnek nincs gondja a raegélhe-| 
tésre, de igenis van elég foglalko
zása ; családja és a társadalom elégj 
kötelezettséget ró rá. A földmives1

'és közmives család női tagjainak is 
meg van a munkakörük. Csak a 
kissebb birtokos és hivatalnok csa
ládok leányai szorultak rá, hogy 
munkakört szerezzenek magoknak. 
Ma tuár a család nem gyüjtheti maga 
köré a rokon árvákat és özvegyeket; 
örvend, ha meg van a szorosabb 
cza>ád mindennapija.

Megindult hát u küzdelem, lettek 
tanít 'nők, aztán orvosnők. Előbb 
csak Zürichben lehetett nőknek az 
egyetemen tanulni az orvosi tudo
mányokat . Emlékezünk Hugonay 
Vilma grófnőre. Zürichben szerezte 
orvosi oklevelét, és Magyarországon 
sehogy sem akartak neki megen
gedni, hogy orvosoljon. Több évig 
küzdött hiába, inig végre már a 
budapesti egyetemen is meg lett a 
nőknek a joguk tanulni, Hugonay 
Vilma grófnő tehát itt is megsze
rezte az oklevelét, és keresett or
vosnő lett. Ma már számosán van
nak. Legelőbb Szerajevóban töltöt
tek he szép hivatást az orvosnők, a 
hol mohamedán vailásu nőkhöz, nem 
járhat férfi orvos. A tanítónők él 
tanárnők milyen nagy számmal mű
ködnek üdvösen, — ösraert dolog. 
Végre megnyíltak a női kereske
delmi iskolák, és igen nagy szám
mal vannak tuár nő hivatalnokok. 
Mindenki elösraeri, hogy igyekezők
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A z iparftesftiilet 
év i k ö z g y ű lé se .
A február 23*ura hirdetett, de 

kellő számban meg nem jelent ta 
gok hijjáu meg*nem tartott közgyű
lés vasárnap március 2-án lett újból 
megtartva a városháza tanácster
mében.

Két óra utáu néhány perccel

vén a megjelenteket és a jelenlevő 
iparhatósági biztost : Schmied Lajos 
rendőrkapitányt, kinek iparhatósági 
biztosi működése valóságos á!dá> a 
a testületre nézve, a testülettel szem
ben tanúsított jóindulatáért az ipa
rosok köszönetét tolmácsolja és k< ri. 
hogy jóindulatát továbbra is tartsa 
fenn. , r

Előterjeszti, hogy a két es fél 
évvel ezelőtt megtartott közgyűlés 
egy, — a testület rovására, anyagi 
hátrányára és erkölcsi szégyenére 
működött vezetőséget tüntetett el, 
és megválasztotta a máig működött 
vezetőséget. Hogy mily alaposan 
megállotta helyét, hogy mily hasz
nos munkásságot fejtett ki a mai 
vezetőség a testületet terhelő és 
majdnem megsemmisülésbe ker
gető anyagi válságának raegold.Lá- 
banj az kitűnik abból, bogy ma már 
zavartalanul végezheti teendőit a 
testület vezetősége.

Az 1912 évi zárszámadás és 
1913 évi költségelőirányzat előtt r- 
jesztése utáu azt a közgyűlés e.fo 
gadta és a felraentvényt megadta. 
Miután az 1910 évben nyert tnegbi 
zás lejárván: elnök, 30 rendes, (> 
pót elŐljárósági tag és 3 számvevő 
választása vá t szükségessé. A köz
gyűlés Pál ást hy Lajos asztalos mes
ter hatásos felszólalása, Hericz Sán
dor elnöki érdemeit méltató szavai 
után egyhangúlag, nagy lelkesedés
sel újból Hericz Sándort választotta 
meg az ipartestület elnökévé. Hericz 
Sándor megköszönte a bizalmat, bár 
nagy mérvben és több oidalulag el
van foglalva, az elnöki tisztet a tes
tület érdekében elfogaoja.

Megválasztattak elŐljárósági ta 
gokul

Góts Ignác csizmadia, Szabó 
Sándor csizmadia, Fazekas Pál csiz
madia, Tóth József csizmadia, Tar 
pay István csizmadia, tíájer József

megbízhatók, kötelességszeretők. Még 
abban is, hogy ha akad a rokon
ságban gyámolitásra szorult agg, — 
vagy nevelni való gyermek, — azt 
a kereső nő gondozza többnyire. 
Hányán voltak a férfiak közt, akik 
váltig küzdöttek az ellen, hogy a 
hivatalokban legalább mint gépiró- 
nőket alkalmazzák a nőket, de hiába. 
Minden a maga utján halad előre, 
az ilyen szükséges mozgalmat nem 
lehet többé megakasztani. Es ime a 
munkásnők a hivatalokban beváltak, 
sem az ügymenetre, sem a társa
dalomra nem lett zavaró befolyása 
a nők alkalmazásának.

Ha már most ilyen munkástag
jai a társadalomnak, és keresményük 
után éppen úgy vesznek részt a 
közterhekben mint a férfiak, csak 
természetes következmény, hogy 
jogokat is kívánnak élvezni. Az ál
talános választó jogot úgy tartják 
általánosnak, hogy a nőknek is le
gyen választó jo g u k !

Hiszen nálunk Magyarországon 
1848-ig, niég a rendialkotmány vo’t 
érvényben, volt a nemes úri nőknek 
részben szavazati joguk. Tisztviselő 
választásokon, és az országgyűlési 
követválasztásokon leadták szavaza
tukat az özvegy nemes birtokosnők. 
Es a főnemes nagybirtokosnők az 
országgyűlésre, maguk választotta, 
helyettest küldtek (absetiura ab- 
legatiót.)

Hiszem és remélem, hogy oda 
fejlődnek a dolgok, hogy előbb utóbb 
nálunk is, mint inár némely ország
ban meg van, megnyerik a nők 
kellő terjedelemben a politikai jo 
gokat.

Bobik Pál cipész, Hu- 
•siostky István cipész, B t  k > Mi
hály cipész, S cián Miklós cipész, 
Klein Ignác cipész. Palást hy L.njo.- 
asztalos Sohwaroz N. József aszta
los. Tóth András kovács, fekete  
Károly lakatos, Főző József laka
tos, Baumann Simoubádogos, I oth 
I-tván szobafestő, Kimar József ko 
míves mester, Yaszíj Jószef magyar 
szabó, Adun János kőmives mester, 

J i
1,-fi Henrik úri szabó, l lamara Janó.-
úri sxat ó, Zsihovics Bt rta an .. »< 
Schwt ighoffer János ács, Nagy 

I György kadar, Kotter Márkusz női 
.-zabó, Hermán Géza pék, W inti J a 
kab kárpitos elŐljárósági rendes ta
gok. Sterez Jenő borbély, Drávtczky 
Fái cipész. Soós József cipész, 
Vojtkó István csizmadia, Kanczei 
Gyula asztalos, Fixler Miksa úri 
ssabó, elŐljárósági póttagok. Lo.u- 
niczer József. Domokos Imre, 
Schwarcbarth Lipót, számvevők.

A felsorolt iparosokat ismerve, 
ollehet mouoani, hogy jól választott 
a közgyüiés és igen jó kezekbe 
tette le a testület ügyeinek a ve
zetését. Mint a közelmúltban, úgy 
a most megválasztott vezetőségei 
élén Hericz Sándor elnökkel, kinek 
becsülettel eltöltött negyed száza
dos közéleti működés van a háta 
mögött. Nem önös érdeke, nem 
anyagi haszon keresés jellemzi, ha
nem a testület érdekellek előmozdí
tása tekintetében első rendű iparo
sok, kikk«l szemben teljes bizalom
mal viseltethetik Ujhely számot tevő 
iparossága.

Schmied Lajos rendőrkapitány 
iparhatósági biztosnak a megvá
lasztott elnököt és elöljáróságot 
üdvözlő szavai után a közgyűlés 
véget ért.

Ü z e n e t  A b b á z i á b a .
Az alább következő kis epi- 

gramiuot nem mi irtuk, minket nem 
is érhet  miatta semmi szemrehányás. 
Ezeket a pattogó disztichonokat 
még néhai való jó Horváth Boldi
zsár irta anno isten tudja mikor. 
Aki nem hiszi, nézze meg az Endrödt 
Sándor „Magyar költészet kincsesháza 
ciraü könyvmek 572 ik o dalát. Ü t1, 
megtalálhatja ezt a kis veiset, aiueiy 
egy távollevő főispánhoz szól, aki 
talán éppen Abbáziában üdül. Szói 
pedig a vers a következőképen:

Úgy szeretünk 1 Szivünk mélyéből 
[jő a köszöntés :

Tartson a jó Isten ! súgja rebegve 
[imánk.

Értened ezt úgy kell: hogy tartson 
[az W

Mert máskép. — féi g ide
„átverő :sz.“

jVtarcius 15.
Ujhely szabaQság&nncpe

A függetlenségi kör választmá 
nya úgy határozta, hogy a magyar 
nemzet nagy ünnepét március 15 én 
ezte társas vacsorával üli meg. Kéri 
a választmány mindazokat, akik 
ezen a vacsorán résztvenni óhajta
nak, hogy legyenoh szívesek a kot 
szolgájánál va^y Landesmann Miksa 
üzletében minél előbb jelentkezni. Egy 
teríték ára boiral együtt legfeljebb
3 korona lesz. A vacsora helyét va 
sárnap március 9-én fogja a kör vá
lasztmánya mi ghatározui s a közön
séggel tudatni.

Március 16-án vasárnap délután
4 órakor tartja a függetlenségi kör 
nyilvános márciusi ünnepét a Kos- 
suth-szobor elótt. Miután a függet
lenségi elvek ősz bajnoka, Matolai 
Etele, gyengélkedése miatt — sajnos

— nem igen vehet ’s. ezen az
ünn *pen, az ünnep ■ az ee'ész

is ég felvonul M i •' • >l tele házá-
hoz úgy mutatja neki liódo-
tatát.

Már csak azért is 1 egyen ott
mindenki. Ne maradjon távol senki
se. Sokszorosan sziiksé gos a mai
kéts égbeejtően súlyos és gonosz
idők ben, hogy együtt ünnepeljen
min lenki, aki magyarnak vallja raa-
gat s ennek a szerencsétlen ország-
nak a boldogulását akar. a.

A függetlenségi kör választ má-
nya vasárnap, március 9 -én d. u. 0
órai or ismét ülést tart az ünnep
proe raiumjánaí összeállít ása végett.
Ezé i az utón is kéri az elnökség a
vála sztraány tagjait, ho ;y  ezen az
ülés c*n teljes számban sziveskedje-
nek megjelenni.

limi Anilrashj Htucs temetési.
Pénteken délelőtt fél tiz órakor 

fog végbemenői Krasznahorka-vár- 
alján a gróf Andrássy Dénes ünne
pélyes temetése. A holttestet már 
hazahozták Falermóbói s nagyban 
foly nak az előkészületek, hogy a 
temetés méltó legyen a nagy ha
lotthoz, akinek mesébe illő jóté
konyságát és uemeslelküségét or
szágszerte ismerik és tisztelik.

A temetésen számos küldöttség 
fog részt venni, hogy lerójják a 
közszeretet és hála adóját az el
hunyt gróf emlékének.

Mint értesülünk Sátoraljaújhely 
város polgármestere, Farkas Andor 
is részt fog venni a krasznahorkai 
gyászünuepségen. Zemplén vármegye 
pedig küldöttségileg képviselteti 
magát a temet sen. A küldöttséget 
Dókus Gyula alispán vezeti, hogy 
a vármegye nevében kifejezést ad- 
jou a gróf Andrássy Dénes iránt 
érzett hálás és meleg szeretetnek.

UJHbLYl PROBLÉMÁK.

A LEVELSZEKRÉNY.

A Wekerle-téren, a Widder-pa- 
tika mellett ál.ott egy levélszekrény.
A Wekerle tér a varos közepe és 
legforgauuasabb pontja. lYi meszetes 
tehat, hogy az olt elhelyezett postai 
levélgyűjtő-szekrényt naponta ren
geteg sokan vették igénybe, akik 
hivatalos, üzleti, baráti, kérő, fenyő 
getü, zsaroló és szerelmi levelezé
süket mind a Widder-patika melletti 
levelesládán keresztül bonyolítót- 
ták le.

Es egy szép napon egyszerre 
csak eltűnt a Wekerle-térrői ez a 
szép piros levélszekrény, amelyet 
már úgy megszoktunk, mint a min
dennapi kenyeret.

Hová lelt? Miért v .ék el?
Erre a kérdésre L uzán nehéz 

feleletet adni.
Egy fejlődő v;.i ekedő lé

vé forgalmának elé. mindig
több és több gyűjtő Tényt kel
lene felállítani, és ped g különösen 
a forgaunusabb helyeken, a város 
főbb utcáin és terein. Ez vo’na a 
természetes állapot, — és minden
képen visszás és helytelen do'og az, 
hogy a város közepéről, magyarul 
mondva ..mirnix-dirnix" elvesznek 
egy levélszekrényt, amely talán az 
egész város legnagyobb forgalmú 
levélszekrénye volt.

Hogy egy ilyen eltévesztett in
tézkedés mivel indokolható, az iga
zán örök probléma. Tipikus „újhely i 
probléma." . . .

Egyébiránt pedig kérjük, sőt 
követeljük, hogy ezt a levélszek
rényt haladéktalanul állítsák vissza 
a Wekerle-térre, a Widder-patika1

mellé. Követeljük a belváros külön 
sége nevében és érdekében.
,MEGSZOKTUK MÁR

Vasárnap este, Balthazár bűvész 
előadása közben a színház plafon
járól a nézőtérre esett egy jó csomó 
vakolat. Szerencse hogy valakinek 
a fejére nem esett.

A nézőtéren volt egy idegen 
úriember, aki meg is ijedt egy kissé, 
sőt meg is kérdezte a szomszédjától, 
hogy :

— Mi baj lehet odafenn? Nem 
veszélyes ez az állapot és nem kel
lene rajta segíteni ?

Mire a szomszédja, egy tősgyö
keres újhelyi bennszülött mosolyogva 
válaszolta:

— üli, kérem, mi már megszok
tuk ezt. Egyszer valakinek éppen a 
kopasz fejére esett egy jókora da
rab!) mész, nagyon jót nevettünk 
rajta . . .

. . . Ehhez igazán nem kell 
bővebb kommentár. Csak azt nem 
tudjuk, vájjon nevetséges-e ez a do
log, vagy inkább szörnyen bosszantó.

S Z Í N H Á Z .

H ir e k  a  m o z ib ó l .
— Nagy sláger-esték. —

Nagy ou érdekes előadások kö
vetkeznek a moziban. Egymást fog
ják követni a legszenzációsabb 
gyönyörű slágerképek, amelyek dia
dalmasan járják bu az egész vilá
g i -

A múlt szombati előadásban 
némi zökkenést okozott az, hogy 
vasárnapra bűvész előadásra adta ki 
a színházat a tanács, és eleinte úgy 
volt, hogy szombatra is ki lesz adva 
s ezért a szombati színes műsort 
lerendelték. De annál fényesebb 
lesz a holnapi, csütörtöki műsor, 
élén egy világhírű remek, izgalmas 
drámával, a Gonosz szellemmel. Mel
lette Fali mint kiasszony, s n ég 
több kacagtató bolondság.

Szombaton a városi bál miatt 
megint nem lesz előadás, de ahe
lyett vasárnap megint egy nagysza
bású dráma jön, A rongy szedő, fő
szerepben a csudaszép szőke Henny 
Fortéimé).

Március 20-án csütörtökön még 
egyszer bemutatják gróf Monte- 
Christót, meiy a múltkor annyira 
tetszett. Erre az előadásra már most 
lehet jegyeket  előjegyezni Gojdics 
nővéreknél.

H Í R E K .

Búcsúztatás
Egy szürke, igénytelen, három 

soros kis hír jelent meg a 
..Felsőmagyarországi Hírlap" leg
utóbbi számában : „Dr. Kasztriner 
Árpád, tb. kórházi főorvos a 
budapesti kér. munkáspénztár or
vosává választatott."

Ez a rövidke hir súlyos veszte
séget jelent reánk, újhelyiekre 
nézve. Nem csak azért, mert egy 
kiváló tehetségű fiatal orvosunk 
távozását jelzi, — s nem csak 
azért, mert társadalmunk egy 
szimpatikus, közszeretetben álló 
tagja hagy el bennünket, — ha
nem azért is, mert Kasztriner dr. 
tudvalevőleg azonos az országos 
hirü dalköltővel dr. Kárpát  tál, 
Ez alatt az álnév alatt irta azo
kat a gyönyörű magyar nótákat,



újhelyi orvos iróasx. | rá.ban

Hl síim (3. F E L S O M  AG V A R O R g Z A G I  H I R L A Szerda március ű.
ame'yBk az orvos ,ruasz- 1  r i .ban a fősoroiás folyó hó 5
talárul indultak el hódító köiut- » áu fog a M 
jókra. Ma már minden mulató uJvar‘

minden ábrándos lelkű 
dalolja az ő szivlu-z- 

fő városi fényes jrozo
aj.ján

agyar király szálloda 
termében megtartatni. A 

sorozásra az első korosztá;vból 188 
a második korosztályból 138 és a 
harmadik korosztályból 110 állítás- 
köteles van felhiva. A más 

korcsmák j járásokból lajstrom ált. tel
mintegy 60 állitásköteles fog tenni 

hanir | allitú>kötelMotlS,.gónek.J,.gy.
••• z" k'’"y alaiijao való állitattás ez

alkalommal mehőzietui fog.
— ..Éljen az általános egyenlő es 

titkos választói jog - feliratú p ákátok 
tarkítják a/, utcát mindenfelé. A ká- 
véliázak tükörablakairól, az lizii-t- 
helyisegek kir&kataihó1, m ndenün 
nen ezek a szavak tűnnek a járó
kelő szemébe. Ez is egyik kiáltó 
bizonysága annak, hogy az általános 
titkos választói jog eszméje meny 
nyíre a kuztudat előterében all é 
megvalósítása mennyire általáno: 
közi haj. Kcllemeseu élénkítik a; 
utca képét ezek a piakátok, áme
neknek tüzesen piros betűi messze 

láthatóan hirdetik, hogy itt az ideje 
annak a küzdelemnek, amely lyel 
vegre ki kell vívnunk az általános 
titkos választói jogot.

— Az iparostanoncok botrányos 
viselkedésére, amit a tanonciskolá- 
bói hazamenet véghezvisznek, már 
egysztr felhívtuk a mesterek figyel
mét. helhívásunknak azonban foga 
natja nem volt. A tanoncok éppen 
olyan zsivajjal és botrányos ordito 
zással verik fel h az utca csendjét, 
mint azelőtt. Csoportosan foglalják 
el a járdát és jobb ügyhöz méltó 
buzgalommal szaladnak neki tiszte
letre méltó öreg emberek hasának. 
Ismételten figyelmeztetjük iparosain- 
kat, hegy jó lenne egy kis „házi 
kezelésbe" venni ezeket a rakon
cátlan ifjoncokat, mert ez az álla
pot mar igazán tűrhetetlen. Talán 
a tanonciskola igazgatósága és a tan
testület is lehetne valamit az állandó

bohém és 
kis leány 
szóló nótáit 
kávéliázak és kis falusi 
az ő dalaitól visszhangzanak, 
az ő lelkének bűbájos 
jai bírnak a Ih rkes Béla 
hegedűjén Jéppen úgy, mint a 
falu végi cigánylegény ütött-ko- 
pott hangszerén. Finom női ujjak 
száe meg száz zongora olufant- 
csont-billeuty üin remegnek meg 
az ő nótáinak varázsától, és ezer 
gramofon viszi szerte az országba 
az ő csodaszép melódiáit.

Ennek a páratlanul gys.rs é 
sikerdus dalkó tői kairit rn rv mii 
den dicsősége Ujhely városához 
fűződik. Itt lógták meg az ő köl
tői lelkét azok a hangulatos, ; 
melyek mind egy-egy szép nóta 
ba öntve szálltak tovább, hegye 
ken és rónákon át, visszhangra 
találva ezer meg ezer nótásleikü 
magyar ember szivében. Az 
nótáinak minden bájos intimitása 
t'Ky“e8y újhelyi emlék. Megannyi 
finom szál, amely Ujhelyhez tűzi 
az ő költészetét.

Távozása bizonnyal jelentős 
lépés emelkedő karrierjében. De 
félünk tőle, hogy a fővárosi le
vegő meg fog ártani a zempléni 
levegőben nagyra nőtt költői 
vénájáuak. A kuplé-izü népszerű 
pesti dalküitészet légköre meg 
találja rontani azt a rom allan 
magyaros poézist, amely nemes 
zamatu, mint Tokaj bora, és ked
vesen egyszerű, mint a „vidéki" 
magyar ember becsületes lelke.

Sok sikert, szép jövőt kivárniuk j utV»i boüá«7ok'e llen’ ’á.uól>ék"iu7r
neki. Db sajnáljuk, miudeiiképeu j oda faj ul(uki hogy az utcán járó

szerző intézetet a város venné ve
zet >»» alj, mindjárt kisebb baj lenne 
a Csel dmizériával. Több olyan vá
rost tudok, ahol hatósági cseléd- | 
szerző áll fenn. Meg lehetne pró
bálni nálunk is. Tessék ezt az esz- 
ne t az i letékes körök figyelmébe 
ajánlani, hátha foganatja lesz fel
szólalásomnak, amelyet, azt hiszem 
számta'an háziasszony-társam is ma 
gáévá tesz. Tisztelettel

csak sajnáljuk, hogy itt hagy 
bennünket. Ha majd kedves, ma
gyaros mutatás közben az ajkunk
ra tolul valamely ik szép nótája : 
az ő nótás lelke itt fog lengeni 
köztünk a hegedű édes bús szavá
ban, a klarinét pajkos sikoltásá
ban, a cimbalom ábrándos futa
maiban . . .

-Dr.  K L.

— Áthelyezés. Az in. kir. pénz
ügyminiszter Szlankó István csáki- 
gorbói járási számvevőt, hason mi
nőségben Szinnára helyezte át.

— A helybeli főgimnáziumban a
júniusi érettségi vizsgalatra az in
tézeti igazgatónál f. hó 10-ig kell 
jelentkezni.

— Az egyháztanác9 ülésé. A
róni. kath. egyhaztanacs f. hó 2-án, 
kedden délután ülést tartott Besse- 
nyey István apátplébános elnöklete 
alatt. Az egyhazt8uács Csuka Udön 
elhalt fógondnok szamadasait át 
vizsgálta és rendben találta. A 
Csuka Ödön halálával megüresedett 
főgondnoki tisztségre az egyházta
nács dr. h íd  ősi Kiss Ernőt válasz
totta meg. Az elnök meleg hangon 
üdvözölte az uj főgondnokol, aki 
meghatott szavakkal fejezte ki 
köszönetét. Az egyház ügyészévé 
dr. Búza Barnát választotta meg az 
egy háztanács.

— Fosorozas Sátoraljaújhelyben.
A sátoraljaújhelyi városi sorozó já-

keiőket folytonos izgalomban tartják, 
akárcsak a párisi apacsok hatul ű

| Nyilvános köszönet. A hely
beli tzr. Leány-egyesüiet elnöksége 
ez utón mond halas köszönetét mind
azon nemesszivü t mberbaratuknak, 
akik az általa eszközölt gyűjtés al
kalmával 400 koronát kitevő össze
get egyletünk javára adakoztak. 
Egyben halankat fejezzük ki dr. 
B r g t r  Józsefije úrnőnek, Reichard 
1 onka, Davidovits Edit és Markovits 
Telia urleányoknak a gyűjtés körül 
ki fejtett buzgalmukért. Egyúttal 
köszönettel nyugtázzuk a Ligeti Ida 
esküvőjén egyletünk javára gy üjtölt 
31 korona adományt Sátoraljaújhely, 
1913 március 4. Az elnökseg.j

— Városi cseledszerzo. Vettük 
és közöljük a következő sorokat :

„ Tiszte It Szét kesztó u r !
ügy hiszem, hogy nemcsak en

gem, hanem minden ujhely i a s 
szonyt egyformán érdekel a cseléd 
kérdés. A cselédmizéria nálunk L’j- 
helyben sem uj dolog már. sajnos, 
nagyon nehezen lehet jő cselói'et 
kapni és hihetetienü drágán. A cse- 
lédszerző intézetnek persze az az 
érdeke, hogy a cselédek minél gyak
rabban változtassák a helyüket, mert 
ilyenkor a cselédszerző a cselédtől 
is, meg a gazdájától is sápot húz. 
Neiu akarok vádaskodni senki ellen, 
de nzt hiszem, hogy ha a cseléd-

sz.
egy újhelyi asszony.

Hetedik tenyeszbikavasár To- 
keterebesen. A Z nplénvármegyei 
Gazd. Egyesület által f. hó 11-én 
1 őketerebesen rendezendő tenyész
bikavásár igen sikeresnek Ígérkezik, 
aiuenyiben — bár a bejelentési ba
táridő még it* sem telt — már 
mintegy 70 drb. bika van bejelent- 
v* • Tenyészbikavásárok tartatnak 
nu'g: Gitnör és Kishont várme
gyében Tarnalján mire. 16-án, Fe- 
bden márc. 20-án, AbHujlornavár- 
megyében Kas.«áu márc 28 és 20-én. 
Magyar bikát vásárolni sandékozók-  
nak jó alkalom kínálkozik f. hó 
16 iki kisvárdai bikavásáron, melyen 
a jelenlevő gazd. felügyelő közre
működésével kiki kiválaszthatja a 
neki eginkább megfelelő apaállatot.

— Pályázatok A i igya 
járás foszolgabirája pályázató' hir
det a/, abarai körjegyzős gben üre- 
sedé.'beu levő rendszeresített segéd- 
jegyzői állásra. Kik ezen állást el.

| nyerni óhajtják szabályszerűen 
felszerelt kérvényeiket folyó évi 
március 10 ig annál i- inkább nyújt
sák be, mert a későbben érkezett 
kérvények figyelembe nem vétetnek. 
Az állás javadalmazása; évi fizetési 
1000 korona, évi lakbér 100 korona 
\ választás 1913. évi március hó 
14 ik napján délelőtt 11 órakor a 
körjegyzői iroda helyiségében fog 
megejteni)!. Ugyancsak a nagymi 
halyi járás foszolgabirája pályázatot 
hirdet a bánéczi körjegyzőségben 
üresedésben levő rendszeresített 
segédjegyzői állaga, szabályszerűen 
felszerelt kérvények folyó évi 
március hó 10-ig annál is inkább 
benyújtandók, mert a később/rkező 
kérvények figyelembe nem vétetnek.
Az állas javadalmazása ; évi fizet 
1000 korona, évi lakbér 100 korona.
A választás 1013. évi március h- 
17 ik napján délelőtt 10 órakor a 
bánúczi körjegyzői iroda hely iségé
ben fog megejtetni. A hoiuonnai 
járás foszolgabirája az 1"00 korona 
fizetéssel rendszeresített és lemondás 
folytán üresedésbe jüL. koskóczi 
segédjegyzői állásra pályázatot hir
det azzal, hogy csak képesített 
egyének pályázhatnak folyó évi 
március hó 13 ig mivel ezentúl a 
kérvények figyelembe vétetni nem 
fognak. A tót nyelv bírása feltétle
nül megköveteltetik. A választás a 
pályázati kérvények beérkezése után 
tűzetik ki s erről a pályázók értesít 
telni fognak.

A rendőrség havi jelentese
A személy és vagyonbiztonság az 
elmúlt hónapban általában véve ki
elégítő volt. Lopás büntette 12, lo*|X 
pás vétsége 23, egyéb bűntett vagy ^ 
v leég 8 esetben fordul elő, illetőleg* a  
ennyiszer foganatosíttatott nyr mozás., 
Baleset bejelentés 13 történt, na-i 4 
gyobbára jelentéktelen sérihésekrő1. 
Tűz 1 esetben fordult elő. (Az t c *t- 
gyár égése.) Az címűit hó folyamán 
kiutasittatott illetve eltoloncoltatott 
53 a közbiztonságra veszélyes ide
gen illetőségű egyén, Amerikába ki
vándorolt 4 egyén. Az egyesületek 
működése ellen kifogás fel nem me
rült, izr. zugiskolák fel nem fedez
tettek, kóbor cigányok ueiu garáz
dálkodtak.

- Veszett kutya garázdálkodást
I Egy sargaszörü kis kutya a/. And- 
tá'sy utcában megharapta Raszter-

I nák János szobafestőt és Gultmann 
Sándor kereskedősegédet. Több ku 
tyát is megharapott ugyanez a
kutya amelyről alapos a gyanú, 
hogy veszett. Mindkét m* gharapott 
egyént u Pasteur intézetbe szállítot
ták, a kutyát pedig lelőtték és 
agy velejét felkiildték a bakteriológiai 
inté zetbe.

A mulató tolvajok Megírtuk,
hogy Kenderes János, kőművesmes
ter Kossuth-utcai lakásába ismeret
it n t»ttcs 27 én éjjel a nyitott ajtón 
át behatolt és Kenderes nadráglse- 
béből -*2 korona készpénzt és mel
lénye zsebéből 30 korona értékű 
ezüst órát ellopott, dacára annak, 
hogy az egész család a konyhában 
a'udt, sőt a lámpa is égett. A rend
őrség azonnal megindította a nyo
mozást. s minthogy feliünk, hogy 
Megyery B la és Vékey Elemér 
napszámosok azon éjjel több mu
latóhelyen feltűnően költekeztek, 
rájuk hárult a lopás gyanúja. A 
kit napszámos reggel Yarantióra 
utazott, mire a rendőrség távbeszélő 
utján megkereste a varannói csend- 
őrőrsőt, hogy tartoztassa le őket. 
El is csípték őket s a lopott órát 
is megtalálták náluk. Kiderült, 
hogy a lopást tuajdoképen egy 
harmadik társuk Ztnika Gyula kö
vette el, aki azonkívül több ócska 
ruhát és kőmüver szerszámot is el
vitt a Kenderes kamrájából. A lo
pott tárgyak megkerültek, d** a 
pénzt már elköltötte a három jó- 
madár.

A radványi köohj-forras. Egy
c.'Upán erre az alkalomra alakult 
francia konzorcium, múlt évi tavasz- 
szál kőolaj kutatásra rendezkedett 
be lzbugyaradványban. A nagy 
anyagi ádozatokat  igénylő előké
születek megtörténtek. Amerikából 
érkeztek drága nagy gépek tekinté
lyes fuvardíj és vámmal megterhel
ve körülbelül egy fél év előtt és 
akkor — valószínűleg az Európa- 
szerte beállt pénzpangás követkéz- 
téoen — megfeneklett a további 
munka és a kiváitatlan gépek a 
fék béres gyűjtődébe kerültek. Több 
érdekelt nagyobb cég tekintélyes 
követelései veszélyben forogtak már, 
mert a kutatók nem mutatkoztak 
és hollétük sem volt megállapítható 
inig a rau't héten Amerikából jött 
két gépészmérnök, kik a gépeket 
kiváltották és a kutatás helyén 
felállították, sőt tegnap megkezdték 
már a fúrásokat is. Ha a látszat 
nem csal, itt bő petróleum forrá
sokra bukkannak és azoktól nagy 
lendületet remélhetnek a labocrraen- 
ti községek.

Kiadótulajdonos :

L A N D E SM A N N  MIKSA

K A S S A I  IP A K M Ü V É S Z E T * * f  
K IÁLL ÍTÁSO N  NAGY ARANY l  
É R E M M E L  KITÜNTETVE. A

KASSAI BIT01KESZIT0 IPABOSOK
A r u c s a r n o k  s z ö v e t k e z e t e

Mint az Országos Központi 
Hitclszöverkezet tagja i

K A S S A ,  F Ö - U T C Z A  
10 SZÁM I EMELET. 

Állandó butorkiállitás!

„Ji)öri“ leüélpapir, 50 leüélpapir és 50 borilék
1 EORONA

Landesmann Miksa és Társa könyv- és papirkereskedésében.
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SATORALJAUJHELY,  RÁKŐCZY-LTCZA 1. SZÁM.
TELEFON: 10 SZÁM a ALAPITTATOTT 1889-BEN TELEFON: 10 SZÁM.

Eljegyzési és esküvői értesítések, 

névjegyek és báli meghívók a leg- 

izlésesebb kivitelben készíttetnek.

Hi r de t é s ek  f e l v é t t e t n e k  e lap k i a d ó h i v a t a l á b a n .

ít  SALGOTARJANI
v  Kószéiibáriya Részvénytársulat

széntermékei (szobafütésre és Ipari ezélokra)

NEUMAN JENŐ cégnél
Sátoraljaújhely

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

valamint porosz briket kapható. 
Superfosfát-műtrágya

281.1 ti 12. vh

Káli só

3 7 2 6 .  kjsz. H

■ Árverési hirdetmény.
A saujhelyi kir. jbirőság 913 V. | 

83j‘2 S7. végaósn folytán Gajdos 
;János 42 korona 70 fillér követelé
sén k én járulékainak !»• hajtása vé

d e t t  1913 évi marc us ho 6-an 
d u. 2 órakor Saujhelyben Kossuth 

| Lajos-utca a végrehajtást szenvtdő 
i fatelepén elárverezem azon 2396 
I korona 50 fillérre becsült ingókat, 
melyeket a homonnai kir. jbirÓHág 

Sp. III. 3502 számú véprehaj- 
végzése alapján a 

ásbirósági 913 V. 
végrehajtási jegyző 

alatt le- és fe- 
)iyek a 912 V.

| 19531 sz. alapfoglalási jkvekben 
1—3 tételek alatt vannak összeírva 
u. in. benzin motort talpfákat stb.

Saujhely 1913 febr. hó 13-án.

Í | tást rendelő végs
saujhelyi kir. járás

83 2 számú végre
könyben 1 tételek 

^  liilloglaltam s mei

Árverési hirdeímény.
K ö z h í r r é  te szem ,  h o g y  W o h l  Á ro n  s á r o s p a ta k i  la 

kos m e g k e r e s é s é r e  B iné th  Z s ig m o n d  e g r i  b o rk e re s k e d ő  
cég késedelmes vevő  v e sz é ly é re  W o h l  M órnak  a s á r o s 
pataki M e g y e r h e g y  d ü ló b en i  k ó rh á z á b a n  lévő 105 hek
toliter tavalyi bor, h o rd ó  nélkül,  580<» k o ro n a  kikiál
tási á r b a n  ké szpénzf ize té s  m e l le t t  a l e g t ö b b e t  Ígé rőnek  
folyó évi március hó 12-ik napján d. u 3 órakor a 
helyszínén, k ö z b e j ö t t ö m m e l  m e g t a r t a n d ó  ny i lvános  á r 
verésen el fog ada tn i .

S á to ra l j a ú jh e ly ,  1913 ,  m á rc iu s  hó  4 -én ,

O r. K o v a líc z k y  E le k
kir. közjegyző .

, Njcmaieii Lartícnrar.n Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.

Egy OKOS fej
e lsa játítja  azon vívm ányokat, 
melyekkel a tápszerkém ia a 
a háziasszonyt megajándékozta.

Dr. Oetker sütőpora á
élesztő pótlásául szó 
mellyel kuglófokat, 1 in 
más egyéb tortákat , val 
mindennemű sü te m é n y e- . . ,  
tésztákat lázabbakká nagyob 
bakká, jobb ízűvé és köny 
i.yeben emészthetővé teszi 

Dr. Oetker pudingpora á 
f. tejjel főzve, gyermekeknek 
és felnőtteknek csontot képző 
nagyszerű és olcsó utóeledelt 
nyújt.

Dr. Oe.ker vanilincukra á 12
f. csokoládé, tea, puding, tej, 
mártás és créme vanilliázá- 
Sára szo'gál és teljesen pó
tolja a drága vanillia-csdvet. 
Egy csomag tarta ma 2—3 jó 
vanillia csőnek felel meg. 
Kimerítő használati utasitás min
den csomagon — Kapató minden 
élelmiszer Üzletben,v alamint dro

gériában. Vények ingyen.
Dr. Oetker, Baden-Wien.

Kapható Saujhelyben : 
Behyna Testvérek Bilanovics P. 
és Társa, üy. rmatliy Béla Nagy 
Ferenc utóda, Klein Albert, Wll- 

kovszhka Tőty t urakni

Hirdetések felvétetnek 
lapunk kiadóhivatalában
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