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a hecc. Tisza István, aki mint a 
jó handlé, mindenre vállalkozik, 
most arra adja a fejét, hogy le
törje erőszakkal is a nemzet vi
tális érdekeiért, a népjogokért 
folytatott küzdelmet. Személyes 
hivei köpik is már a markukat, 
hogy ők mindenre készek. Vérü
ket és életüket is feláldozzák a 
nemzet mentőjéért, Eogadkoznak, 
hogy olyat müveinek, amilyet még 
nem látott vén Európa s olyan 
történik a magyar képviselőház
ban, amire nincs példa a parla
mentek annaleseiben.

Tehát ez a többég, amelyet a 
legcédabb módon, Európa üsz- 
szes művelt államainak elitélő 
megvetése mellett kergettek össze 
csendőrszuronnyal, borral, pálin
kával és hivatali presszióval, kész 
a nemzeti ellentállást megtörni, 
kész akár ököllel is a közös had 
sereg számára a száz milliókat 
kikényszeríteni. Ez a többség, 
mely a magyar érdekeket minden 
pillanatban sutba dobni kész, nem 
hive a népjogok teljes mérvű ki- 
terjesztésének, ennek nem kell az 
általános, egyenlő és titkos vá
lasztójog. Persze, hogy nem kell. 
Nem kell sem a grófoknak, sem 
a zsentriknek, sem a nagytőké 
seknek, sem az agrár olygarhák- 
nak, sem az uszályhordozóiknak, 
mert ezzel letűnik az uralmuk és 
Tisza Pista nem lesz az egyedüli 
hangadó a magyar politikában. 
/Akkor nem az történik majd, amit 
a nemzeti kaszinóban kifőznek, 
hanem amit a nép akar. Akkor 
megjavulna az országban a gaz
dasági állapot, mert megjöhetne az 
önálló bank és önálló vámterület, 
gyáripari fejlődésünknek egyedüli 
lehetősége, mizerábilis küzegész- 
ségügyi bajainkra is akadna or
vosszer, közegészségügyünk is 
jobbá fejlődhetne, ázsiai közigaz
gatásunk is megjavulna, mert nem 
nyelne el mindent, a sok-sok száz 
milliót évenkint a katonai moloch.

Mindez a javulás, fejlődés nem 
kell Tisza Istvánnak és társainak, 
mert ezzel őket is elsöpörné a 
politikai élet színteréről. így tehát 
kézzel-lábbal, erőszakkal, ököllel 
kell feltartóztatni a világosságot. 
U szerintük csak addig állhat 
az orsrág mig, a mindenre kap
ható és teljesen elproletárizálódott 
értelmi középosztály, (értsd zsentri) 
és a semmivel sem törődő mág- 
násság kezében van az ország 
gyeplője. Útját akarják állni a 
mostani erőszakkal a közelgő de
mokráciának.

Csakhogy azt hisszük, rosszul 
számolt most is Tisza István, mint 
már nem is egyszer. A bejelen
tett erőszak keresztülvitele éppen 
úgy csődöt mondhat, mint annak 
idején a november 18-iki puccs. 
Most is közeledik ez a veszedel
mes dátum. Lehet, hogy akkorra 
rájön a mindenre kész többség 
vezérével együtt, hogy fejjel men
tek neki a falnak. Azt csak nem 
tagadhatják, hogy a népben gyö
kerük nincs. Semmi olyat nem 
képviselnek, ami az ország javára 
szolgálna, mindig csak azt akar
ják, ami bennünket az előhaladás- 
ban, a fejlődésben meggátol. Ve
szedelmes játékot űznek ezek az 
urak. De ez e játék csak rájuk 
lehet veszedelmes, mert ha egy
szer a nép türelme megszakad, 
akkor szélvészként söpri el őket 
s összetöri őket pozdorjaként s 
irmagjuk sem marad.

Elég sajnálatos dolog, a ma
gyar történelem fekete lapjai gyá 
szosan bizonyítják, hogy majd 
mindég törzsökös magyar embe
rek voltak azok, akik a nemzet, 
a nép ellen törtek. Hitvány és al
jas, kicsinyes és megvetendő ér
dekekért készek feláldozni az or
szág hatalmas érdekeit. Úgy lát
szik minden korszak, minden szá 
zadnak kerülköznek ilyen gaz 
magyarjai. A  vigasztaló csupán 
egy. Eleddig nem tudtak az elve
temült országrontók soha olyan 
sebet ütni a nemzet testén, amely 
be nem forradt volna. Ezt a 
mostani erőlködést is majd csak 
kibírjuk. Sőt megjósolhatjuk, hogy 
éppen ez az erőszakos lépés lesz 
az, mely ebben az országban a 
társadalmi, gazdasági és kulturá
lis változást sielteti.

A világítás időtartama alkonyaltó 
virradatig tart azon megjegyzés
sel, hogy holdvilágos estéken a 
világítás alkonyaitól a hold feljö
veteléig, illetve csak a hold le
nyugvása után veszi kezdetét, 8 
minden év május 15-től augusztus
15- ig terjedő 3 hőnapon át csak 
az ivlámpák és a város által kije
lölendő 150 izzólámpa lesz felgyúj
tandó stb.
Kétség sem férhet hozzá, hogy a 

város holdvilágos esték alatt 
olyan estéket ért, amikor tiszta 
az égbolt és a hold teljes nagy
ságában terjeszt világosságot, ámde 
a meghatározás olyannyira zavaros, 
hogy a villanygyár kénye kedve 
szerint magyarázhatja. Es könnyen 
előfordulhat, — ha a vilanygyár a 
szavakon akarna nyargalni — hogy

valahányszor holdvilág lát
ható az égen, a villanygyár 
megtagadja a szerződésre 
való hivatkozással a város 
világítását.

Zavaros a világítási idő meghatá
rozása is. Mert úgy az alkonyatra, mint 
a virradatra vonatkozólag különbö
zők a felfogások. Egyesek szerint 
ma már 4 órakor alkonyodik, mig 
mások szerint — például a villany
gyár szerint is — csak fél 6 órakor 
kezd alkony odni. Világos tehát mind
ezekből, hogy a villanytársulat csak 
akkor tartozik világítani, amikor neki 
etszik és — hacsak nem borús az 

é 15 bolt — nem is kényszerithetjük 
a világításra.

De más tekintetben is hibás a kép
viselőtestület. A villanygyár igazga
tója ez év márciusában hajlandóságot 
mutatott arra, hogy megjavítja a 
közvilágítást bizonyos — elég cse
kély —• ellenszolgáltatás fejében. 
Beadványnyal fordult a képviselő
testülethez, melyben a következőket 
ajánlta :

A társulat a jelenlegi 284 darab 
ló gyertyafény erejű izzólámpát 
hajlandó ez év április 15-ig 50 
gyertyefény erejű Wolfrara-lára- 
pákkal kicserélni s ezentúl állan
dóan ezeket alkalmazni, évi 1200 
korona általány összegért. (Euy- 
nyivel fizetnénk ezután többet az 
izzólámpákért) A 12 ivlárapa he
lyett pedig hajlandó a társulat
16- ot felállítani, ha ezekből 8-at a 
város örök árban 1700 koronáért 
megvesz. (Ez a vétel volna a több 
ivlámpa világításának ellenszolgál
tatása.
Ezt az iuditványt március 30-án 

tárgyalta a képviselőtestület, és elv
ben hozzájárult nz indítványhoz és 
Xémethy Bertalan képviselőtestületi 
tag indítványára a következő hatá
rozatot hozta;

A képviselőtestület kiküld egy a 
dolgármosterbfil, rendőrkapitányból 
és a városi mérnökből álló bizott
ságot s felhatalmazza ezt, hogy ön
magát idegen szakértőkkel és a 
társulat szakértőivel kiegészítve.

A  V I L L A N Y
A város közvilágításának ta rtha ta tlan  volta miatt 
állandóan tám adják a villanygyár vezetőségét. 
Pedig nemcsak a gyár vezetőségében, hanem 
a képviselőtestületben is rejlik a hibája annak, 

hogy a közvilágítás nem javult.

Hosszú idő óta állandóan támad
ják a villanygyárt a képviselőtestü
letben és a helyi sajtóban, amiért 
rossz a küzvilágitás. Mi magunk is 
nem egyszer tettük szóvá azokat az 
anomáliákat, amelyek a közvilágítás 
terén régóta fenállanak és cseppet 
sem kíméltük panaszaink során a 
villanygyár vezetőségét. De mert 
minden lapnak — amely a köz ér
dekét kívánja szolgálni — első sor- 
bau a tárgyilagosságot kell szem 
előtt tartania, nem szabad elzárkózni 
egyetlen fél igazainak a raegállapi 
tásától sem.

Ez az indok vezet minket arra, 
hogy ezúttal ne a villanygyár ellen 
vonultassunk fel minden érvet, ha
nem — a pártatlan tárgyilagosság 
szemüvegén bírálva a küzvilágitás 
tarthatatlanságát — elmondjuk azokat 
az adatokat is, amelyek a másik 
szerződő f é l : a város rovására esnek

Mert kétségtelen dolog — és eb
ben nem igen találhatunk ellenKező 
véleményre, — hogy a város közvilá
gítása a legborzasztóbb állnpotban 
van ugyannyira, hogy e tekintetben 
messze mögötte maradunk a várme
gye majd miudtiu járási székhelyé
nek. Nagyraihály, Szerencs, Tokaj, 
sőt ma már Sztropkó közvilágítása 
is valósággal pazarnak mondható az 

I i i D u n U

Újhelyihez mérten. Kétségtelen do. 
lóg az is, hogy ebben hibás a vil
lanygyár vezetősége is, mert már a 
gyár építése alkalmával oly hibák 
történtek, melyek eddig lehetetlenné 
telték a megfelelő áramszolgáltatást.

Azonbau minden hibát nem sza
bad a villanygyár nyakába sózni, 
mert bizony történtek a város részé 
ről is — különösen a pótszerződés 
megkötése alkalmából — olyan mu
lasztások, melyek ma már bizony 
helyrehozhatatlanok és amelyek — 
ha azokat a villanygyár vezetősége 
ki akarná használni — még tarthatat
lanabbá tennék a helyzetet.

De menjünk sorjában. Az első ál
landó kifogás az, hogy a villanygyár 
nem tartja be a szerződési feltétele
ket és nagyon gyakran — a hold
világra való hivatkozással — sötétek 
maradnak az utcák, llát hogy ezek 
az esetek előfordulnak, abban egy
általán nem a villanygyár a hibás, 
hanem a város képviselőtestülete, 
amely a villanygyárral kötött pót
szerződésében módot adott arra, hogy 
akkor világítson a gyár, amikor neki 
tetszik. A pótszerződés első szakasza 
ugyanis a következőkép hangzik :

1) az utcák és terek kivilágítá
sára szükséges 260 drb. 16 gyer
tyafényéi izzó és 12 drb. 1000 
gyertyafényéi ívlámpa fog szolgálni.

n i n i  H z á n i a  4- o l d a l ,
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tegye tüzetes tanulmány tágyává 
a villanyiársulat szerződését, vím* 
gálja meg az ívlárapákat, izzólám
pákat, vezetéket, áramfeszültséget 
stb., szóval az egész villany világi* 
tá>t s tanulmányairól aztán tegyen 
30 nap alatt veteményes jelentést 
a közgyűlésnek.
Ez március 30án történt és azóta 

eltelt már több mint 7 hónap, de a 
bizottság még csak össze sem ült 
tanácskozásra. A villanygyár pedig 
várja a bizottság munkáját és a 
végleges határozat meghozataláig 
nem akarja a jelenlegi rossz körté
ket kicserélni, nehogy kétszeres költ
séggel járjon az az indítvány elfo
gadása esetén.

Lehet e hát ilyen körülmények 
között egyedül a villanytársulatot 
okolni azért, mert a közvilágítás 
botrányosan rossz? Szerintünk nem. 
Mert ha hibás is bizonyos tekintet
ben a villanygyár, sokkalta hibásabb 
a képviselőtestület, amiért kétértelmű 
szerződésekkel lehetővé tette, hogy 
a gyár akkor világítson amikor neki 
tetszik és mert hónapokig heverteti 
— jogerős határozata dacára a — vil
lanygyár igazgatójának a közvilágí
tás megjavítását célzó indítványát 

Ne csak szónokoljanak tehát a 
képviselőtestületben, hanem tegye
nek is valamit, ami lehetővé teszi 
majd a jelenlegi tarthatatlan helyzet 
megjavítását. Es első sorban gondos
kodjanak a szerződés oly formában 
való módosításáról, mely kellő ga
ranciát nyújt a szükséghez mért 
rendes közvilágításra.

Ujlflj Ifit
Hogyan lehetne kiküszöbölni 
a meglevő hibákat és egészsé
gesebb fejlődést biztosítani a 

Sacnak? •—

Alig néhány éve, hogy megalakult 
varosunkban a „Satoraljauj helyi Ath- 
letikai Club44. Városszerte mindenfelé 
a legnagyobb örömmel fogadlak ezt 
az alakulást, amely hivatva volt a 
fiatalságot kiragadni abból a tunya 
tétlenségből, amelyben addig éltek 
és egészséges, a szervezetre hasznos 
sportéletre szoktatni őket. Aiude 
amiiy nagy nekibuzdulással fogtak 
hozza az egyesület megalakításához, 
ép oly rohamosan kezdenek elkedvet
lenedni az egyesülettől néhány hó* 
napja. Hogy mi ennek az okvet- 
lenedésnek az oka efelől sok min
denféle hír kering a varosban, de 
hogy mikép lehelne gatal vetni az 
egyesület sstrlezüilésének, arról na
gyon kevesen beszélnek.

Legutóbb a Kassán megje
lenő „Ebzakkerületi Sport Újság14 
foglalkozik az újhelyi sport egylet 
mai állapotával egy hosszabb cikk 
keretében. A cikket Karsa Sándor 
irta és figyelemreméltó érveléssel 
jelöli meg azt azt utat, amelyen ha
ladva friss vért lehetne önteni a 
már-már teljes tétlenségben szenvedő 
egyesületbe. Az érdekes cikket — 
nehogy elkerülje az intéző körök 
figyelmét — a következőkben szó 
szerint közöljük :

Midőn 1 armadfél évvel ezelőtt a 
s&ujhelyi atlétikai club megalakítá
sának lehetősége forgott kockán, né- 
hányán, kik a sport iraut szeretettel, 
lelkesedéssel viseltettek, tömörültek 
és minden külső anyagi támogatás 
nélkül megvetették alapjai asaujhelyi 
atlétikai cubnak. Ez időtől kezdve 

ftzegyehület footballszakosztályameg.

szakítás nélkül majd oegyobb, majd 
kisebb eredményeket elérve, funkcio
nált mind-máig, mikor is asaujhelyi 
atlétikai club ezen tényleg működő 
csoportja a körülmények kényszerítő 
hatasa következtében összes őszi 
bajnoki mérkőzéseit lemondva, stag
nálni kénytelen.

Ezen anomális helyzet előidézői 
olyan körülmények voltak, melyek 
feltétlenül kihívják a kritikát, s me
lyeket elhallgatni nem lehet és nem 
szabad annak, ki állandó figyemmel 
kiséri a sporteseményeket, a sport 
nagyarányú fejlődését.

Megjegyzem, hogy engem semmi
nemű animozitás a footballszakosz- 
tály vezetői iránt nem vezet s nem 
vezethet. Méltányolom a saujhelyi 
atl. club érdekében kifejtett tevé
kenységüket, de politikájukat nem 
hely eslem, sőt egyenesen azt tartom, 
a footbaliszakosztály vezetősége po 
litikájának eredménye, hogy Ujhely 
sportélete jó időre meg van bénítva.

Az első és legfontosabb oka ennek 
a szerencsétlen helyzetnek és sajná
latos stagnálásnak, hogy a club nem 
képes a bajnoki mérkőzésekkel járó 
anyagi terheket és egyéb kötelezett
ségeket raegterheltetés nélkül vi
selni, a mérkőzések lebonyolítására 
és szabály ok szerint való elintézé
sére pedig jelenleg sem alkalmas 
mód, sem eszköz nem áll a club 
rendelkezésére.

A sátoraljaújhelyi atlétikai c'ub 
— mint jeleztem — minden külső 
anyagi támogatás nélkül alakult; 
tehát kizárólag magára vau utalva. 
A klub legfőbb, sőt egész jövedelme 
a tagdijakból befolyó circa 1203—1400 
kor., melyből az 1911/1912. évben 
800—1000 kor. lett a teooifl s a 
hátralévő néhány száz korona a foot* 
ball és alhletika (?) céljaira előirá 
nyozva.

A football céljaira szánt ez igazán! 
csekély összeg dacára is keresztülvi
hető lett volna az 1911/11 évi baj
noki mérkőzések lebonyolítása egy' 
kis előrelátással és körültekintéssel.

Felteszem, hogy a nyár folyamán 
pesti csapatokkal több Ízben tartott 
mérkőzések fedezték az ezzel járó 
kiadásokat. Azonban felesleges volt 
és sok rendkívüli kiadást okozott, 
ugyancsak több alkalommal idegen, 
újhelyi csapatban, hozzászámítva 
éhez a túlhajtott bankettezéseket, 
amik szerintem közvetlen előidézői 
voltak a most kétségtelenül beállott 
deficitnek. Ezeknek az igazán feles
legesköltségeknek elkerülésével nagy 
részt fedezhetők lettek volna az 
1911|12 évi bajnoki mérkőzésekkel 
járó kiadások.

Egy alkalommal egy pesti sport
lápban, — ha jól emlékszem a Sport
világban — éles támadás jelent meg 
B. C aláírással a vidól i sport-egy le
tek s különösen a sátoraljaújhelyi 
athletikai club ellen pesti játékosok
nak csapataikban való szerepeltetése 
miatt. Annak idején erre válaszol 
tűm s mig egyrészről visszautasítot
tam e cikk egyoldalú és merev tá 
madásuit, másrészt magam is állást 
foglaltam sikeres eredmények eléré
sének ilyen módja e llen ! mert az 
elért eredmények úgyis csak illuso- 
riusak, másrészt pedig sok kiadást 
okoznak az úgy sem igen tehetős 
vidéki egyesületeknek. Es tényleg! 
Akkor körvonalozott álláspontom he
lyességet e most beállott deficit két 
ségtelenül igazolja.

De más irányban is merültek fel 
hibák és hiányok, melyek nemcsak 
a mi labdarugó sportunknak, do a 
sátoraljaújhelyi athletikai cubnak 
mint egyletnek és a városnak is 
mérhetetlen kárára vannak

Eltekintve attól, hogy a csapatok 
nélkülözik a szakszerű vezetést s az 
okos, józan trainingmódssert, egyes 
játékosok fegyelmezetlenek, s a kü 
zönség egy részének, igaz ugyan, 
hogy aránytalanul kis részének a vi
selkedése idegen csapatokká1, a mér
kőzést vezető bírókkal szemben in- 
dolens és kihívó. Ezeknek elkerülé
s é r e  csak egy mód van: egyrészt 
a legszigorúbb fegyelem megterem
je ,m á sr é sz t  Pedig azou egyének

kizárása, kik helyi sovinizmusukat 
nem képesek a józan ész és a nagyon 
is megkövetelhető illemszabályaival 
összhangba hozni.

A téli hónapokra az újhelyi gim
názium humánus gondolkozásu direk
tora club rendelkezésére bocsátotta 
a gimnázium tornacsarnokát A nyi
tott, szabad pályán lévő atletizálásra 
azonban sajnos, jóidéig gondolnunk 
lehet. Eltekintve attól, hogy a club sem 
nem rendelkezik a szükséges torna
szerekkel, sem pedig azoknak beszer
zése jelenleg nem áll módjában, ad
dig a modern atlétika igényelte mag
felelő pálya sem áll rendelkezésére, 
sőt e tekintetben annyira vagyunk, 
hogy a város három középiskolájának 
rendelkezésére, — hol a tanulói lét
szám az 500-at jóval túlhaladja — 
nem tudott még nyitott sportpályát 
sem bocsátani.

Ezek a sportmizériák sarkaltak, 
kényszeritettek arra, hogy habozás 
nélkül feltárjam Ujhely minden te
kintetben és minden irányban hát- 
rarnardt sportéletét.

Felsőmagyarország városai a sport 
tekintetében hatalmas fejlődésnek 
indultak, ezen városok között Ujhely- 
nek nem szabad elmaradni!

11a pedig azt akarjuk, hogy Uj
hely is lépést tartson a többi váiosok 
rohamosan fejlődő sportéletével, ak
kor tgy percig sem szabad t tlenül 
enni, egy pillanatra sem szabad 
megállt.ni!

Fontos és halaszthatatlan kérdések 
és teendők : a footbaliszakosztály 
elnöki szókének betöltetése, a pálya 
körülkerítése, az 1911,12 évi tavaszi 
bajnoki mérkőzések lejátszására vo
natkozó módozatok megállapítása.

A mód erre önként kínálkozik, a 
jelenlegi igen értékes vezetőségnek 
politikáját megváltoztatva, Ujhely 
közönségét a sport szeretete és meg
értése felé terelni.

a g y e r m e k é t .

Néhány éve alig akad esküdt
szék! tárgyalás az újhelyi törvény
széken és ha akad is, egy-két 
ügynél több nem jut egy ciklusra. 
Az ez idei őszi ciklusra is csupán 
egy ügy kerül tárgyalásra. Pit>a 
Janosné cseleji napszámosnő iil 
majd a vádlottak padjára ember 
üléssel vádolva azéit, mert férje 
távollétében született gyermekét 
megölte és a kertben elásta.

Gyakori eset az ilyen a mi vi
dékünkön, A lérj kimegy Ameri
kába, az asszony vérétől hajtva 
bűnös szerelmi viszonyt kezd va
lamelyik falusi legénnyel és ami
kor a titkos szerelemnek gyümöl
cse akad, a bűnös asszony úgy 
akar menekülni a falu népe előtt 
a szégyentől, hogy titkos szerel
mének magzatját elteszi láb alól

Es bár majd minden esetben 
napfényre került a bűn és az igaz
ság sújtó keze kérlelhetetlenül csap 
le a minden emberi érzésből ki
vetkőzött anyára, — mégis gyak
ran fordulnak elő ilyen esetek, 
mert — a falusiak felfogása sze
rint — a titkolt szerelem csak 
akkor bűn, ha annak gyümölcse 
is érik. De rögvest megszűnik 
bűn lenni, ha a titkos szerelem 
magzatját eltüntetik a (öld színé
ről.

Súlyos társadalmi hiba ez, ami
nek még nem igen tudtak eddig 
gátat vetni. A börtön nem félem 
üti meg a tótokat. Társadalmi

úton kellene ezek ellen a szomorú 
bűnök ellen védekezni.

A vád.
A sátoraljaújhelyi kir. ügyészség 

vádirata szerint a vád a következő:
Pipa Jánosné 1911 évi május 

hó 18-án egy fiú gyermeket szült 
és nehogy férje és a lakosság er
ről tudomást szerezzenek elhatá
rozta a szülés után, hogy gyer
mekét elpusztítja. Ezt az elhatá
rozást rövid idő múlva végrehaj
totta akként, hogy a gyermek 
nyakát kezével összeszoritotta s 
igy tartotta azt mindaddig mig a 
gyermek meg nem fulladt. Ekkor 
egy kendőbe burkolva az ágyban 
a párnák közé helyezte s hogy 
gyanúra okot ne szolgáltasson, 
kiment az udvarára majd kertjébe 
s ott foglalatoskodott. Éjjel 10 
óra körül a gyermeket magához 
vette, elvitte a község mellett fo
lyó lleltnecz patakhoz s ott a 
földbe elásta, hol később a csend
őröknek a helyet kimutatva on
nan a hullát kiásta.

A bíróság.
A sátoraljaújhelyi kir. törvényszék 

f. hó 20-ára tűzte ki ebben az ügy
ben a tárgyalást. A büntető tanács 
elnöke; Főni szék Béla kúriai biró 
kir. törvényszéki elnök, szavazóbirák 
Görembey Balázs és Lábas Béla tör
vényszéki bírák lesznek. A közvádat 
Olchváry Dezső kir. ügyész fogja 
képviseli), mig a védelmet dr. Búza 
Béla látja majd el.

A tárgyalásra tanukként Polyacsko 
Mihály, Hala(>us Amdrásné, Spimyák 
Andrásáé és Pipa Mihály cseleji la
kosok vannak beidézve, bírósági 
szakértőkként pedig dr Löcherer Lü- 
rincz vmegyei főorvos és dr. Metsz 
Bertalan kórházi alorvos fognak sze
repelni.

Az esküdtek.
Az esküdszéki ciklusra már kiso

rolták az esküdteket is. Ezek név
sora a következő:

Heidinger István uradalmi tiszt
tartó Butka. Uoustanlíiu Géza bir
tokos TolCsva, Borsay Miklós birto
kos Mád, Szöllősi Arthur bankigaz
gató Saujhely, Bartizek László fény
képész Saujhely, Ardai Barna föld- 
mivesSárospatak, Szent IvanyiLászló 
birtokos Málcza, Tsanyi József bir
tokos Tarczal, Horváth Pál birtokos 
Saujhely, 1 lésházy Endre lapszer
kesztő Saujhely, Lipóczy Norbert 
birtokos Tallya, Kácz Lajos főiskolai 
tanár Sárospatak, Horváth József ifj. 
birtokos Saujhely Bokor József üveg
kereskedő Saujhely, Dr. Csaplaky 
Lipót ügyvéd Saujhely, Tarczal Já
nos építőmester Sárospatak. Bauer 
Antal hentes Saujhely, Szilvassy 
Gyula birtokos Saujhely, Terónyi 
Henrik borkereskedő Tállya, Róth 
Adolf gőzmalom tulajdonos Bodrog- 
szerdaiiely, Kesső Géza dr. ügyvéd 
Szerencs, Képes Gyula ny. tvszéki 
Saujhely, Fáid Andor dr. ügyvéd 
Tőketerebes, Eiszelt Vinczegazdatiszt 
Kiese, Kőcse István tanár Sárospatak, 
Bilanovits István kereskedő Saujhely, 
Domokos Imre építész Saujhely, Da- 
vidovics Adolf birtokos Saujhely, 
Schneider Károly birtokos Mád, Hi
deg József cséplőgép tulajdonos 
Budrogkeresztur.

H Í R E K .

— Halálozás. Dr. Le no rcreies Mihály 
volt nagymihályi ügyvéd f. hó 2-án 
hosszas szenvedés után Pozsonyban 
elhunyt. Temetése f. hó 5-ón volt 
Pozsonyban.

— Az alszámvevöi állás f. hó 13-án
kerül betöltésre s bár a pályázat 
határideje még le sem telt, eddig is 
többen adták be pályázati kérvé
nyüket az alispánhoz. Pályáznak az 
állásra Zóldy Nándor ipartestületi 
titkár, Spitz Izsó városi írnok, Zom- 
bory A. József munkásbiztositó pénz 
tári számtiszt, Kroner Ede villany
gyári pénzkezelő és KUma Auta^
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ujszoraotori segédjepyzö. Ez a névsor 
azonban még a pályázat lejártáig 
előreláthatólag szaporodni fog ós 
igy az alszáiuvevői állás betöltésénél 
erős küzdelemre van kilátás.

— Szabad Líceum Az idei szabad 
líceum előadásokat f. hó 12-én kezd 
jük meg és mindenkor vasárnap d 
u. ö órakor tartjuk a főgimnázium 
fizikai előadó termében. Mint tavaly, 
úgy ezen iskolai évben is két elő
adási sorozatot tartunk. Az elsőt a 
jövő vasárnaptól dec. 17-ikéig. Tár
gyuk az irodalom, a történelem, n 
természetrajz, fizika, egészségtan és 
filozófia köréből valók. E ciklusban 
előadnak: Cbudovszky Móric kórházi 
igazgató főorvos, Dr. Jámbor György, 
Jolbey Miklós, Rózsa István, Dr. 
Starman Béla és Szalay József ta
nárok. Az egyes előadások címeit és 
előadóit a helyi lapokban ós néhány 
üzlet kirakatában fogjuk időről-időre 
közölni. A vetítéses előadásokoz a 
képeket az Uránia Magyar Tudomá
nyos egyesülettől kölcsönözzük s ezen 
kiadásaink fedtzésére 20 fill. belépő 
dijat szedünk, A második előadási 
sorozatot annak idején hozzuk az 
érdeklődők tudomására, kiknek fi
gyelmébe ajánljuk ez előadások Iá- 
látogatását. A z igazgatóság

— Hurcolkodás a városházán. Az
adóügyosztály helyisége már régóta 
szűknek bizonyult és ezért a kép
viselőtestület elhatározta, hogy a 
fogyasztási adó irodát és a számve
vőséget kitelepíti e rendőrségi épii 
létből. A hurcolkodás ma ment végbe 
és igy ezután a fogyasztási adó iroda 
és a számvevőség a rendőséggel 
szemben levő dombon épült házban 
található.

— Vasárok áthelyezése. A kassai 
kereskedelmi és iparkamara értesilii 
az érdekelteket, hogy a kereskede
lemügyi miniszter megengedte, tűi 
kép Kiralyhelmec községben a folyó 
évi október hó (J-ére esett, de elma
radt országos állatvásrr helyébe fo
lyó évi november 9 én pótáliatvásár; 
Sztropkó községben a folyó évre 
esett, de elmaradt több országos ál
lat és kirakó vásár helyett folyó évi 
november hó 14-én országos vásár 
tartassák meg.

— Megvert felirónö. Ember Emma 
felirónő volt a „Club" kávéházban. 
Tegnap el akarta hagyni helyét és 
ezért leszáraoltj a kávéház tulajdo
nosával. Leszámolás közben odaér
kezett Niedermann Hugó közvetítő 
ügynök és el akarta venni — 60 
korona tartozása fejében — a leány
tól azt a 20 koronát, amelyet az 
épen akkor kapott gazdájától. A 
leány nem akarta odaadni a pénzt 
és ezért Niedermann kiszakította ke
zéből a ridiküljét, kivette füléből 
függőjét és agyba főbe verte a véd
telen felirónőt. Ember Emma most 
zsarolás miatt feljelentést tett a 
harcias ügynök ellen a rendőrségen.

— Gyilkosság. Egy szörnyű rém
tett tartja izgalomban Varannó vi
dékét, melynek esete a következő: 
ignát György agyagospataki lakos 
szép lény ára szemet vetett Gárbis 
János ottani legény, ki több Ízben 
már összeütközésbe került a büntető 
oodexxel. Az apa nem akarta ezt 
tűrni és figyelmeztette a legényt, 
hagyjon fel leánya udvarlásává', mert 
a házasságba úgy sem adja bele
egyezését. Az elutasítás rendkívül 
elkeserítette Gárbist és ezért bosszút 
akart állani szerencséje megrontójan, 
azért koreste az alkalmat, hogy 
négyszemközt találkozhassanak. Nem ( 
kellett sokáig várakoznia, mert a 
véletlen már másnapon segítőtársul 
szegődött hozzája, amennyiben Ignát 
későn este egyedül ment a faluba 
egy lakodalmi házhoz. Az utón szem

bejött vele Gárbis s amint találkoz
tak a setéiben, egy nehéz kővel 
úgy fejen ütötte, hogy elszédült, 
azután az utszéli sáncba cipelte és 
ott agyonütötte. Izgatottan elment a 
lakada'omba és ott elmondta egy 
legénynek, hogy Ignátot fejen ütötte, 
azt azonban hogy megölte, elhall
gatta. A halálhír elterjedése után az 
illető legény azonnal jelentkezett és 
elmondta Gárbis önvallomását, mire 
a csendőrök letartóztatták, de akkor 
már tudtára ébredett szörnyű tetté
nek és álhatatosan tagad mindent. 
A boncolás megtörtént és miután az 
emberölés ténye megállapítást nyert, 
a csendőrök Gárbist összebilincselve 
a sátoraljaújhelyi kir. ügyészséghez 
kisérték.

— Burgk báró kárpótol. Múlt heti 
számunkban jelentettük Burgk Miksa 
báró ártatlanságának hivatalos meg
állapítását. Szojka erdésznek vadá
szat közben történt tueglövetése miatt 
lefolytatott vizsgálat semmi olyan 
körülményt nem derített ki, melyből 
kifolyólag a bárót szándékosság vagy 
gondatlanság Urhelué, és ennek kö
vetkezteben a kir. ügyészség a nyo- 
mozatot megszüntette. Most, hogy a 
Szászországban lakó Burgk báró. vé
dője dr. Moskovits Ervin utján kéz
hez vette a végzést, ártatlansága 
dacára — mivel az erdész az ő tár
saságában halt el, — fejedelmi mó
don gondoskodott a bátramaradt csa
ládról és 40.000 koronát küldött az 
özvegynek.

— Elveszett f. hó 4-én a Kazinczy 
Rákóczy-, vagy Fő-utcákon egy 
sodrott fanatusarga arany' női nyak 
lánc, melyen 6 szögletü kettős fedelű 
arany medalion függött. A medalion 
küllapján 2 brilliáns kő, belül két 
gyermek és egy női arckép volt. A 
becsületes megtaláló adja át Feuer* 
eisen Géza központi kávéházi főpin
cérnek, vagy a rendőrségnek.

— A rokon. Oláh András villany
gyári gépészhez f. hó 4 .én beállított 
egy 30—32 év körüli ember és Oláh 
Jánosnak mutatkozott be. E őadta, 
hogy ő rokona Oláh Andrásnak és 
most jön Amerikából. Miután nagyon 
jól ösmerte a gépész családi viszo
nyait, ez elhitte a rokonságot és 
hazavitte családjához. János roko i 
hamar beleélte magát a rokoni életbe 
és mikor a házigazda e ment hazul
ról „kölcsönkért" Oláhuétól mint
egy 150 korona értékű ruhaneműt 
és ÖO kor. készpénzt mert — ugy- 
mond — Hatvanba kell mennie 
pénzért. Miután a rokon ígérete da
cára még mai napig som jött vissza. 
Oláh Andris feljelentést tett ellene 
a rendőrségnél

— Tűz Homonnán. Csütörtökön éjjel 
nagy tűz volt Homonnán a Kossuth 
Lajos utca és a keskeny Szép-köz 
torkolatához tartozó Svaszta és Grün 
bauiu féle házak közt gyűlt ki és 
ott oly rohamosat) terjedt a tűz, hogy 
a majdnem összeépített házsorból 5 
ház elhamvadt, a tovább terjedést 
pedig a Groszer ház kis tüzfa a aka 
dályozta meg. Fokozta nagyban a 
veszedelm t a vízhiány, mert bubái 
a tűzoltók teljes felszereléssel vonu’- 
tak ki, u vert kutakat igénybe vt nm 
nem lehetet. Nagy megerőltetés mel
lett ötnegyed órai munka után sike
rült a tűz lokalizálása. Megállapítást, 
nyert, hogy szándékos gyújtás forog 
fenn, melynek tettese egyelőre ki
deríthetetlen.

— Elfogott kivándorlási ügynökök.
Csütörtökön országos vásár volt llo 
monnán. A vásárra fővárosi detektívek 
is lejöttek, kik az ottani csendőrsóg 
gél közösen működtek. E lógták 
Markovics János cs ra royei cigányt 
ós Kobulyek Vojtek galíciai szárma
zású, topo’ovkai lakos hírhedt kiván
dorlási ügynököket a már készen

létben tartott áldozatokkal együtt, 
kik valamennyien a hatóságnak át
adatták.

— Tulerélyes községi bíró. Felső- 
kürtvélyes község bírája egy napon 
maga elé idézett több gazdát és 
amikor azok megjelentek, elküldte 
őket azon kijelentéssel, hogy nincsen 
többé szüksége reájuk. Az egyik 
gazda, Csurilla Mihály, nem akart 
távozni de követelte, hogy mondja 
meg a beidézés okát. Az erélyes 
bíró nem akart ennek eleget tenni, 
ellenben a makr.c-ikodó embert úgy 
elverte, hogy gyógyulása hosszabb 
időt vesz igénybe.

— Veszedelmes cigánynö. Egv egy
ló által vontatott bódés kocsikkal 
járja be a felvidéket két holicsi ci
gánycsalád. Az egyikhez tartozó 
Krausz Jánosnó, raffiuált módon ká
rosítja a hiszékeny üzleteket. Ugyanis 
kikémleli hogy hol talál gyermeket 
vagy asszonyt egyedül, azutan elő 
adja, hogy ő gyűjt 1894-iki veretű 
tiz is  húsz filléreseket melyekért 
két fillérrel többet fizet. így három 
ízben lépre ment neki Ilonmontián 
Üzv. Wohlberg Jererai.isné és kiön
tötte a pultra egész nikkel készletét 
mely mindig kevesebb lett s osak a 
végén fedezte fel 12 koronáig tör
tént megkárosítását. Sollman Jánosnó 
pedig figyelmesebb lett és az első 
korona ellopásán rajta kapta. A ci- 
gányasszony azonbau elillant. A ha
tóság keresi a karavánt.

— Gépkezelői tanfolyamon. A kassai
m. kir all. felső ipansko áb.ia folyó 
hó 18-án kazán- és gő/.gépkozeiői 
gyakorlatok indulnak meg, melyek
nek célja iparossegédeknek vagy mes 
tereknek alkalmat nyújtani, hogy a 
gőzkazáu és gőzgép ke elésében jár 
tasságot szerezzenek. Ezen gyakor
latokra felvétetnek kazán-és gőzgép
kezelők s fémipari stgi'dek vagy 
mesterek. A gyakorlatok folyó hó 
18*án este 7 érakor kezdődnek és heti 
ö esti órával decemb r hó 22-éig 
tartanak. A gyakorlatokon való rész
vét a kzzán es gépkezelő képesítés 
tekintetében semmiféle jogot sem
ad. Beiratkozni lehet a tanfolyam 
kezdetéig hétköznap 8 tói 12 ig és 
vasárnap 8-tól 10-ig az igazgatóság
nál, hol részletesebi) felvilágosítás is 
kapható. A jelentkezés alkalmával 
1 kor. fizetendő.

— Vigyáztalansayának áldozata Kr.g 
nyák József nagyberozsnyei lakos 
tat fuvarozott a borosnyai fűréazgyur- 
ból. A tótok régi rossz szoká a, hogy 
bármily magas lejtőről lejövet nem 
fékeznek, hanem a sz kérrúd végébe 
kapaszkodnak hogy meglassítsak a 
szekér gyorsabb gurulását. így 
cselekedet Krajnyik János is, ki vi
gyáz talanságát életével fizette, mi
vel raegbottlott és leesett, a lovak 
ósszegazolták és a terhes szekér ke 
resztülment rajta, A szerencsétlen 
ember ott a helyszínen kiszenvedelt.

— Solnes epitomester. Rad i Antal 
kitűnő népszerű vállalata, a „Magyar 
Könyvtár", sorra adja ki irodalmi 
becsű fordításokban Ibsen műveit. A 
régebben megjelent fordításokhoz 
csak nemrég járult A vadkacsa, 
most pedig a nagy norvég kö.ő egyik 
legmélyebb szirobolizmusú és meg
ragadó drámai hatású műve, a Sol
nes építőmester jelent meg a válla
ltban. A darabot Ábrányi Emil 
fordította azzal a művészi biz‘onság- 
gal és a nyelvnek azzal a minden 
árnyalatot visszaadni tudó gazdag 
hajlékonyságával, mely Ábrányinak, 
a magyar műfordítás egyik fű mes
terének sajátsága. Irodalmunknak 
nagy nyereségére szolgálnak ezek 
az Ibsen fordítások, mert a vállalat 
népszerűsége révén szétviszik a mo
dern dráma nagy reformálójának 
műveit a közönség legszélesebb kö

reibe és pedig az irodalmi szempon 
toknak mindenben'raegfelő forditA
sokban. A ' Solnes építőmester a 
Lumpéi R. (Wodianer F. ós fiai) cég 
kiadásában jelent meg, mint a Ma
gvar Könyvtár kettős füzete. Ara 
90 fillér.
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2477-911 vh. sz.

Árverési hirdetmény.

A saujhelyi kir. jbiróság 911. V. 
1049/4 sz. végzése folytán Hazai álta
lános biztositó részv. társaság 910 K 
követelésének s járulékainak behaj
tása végett 1911 évi november hö 16- 
án délután 2 és fel órakor Kassáu 
a vhajtást szenvedő lakásán elárve
rezem azon 820 koronára becsült in
gókat melyeket a bpesti VI. kér kir. 
jbság 911. Sp. IX. 1305/3 sz. vég
rehajtást rendelő végzése alapján 
a saujhelyi kir. jbiróság 911 V. 
1049,2 sz. vhajtási jkvben 1—3 t. 
alatt lefoglaltam u. ra. ökröket, ve
tőgépet szecskavágót.

Suujhely, 1911. szept. 25-én.

Rosner Imre bir. vhajtó.

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

kívánatra viszaküldetik.

fsak
H o r .ü ii l i ,
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 fénivegyülékből s ezen felül 
még egy villamos utón előállított, 
vastag valódi aranyréteggel bevont 
burkolatból áll, minélfogva annak 
tartósságáért kezességet vállalunk, 
Az Elektro aranyórát senkisem kü
lönböztetheti meg egy igazi arany
órától. Az óra pontosságáért 5 évi 

írásbeli jótállást adunk.

yíra csak 9 kor. 75 /111.
Ehhez illő aranydublé. lánc a tar 
tosságért 5 évi jótállással, csak 3 
kor. 75 fillér. Egyedüli elárusitás 

utánvétel mellett

BÜHLER A.-nál WIEN II./912
Afrikanergasse.

Ő s z i  i d é n y u j d o n s á g o k !

BARNA DEZSŐ

Ő s z i  i d é n y u j d o n s á g o k !

ezég újonnan berendezett női ruha kelme, selyem, vászon, szőnyeg és

1  Ü l i  U  1* 11  < r í i n  t  t o k  i ? n

SATORALJAUJHELBEN a pénzügyi palota épületében.



88. szám (4) F E L S Ö M A G Y A R O R S Z A G I  H Í R L A P Szerda, november 8

9 9
E L I T  1 5 “  r É N Y I E D A .

E l i s m e r t  s z é p  m e n y a s s z o n y i  f é n y k é p e k e t  c s a k  i s  „ E l i t e “  

m ű t e r e m  k é s z í t  j u t á n y o s  á r b a n .  P e t ő f i - u .  1 4 .

F. L. P. loftasios í's 
th e  S ta n d a r d  

u r a k  r é s z é r e .

FÖLDES FERENCZ
c i p ő á r u h á z á b a n

elsőrangú am erikai

czipő - különlegességek
a legdivatosabb formák

ban is ízlésesebb kivi
telben urak hölgyek és 

gyermekek részére

FŐTÉREN, a  K o s s u t h - s z o b o r r a l  
s z e m b e n .

H e lia  F a i  ő r i t  
é s  D an d i  

g y e r m e k e k  
r é s z é r e .

------ Eladó =
a Széchenyi tér 4. számú és az ezzel _ összefüggésben levő 
Andrásiy-u(cza 17. számú bérbáz, valamint a kettő között levő 
beépített belsőlég.

guninti 
szakor
vosok 
által 
meg- 

vi *■- 
gálva 

és leg
jobb

nak mi
nősítve 

| van. 
i Kei évi 
1 tállá

O L L A
fésűk és fog
kefék kapha
tók drogueri- 
ákban 8 min
den jobb pi 
perekereske- 
désben, vala
mint szak Fa- 

letekben.

Az ingatlan 32.CC0 K tlcnjös tör!csztéscs köicsörnel van 
megterhelve éá részben még 5 évig atícir.cntes.

Bővebb felvilágosítási r.jnjt: Dr. M a l á r t s i k  G y ö r g y  
ügyvéd. Sátoraljaújhely, Széchenyi-tér t. szám

Követőije azonban, hegy ezállitéja önnek 
ifsik 01.1 A-t adjon és ne engedjen m a
gának csekélyebb értékű hitvány utánzato 
mint ,ép  oly jót** feldicsérni. Az elárusító 
helyek kim utatását, árjegyzéket ingyen 
küld az ,O lla “ h jg icn  gurrm igyár Wien, 
11,011 ria tc is lra sse  f>7. Ereden mintagytlj- 

tem ények 12 drb. 5 korona.
Kar baló bátoraljtujheljbrn W:ddcr 
C8 Peichatd g) óg) szertárában és| 

Hébéczy Kálmán drogériájában.

H ir d e t é s e k  j u t á n y o s á n  

--------- f e lv é t e t n e k .  :

, ,C e r e s “ é t e l z s i r  n a g y  k in c s ,  ta g a d ó ja  e n n e k  n in c s  !
E l l e n s é g  v a g y  jó b a r á t  e g y n e k  v a l lja  i t t  m a g á t .

Legfinomabb teavaj készítése : Sárga, siroulékony „CsTes" ételzsir (.Ceres/'-kockák) és fehér („Ceres“-táblák) egyenlő arányban keverve óvatosan 
felhevités nélkül megolvasztandó. Ehhez hozzáöntendő nyers tíjfel vagy nyers tej, (" a kg. „Ceres" hez >/, liter tejfel) minekután az egész jól, 
megkavarandó, mialatt a tálát vagy a lábost gyorsabb kihűlés végett hideg vízbe állítjuk mindaddig,mig a zsir megfagy. A tej víztartalma igy 
teljesen kiválik, míg a „Cere»“ zsír s a legfinomabb teavaj izét és zamatját veszi fel és Ugyanúgy használható is Egy tojás sárgája még jelen- 
tékenyon növeli c keverék jóságát. Az ezen utasítás alapján előállított teavaj az érvénybee Iev6 törvényes határozmányok szerint csakis a iáját

háztartásban haeználható.______________
N y o m a to tt  L an d e sm an n  M iksa  é s  T á rs a  k ö n y v n y o m d á já b a n  S á to ra lja ú jh e ly .
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