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Érdekes volt még néhány év
vel ezelőtt megfigyelni a szociá- 
lista népgyülések közönségét. A 
nehezen összeverbuvált elvtársak 
áhítattal hallgatták ugyan a szó 
nokot, de vajmi keveset értettek 
a beszédből. Kitudódott ez a köz
bekiáltásokból, amelyek közül a 
leggyakoribb ez volt:

— Szégyen ! Gyalázat!
Persze, ott is alkalmazták ezt,

ahol épen nem volt szükség rá. 
De azért az elvtársak mégis köz
berikoltották, mert nagyon tetszett 
nekik ez a két szó. Sőt a bátrab
baktól még azt is hallani lehetett, 
hogy:

— Kötelet a nyakára !
Alig egy pár esztendő és tor- 

dult a világ. A bámulatos erővel 
fejlődő munkás-kultura teljesen 
átalakította a népgyülések állandó 
hallgatóságát. Nincsen megértőbb, 
együttérzőbb publikum náluk. Ké
pesek másfél óra hosszat nju- 
godtan végighallgatni a legelvon- 
tabb tárgyról rendezett előadáso
kat. Arcukról sugárzik az értelem, 
a megértésiéi a tudás vágya.

A népgyüléseken pedig épen- 
séggel bámulatba ejtenek. Minden 
mondatot, minden szót apperci
piálnak. Pontról-pontra követni 
tudják a szónokot és közbeszólá
saikkal elárulják, hogy teljesen 
tájékozva vannak a szőnyegen 
fekvő tárgyról. Mindegyre keve
sebb lett „Szégyen ! Gyalázat 1“ 
és ehhez hasonló közbeszólás, el
lenben annál több az eleven ész
járásra és tiszta politikai látásra 
valló szatirikus megjegyzés.

A  „Szégyen 1“ és „Gyalázat !w 
ilyen módon kiszorult a népgyü- 
lésekről. Az elvtársaknak már nem 
kellenek az ilyen utszéli szavak. 
A közbeszólásnak ez a durva faj
tája azonban nem esett kétségbe 
a mellőzés felett. Talált már ma
gának jó helyet. A dunaparti 
parlament gótikus csarnokában 
visszhangzik most és aki közbeki
áltja, az nem kisebb ur, mint Ma
gyarország igazságügyminisztere. 
Mindenesetre szép ez a karrier. 
Híven jellemzi azt az általánosnak 
jelentkező eltávolodást, amelyet a 
parlament az igazi néplélekkel 
szemben rohamléptekkel tett meg. 
A munkásság a kultur utjain tör

előre, a parlament pedig az osz
tályuralom mocsarában fetreng.

Még a jogrend legfőbb őre is 
arra a küzbeszólásra ragadtatja 
magát, amelyet ha elvétve hal
lani is üldözött, lenézett, megve
ted, jogokból kirekesztett munká
sok százainak gyűlésein, — csak 
mosolyra késztet. A parlamentben [ 
ellenben nem igy van. Ott rettene- j 
tes háborút idéz elő, melynek so 
rán a többség lelkesen ünnepli 
Magyarország pecsétőrét, hogy j 
• bátran és őszintén* megmondta 
a véleményét. Sőt maga az igaz-' 
ságügyminiszter, aki pedig bizo- j 
nyára nagymüveltségü és jómo- j 
doru ember, egy rőtös felszóla ; 
lásban úgy magyarázza ki magát, j 
hagy fentártja a szavait.

Tehát: „Szégyen! Gyalázat !“ 
— ez a kormány és a többség 
politikai szótára. Mindenesetre 
méltó hozzájuk. Annyira méltó, 
hogy egy pillanatra fel kell füg
gesztenünk az elveinket és némi 
joggal feléjük kiáltjuk, hogy amit 
ők tesznek, az már igazán:

Szégyen ! Gyalázat!

A jegyzők határt nem ismerő buz
galommal megindított akciója szinte 
páratlan gyorsasággal termi meg gyü- 
mo'csét. Még csak rövid pár hónapja, 
hogy felfelvetődött a jegyzői inter
nátus eszméje, s ma már addig ért 
a dolog, hogy az internátus építésé
ről, illetve elhelyezéséről kell dönteni. 
A vármegye közönsége sietett ado
mányaival szolgálni a jegyzők érde
két és nem zárkozott el a közszük
ségletet képező intézmény elől a Ili 
vatalos Zemplénvármegye sem, mert 
a vármegye vezetői is készséggel tá
mogatták a jegyzők érdekét.

E őljárt az adakozásban a várni * 
gye bőkezű mecénása: Gróf And- 
rassy Dénes, aki 10000 koronát jutta
tott Szotak István egyleti elnök ke
zeihez az internátus céljaira és kész
séggel állott a nemes ügy szolgála
tába Dokus üyu'a alispán i<, amikor 
hozzájárult, hogy a nevét viselő 7 0 H) 
koronás alapítvány az internátus fel
állítására használtassák fel.

| Nem csoda hat ha a vármegye 
I közönségének ilyen készséges támo
gatása mellett a megvalósítás stádi. 

'urnába jutott már a uemes érdekeket 
I szolgáló ügy.

De amikor örömmel állapítjuk meg 
a dolgok ilyetén fejlődését, nem zár
kózhatunk el annak a megállapítása 
elől sem, hogy a jegyzői egylet és 
annak érdemes vezetője újabban 
helytelen útra tévedtek. A vármegye 
közönsége abban a tudatban állott 
szolgálatába a jegyzők érdekeinek és 
hozott ez irányban erején felüli ál
dozatokat, hogy az internátus a var
megye területén létesül és gazdasági 
előnyeiben a vármegye valamelyik 
városa fog részesülni. Így is volt 
ez eleintén, mert eredeti terv szerint 
Sárospatakon kellett volna annak fel
épülnie.

Közbejött azonban valami, arai az 
eredeti terv raeg/alósitását akadá
lyozta, Sárospatakon ugyanis csak 
mintegy 10000 koronáért lehetne 
megfelelő telket szerezni és ha eny- 
nyit keltenének a telekre, nem jutna 
elegendő összeg az építkezésre. Az 
egylet elnöke tehát más hely után 
nézett, és tárgyalása bocsátkozott 
Kassa város polgármesterével, ahol 
sikerült is keresztülvinnie, hogy a 
város ingyen telket ad az interná
tus céljaira.

Es itt törént a hiba. 11a Sárospa
takon lehetlenné vált az internátus 
felállítása, úgy első sorban Ujhelyt 
kellett volna számba venni, mint 
olyan helyet, ahol az internátus min
den igényeket kielégítően létesíthető. 
Ujhely a vármegye központja s igy 
a jegyzőknek — akik oly nagy 
mérvben vették igénybe a vármegye 
áldozatkészségét — e<ső sorban arra 
kell törekedniük, hogy Ujhely él
vezze azt a gazdisági előnyt, ame
lyet az internátus nyújt. De meg Uj
hely a lega kalmasabb is — Sáros
patakot is beleertve — arra, hogy 
itt létesítsék az internátust. Y’an 
gymnáziumunk, polgári és kereske
delmi iskolánk és oly kedvező az 
osszekütsetésíink Sárospatakkal, hogy 
az ott jogot hallgató ifjak is állan
dóan innen járhatnak he az előadá
sokra.

A telek dolgában is Ujhely az. 
amely a legnagyobb előnyt nyújt
hatja és hogy fogja is ezt az előnyt 
készséggel nyújtani, azt bizonyítja, 
a polgármester nyilatkozata, melyet 
lapunk munkatársa előtt ez ügyben 
tett. Kijelentettte ugyanis, hogy 

a városnak van a Matolai 
Etele-utcán az internátus célja
ira alkalmas területe es legko 
zelebb indítványt tesz a képvi
selőtestületnek, hogy ezt a tel
ket az internátus céljaira díj
talanul engedje át.

Nincs kétségünk az iránt, hogy a 
képviselőtestület egyhangúlag fog 
hozzájárulni a polgármester legkö
zelebb előterjesztendő eme indítvá
nyához, mert az internátus létesitó- 
ve járó gazdasági előny busában 
kárpótolja majd ezt az áldozatot. De 
hisszük azt is, hogy a jegyzői egye
sület és annak érdemes elnöke is 
belátja a telek átengedésével járó 
előnyt és minden más, idegen vár

megyékből jövő ajánlattal szemben 
Ujhelyt fogja előnyben részesíteni 
már azért is, mert a vármegye kö
zönségének támogatásával létesítendő 
intnroátusnak a vármegye székhelyén 
ktll felépülnie.

Bizalommal nézünk hát, a jegyzői 
egylet e hó 26-án tartandó közgyű
lése elé, mert bizonyos, hogy a vár
megyéjük iránti szeretet fog felülke
rekedni végeredményben azokban is, 
akik pillanatnyilag megfeletkeztek a 
szükebb hazájuk iránti kütelesége- 
ikről.

A HADI JÁTÉK.
MEGKEZDTÉK A MANŐVERT 

A TRÓNÖRÖKÖS ÚTJA.
Az idei nagy záróhadgyakorlatok 

Ferenc Ferdinánd főherceg vezeté
sével tudvalévőén a Magyarország 
és a Galícia közti határon folyna* 
és már a terep választása után ítélve 
is, nyilván azo i a feltevésen sarkal- 
I au tik, hogy egy ellenséges hadse
reg Galíciából Magyarországba tör he.

A szeptember 12 tői 15-ig tartand » 
hadgyakorlatok központja a duklyai 
mélyedés, a Kárpitok fővonala és 
a nyugati Tátra-tömb költ elmerülő 
síkság. A sok helyütt erdős, mély 
völgyekkel teli és vi/vonalakkal át
szelt vidék mintha éppenséggel arra 
volna teremtve, hogy váratlan meg
lepő csapatmozdulatok színhelyéül 
szolgáljon. Különösen nagy nehézsé
gekkel fog küzdeni a felderítő és 
hírszolgálat, mivel a nagyon is fe
dett terep semmiféle áttekintést sein 
tesz lehetővé. Kemény feladat elé 
állítják ilyen körülmények közt ter
mészetesen az élelmezési szolgála
tot is.

A felderítő és hírszolgálatban nagy 
része lesz a léghaj Szásnak. A ka
tonai léghajókra és rn-jgerósilett lég
gömbökre ezúttal különösen neve
zetesebb szerep vár. A hadgyakor
latokon résztveendő repülőgépeknek 
különösen nehéz lesz a dolguk a he
gyes terepen a felszállás és kivált 
x netalán szükségessé váló leszállás 
miatt. Számos autó nhil fog ezúttal 
is részt venni a hadgyakorlatokon, 
köztük esetleg egy motorosónak is. 
A terep nehézségei miatt a nagyobb
részt szegény lakossá , u és közleke
dési vonalakkal nem nagyon sürüu 
áthálózott vidéken a gyakorlatozó 
csapatok iránt támasztandó igények 
rendkívül nagyok.

A nagygyakurlatok ma reggel vet
ték kezdetüket. A hadvezetőség 
már napok óta a színhelyen tanyá
zik. Tegnap reggel a király képvi
seletében Bánfára érkezett Lápot 
Szalvátor főherceg.

A trónörökös érkezése.
Tegnap reggel 6 óra 4őperckor Fe

renc Ferdinánd trónörökös az ud
vari külonvonaton átutazott az abosi

Amerikai füzöterem "VI
A Pttőfl-u. és Wekerle tér sarkán megnyílt műtermemben mérték szerint, játállás mellett készítek LEGÚJABB és 
LEGELEGÁNSABB amerikai szabású és angol FŰZŐKET lialcscsonttal és halcsont nélkül. — HASKÖTŐK és MELL
TARTÓK mindennemű női hygienikal cikkek tökéletes szakértelemmel készülnek.
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állomáson. Szalonkocsijának ablakai 
még le voltak függönyözve és a 
trónörökös még nem jelentkezett az 
ablaknál Az állomást nagyszámú 
csendőrség lepte el. Az egész utvo- 
nalt csendőrség tartja megszállva. 
A trónörökös reggel 7 órakor ért 
Eperjesre és innen folytatta útját 
Bartfára. Kilenc óra tájban autóm- 
bilra ült és Felsővitközre utazott, 
ahol Sst'pesházy Imre képviselő kas 
télyába szállott meg. Innen délben 
Sztropkóra ment — ugyancsak 
autombilon — és 1 >2 órakor kihall
gatáson fogadta Meczner Gyula főis
pánt, Dókus Gyula alispánt és Alá- 
lonyav Tamás járási főszolgabírót, 
akik a vármegye nevében üdvözöl
ték a magas vendéget.

Vasúti mizériák.
A hadgyakorlatok kemény felada

tot rónak a vasutakra. A csapatok 
és hadiszerek szállítása a forgalmi 
eszközök legnagyobb részét igénybe 
veszi s a vasút mostanában nem is 
szállít egyebet, mint katonát. Ter
mészetes, hogy ilyen körülmények 
között a kereskedelmi, ipari éz gaz
dasági cikkek forgalma szünetel s 
a raktárakban már annyi az áru, 
hogy azt sem tudják, hova rakjak, 
lliaba sürgetik a szállítást, a vasút 
nem szállíthat mást, csak katonát s 
a Máv. most már az áruk felvételét 
is beszüntette e hó 10-étől kezdve, 
bezárólag e hó ll>-á:g. Ez az intéz
kedés megbénítja a közgazdasági 
forgalmat. Mindenfelől panaszkodnak 
a gazdák, a kereskedők, az iparosok. 
Ezer va.gon műtrágya vesztegel a 
például a kassavidéki gyárakban, a 
gazdák ostromolják a gyárakat, de 
minden Ostrom és erőlködés hiába
való, nincs vaggon, a gyár neru szál
líthat műtrágyát. A gabonatőzsdén 
is sűrűn hangzik fel a panasz, a 
gabonaszállitás megakadt; a malmok 
dolgát is megnehezíti a vaggonhiány. 
A vasutaknak talán még sem volna 
szabad elhanyagolni az ország köz
gazdasági érdekeit. 11a mozgósításról 
volna szó, értenők ezt a nagyarányú 
koesihiáuyt, ámde csak hadgyakor
latok folynak Felsőmagyarországon, 
de azért egész Magyarország ipa 
rának, kereskedelmének és gazda 
ságának egész forgalma jóformán 
szünetel, a hadgyakorlat megbénítja 
a teherforgalmat.

VÉRES
C S A L Á D I R T A S

A Nagytuiháiy melletti Vinna köz 
ség lakosságát néhány nap óta vé
res esemény tartja izgalomban. Egy 
a családját elhagyott börtönviselt em
ber ugyanis az elmúlt napokban ha
zatért Amerikából és minden indok 
nélkül agyonlőtte feleségét, aki ra- 
bo9kodása ideje alatt is hő maradt 
hozzá, sőt ki akarta végezni apró, 
4 éves gyermekét is.

A vadadati kegyetlenséggel elkö
vetett gyilkosságról egyébként a kö 
vetkezőkben számolnuk be részlete
sen :

Az am erikai gyilkos.
Krdl András vinnai lakos pár év

vel ezelőtt nőül vette Csonj Annát, 
Csorej János tárnái gazda leányát. 
A mézeshetek után a férj rövidesen 
Amerikába távozott, s ott egy ke
resztelő alkalmával m'*gszurta tulaj
don unokafivérét. E fogták, az ame
rikai törvényszék bűnösnek mondta 
ki és fegyházbüntetésre ítélték

Mikor a gyilkosság híre a Vihor- 
lát aljába szivárgott és megtudta a 
feleség is, kinek időközben fia szü
letett, az asszonynak eltűnt a nyu
godalma és megemlékezve az oltár 
előtt tett esküjéről, hogy jóban, baj
ban hites urát el nem hagyja, elha
tározta, hogy kiszökik Amerikába. 
Karjára vette immár egy éves gyer
mekét és egy hangtalan éjszaka el
tűnt a faluból. Ilegyen-völgyön ke
resztül, uttalan-utakon menekült át 
a határon, végtelen nélkülözéseket 
szenvedve, majd hajóra ült és kiért 
New-Vorkba.

Itt első dolga volt, hogy meglá
togatta férjét, megvigasztalta, majd 
munkát szerzett, éjjel-nappal robotolt 
és ő kereste meg rab férjének élel
mét is. Keserves küzküdés után meg
érte az asszony jutalmát, férje ki
szabadult a rabságból és ismét együtt 
voltak.

A férjen azonban mit sem változ
tatott a fogy ház. Pár heti együttléti 
után elűzte nejét, ellopta takarék- 
könyvét és eltűnt. Az asszony sokáig 
kereste férjét, hosszú éjszakákat sirt 
keresztül, végre újból hajóra ült és 
visszatért gyermekével Tárnára, atyja 
házuba.

A végzetes nap.
Szeptember elsején az üreg Csorej 

János vásárra ment Nagyiuihályba. 
A mint egy katona társaságában a 
vásárosok közt bandukol, észrevesz 
egy fekete ruhás embert, kiben leg
nagyobb meglepetésére megismeri 
eltűnt vejét.

Hozzámegy, megragadja kezét és 
nevén szólítja. A feketeruhás ember 
azonban haragosan visszahúzódik és 
csak annyit mond:

— En nem ismerlek, engem nem 
hívnak Králnak és leányod nem 
feleségem.

Az öreg Csorej megzavarodva 
elereszti, mire a felismert férj eltűnt 
a tömegben.

Estefelé, mikor Csorej hazaért a 
vásárról és a kis falu szokott csendje 
leszállóit, egy fehér darócruhás ide
gen tűnt fel a falu környékén, kiben 
sok tárnái gazda felismerte K árt.
A férj komoran, csendesen a kertek 
alján ellopózott apósa kertjébe és a 
kert végén levő aszaló mellett észre
vette nejét, a ki a karján ülő egyet
len gyermekével játszott. Az asszony 
ijedten fordu’t hátra, mikor azonban 
férjét felismerte, boldogan feléje sza
ladt a gyermekkel. Kral kezet fogott 
vele, egy pár káromló szót ejtett ki, 
azután hátralépett és4

9 mm -es revolveréből két 
lépésnyi távolból háromszor 

az asszony fele lőtt.
Az első golyó a gyermek jobb 

karját súrolta és a gyermek ruhája 
a golyótól tüzet fogott. A nő a va 
ratlan támadástól egy pillanatra 
megdermedt, majd — Jézus Maria! 
— kiáltással a ház felé futott. Ek- 
kor érte őt a második lövés, mely,a 
kopouyán keresztül hatolva, szétrou- 
csoita agy velejét. A lüvés feltétle
nül halálos volt, az asszony sebesült 
gyermekével még pjr lépést ván 
szorgott, mire harmadszor is eldör
dült a fegyver és a sokat szenvedett 
asszony eszméletlenül üsszerogyott.

A gyilkos elmenekült.
A lövések hallatára a meggyil

kolt asszony fivére, Csorej István 
üldözőbe vette a gyilkost. Elkescre 
dett hajsza indult meg a tárnái me
zőkön, Král két Ízben vLszaiőtt ül
dözőjére, d j nem taláita. Végül Cso
rej kifu't a futásban és Kralnak si 
került a sötétség leple alatt eltűnnie.

Ez alatt a szerencsétlen asszonyt 
és gyermeket ápolás alá vették. A 
gyermek felépült, de az asssony este 
9 órakor agóniába esett és 10-kor
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kiszenvedett. Holttestét szeptember 
2 án dr. Russay Gábor felboncolta 
Németh szobránci vizsgálóbíró jelen
létében és szeptember 3 án óriási 
részvét mellett eltemették. A teme
tésen résztvett szomszédos falvak 
egész közönsége.

A gyilkost azóta nyomozza a csend
őrség. Eddigelé csak annyit sikerült 
megállapítani, hogy még a gyilkos
ság előtt megírta Vinnán lakó be
csületben megőszült szüleinek, hogy 
őket és feleségét megöli. Arcképe 
a csendőrség kezei közt van, azt is 
tudják róla, hogy karja tetoválva 
van. Kral András rettenetes bestiáli- 
tása felbőszítette a környező .falvak 
népét és vasvillákkal keresik az er
dőkben, vállvetve a csendőrséggel.

R E K L Á M
H O G Y A N  L E T T

Szenzációs híradással szolgált £ 
minap a közönségnek a Szabad 
kán megjelenő „Vasárnap". Nagy 
cimbetüs cikkben azt adta hírül, 
hogy a kormáuy Gál Lajos szabad
kai törvényszéki bírót kortesjutalmai 
honorálásaképen, de főleg, hogy el
hallgattassák, legközelebb főispánná 
nevezteti ki.

A liir országszerte óriási szenzációt 
keltett, mert mindenki üsmeri Gál 
Lajost azokból a támadásokból, ame
lyeket röviddel ezelőtt folytatott azok 
ellen a táblai és törvényszéki elnö
kük ellen, akiknek vezetése alatt 
eddig működött. Es mert Ujhelybeu 
is volt albirő Gál Lajos, nem lesz 
érdektelen hát, ha leközöljük a sza
badkai újság valószinütlenül hangzó 
szenzációs híradását szószerint:

Gál bíró főispán lesz.
S ze n zá c ió k  a K ú r ia i tá rg y a láso n

— Kredcti értesülésünk —

Szenzációs esetről értesül ? „Va 
sárnap".

I)r. Gál Lajos szabadkai járás- 
biró, akinek politikai érdemei van
nak, fegyelmi tárgyaláson feddésre 
lett Ítélve azokért a cikkekért, amik
ben a koaiicót támadta. A bíró 
megapellálta az ítéletet és szeptem
berben lesz a kúriai tárgyalás, ahol 
a biró védőbeszédébeu — .amint 
ezt biztos forrásból tudjuk — ok
iratokkal bizonyítva, olyan szen
zációs leleplezéseket ké zül tenni, 
hogy azok alapján három labia- 
elnük, két főügyész és négy tör
vényszéki elnök azounal kényte
len lesz nyugdíjba menni.

Ebből sejtenek valamit odafutni, 
annál is inkább, mert dr. Gál La
jos védelme előkészítésére rendkí
vüli szabadságot kapott és füllé 
bezését visszavonni nem hajlandó.

Kormánykörükben a Gál poli
tikai érdemeit akként óhajtják ju
talmazni, hogy a bírót egy közeli 
városban főispánná neveznék ki s 
igy a szenzációs kúriai tárgyalás 
elmaradna.

Ebben az ügyben néhány hét
tel ezelőtt Purgly Sándor dr. sza
badkai főispán kétszer is sürgősen 
kereste dr. Gál Lajost és aini még 
feltűnőbbé teszi a dolgot, a tör
vényszéki pertár telefonja utján.

Érdekes, hogy kinevezést külö
nösen az sietteti, mert két obsiru- 
áló képviselő a Gal-ügyben inter
polálni készül és Gáliul egy buda

pesti pénzintézet egy radikális lan 
alapítása céljából, már hetek óta 
tárgyalást folytat, amely la,)Uaí  
Gál lenne a szerkesztője. * 

így aztán kiválna a kormány
pártból, amit a kormánypárt kori. 
feusai semraiképen som aka * 
nának.

Ebben az ügyben dr. Gálbo, 
kérdést intéztünk, de ö nem akart 
nyilatkozni, mi azonban egész 
tos forrásból merítettük adatainkat 
Ezt Írja szabadkai laptársunk.

Es mi a magunk részéről egy szavát 
sem hisszük az egész közleménynek 
Mert lehet ugyan, hogy laptáiauak 
jóhiszemüleg irta meg közleményét 
de felültettók vele. Az egész mese' 
Gál Lajostól eredhet, aki soha sem 
vetette meg a reklámcsiuálás sem. 
miféle faját. Sőt bátran állíthatjuk, 
hogy a reklám embere volt mindég'. 
Ezért „gombolkozott“ be most jj 
álig, amikor a hir valósága felöl ér- 
deklődtek nála és ezért netu cáfolta 
meg a hirt megjelenése után sem.

De hihetetlen a hir a cikkben fog
laltak miatt is. Azt Írja ugyanis lap. 
társunk, hogy Gál Lajost főleg azért 
neveznék majd ki, mert félnek a le
leplezéseitől, Hát mi tudjuk, hogy az 
egyik leleplezendő Famsset Béla új
helyi törvényszéki elnök és tudjuk 
nagyon jől azt is, hogy Eornszek 
Bélara soha semmiféle szabálytalan- 
sügot, semmi diffamáló dolgot ki
sütni nem lehet. "Az ő becsületes, 
puritán egyéniségéliuz még a gyanú 
árnyéka sem férhet. Es mert mind
ezt tudjuk, nem hisszük, hogy a kor- 
mány megijedjen Gál Lajos ur üres 
szópuffogtatásaitól.

Közönséges reklám az egész mese, 
amelyet Gál ur talált ki azért, hogy 
néhány percre ismét magára terelje 
as ország figyelmét.

Két
É j j e l i  t ű z .

riport.
L e á n y k e r i t ó k ,

1
Nagy tűz pusztított teguap éjjel 
városunkban. Úgy 11 óra tájban 
kigyulladt — eddig (ismeretlen 

okból — Zsihovits Berta'an Kákoci- 
utcai házának déli, vályogból épített 
része és néhány pillanat alatt hatal
mas lángokban égett az egész épü
let tetőzete, sőt belekaptak a lángok 

szomszédos lióse-féle fatelepbe is. 
Tűzoltóink valósággal emberfeletti 
munkát végeztek, hogy a tűz tova
terjedését megakadályozzák, ami an
nál nehezebb volt, mert a szűk ud
varon nehéz volt a mozgás és a 
rozoga tetők könnyen gyultak 
lángra. Legnagyobb veszély azon
ban a Hőse féle fatelep felől fenye
getett, amely, ha erősebb tüzet kap, 
az egész környéket lángba borítja, 
Friss Heiman tűzoltóparancsnok szak
avatott keze azonban elejét vette 
minden veszedelemnek és tűzoltói
val befojtotta a tüzet még mielőtt 
az épületekben is nagyobb kárt tett 
volna. A kár igy is megüti a 100ÜÖ 
koronát do biztosítás utján ez is 
megtérül. — Nem mulaszthatjuk el 
azonbau — mikor a tűzről beszá
molunk — hogy rá ne mutassunk 
azokra az anomáliákra, amelyek a 
tűzvédelem terén fenállanak. Kevés 
a tüzoltólegénysóg, nem elegendők 
a tűzcsapok és nem áll rendelkezésre

Ószi idényujdonságok!

BARNA DEZSŐ
Őszi idényujdonságok!

czég újonnan berendezett női ruha kelnie, selyem, vászon, szőnyeg és

k é sz íeh é rn e m ü e k ra k tá ra
S Á T O R A L J A Ú J H E L Y B E N  a  p é n z ü g y i  p a l o t a  é p ü l e t é b e n .
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elegendő tömlő sem. A képviselőtes
tületnek — amely ezreket áldoz in* 
dokolatUnul más kevésbbé fontos 
dolgokra — nagyon helyesen tenné, 
ha legközelebbi ülésén foglalkozna 
ezekkel a hiányokkal és pótolna azt, 
mielőtt nagyobb veszedelmek kény
szereik majd rá.

*

2 Lelketlen gonosztevőket fülelt le 
a minap a rendőrség, akik a leg

undokabb mesterséggel, a leányke- 
ritéssel foglalkoztak. Németi Sán 
dór sárospataki bordélyos, Jacekó 
l*ál sárospataki cukrászsegéd és la- 
szilicse Mária újhelyi cselédieány 
azok a jeles firmák. 14—16 éves 
leánykákat kerítettek a hálójukba, 
akiket aztán különféle édes Ígére
tekkel a bűn fertőjébe akartak csá
bítani. ö fiatal leányt sikerült már 
behálózniuk, amikor rajtuk ütött a 
rendőrség és meghiúsította a lelket
len gonoszsággal kieszelt tervet. A 
leányokat visszaadták szüleiknek, a 
keritőket pedig átadták a bíróságnak 
ahol felelnek majd bűneikért. — 
Dicséiet illeti rendőrségünket amiért 
rajta ütött a lélekkuffárokon. De 
munkájuk csak akkor végződik majd 
eredménnyel, ha megtisztítják a vá
rost a borzasztóan elszaporodott asz
faltbetyároktól is. Utóbbi időben any- 
nyira züllöttek a közállapotok Uj- 
helyben, hogy ma már az esti órák
ban tisztességes nők végig sem me
hetnek az utcán. A járdákat ellepik 
gazember ulonállók, akik minden 
nőt inzultálnak és a legvégsőbbekre 
ragadtatják magukat. — Felhivju; 
erre a körülményre is a rendőrkapi
tány ur figyelmét.

A MEGYE ÉS A VAROS

—  Várm egyei közgyűlés. A törvény
hatósági bizottság rendes közgyűlé
sét Sátoraljaújhelyben 1011. évi szep
tember hó 20 ik napján délelőtt 9 
órakor tartja a következő sorozattal: 
1. A nyugdíjazottak illetményeinek 
fedezésére 21/* százalékos vármegyei 
pótadó megszavazása. 2. Közmüve 
lődüsi célokra 1 százalékos varme
gyei pótadónak megszavazása. 3. A 
háztartási szükségletek fed zésére 
*/, százalékos vármegyei pótadó meg
szavazása. 4 Lantos János tb. fő
szolgabíró nyugdíjazása folytán meg
üresedett szoigabirói állásnak válasz
tás utján leendő betöltése s egy 11. 
osztályú szolgabirőnak 1. osztályúvá 
leendő megválasztása 5. A varme
gye 1912. évi költségelőirányzata, 
ti. Az alispán évnegyedes jelentőse. 
7. Aa alispán jelentése, melylyel ja 
központi szegényházról készített sza
bályrendeletet bemutatja. 8. Az alis 
pán jelentése, melylyel az ebadóról 
készített szabályiendeletet bemutat
ja. 9. Az alispán javaslata a szolga 
bírói hivataloknál alkalmazott szám
vevői állások megszüntetése elleni 
felirat tárgyában. 10. Az alispán ja
vaslata a határrendőrségi szervezet 
megváltoztatása iránti felirat tárgyú
ban. 11. A vármegye alispánjának 
jelentése, melylyel a szegényügy 
rendezéséről és a községi szegény- 
alapok egyesítéséről készített sza
bályrendeletet bemutatja. 12. Belügy
miniszter leirata a varmegye 1911. 
évi költségvetésének megállapítása 
tárgyában. 13. Belügyminiszter leirata 
a vármegyei szegényalapról szóló 
szabályrendelet tárgyában. 14. Bel
ügyminiszter leira a vármegyei szék
ház építése tárgyában. 15. Belügy
miniszter leirata a homonnai uj kór
ház építése tárgyában. 10. A hon
védelmi miniszter leirata egy hon- 
vódgyalogezrednek Sátoraijnujhely 
bea leendő elhelyezése tárgyában.

17. Kereskedelmi miniszter leirata a 
Takosány—cirókaujfalui h. é. vasút 
kiépítésére megszavazott 15,(XX) ko
rona ügyében. 18. A vármegyei ár- 
vaszék részere t. ügyészi átalány 
kiutalása. 19. Az 1911. évi közúti 
költségelőirányzat egyes rovatai kö
zölt sziiks ‘gesse vált hitelátruházás. 
20; A Kassa—hegyaljai h. é. vasút 
építésével kapcsolatosan létesített 
tállyai vasúti állomáshoz vezető ut 
létesítési költségeiből a vármegyét 
terhelő 7U()0 koronának fedezete. 
21. Az Erdőbénye -tolosvai vicinális 
közutnak a törvényhatósági közutak 
liá'ózatába leendő felvétele. 22. A 
vármegye közigazgatási bizottságá
nak átirata a fegyvertartásra vonat
kozó szabályrendelet tárgyában. 23. 
Selmecz és Bélabánya th. j. f. város 
átirata az obstrukció elleni felirat 
tárgyában. 24. Versecz város átirata 
az általános, egyenlő és titkos vá 
lasztói jog mielőbbi törvénybeikta
tása érdekében a képviselóliazhoz 
intézendő felirat tárgyában. 25. Az 
aradhegyaljai szőlősgazdák egyesü
lete elnökségének beadványa a sík
vidéki ssőlőknek a hegyi szőlőkkel 
szemben leendő igazságosabb meg
adóztatása tárgyában. 20. A király 
heliueczi Maiiath-féle kórház 1910 
évi számadása. 27. Ozv. llieronynn 
Káro yné köszönő levele. 28. A köz
ségig zárszámadási és költségvetési 
előirányzatai. 29. A már beérkezeti 
és még beérkezendő üsszez, közgyű
lés által elintézendő ügyek.

i i  Í R E K ,

— Megnyílt a kereskedelmi 
iskola Hétfőn reggel hivatalosan 
is megnyílt a kereskedelmi iskola. 
F arkas Andor polgármester, a 
városi tanács és több érdeklődő 
jelenlétében nyitotta meg a tan 
évet Debreczeni Áron igazgató 
egy beszéd kíséretében, melyben 
az iskola létjogosultságát, annak 
kulturális és gazdásági használ 
ösmertette és irányt szabott a 
növendékeknek a jövőt illetőleg. 
A rendszeres tanításnak előzetes 
megállapodások szerint holnap 
kellene megkezdődni, de lehet, 
hogy a tanári kar egybeállitásá 
val járó munkák ezt a terminust 
még 2—3 nappal kitóiják.

— Váltó ás a fógymnazium tanári 
karaban. A piarista reudkormány 
dr. Baltaváry Jenő helyére Jolbey 
Miklós világi tanárt, az ös mert sport- 
férfiút helyezte Ujhelybe.

— Orvosi körökből. Dr. Kasstrimr 
Árpád kórházi alorvos, fogorvos sza
badságai ól visszaérkezett és orvo.-i 
rendeléseit megkezdte.

— Uj tetöfedolemezgyár „TVrno- 
asbest-palainüvek r. t. cég a utt Sá 
rospttaKon uj iparvállalat létesült 
400U-000 kor. alaptőkével, mely a>- 
bestcement tetufedőlemezek, valamint 
más fedési-célokat szolgáló anyagok 
előállításává foglalkozik. A részvény 
társaság elnöke : Herceg \ \  indi^ch 
Graetz Lajos, alelnóke ; Csajka Endre 
igazgatósági tagoz : Dr. Bessenyey 
Zénó, Morvay József, Nieszner Fe
renc/., Prinz Dávid, Páger Artúr, 
Schwáagtr Andor. A felügyelő bi
zottság tagjai: Brogoly György, Dr. 
Kiss Sándor, Szabó Zzigiuond, Un- 
tener Bertalan, Waltherr Ltszló. A 
gyár építkezése lázas igyekvéssél 
lolyik és a vállalat 1912 január ha
vában előreláthatólag megkezdi mű
ködését.

— Elmaradt football mérkőzés A
vaárnapia hirdetett S.A.C. Eperjesi i 
T.V.E. közötti bajnoki labdarugói 
mérkőzés elmaradt, mert úgy a S. 
A.C. mint a Budapestről érkezet biró 
hiába várták az eperjesi csapatot az 
a Kassa-oderbergi vasút jóvoltából 
Kassán rek. dt s nem kapván csatla
kozást nem jöhetett Ujhelybe. A S. 
A.C. football szakosztálya ezúton 
kéri a közönség elnézését a mér* 
kőzés elmaradásáért

F E L S Ő M A G Y A R O D S 2 A C ! H T P. L \  P

— Eljegyzés S p i t z Sándor Nagy
kő vesdrői eljegyezte R o t h rn a n 
Etelkát Drugetházából.

— Szakosztályi ülos. A Zempléo- 
vármegyei Gazdasági Egyesület sző
lészeti és borászati szakosztálya leg
közelebbi ülését f. hó 15-én d. u. 2 
órakor tartja meg.

— Táncoktatás a polgári leányisko
lában. Lapunk legutóbbi számában 
megemlítettük már. hogy Alföldy 
László országos nevű debreceni tánc- 
mester a középiskolák növendékei 
számára a polgári leáuyiskolában 
tánctanfolyamot nyit. A tánctanfo
lyam — mint értesülünk — ma, 13- 
án már megnyílt. Tandíj egész 
idényre 20 kor. lesz és semmiféle 
más pótdij vagy zenedij nem lesz. 
Beiratások az első táncórán történ
tek meg azonban még most is lehet 
előjegyezni az egyes osztályok fő
nökeinél. A tanítás a legújabb fran
cia tu ’dszer szerint történik, s fel
öleli a helyes testtartást, járást, meg
jelenést, társadalmi modor é illemet.

— Magunk részéről is szívesen ajánl
juk a kiváló szakembert a nagykö
zönség figyelni be és jóakaratába.

— A szatmári gazda n gygyülés. A 
Magyar Gazdaszövetség küzreinü- 
•i Szatmármegyei Gazdasági Egyesü
let áltál f. hó 28 lkán rendezendő 
gazdagyülés prograramja végleges 
megállapítást nyert. A napirenden 
szerepel a többi közt Mailáth Jószef 
gróf előadása „város és faluM, Me- 
zőssy Báláé „A gazdák érdekei és 
parlamenti Meskó Pálé „földbériő 
szövetkezetek szervezése1* rs Jékey 
Lajos előadása a küzlegelők javitá 
sáról. Az indítványok során pedig 
szerepel az argentínai hús kérdést* 
is. Kívánatos, hogy a napirenden 
szereplő birtokpolitikai és vámpoliti
kái fontos és időszerű kérdések tár
gyalásánál a gazdák és kisgazdák 
ezrei vegyenek részt! A jelentke
zőknek és a nagygyűlést követő tár
sas ebédre igényt tartóknak a Szat- 
márraegyei Gazdasági Egyesület 20 
fii', beküldése e'lenében azonnal küld 
Kedvezményes vasúti igazolványokat 
és ebédjegyet.

A megvert anyós. A családiján 
légtőlbnyire az anyós képezi meny- 
nyei szemében a szálkát és számta
lan esetben előidézője a családi vi
szályoknak. Yidnat Janosné szirtesi 
lakosnő két mennye sem bírta tovább 
elviselni a folytonos zsörtölóst és egy 
elkeseredett pillanatban felkaptak 
egy-egy követ mellyel úgy fejen 
ütötték anyósukat, hogy az most a 
halállal vívódik.

— Álmában agyonvertek. Marcinov 
Mihály alsó ászlofalvai legény az is- 
taió bejáratánál készített fekhelyen 
szokott aludni. A múlt napokban 
késő éjjel valaki egy nehéz tompa 
•szközzel álmában meglepve, több 

szűr fejére ütött és eltűnt. A hajna'i 
órákban találtak rá a súlyos sérii- 
le tre , ki eszméletlenül ott feküdt a 
vértócsában s miután a különféle 
éieszgetési kísérletetek eredményre 
nem vezettek, orvost hivattak hozzá. 
D * az orvosi ssgély is hiábavalónak 
bizonyult, mert Marcinovot nem le
hetett többé élotre kelteni.

— Harc a bikával. Őrmező község 
bírája egy fiatal bikát nevelt mely 
oly jámbor volt, hogy a gyermekek 
bármikor félelem nélkül közeledtek 
hozzá és cirógatták. A múlt napok 
bán azonban a bika neki maiit gaz
dájának és feldifni akarta, az meg
lepetésben csupán puszta kézzel vé
dekezett annyiban, hogy a bikát 
szarvánál fogta és birkózóit vele, 
hogy elhárítsa magától a veszedelmet. 
A felbőszült állat azonban legyőzte 
tulajdonosát, mert addig mig a ház- 
beliek kijöttek, tövig felhasitotta alsó 
ajkát és kitörte 3 metszőfogat.

— Lopás a vidéken. Jeszenócz köz
ség kárcsmájában nyugodtan idogált. 
Toracsák János földmives, kihez Kar- 
Ivos János holcsiki lakos több tár
sával csatlakozott és társalogtak. Mi
dőn az idegenek eltávoztak és Tom
ikák az idő állása után érdeklődött, 
meglepetten tapasztalta, hogy zseb
órája és lánca eltűnt. Habár az ide

gen vendégeket gyanúsította a lo 
pással mégsem mert utánuk menni 
és beletörődött helyzetébe. Másnapon 
véletlenül Kendssa Mihály kovács
mesternél volt dolga s ott felösraerte 
óráját, mely tényleg Karlyos utján 
került hozzá. A tolvaj Karlyost a 
bíróság fogja felelősségre vonni.

—  G yakorlott lm o k  azonnal felvé
tetik dr. Fuchs Emil és dr. Gombos 
Bertalan királyhelraeci ügyvédek 
irodájába.

—  Szőlők árverése. A Vass örö
kösök tulajdonát kéjiezó, a saujhelyi 
határban Ukvő Galambos dűlőben 6 
és fél holdnyi, a köveshegy diillőbeu 
3 és negyed holdnyi területű, kitü 
nő borfajokkal telepített szőlők f. 
évi szeptember hó 19-ik napján d. 
o. 10 órakor a saujhelyi kir. törvény
szék árverési helyiségében önkéntes 
árverésen el fognak adatni. Érdek
lődők kimerítő felvilágosítás: nyer
hetnek Csuka Ödön és Dr. hódosi 
Kiss Ernő ügyvédek irodájában, Sa- 
ujhely, Andrássy-utca 25 sz. a.

—  Elveszett. Hétfőn este a vasút
ról a városba jövet a kocsiról egy 
kockás drapptokba helyezett selyem 
esernyő és egy sárga ezüst foggan- 
tyus sétabot elveszett. A becsületes 
megtaláló a rendőrségnek szolgál
tassa át.

—  Az ügyvédi pálya  m egnehezítése.
Az ügyvédi szervezet módosító tör
vényjavaslat a képviselőház előtt 
fekszik. Ebből most már pár hét alatt 
kétségtelenül törvény lesz, mert hi
szen Székely miniszter és Balogh 
államtitkár töbhizben kijelentették, 
hogy ezt a kérdést tekintik az igaz
ságügyi és kultusztárca legégetőbb 
s leggyorsabb megoldást követelő 
problémájának.

Az ügyvédjelölti gyakorlat meg
hosszabbítására vonatkozó törvény
javaslat már beterjesztetett a kép 
viselöházba. Ez az uj törvény az uj 
törvény az ügyvédjelölti gyakorlatot 
két évvel meghosszabbítja s a gya
korlat megkezdését a doktorátust 
megszerzésétől teszi függővé. Akik
nek tehát jogi vizsgái (szigorlat, 
alap-államvizsga, ügyvédi) vannak 
hátra saját érdekükben siessenek, — 
inért az uj rendszer az egész vona
lon a vizsgák anyagának meglizsse- 
reződését és eddig nem ismert szi
gorúságot és precizitást hoz majd 
magaval. E tendencia különben már 
is érezhető, mert a censorok lépten 
nyomon fokozódó követeim '-nyékét 
támasztanak a vizsgázóval szemben. 
Ne áltassa senki magát azzal, hogy 
a törvény méltányosságot fog gya
korolni, hanem fogjoii azonnal a ké
szüléshez, amelynek egyedül célra 
vezető : időt, fáradságot és költséget 
megtakarító gyors és biztos módját 
„A jogi vizsgák letétele" c. munká
ban (IV’. kiadás, negyvenedik ezer) 
találja leírva. Díjmentesen küldi dr. 
Dobó, Kolozsvár, Bolyai-u 3.

—  Gymnázlumi vagy polgár iik. ta 
nulo teljes ellátást kúpnál egy inte- 
ligens izr. családnál,

NYILTTÉR.

Tisztelt Rosenberg V rt

Megbízásából György Lajos úrtól 
elégtételt kértünk mire György La
jos ur tegnap kelt ajánlott levelé
ben értesít, hogy ő lovagias elégté
telt nem ad, a párbaj elve ellen való, 
hanem amennyiben sértve érzi ma
gát, tessék a bíróság előtt elégtételt 
keresnie.

Ezt azért közöljük Önnel hogy 
ezek szerint mi az Ö:i részéről a 
kérdéses ügyet a lovagiasság szabá
lyai szerint befejezettnek nyivánitjuk.

Teljes tisztelettel

Dr. Rejtő Alfréd 
Dr. Gáspár Sándor.
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B a k t e r i u m- me n t e s
te rm é s ze te s  ásványvíz .

Vese és hólyagbajoknál, a veserae- 
dence idült hurutjainál, hugykő- és 
fény képződésnél, a lékgutak és a 
kiválasztó szervek hurutos bántál-1 
mainai kitűnő szernek bizonyult, az 
Ovosilag ajánlva. —■ F ő l e r a k a t .  

'B ehyna Testvérek cégnél Saujhely

A szerkesztésért felelős:
A S Z E R K E S Z T Ő S É  Q.

Szerkesztő: L án czi A lad ár.

1953—911 vh. sz.

Á rverési hirdetmény.

A saujhelyi kir. jbiróság 911. V. 
901/5. sz. végzése folytán a kas
sai ipari hitelszövetkezet 192 kor. 
Ül fillér küveteléséneks járulékainak 
behajtása végett 1 9 1 1 . évi ezept. hó 
18 -án  d e. 10 és fe l órakor Sauj- 
helyben Jókai-u. 42 í z . alatt a vhaj- 
tást szenvedő lakásán elárvt rezem 
azon 1345 koronára becsült ingókat 

| melyeket a saujhelyi kir. jbság 909. 
Üli. V. 901/1. sz. vhajtást rendelő 
végzése alapján lefoglaltam s me
lyek a 911. V. 902/2. sz. vhajtási 
jkvben 1—19 t. al. vannak össze
írva u.ra.: bútorok, zongora vadász- 
fegyver stb.

Kiadótulajdonos : 
L A N D E S M A N N  M IKSA

Saujhely, 1911. szept. 4-én.
Rosner Imre. bir. vhajtó.

Ház eladás.
Sátoraljaújhelyben a Kossuth Lajos utcán két nagy 

ház továbbá a francia kert mellett egy kisebb ház, bét 
hold teljesen betelepített szőlő szántóföldek együttesen 
vagy külön-külön is olcsón és előnyös feltételek mel
lett eladók. Ügynökük dijaztatnak.

Bővebben érdeklődők a tulajdonoshoz

Feldmesszer Pinkász
sárospataki lakoshoz forduljanak.

Telefon szám 11.

JMinden óra 14 napi próbára adatik.
A szállítás csak utánvétel raelbtt 
eszközöltetik, 14 nap múlva a pénz 

kívánatra viszaküldetik.

lleltro
aranyóra

fsak
fkor.Iilill.
Senkinek sincsen már többé szük
sége arra, hogy magának valódi 
aranyórát 200 koronáért vásároljon, 
amióta az Elektro aranyórák kitűnő 
szerkezettel (Glasshűtte: rendszer) 
készíttetnek. Ezen óra fedele 3 szo
ros, meg nem változó, aranyhoz ha
sonló férnvegyülékből s ezen felül 
még egy villamos utón előállított, 
vastag valódi aranyréteggel bevont 
burkolatból áll, minélfogva annak 
tartósságáért kezességet vállalunk, 
Az Elektro aranyórát senkisetn kü
lönböztetheti meg egy igazi arany
órától. Az óra pontosságáért 5 évi 

írásbeli jótállást adunk.

A ra csak 9 kor. 75 flll.

OI.LA.

“ •will*
<l«n jobb pi 
perekereske-
désben, v,l». 
raint szaküt. 

letekben.

OLLA
g u m ra i 
s z a k o r 
v o so k  

á lta l  
m ag- 

▼izs • 
g á lv a  

á s  le g 
jo b b 

n a k  m i
n ő  Mit v e  

▼an. 
K e i év i 

jó tá l lá s

Követelje azonban, hogy szállítója önnek 
csak OLLA-t adjon és ne engedjen me
gának csekélyebb értékű Bilány utánzatot 
m int ,é p  oly jd t“ feldicsérni. Az olárusitJ 
helyek k im utatását, árjegyzéket ingyeu 
küld az „O lla“ hygien gummigyár Wien, 
II 911 l ’raterstrasse 57. Kredeti mintegyüj- 

tem ények 12 drb. 5 korona.

Ehhez illő aranjdublé, lánc a tar
tósságért 5 évi jótállással, csak 3 
kor. 7 5  fil lé r . Egyedüli darusítás 

utánvétel mellett

Kapható Sátoraljaújhelyben Wlddtr 

és R elchard gyógyszertárában óa

BÜHLER A.-nál WIEN 11/912.
A frik an e rg asse .

H rabéczy Kálmán ilrogueriájában.

Van szerencsénk a n. érdemű vevő közönséget tisztelettel értesíteni, hogy az 
idei szezonra üzletünkbe legújabb divatu

női felöltők, kész férfi és gyermek ruhák megérkeztek, 
úgyszintén angol és belföldi gyapjú szövetek dús válasz
tékban kaphatók. Mérték utáni m e g r e n d e l é s e k e t
olcsó árban készítünk.

Szolid ár, pontos kiszolgálás mellett kérjük a n. érd. közönség b. pártfogását

KLEIN és TOMKA.Sátoraljaújhely, Fő-tér. Tisztelettel

= =  M E G N Y ÍL T  = =

FÖLDES FERENCZ
— =  CIPÓ KÜLÖNLEGESSÉGEK ÁRUHÁZA =
—  =  A KOSSUTH-SZOBORRAL SZEMBEN.

Landetmanu Miksa éa T an a  könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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