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Költségvetés és véderő.
A  függetlenségi pártok ádáz 

küzdelmének, melyet a nyár eleje j 
óta soha m eg nem csappanó harci 
tűzzel vívtak a katonai javaslat 
ellen, első eredménye, hogy e ze k ! 
a káros javaslatok csaknem e g é -j 
szén leszorultak a képviselőház 
m unkaprogram m járólés a korm ány, 
am ely fennen hirdette, hogy irtó 
zik m inden kompromisszumtól, 
kényszerült törvényes kötelességé
nek eleget tenni és a költségve
tés tárgyalását megkezdetni. Csak 
két nap esik szó a véderőről, 
amelynek sorsa már az eddigi 
küzdelem által megpecsételtnek 
tekinthető, m ert annak képvisele
ténél két tűz közé került a ko r
m ány : teljesítenie kell a nemzet
nek jogos aspirációit a hadügyek  
terén  és meg kell alkotnia azt a 
törvényt, am elyért m illiónyi jo g 
iosztottak döngetik az országháza 
k a p u it: az általános, egyenlő és 
titkos választói jo g ró l szóló tö r
vényt. Ennek a két szempontnak 
kielégítése nélkül nincs és nem  
is lehet korm ány, am ely a véderő
javaslatok tengernyi vé r- és pénz
áldozatát a m agyar parlam entben  
keresztül forszírozni képes.

A k i a fegyverszünet harci csend
jéből elernyedtséget és lemondást 
akarna kiolvasni és aki ez alapon  
tuloptim ista illúziókban ringatná 
m agát, a m agyar politika i helyzet 
közel jövő  fejlődésére nézve nagy 
csalódásoknak és kiábrándulások
nak lesz áldozata. Csend és nyu
galom  kétségtelenül szükséges 
ahhoz a munkához, am ely az or
szág gazdálkodásának rendjét van 
hivatva m egállapítani. E g y  kedvező  
politika i fordulat ezt az időleges 
nyugalm at m eg is hozta és vajha 
m egvolna a belátás és m egfonto
lás azokban a felsőbb tényezőkben, 
am elyek nemzetünk sorsára befo
lyást gyakorolnak, hogy a végle
ges béke megnyugvásában és á l
dásaiban való részesedését ennek 
a sokat szenvedett országnak tö r
vényes jo g a i respektálásával, a 
demokratikus haladás felismeré
sével és őszinte biztosításával le 
hetővé is tennék.

A  liiggetlenségi pártok m egm u
tatták m inden inszinuáció és hó
napokon át való tendenciózus hi-

resztelés legm egyőzőbb cáfolatául, 
hogy előttük nincs más érdek, 
mint az ország érdeke ; kicsinyes, 
pártközi vagy személyes hatalmi 
törekvések soha egy pillanatra  
sem térite tték el attól a politiká
tól, amelynek követelésére az év
tizedes függetlenségi program úi
hoz való hűség, az évezredes al
kotmányhoz való ragaszkodás és 
a jogo kból kizárt m illiónyi magyar 
nép érdeke, boldogulása egyaránt 
utalja.

Élvezzük időlegesen a fegyver 
szünet jó tékony hatását és tető  
alá hozzuk az 1912. évi költség- 
vetést még idejében, am ikor ezer
nyi és ezernyi tiszztviselőnek és 
más állam polgárnak, a közgazda
ságnak és haladásunknak annyi 
gyökérszála fűződik ehhez a tö r
vényhez.

N agy nemzetek parlam entjeiben  
az utolsó évek szociális áram latá
nak hatása alatt n legkeményebb  
kritikák súlya a la tt veszik fonto
lóra az állam háztartás m egalapozá 
sának m ódját és m inden kiadást 
szükségessége és célszerűsége 
alapján, m inden bevételt elodáz- 
hatatlansága és lehetősége alap
ján tisztáznak és vitatnak meg. 
—  A  beállo tt nyugalmas idő ami 
költségvetésünknek is ilyen néző
pontokból való kritiká ját teszi le 
hetővé és az eddig elhangzott 
beszédek tanúságot tesznek arról, 
hogy feladataink súlyának és íe- 
lelősségteljességének felismerésé
ben nem maradunk a külföld mö
gött. Kétségtelen, hogy az á lta 
lános, egyenlő és titkos választói 
jo g  megalkotása ez irányban is 
egy egészségesebb vérfelpezsdü- 
lést fog eredményezni és szóhoz 
fognak ju tn i olyan követelések is, 
amelyeknek meghallgatása és meg
fontolása az ország vitális érde
kében áll.

A  magyar politikai élet ezen 
szempontok hatása alól szemmel 
láthatóan alig tud ja  már magát 
emancipálni, ami annyit jelent, 
hogy e kérdés megoldása a leg- 
akutabb stádiumba lépett. A  kö
zel jövő  meghozza a vá laszt: si
ke rü l-e  évezredes alkotmányunk
nak újabb, minden idők viharával 
dacoló bástyáit megteremteni.

L o p u n k  m ó l

Hogyan apasszuk a pótadokat?
Semmivel nem iiz az állam olyan 

erkölcstelen gazdálkodást, mint az 
italméréssel, illetve a korcsmáltatási 
joguk kiadásával. Az állam maga e 
tekintetben olyan, mint egy kétfejű 
sárkány. Egyik oldalon az alkoho
lizmus veszedelmes terjedése ellen 
tesz üdvös intézkedéseket, a másik 
sárkány, kinek kezében vau a finánc- 
politika, lerombolja az alkoholizmus 
ellen tett összes intézkedéseket és 
derűre borúra adja ki a korcsmába 
tási jogot.

Hiszen nem kell egyebet tekin
teni, csak a vasárnapi munkaszünet 
röl szóló törvény. Ennek értelmében 
szünetel minden munka, de nyitva 
vannak a korcsmák, mert igy kívánja 
ezt a finánc-politika. Egyik oldalról 
ott ven tehát a legszebb törvény, a 
munkaszünetről szóló törvényt,melyet 
a másik o'.da'ról rutul arcul ver az 
italmérésnek vasárnapi korlátlan sza
badalma.

A milyen a korcsmáltatási jognak 
kiadása országszerte, olyan ez U j- 
helyben is. Ebben is nagyon ritkán 
érvényesül a küzrendészet elve, mert 
akárhányszor megtörténik, hogy a 
rendőrhatóság nem véleményezi 
egyik-másik korcsmát, de a kérelmező 
igen gyakran megkapja azt, mert 
igy kívánja az állam financiális ér
deke, no meg sok más egyébb kö
rülmény.

Ujhelyhen is annyi a korcsma, a 
butik, hogy a fele is elég volna és 
nem vagyunk biztosítva az ellen, 
hogy az állam finánc-politikájának 
érvényesítése mellett nem fognak-e 
még szaporodni Ujhelyhen az er
kölcsüket degeneráló, az emberisé
get egészségében tönkre tevő alko
holizmusnak büntanyái ?

Úgy vagyunk az italraérésekkel, 
mint az adóval. Mindkettő folyton 
szaporodik. Es amennyiben ez igy 
van, fölvetjük azt a kérdést, nem 
volna-e célszerű, ha Ujhely városa 
elviselheteietleu pótadójának akasz
tására kihasználná az italmérést, a 
korcsmákat ?

11a az államnak joga van az ital- 
mérésből milliókat szerezni, úgy U j
hely városának is joga van italra 
közvetett adót kivetni és ezáltal az 
összes pótadókat megszüntetni. Igaz, 
hogy nálunk mindig féltek és félnek 
még ma is a közvetett adóval tér 
helni a közönséget, pedig számta
lanszor bebizonyult már, hogy csak 
ilyen adók behozásával lehet Ujhely 
város pótadóit nemcsak apasztani,
de meg is szüntetni._______________

( s z á m a  -4 ó i d u l .

Bizonyára sokan lesznek városunk 
bán, kik azt mondják, hogy már 
igy is óriási adó terhel úgyis m in
denféle italt és ha még a város ezt 
is megadóztatja, akkor a szegény 
nem fog tudni hozzá jutni kis t>á- 
Unkájához. No, hát ez még sem 
volna nagy baj, sőt szociális szem
pontból ez volna a legnagyobb előny. 
Nem igy áll azonban a dolog. A z  
alkoholizmus nem ismer drágaságot. 
l ’élda erre Nyugateurópa és Magyar- 
országnak nehány városa, hol az 
italt külön megadóztatták. Valami 
keveset mindenütt csökkent az al 
koholizmus, de viszont azoknak a 
városoknak, melyek az ita lt saját 
anyagi előnyükre külön megadóztat
ták, azoknak a városodnak nincs pót- 
adójuk. Kettős tehát az ital külön 
megadóztatásának haszna. Egyrészről 
csökkenti az alkoholizmust, másrész
ről növeli a köz anyagi hasznát.

U jhely városában évtizedek óta 
elviselhetetlen pótadó nyomja a pol
gárok vállait, melyet nem fognak 
soha leapasztani a város jövedelmei. 
Ezt csak akkor fogjuk elérni, ha az 
italt külön megadóztatják. Hát miért 
késnek a városatyák még mindig a 
képviselőtestülethez ilyen irányú in
dítványt beadni ?

A szabad Lyceumból.
Starm ann Béla dr. term é
szettudom ányi előadása.

A Szabad Lyceumi előadások a 
kijelölt változatos programul kereté
ben folynak tovább. A közönség is 
felkarolja e nemes feladatot teljesítő 
kuliuráli intézményt, elég szép szám
ban gyűlnek össze, akik tanulni 
akarnak, akiket a különböző tudo
mányos problémák érdekelnek. A 
legutóbb Starmann Béla dr. főgymn. 
tanár tartott igen szép és érdekes 
előadást „Bolygó rendszerünk, —  il
letőleg a világegyetem keletkezése 
és várható vége4* címmel, amelynek 
az ismertetését a következőkben 
adjuk :

Alig van természetfilozófiai prob- 
bléma, amely oly lázas kíváncsiság
ban bilincselné le az emberi elmét, 
mint éppen a fenti kérdés. Hiszen 
alig képzelhető el ember, akinek 
lelkében a csillagos ég szemléletekor 
föl nem vetődött volna valaha az a 
kérdés: hogy vájjon miként kelet
kezett e titokzatos fényben ragyogó 
csillagvilág, — s vájjon mi lesz vége ? 
Bizonyítja ezt a világirodalom szám
talan cillagászati vonatkozása, főleg 
pedig a bölcselet története, lliszeu 
a fi o*ófia történetének bizonysága 
szerin1 rendszeres gondolkodásunk 
tana, a filozófia éppen e kérdések 
körül indul meg. S e tény egyben 
mutatja azt is, hogy e kérdések 
mindenkor foglalkoztatták az emberi 
elmét, az egyszerűt ép úgy, mint a 
műveltet.

Az előadás célja tehát az volt, hogy 
az ez irányú általános kíváncsiságot 
legalább közelítőleg kielégítse, m i
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dőn az előadó a kérdésekre az ég 
—  s általában a nagy természet tü 
neraónyeinek jelen tanulmányozása 
alapján felelni iparkodott.

Ami első sorban a bolygó rendszer 
s azzal együtt a világegyetem ke
letkezése kérdését illeti, erre nézve 
az előadó eddig ismert kozniogoni- 
kus (világ száiuaztató) elméletek kő 
rül az égi tünemények által legjob
ban támogatott Laplace és vele lé
nyegben egyező Helmholtz-lé\e no 
bularis ködelméletet ismertette. 
Ezen elmélet szerint bolygó rendsze 
rünk tagjai : Mercur, Venus, Fold, 
Mars, Jupiter, Saturuus, Urauus és 
Neptunus bolygók szülőanyjukkal a 
Nappal együtt valaha egy gáz —, 
illetőleg ködszerü gömböt alkottak, 
mely a bolygórendszer kialakulása 
előtt legalább is Neptunus pályájáig 
terjedt ki. Erről a gáznemü gömbről 
váltak le az egyes bolygók éspedig 
a Naptól számított távolsági sorrend
jüknek megfelelően. S amint a boly
gók váltak le a Napról, éppen ug\ 
váll'ak le a mellékbolygók, vagy a 
holdak a bolygókról és pedig a Nap 
dagály keltő hatásáuak n egfeleloen 
annál könnyebben, mennél messzebb 
van az illető bolygó a Naptól. Innen 
van az, hogy a távolabbi bolygóknak 
több holdjuk van, mint a közelebbiek
nek. Itt  kivételt képez azonban a 
Föld holdja, amely’ egészen más kö
rülmények között keletkezett, mint 
a többi bolygó holdjai. Holdunk u. 
i. az akkoriban gáznemü Föld fel
színén magán keletkezett a növény
tanból ismeretes spóraomlás módján.

A bolygók leválásuk után nyom
ban megkezdik nyugat-kelet irányú 
pályafutásukat a Nap körül és pe
dig a Kippler-féle törvény alapján 
oly ellipsis alakú pályákon, melyek 
egyik pontjában all a Nap. Ezen 
pályafutásra a Nap vonzó ereje 
kényszeríti őket a Newton Aká* álta
lános tömegvonzási törvénye sztriut. 
Ezen törvény általánosságából azon 
bán önként folyik, hogy nemcsak a 
Nap gyakorol vonzó hatást a boly
gókra, hanem viszont, csakhogy 
utóbbiak hatása a Napra nézve tö
megük kicsinységénél és óriási tá
volságuknál fogva elenyészően cse
kély. Ellenben már észrevehető ama 
hatás, mit a bolygók kölcsönösen 
egy másra gyakorolnak s ennek j* - 
lentősége abban áll, hogy a bolygón 
ezen kölcsön hatások következtében 
már nem mozognak tiszta elliptikus 
mozgástól kisebb nagyobb fokú el
térések mutatkoznak. A bolygóknak 
ezen egyraásrahalását: perturbatiók• 
nakt háborgásoknak nevezzük. A per
turbatiók folytán azonban nemcsak 
a pálya alakja változik, hanem vele 
együtt a bolygó keringési ideje, to 
vábbá tengely forgásának ideje, sőt 
részben tulajdou alakja maga is 
megváltozik.

A különböző perturbatiók és a 
Acwfan-télti törvény meggondolása 
azon kérdéshez vezet, hogy vájjon 
ezek tekintetbe vételével bolygórend- 
szerünk stabilisnak, állandónak mond- 
ható-e, avagy pedig puszin ásnak 
néz-e elébe ? Oly rendszerben u. i., 
amelyben az égitestek mozgása kii 
lönbözö perturbatiók hatása alatt átl 
s melyben szintén a Newton-féle 
törvény szerint ható erők működnek, 
semmiféle biztosítékot sem találunk 
arra nézve, hogy a rendszer váltó 
zatlanul fog fenállani örök időkre. 
Nincsenek kizárva összeütközések, 
úgyszintén az sem, hogy egyik vagy 
másik bolygó a Napra zuhanjon, il
letőleg a rendszerből a végtelen-égbe 
távozzon stb.

A kérdéssel I^aplace foglalkozott 
behatóan s vizsgálatai alapján ki 
mondhatjuk, hogy bolygórendszerünk 
mechanikailag stabilisnak mondható. 
De csakis mechanikailag stabilis, 
egyéb tekintetben jövendő sorsát 
illetőleg még mi idig lehetnek két 
8égeink. Kérdezhetjük u. i., hogy, 
ha maga a bolygórendszer mecha
nikailag stabilis, vájjon ez a stabili
tás áll-e az egyes bolygókhoz, ros- 
pektive a Földhöz kötött szerves 
életre vonatkozólag. Más szavakkal 
kérdezhetjük, hogy vájjon a szerves

élet is biztosítva van-e lutártalan 
időkre fennmaradásában, avagy pe
dig valamely előre látható végnek 
néz-e elébe ?

A kérdés teljes megoldása céljából 
két fizikai tétel vizsgálatára van szük
ség. Az egyik az energia nngmara• 
dasa, a másik az u. n. entrópia elvére 
vonatkozik s Clausius szerint a két 
tétel következőképen szól: 1.) a v i
lágegyetem energiája állandó, 2.) a 
világegyetem entrópiája maximum 
felé.

Az első tétel értelmében a külön
böző energia fajok nem semmisül
hetnek meg, hanem csak átalakul 
hatnak, már egyik energia faj át 
mehet a másiüba. Pl. mozgási ener
gia átváltozhatik hőenergiára.

Már most, lia a világegyetem ener 
giája nem semmisülhet meg, csak 
át a akii hat, kérdezhetjük, hogy me
lyik az az energia faj. amelybe a 
többi energia fajok a legkönnyebben 
alakulnak át? A természeti tüne
mények vizsgálata mutatja, hogy ez 
hőenergia.

Jönni kell tehát valamikor az idő 
nek, amikor az összes mechanikus 
energia, az összes Iá ható és látha
tatlan mozgások hővé alakú nak át, 
minek következtében a látható rnoz 
gás s vele együtt a nedves élet, —  
mely szintén lóleg mozgás, — kiha1 
a világból. A végállapot ennélfogva 
az lesz, hogy a világegyetem miiül.m 
pontjában egyforma hőmérséklet, 
egyforma meleg fog uralkodni. A 
világegyetem hőmérsékletének ezen 
kiegyenlítőd-se, tehát ez lesz a vi ág 
igazi vége > a rajta levő szerves 
élet szomorú halála.

A közönség mindvégig érdeklő- 
léssel és figyelemmel hallgatta a 
lebilincselő es érdekes előadást s a 
végén lelkes tapssal honorálta az 
előadónak a bőséges okulást és is 
méretét.

Milyenek lehetnek

a jövő kilátásai?
Közeledik a december elseje s 

s ezzel együtt rohamosan közéig az 
idő is, amikor majd megnyílnak Uj- 
helyben a színház kapui és a mai 
egyhangú életet egy kis elevenség 
váltja feh Mezey Kálmán direktor, 
aki társulatával most Eperjes szii:- 
házhajáró közönségét szórakoztatja, 
néhány nap múlva bevonul hozzánk 
is, hogy eleget tegyen szerződésbeli 
kötelezettségének és lejátsza a kél 
hónapos sziniszezont.

Az előleges színházi jelentés már 
megjelent a város hirdető tábláin és 
tudtára adja a közönségnek mind
azt, ami a szezon megnyitásával jár 
és amelyet a bérlők tájékoztatására 
a rendes sablonok szerint közölni 
szoktak a színigazgatók.

Első sorban megtudjuk, hogy a 
színi szezon az idei fővárosi operett
slágerrel • A z ártatlan Zsuzsikával 
kezdődik, de megtudjuk azt is, hogy 
kikből áll a társulat. A névsor a kö
vetkező .

Előadó személyzet: Nők : Gróf Usá 
kyué Barna Manc/.i szoubrette pri
madonna, Szécsy Emma koloratur 
énekesnő,FodorMariska másod szub- 
rett, Szabó Irma drámai anya és 
hősnő, Kovács Margit szí nde, II. Re
viczky Etel komika, Horváth Ma 
ri'ka naiva, Nemes Bel a táncosnő, 
Thoraay Masa táncosnő.

Férfiak : Mezey Kálmán jellem, 
Nagy Sándor hösszere in s, Aldory 
László énekes bonvivánt, Korda 
Sándor bariton, Nagy Gyula teno

rista, Derenghy István kedélyes 
apa. buffó, Deák Kornél komikus, 
buffó, Harsányi József apa, Földes 
Mihály líra szerelmes, Hajducska 
László siheder, Márkus Sándor s. 
komikus.

Énekkar : N ők.M . Horváth Ilona,
H. l ’app Juliska, Thotnay Masa, 
Nemes Bella, Kovács Erzsi, Zotn- 
bory Ilona.

F é rfiak . Tóváry Béla, Siniay 
Gyula. Rucsek János, Márkus Sán
dor, Fiilöp Sándor, Vizy Sebestyén.

Zenekar; Jatzkó Rezső karnagy, 
Veszprém}’ Arthur zeneigazgató, 
violin 1., Holzer Ferenez violin I., 
Albrecht^Károly violin II. Kosztka 
Lajos viola, Bacshora Béla collo, 
Andorfy Ferenez nagybőgős, Fu- 
setti Luigi klarinétos, Zebovacz 
Gyula fuvo'ás, lilavadcsek József
I. kürtös ( bősz Lajos II. kürtös, 
Melichár Henrik dobos, xilofonista, 
Sztauck Béla trombitás.
Csupa uj név. A lig találunk köz

tük egy-két régi ösmeröst, akik biz
tatást nyújtanának nekünk a szezon 
sikerét illetőleg. De a szinrekerülő 
újdonságok sorozata már kissé bízta 
több, ugyanny ira, hogy ha csak némi 
igyekvést fejtenek is majd ki színé
szeink, lehet már némi élvezetek
ben részünk. A szinrekerülő ujdon- 
donságok a következők :

Drámák és színmüvek : Találko
zás, Utánam, Barikád, .Szerelem 
gyermeke, Változó szerelem, Hit 
es Haza. Susette, Az élő halott. 
Vígjátékok és bohózatok: É je n  a 
király, A millió, Hölgyek öröme, 
Nyári szerelem, A papa, Édes a 
bún, A falu. Operettek : Ártatlan 
Z-uz*ka, Ezred apja, Kreohér, A 
szép Lisette, Czirkusz kincse, Az 
3djutans, Lengyel menyecske, Kis 
gróf, Leány vásár, Mák virágok. L á t
ványosságok : Strogoff Mihály 
utazása Moszkvától lrkutzig, Tol 
legény Amerikában stb.
Végül a bérletekre vonatkozólag 

ad némi felvilágosítást az előzetes 
jelentés. E szerint a bérletek gyűj
tését Aldory László titkár fogja el- 
Iút ni majd a következő feltételek 
mellett '•

Nagy-, közép-, földszinti és 1. 
emeleti Proscetuum panoly 40 elő
adásra J28 kor. Páros vág) párat
lan bérlet 2U előadásra 164 kor. 
Földszinti és etueleii o'dalpáholv 
40 előadásra 28*> kor. Páros vagy 
paratlan bérlet 20 előadásra 142 
kor. öO fillér. Támlásszék 40 elő
adásra 82 kor. Páros vagy párat
lan 20 előadásra 41 kor.
Ennyi, amit egyelőre a színigaz

gató jóvoltából megtudhatunk. Bár 
a múltak tapasztalatain okulva kevés 
reményt táplálhatunk a szezon sike
rét illetőleg, mégis jóakaraté biza
lommal várjuk a társulatot. Nem 
kívánjuk a közönséget előzetes r - 
mitgetésekkel távol tartani a szín
házi előadásoktól. Ujhely közönsége 
van annyira intelligens, hogy maga 
szűrje majd le véleményét — az 
első előadások után —  a társulat 
képességeiről és a jövőben az után 
igazodjék. A társulathoz azonban 
volna egy-két szavunk.

Nem kíván ennek a városnak a 
közönsége művészi eredményeket 
A múltak elég tapasztalatot nyúj
tottak arról, hogy a színjátszás ép 
oly egyszerű üzleti vállalkozás, mint 
akármilyen más foglalkozás. Az 
igazgató művészi tekintetben csak 
addig teljeszkedhet, amig a neki 
u) ujtott any agi eredmények engo 
dik. Azonban összevágó, kerekded 
előadásokat és minden vonalon álló 
feltétlen szí ívptudist megkövetelünk.

Ha ezt nyújtani képes a társulat 
—  amit az eperjesi sajtó bíráló sza

vai után remélhetünk —  meg lesz a 
közönség a társulattal elágedve és 
a társulat sem panaszkodhatik majd 
a közönségre. Ha azonban ezt a cse
kély igényt sem képes kielégíteni a 
társulat, úgy jobb — legalább mi 
azt hisszük — felhagyni minden k í
sérlettel és bele sem kezdeni a sze
zonba, mert csúfos bukás lesz a vál
lalkozás eredménye.

Mi részünkről — és azt hisszük 
ugyanúgy cselekszik majd a közön
ség is — előlegezzük a társulatnak 
a bizalmat, csak aztán méltányolják 
is ezt a jóakaratot. Es ha már mű
vészi eredményekkel neiu is, legalább 
igyekvéssel próbálják kielégíteni a 
múltak tapasztalatai által már a mi
nimumra redukált igényeket,

O r g o n a h a n g v e r s e n y .
Megtartották a róm. kath tem
p lo m b a n  1911 november 19-én.

Nagyon helyes eszme volt a tem
plomi orgonahangversenyek rend
szeresítése, mert nem csak a szép, 
nemes iránti érzékét fejleszti a pub
likumnak, hanem egyben kegyeletes 
célokat is szolgál. A róm. kath. tem
plom orgonájának a javítása, boldo
gult emlékű Erzsébet királynénk 
szobra mind olyan célok, amelyekért 
szívesen áldoz a város közönsége 
minden alkalommal és különösen ak
kor, amikor cserébe az áldozatért 
ritka élvezetekbe is lehet része.

Ebben leli magyarázatát az a ha
talmas pártfogás, amelyben az or- 
gonahangverseuyeknek eddig részük 
volt és innen magyarázható az a 
lelkesültség, araelylyel a publikum  
e hangversenyek állandóvá tételét 
kívánja. A julius 10-án rendezitt 
első és a vasárnapi második koncert 
fényes bizonyítékát szolgáltatták an- 
annak, hogy Ujhely város közön
sége tud lelkesedni minden szépért, 
minden nemesért és hogy en
nek a városnak meg vannak a 
maga művészi képességekkel meg- 
á d >lt szereplői, akik ki tudják elé- 
légitem mindazt az igényt, amelyet 
egy nnivé.zi nívón álló koncert ke
retében várhatunk.

A vasárnapi koncert Székelj Lajos 
or. ona játékával kezdődött, aki G. 
Puccini Toscá^á iák nyitányát adta 
o ö precíz, szép játékkal. Utána Eri- 
hoda Kató szavalta Farkas Imre „Er- 
z^ébet** c. versét ügyesen, hatásosan. 
Majd Oláh Rudi játszotta el Schu- 
tiKin „Andantéját*4 művészi tökély- 
lyel. Eriseit Ileiman Major Gyula 
„A te sátraid** c. egyházi énekét, 
ótattyasovssky Sári M. Marchesi „Ave 
Máriá-**ját, Torok Géiáné Cherubini 
„ Ave Mariá** ját, Paulicsky Ferenez 
Mascagni „Intermezzo** já t énekelték 
el nagy hatás mellett. Zeneszámokkal 
pedig Szappanos Imre, Olckváry Ernő, 
l ’egh János és Székely Lajos gyö
nyörködtették a közönséget, amely 
áhítattal, mély megilletődessel hall
gatta végig a művészi programúi 
minden egyes számát.

*
De amikor megemlékezünk arról 

a minden tekintetben művészi nívón 
ál ó hangversenyről, nem mulaszt
hatjuk el, hogy rá ne mutassuuk 
arra a ferde irányzatra, amellyel vá
rosunk egyetlen ku lurális egyesüle
tét vezetik. A Kazinczy-körről van 
szó, melynek vezetősége évről-évre 
ha’a'mas összegeket áldoz idegen 
művészek szereplésére. Hát a leg
utóbbi két orgonahangverseny ala
posan rácáfolt a kör vezetőségének 
ferde álláspontjára és bizonyságot 
tett amellett, hogy tudunk mi ren
dezni helybeli szereplőkkel is olyan 
hangversenyeket, amely művészi te- 
kintetbenkielégíthetik a legtúlzottabb 
igényeket is. De természetesen érzék 
kell az ilyen hangversenyek rende
zéséhez és némi szakavatottság is. 
Jó volna hát, ha a Kazinczy .kör igen 
tisz tisztelt vezetősége tanulna az 
orgona hangversenyek rendezőségé.
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tői és helyi szereplőkkel igyokozae 
azt a célt elérni, amit eddig drága 
pénzzel fizetett idegen szereplőkkel 
ért el.

11 évre ítélte
az esküdtszék

a gyilkos anyát.
Szándékos emberöléssel vá

dolva á llt hétfőn bírái e lő tt egy 
asszony, am iért újszülött tiugyer- 
m ekét m egölte. Es bárm ily för
telmes is az asszony bűne, mégis 
bizonyos szánakozással voltunk 
iránta a tárgyalás során és némi 
aggódással lestük az eredm ényt, 
am ely az esküdtszék igazmondása 
alapján a vádlott további sorsa 
le lett vo lt hivatva dönteni. S bár 
tudtuk, hogy csak nehány évi 
börtön ju tha t osztályrészéül a 
bűnös asszonynak, mégis lestük 
az eredm ényt, hogy miképen fogja 
helyrehozni az igazságot osztó 
bíróság a b iintetőtürvénykönyv- 
nck hiányos intézkedéseit.

A  büntető tanács m egtalálta a 
m ódot, hogy az igazság teljes 
m értékbén győzedelm eskedjék és 
sem a bűnösön, sem az igazság
szolgáltatáson semmiféle sérelem  
ne essék. D e  —  szerintünk —  
ez csak a je lenre m egnyugtat
ható. A  jövőt illető leg még m in
d ig  fennállanak a kételyek, hogy 
vájjon nem -e fog egy a m osta
ninál kevésbbé humánus tanács 
máskép Ítélkezni és szigorúan 
ragaszkodva a törvény betűihez, 
olyan Íté lete t hozni, am ely igaz
ságtalanul sújtja majd a szégyen
től hajtva pillanatnyilag bűnbe 
esett anyát?

A  hétfői tárgyalásból leszürő- 
d ü tt hát újból az az óhaj, hogy 
a büntető törvénykönyv egyné
m ely részeiben javításra szorul. 
A  bíró i és ügyvédi karnak együt
tes hivatása, hogy ezekre a h i
bákra rám utatva, igyekezzenek az 
illetékes tényezőket arra bírni, 
hogy a h ibákat kiküszöböljék és 
az idő ^tapasztalatai által igazolt 
helyes utón javitsák azokat a pa
ragrafusokat, am elyek alapján  
em berek jövő  sorsa felett dönte
nek nap-nap m ellett.

A  tárgyalásról egyébként a kü 
vetkezőkben számolunk be rész 
le tesen:

A bíróság .

Pontosan d. e. 9 órakor vonult 
he a bíróság az esküdszéki tárgyaló 
terembe, A  bíróság elnöke Midland 
bajos kir. ítélőtáblái biró, tagjai : 
(Laómity Balázs és Lábas liéla 
tvszéki bírák voltak. Jegyzőként 
Kabina Géza szerepelt. A vádat OUh- 
vaty Dezső kir, ügyész képviselte, a 
védelmet dr. Busa Béla látta el. M i
után a vádlottat bevezették az es 
küdteket sorsolták ki. Esküdtek let
tek .- Ilidegh József, Daviodvics Adolf, 
Bilanovits István, Schneider Károly, 
Misértll Vince, Kőcse István, Képes 
Gyula, dr, ivesseö Géza, Kótll Adolf,

E L  S t ) M A ti Y A R  O R S Z Á G I  HI  R L A P

Szilvágy Gyula, Terényi Henrik, llúcz 
bajos, póteskildtek : Lipóe.y Norbert 
és Horváth Pál.

A v ád lo tt k ih allg atása .
J’i/a  Jánosné szül. Bozsalik Zsu

zsanna vádlott 2!> éves gkath. val- 
lá:ú gálsz-csi születésű, cseleji nap- 
napszámos vád ott bűnösnek érzi ma- 

Lead ja , hogy 8 —9 éve lépett 
házasságra l'ipa János cseleji nap
számossal és ebből a házasságból 
ezelőtt <> évvel egy fiúgyermeke szü
letett. Mintegy (I évvel ezelőtt férje 
Amerikába ment és azóta csak néha 
néha adutt életjelt magáról. Leg
utóbb akkor irt neki, amikor a falu* 
beliektől megtudta, hogy Ignáth Já
nos falubeli legénnyel szerelmi vi
szonyt tart fenn. Ebből a szerelmi 
viszonyból ez év május 18-án fiú
gyermeke született és inért szégyelte 
magát a falubeliek előtt és félt eset
leg hazatérő férje haragjától újszü 
lőtt gyermekének nyakát kezével 
összeszoritotta és megfojtotta, aztán 
rongyokba göngyölte a gyermeket és 
este a falu határán elásta. A gyil
kosságot a szülés után határozta el, 
de most bánja tettét.

A ta n u k  vallom ása.

Ezután a tar.uk kihallgatására ke
rült a sor. 4 tanút hallgatott ki a 
bíróság, akik az ügy lényegére vo 
natkozólag kevésbbé jelentős valló 
másokat tettek. Csupán azt tudták 
igazolni, hogy a falúban mindenki 
tudott a vád.ott szerelmi viszonyáról 
és i ogy a férj csak néha néha ad 
eleijeit magáról. A gyilkosság rész 
letérői egjikük sem tudott Csupán a 
községi biró vallotta, hogy ő találta 
meg a csendőrökkel — az asszony 
útbaigazítása alapján — az elásott 
gyermeket.

Az o rv o s szak értő k .

A bíróság a boncolásnál részt vett 
orvos szakértőket: dr. Lócherer Lu- 
rinczet és dr. II cisz Bertalant hall
gatta ki ezután. Mindketten egyező 
vallomással az al.Kották, hogy a 
gyermek halálát fulladás okozta. Va 
Jószinütlenuek tartják, hogy a fulla 
dás akként következett volna be, 
hogy a gyermek nyakát üsszeszori- 
toltak, mert ez esetheti a nyakon 
vér alafutást kellett volna tapasztal- 
niok, Inkább azt hiszik, hogy a gyer
mek légzőszerveit párnával, vagy 
más puha tárgygyal elzárták és igy 
következett be a fulladás. Egécz bt 
zonyosan állították, hogy a gyilkos
ság nem közvetlenül a szülés után 
történt, mert a gyermek tüdejében 
oly nagy mennyiségű levegőt talál
tak, amelynek belégzéséhez legalább 
egy óra kellett, de meg a belekben 
talaltak is igazolják, hogy a gyermek 
táplálékot szedett tuir magúhoz.

Dr. Löcherer Lürincz a vádlott el
mebeli állapotát illetőleg is u n a t 
kozott és megállapította, hogy úgy 
a tárgyalás folyamán, mint a telt 
elkövetésekor teljesen épeim jü, be
számítható állapotban volt.

K érdések.

Miután a bizonyítási eljárást büfé 
jezték, az esküdtekhez intézendő 
kérdések feltevésére került a sor. A/, 
ügyész a következő kérdés feltételét 
indítványozta :

Bünüs-e Pipa Jánosné sz. Bozsa
lik Zsuzsanna abban, hogy Cselej 
községben I li i  1 május 18-án tör
vényes házasság tartama alatt szü 
letett gyermekét szándékosan, de 
szát dékát előre meg nem fontolva 
megfojtotta akként, hogy annak 
nvakát kezével összeszoritotta ?)
Dr. Búza Béla védő a btk. 284 

§-ában körülirt gyermekülésre kívánt 
kérdést intézni az esküdtekhez. A 
törvényszék rövid tanácskozás után

úgy határozott, hogy a gyermek
ükére vonatl ózó kérdést nem teszi 
fel, n iután a gyilkosság törvényes 
házasság tartama alatt történt és a 
következőleg állapította meg az es
küdtekhez intézendő kérdést:

Bünüs-e Pipa Jánosné sz. Bozsa
lik Erzsébet, helyesebben Zsuzsanna 
vádlott abban, hogy Pipa János
sal kötött törvényes házasság tar
tama alatt született fiúgyermekét 
ugyanott és ugyanaznap szándé
kosan, do szándékát előre meg nem 
fontolva akként, hogy nyakát ke
zével összeszoritotta, vagy annak 
légzőutait ugyancsak más módon 
elzárta, vagy másként megfojtotta?

Vád és védelem

Ölelt; ary Dezső ügyész a tényállás 
rövid {ismertetése után a btk. 279. 
ipában megjelölt szándékos ember
ölésben kéri bűnösnek kimondani 
a vádlottat azért, mert törvényes 
házasság tartama alatt született gyér 
műkét megölte.

Búza Béla védő a törvényes és 
törvénytelen gyermek közötti kü- 
lömbséget fejtegeti. A törvényhozás 
— úgymond — szintén kiilömbséget 
tett e között, mert mig a törvényes 
gyermek megöléséért lő évig ler
jedő fegyházzal sújtja az anyát, ad
dig a törvény télén gyermek meg
öléséért csak 5 évi börtönt állapit 
meg azért, mert az anya gyermekét 
szégyenben foganta és gyalázatban 
hozta világra. Bűnösnek tartja maga 
is gyermekülésben a vád ottat, de 
miután az esküdtek ily irányú kér
désre nem felehetnek, kéri. hogy a 
feltett kérdésre nemmel feleljenek.

V erd ik t és ítélet.

Rövid tanácskozás után hozták 
meg az esküdtek a verdiktjüket és 
a feltett kérdésre igennel feleitek. A 
Kir. törvényszék ennek alapján bü 
nősnek mondotta ki Pipa Jánosnét 
a szándékos emberölésben és ezért 
őt a 02 §. alkalmazásával 1 és fél 
évi börtönre Ítélte, melyből 5 hónap 
és 22 napot a vizsgálati fogsággal 
kitöltöttnek vett. Enyhítő körülmény
nek tudta he a bíróság a vád ott 
büntetlen előéletét, őszinte, töredel
mes beösmerését és azt a szégyent 
és félelmet, amelyet a tiltott szere
lem következménye miatt elviselnie 
kellett.

Az ítélet jogerős.

fi 1 R E k.

— Gróf Csakync Barna Manczi kassai 
sikere Mezey Kálmán szintársiilatanak 
szubrett primadonnája, Gr. Csákyné 
Barna Manci hétfőn a kassai Nemzeti 
színházban szerepelt, ahol az „Er
dészleány “ címszerepét játszotta. A 
kassai sajtó elösmeréssel emlékszik 
meg a vendégjátékról, amely fényes 
sikerrel végződött. A „Kassai L’jsag** 
pldul a következőket Írja : „Az Er- 
dészleány “ tegnap esti előadásának 
gróf Csakync Barna Manci fellépte 
kölcsönzött érdekességet. Az eper
jesiek k* dvelt primadonnájáról meg
állapítjuk, hogy talentumos színésznő, 
kedves színpadi jelenség, akinek bá
jos egyénisége maga is egyik bizto
sítéka a sikernek. A vendég mű
vésznőnek nagy küiső sikere volt, 
különösen a második felvonás után 
hívták sokszor a lámpák elé.** — 
Örömmel látjuk társultunk prima
donnájának idegenben elért nagy
sikerét, mert ezzel mintegy biztosi 
tékot nyerünk arra, hogy a közelgő 
sziniszezon művészi eredményekben 
is gazdag lesz.

-  Arckép leleplezési ünnepség a ki-
rályhelmeci ipartestületiénél. Impozáns
ünnepség keretében adott kifejezést 
a bodrogközi járási ipái testület ér
demes elnöke, a mindenki által tisz
telt és becsült Ácséi Izidor iránt ér
zett ragaszkodása s nagyrabecsülé-

m k. 1 >Il ó hó 19 én tartott dísz
közgyűlésében meleg, lelkes ünnep
lés közepette leplezte le az ipartes
tület elnökének arcképét s nyilvá
nította iránta táplált vonzalmát s 
osztatlan bizalmát. A díszközgyűlé
sen dr. Gombos Bertalan iparhatósági 
biztos tartotta az ünnepi beszédet, 
mig Bencsik István járási főszolga
bíró az első fokú iparhatóság üdvöz
letét tolmácsolta. A társtestületek 
közül az ungvári ipartestület Mo- 
csáry Miklós iparhatósági bizto?, a 
sátoraljaújhelyi ipartestület pedig 
llcriez Sándor elnök és Züldy Nán
dor titkárral képviseltette magát, 
kik szintén üdvözölték az ünnepeltet. 
Az iparos dalárda énekszámai nyi
tották meg s fejezték be az ünne
pélyt, mely alkalomból a kassai ipar
kamara s több társtestület táviratilag  
gratuláltak az Unnepeltnek. Este 
nagyszabású bankét volt a Rigóban, 
ahol a felköszöntők egész sorozatá
val folyt tovább lelkes hangulatban 
a nem mindennapi ünnepély. A tósz- 
tok közül különösen Bencsik István 
lőszolgabiró, llericz Sándor újhelyi 
elnöknek az ünnepeltet éltető szavai 
s az ünnepelt elnöknek köszöneté a 
fényesen megnyilvánult bizalomért 
keltettek nagy tetszést. Az ipartes- 
fület vezetősége pedig önmagának 
gratulálhat, hogy ily  páratlan össze
tartással tud lelkesedni s öregbíteni 
a magyar iparos becsületét.

Újítás az interurban telefonnál. 
A magyar királyi posta és távírda 
vezérigazgatósága 8687 — 1911.sz. 
redeletével megengedte, hogy a táv
beszélő állomások előfizetői saját ál 
lomásukról biztositéknélkül is folytat
hassanak interurban beszélgetéseket 
abban az esetben, ha a beszélgtési 
dijat a távbeszé ő hivatalnak előze
tesen beküldik vagy a hivatalnál előre 
lefizetik.

— Elfogott kivándorlási ügynök.
Janoszki János gatályi volt lakos 
vakmerő módon űzte a tilos kiván
dorlás közvetítését s habár gyakran 
bűnhődött érte, a javulás legkisebb 
jelét sem mutatta. Két év előtt tet
ten érték s ezért 3 havi elzárásra 
Ítélték. Ekkor Galíciába menekült 
s e miatt büntetése nem volt végre
h a jta tó . Ilire  járt, hogy alutakon 
gyakran átjön a határon és folytatja  
bűnös üzelmek, mindamellett nem 
volt kézrekerithető s az növelte el
szántságát tuiglen most hurokra ke
rült. A homonnai csendőrség egy 
járőre múlt hétfőn éjjeli 2 orakor 
Kisortovány feiett beportyáztaazUng 
megyével határos hegycsúcsot és ott 
ruakadt a rég keresett Janoszkira, ki 
15 samogyi és krasznoci emberrel 
pihenőt tartott. A holdvilág mellett 
fénylett csendőrszurony láttára vala
mennyien futásnak eredtek és el
menekültek. Vezetőjüket azonban el 
fogták és átadták a hatóságnak.

Szerencsétlenül járt fuvaros IAcht- 
blau Izsák fuvaros a napokban bor
ral telt hordókat hengergetett le egy 
az ungvároii levő pincébe. Munka 
közben megcsúszott és oly szeren
csétlenül esett, hogy a borral telt 
hordó fején keresztül ment. É letve
szélyes sérüléssel a kórházba szállí
tották.

A szerkesztésért felelős:
A S Z E R K E S Z T Ő S É G .
Szerkesztő: Lánczi Aladár.

Kudótulzidonos : 
L A N D 3 S M A N N  M IK S A

„ E L I T E M FE^YIEDA.
Jelmez és báli felvételeket a legizlésesebben az esti 
órákban is, villamos fény mellett a legjobb sikerrel csak 

„Elité" műterem eszközöl. Petöfi-u. 14.
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F. L, P. Moerasins és 
the Standard 
urak részére.

FÖLDES FERENCZ
cipőáruházában

e lső ra n g ú  am erik a i

czipö - különlegességek
a legdivatosabb form ák

ban is ízlésesebb kivi
telben  urak hölgyek és 

gyerm ekek részére

FŐTÉREN, a Xossuth-szoborral 
szemben.

Helia Fai őrit 
és Dandi 

gyermekek 
részére.

Eladó
a S z é c h e n y i - t é r  4. s z á m ú  és az ezzel összefüggésben levő 
A n d r á s s y - u t c z a  17. s z á m ú  bőrhöz, valamint a kettő között levő' 

beépített belsőség.

A z ingatlan 32 .000  K  előnyös törlesztéses kölcsönnel van 

m egterhelve éá részben még 5 év ig  a d ó m e n t e s .

bővebb felvilágosítási nyujt: D r.  M a l á r t s i k  G y ö r g y  

ü g y v é d .  S á t o r a l j a ú jh e ly ,  S z é c h e n y i - t é r  1. s z á m .

(ILLA
ffummi

Az Andrássy 49 sz.l"’|»£’ 
alatti ház, valamint ai 
város határában fekvő os lég-

mintegy 12 kát. hold 
zsántó és rét. r ,l"rI van. i

felvilágosítás Dr füzesséry 
Zoltán ügyvédi irodájában kap-

Igának cseké lyebb  é rté k ű  h i tv á n y  u tán z a to t 
l ld lO .  m in t .é p  oly j ó t “ feb liesérn i. Az o lárusitd
___________________________________________ helyek  k im u ta tá sá t,  á rjeg y zék e t ingyen

,  küld az „Olla* hygien  g u m m ig y ár W ien,
központi kavéhaz föl- -

lotl Dr. J e rg e r  József áltál' rható Sd(oraljaujM)bcn Wldder
lakott lakas. jllájus no 1-en es Rejchard gyógyszertárában és
bérbe adó. | Habéczy Kálmán «lrotr* iiriájában.

ELADÓ

Házeladás.
A  Kossuth Ferenc-ufcza 22. 

szám alatti ház—  az épülő bor
közraktár m ellett —  szabadkéz
ből eladó,

Ertekezi lehet a T á l ly a i  K é p  
b a n k n á l

Kő eladás,
F a ra g o tt (zokli), 

lábazati és já r d á r a  
veres kövek  több  száz 
négyszögm éter eladó.

B ő vebbet a k iadó- 
h iv a ta lb an

Eladó házak.
Elköltözés miatt a Kossuth-Lajos^ 

utcai 10. számú és Kosuuth Ferencz- 
utcai 16. számú házaimat továbbá 
bútoraimat is eladom.

Ö z v .  R o o z  A d o lfn é
Kossuth Ferenc u. 16

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

kívánatra viszaküldetik.

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

írásbeli jótállást adunk.

yíra csak 9 kor. 75 /III.
Ebhez illő aranydublé, lánc a tar 
(osságért 5 évi jótállással, csak 3 
kor. 75 fillér. Egyedüli elárusitás 

utánvétel mellett
B Ü H L E R  A - n á l  W IE N  II./912

A frik a n e rg a s se ._______

A szerelem útja a gyomron visz át 
azért süssetek és főzzetek kizárólag Ceres ételzsirral.

Legfinomabb eavaj kesz.tese Sárga stmulékony „ C e r e s *  ételzsir(„Ceres'"-kockák) és fehér (.C eresM áblák) egyenlő arányban keverve, óvatosan 
felhevités nélkül m egolvad andó. Ehhezi hozzaonlendo nyers tejfel vagy nyers lej, (»/, kg. „Ceres” hez >/, liter tejfe l) 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 „Ceres” zsír s a legfinomabb teavaj izét és zamatjai veszi fel és Ugyanúgy használható is. Egy tojás sárgája még jelen
tékenyen növelt e keverék jóságát. Az ezen utasítás alapján előállított teavaj az érvénybee levő törvényes határozmányok szerint csakis a saiat

______ _ háztartásban használható.
Nyomatott Landesmann Miksa cs Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely,
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