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A mádi  jej
Azt hittük, hogy mlr semmise 

lephet meg minket, hogy már 
minden visszaéléshez, korrupció
hoz, közéleti botrányhoz hozzá 
vagyunk szokva.

S mégis mindig történnek újabb 
dolgok, amire azt kellene mon
danunk, hogy ezt már mégse hit
tük volna, ilyet nem képzeltünk, 
ez a mi vármegyei közéletünk 
zülöttségéről alkotott minden fo
galmunkat meghaladja.

Ilyen most megint a mádi jegyző 
esete. Nem ismerjük a mádi 
jegyző urat, semmi közünk hozzá, 
semmi személyes okunk sincs, 
hogy rosszat akarjunk neki. De 
az eset, ami róla nyilvánosságra 
jutott, olyan, hogy akikben csak 
a legkisebb fogalma él a közéleti 
tisztességnek, lel kell neki miatta 
háborodnia.

Azt irta a műit évben a midi 
jegyzőről 111ésházi Endre, hogy 
egy italmérési ügyben hamis köz
ségi bizonyítványt állított ki.

A dolog felől vizsgálat indul 
meg, vizsgálatot tart a lőszolga- 
biró s a vizsgálat után megszün
teti az eljárást a jegyző ellen, mert 
alaptalannak találja a váltat.

A jegyző a főszolgabíró fel
mentő határozata után a kassai 
esküdtbiróság előtt leljelenti Llés- 
házit. Az eljárás megindul. llies- 
liázi vállalkozik annak bebizonyí
tására, hogy a jegyző tényleg 
hamis bizonyítványt állított ki. A 
kassai törvényszék elrendeli a bi
zonyítást. beszerzik a közigazga
tási iratokat, kihallgatják a tanu
kat. Aztán az ügyészség határo
zatot hoz, amelyben az iratokból 
s vallomásokból megállapítja, hogy 
Illésházi igazat irt, hogy a jegyzet 
tényleg elkövette az okirathamisitást 
s e"r,ek lolytán elejti a vádat 
I/lcs/uizi ellen.

A jegyző át se merte venni a 
vádat s igy a törvényszék vég
zésben mondta ki, hogy az eljá 
rást megszünteti. A törvényszéki 
végzés indokolásában is benne 
van, hogy Illésházi az ö állítását, 
vagyis azt, hogy a jegyié /.amis 
bizonyítványt adóit ki, beigazolta.

A végzést a jegyző nem is 
appellálta s igy az jogerős lelt.

> y z ő  e s e t e .
S azóta nem történt semmi. A 

jegyző, akiről a királyi ügyészség 
s a királyi törvényszék állapította 
meg, hogy hamis bizonyítványt 
adott ki, nyugodtan ül a hivata
lában s a hajszála se görbült 
meg. Azt a jegyzőt, aki nem 
akart a kormánypártra szavazni, 
1 elfüggesztették, annak a jegyző
nek, akiről megállapítják a hami
sítást, semmi baja sincs.

Pedig nem is esküdtszék, nem 
is tizenkét esküdt állapította meg, 
akikről azt mondhatják, hogy 
nem értenek hozzá, vagy félre 
vannak vezetve, hanem a királyi 
ügyészség s a szakbiróság. Ezek 
már csak értenek hozzá s ha ezek 
kimondják a hamisítást, akkor 
egész biztosra veheti mindenki, 
hogy tényleg hamisítás történt.

De az a jegyző maga is beis
mer te ezt az áirai, hogy a királyi 
ügyészség határozata ellen nem 
felebbezet, a vádat át nem vette 
s a törvényszék határozatában is 
megnyugodott.

Micsoda főszolgabírói vizsgálat, 
miféle főszolgabírói Ítélet lehetett 
az, amely ezt a jegyzőt mégis 
felmentette f Ahol ügyészség, tör
vényszék jogérvényesen megálla
pította a hamisítást, hogy lehet 
az, hogy ott a főszolgabíró nem 
látott hamisítást f Más az erkölcs, 
más a törvény a vármegyén, mini 
a bíróságnál f Ami a bíróság előtt 
hamisítás, az a vármegyénél sem
mise ?

De jó, hát a főszolgabíró té 
vesen itelt. Ez megeshetik min
denkivel. Hanem azóta már tör
vényes bíróság állapította meg 
jogérvényesen a hamisítás tényét. 
Hát azért nem történik semmi ?

Ezer ilyen eset volt már, ahol 
tisztviselőt sajtó uiján bűncselek
ménnyel vádoltak, a tisztviselő 
rágalmazás miatt panaszt tett s a 
bíróság megállapította, hogy igaz, 
amit ir.ak, a tisztviselő tényleg 
bűncselekményt követett el s en
nek lolytán a vádlottat felmen
tette.

De még egyetlenegy eset se 
volt eddig Magyarországon, hogy 
ilyen felmentesnek folytatása ne 
lett volna. A legtermészetesebb

dolog, hogy ha a bíróság meg
állapítja a tisztviselőre a bűntény 
elkövetését, akkor e miatt a tiszt
viselő ellen kell fordulni s őt 
megbüntetni.

A törvény, a köztisztesség, a 
közigazgatásnak úgyis annyiszor 
megtámadott becsülete követelte 
volna, hogy azonnal újra felve
gyék az ellen a jegyző ellen a 
fegyelmi eljárást s megbüntessék 
a bebizonyult hamisítás miatt.

Semmi se történt. Ez az első 
eset Magyarországon, hogy a 
biróság jogérvényesen megálla
pítja egy közigazgatási tisztviselő 
ellen a hamisítást s a közigazga
tási fegyelmi hatóság a füle bot
ját se mozdítja. A bíróságnál ott 
fekszik az akta, amely a jegyző 
bűnösségét jogerősen kimondta, a 
jegyző pedig ül a hivatalában s 
készíti a bizonyítványokat tovább, 
mintha semmi se történt volna.

Megdöbbentő! Hát hol vagyunk i 
A balkánon, a I-'idsi szigeteken ? 
Hát már igy is lehet ? Már idáig 
^ülyedtünk ? No, ez az, amit mégse 
képzeltünk, amit eddig nem hit
tünk volna.

A főispánra nyíltan kiírják az 
újságban, hogy a bortörvény el
leni kihágást követett el. A ha
tóság meg se moccan. Hát ezt 
nttg megértjük. A főispánnak 
minden szabad. Es csak egy új
ságban volt megírva. Annak ok 
nem hisznek.

De uraki az isten szerelméért, 
itt királyi ügyészség, királyi biró
ság mondta ki, hogy hami
sított a jegyző, s a jegyző nem 
is felebbezte, elfogadta, belenyu
godott I Hát önöknek ez már 
semmi f Hát itt se érzik, hogy a 
törvény, a közerkölcs, a becsület 
parancsa szerint meg kell torolni 
azt az elkövetett vétséget /

Vagy az a helyes, hogy a ha
misító csak maradjon tovább a 
hivatalában, folytassa tovább za
vartalanul áldásos működését? így 
növekedik majd a közigazgatás 
tisztessége és tekintélye ? Lehet, 
hogy a munkapárti korszaknak 
ez az erkölcsi felfogása.

Zemplénvármegye becsületes, 
ti.ztakezü alispánját kétjük ; lép
jen már közbe s ne tűrje, hogy 
az erkölcsi züllés fertőjébe sü
lj esszék ezt a jobb sorsra érde
mes vármegyét!

Közgyűlés
a függetlenségi körben.

Közgyűlést tartott vasárnap dél
után a függetlenségi kör, mely élté* 
rően a rendes sablonoktól ezúttal 
fontos személyi ügyekkel is foglal
kozott, amennyiben a kör eddigi 
érdemes elnöke; Kincsessy Péter 
megvált az állásától. Es bármily ne* 
herére esett a kör tagjainak, hogy 
Kincsessy Péter agilitását nélkülöaae, 
mégis meg kellett hajolniok azok 
eiőtt a fontos okok előtt, amelyek 
őt állása elhagyására birták.

De amily nagy veszteség érte a 
kürt Kiucsossy Péter távozásával, 
ép oly határozott nyereség az, hogy 
sikerült egy oly utódban raegálla- 
pódni, akit tántoríthatatlan elvhű- 
sége, agilitása, szervező képessége 
méltóan képesít a vezető szerepre. 
Búza Barna lett az uj elnök. S nem 
monduuk talán sokat, ha azt állít
juk, hogy az ő elnökségével új élet 
kezdődik a függetlenségi körben. As 
eddigi ősei.dós nyugalmat felváltja 
majd a tetterős, céltudatos munkás
ság és az eddigi elnök nagymérvű 
elfoglaltsága miatt talán kissé hát
térbe szoiúit közéleti munkásság 
helyébe a köz érdekében való fá
radhatatlan tevékenység lép majd.

Ítészt kivan ezentúl a független
ségi kör újból mindazokból a mun* 
kákból, melyekben vezető szerepet 
töltött be aiaku ása idején. Készt 
kíván venni a politika terén kívül 
a vármegye és a város vezetésében, 
irányításában is és mindenütt, ahol 
a közéleti tisztesség, a küzerkülcsük 
a tisztító, becsületes munkát meg* 
követelik. Es mi hisszük, hogy ez a 
munka, ez a fáradság nem lesz hi
ábavaló, hanem megérzik majd min
den vonalon, ahol részt kér a mun
kából a függetlenségi eszme szolga 
tatába szegődött tábor.

Az érdekes küzg) ülés lefolyásáról 
az alábbiakban számolunk be rész
letesen :

Elnökválasztás.
licricz Sándor alelnök d. u. 4 óra

kor nyitotta meg a közgyűlést és 
indítványozta, hogy a gyűlés veze
tésén? kérjék fel a leraoudott elnö
köt. Kincsessy Péter elfoglalva as 
elnöki székét, bejelentette, hogy más- 
irányú nagy elfoglaltságára való te
kintettel nem vállalhatja továbbra 
az elnöki állást, mert érzi, hogy nem 
tudná azt oly odaadó munkássággal 
betölteni, amint azt maga is sseretué. 
Ez nem jelouti — úgymond — azt,
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mintha visszavonulna teljesen, mert 
mint közkatona továbbra is szolgálni 
kívánja a függetlenségi eszmét, csu
pán azt jelenti a távozása, hogy he
lyét arra képesebb. tetterŐsebb em
bernek kívánja átadni. Ezt az em
bert Busa Barnában látja és ezért 
az ő megválasztását ajánlja a köz
gyűlésnek.

Hatalmas éljenzés fogadta a Búza 
Barna ajánlását és szinte leirhntarlun 
erővel tört elő a lelkesedés amikor 
az elnöki széket elfoglalta. — 
Búra az ünnepléstől elfogódottan 
mondott köszönetét a megválasz
tásáért és azt indítványozta, hogy a 
lemondott elnököt: Ktncsessy Pétert 
a kör vezetése és általában a füg
getlenségi eszme szolgálatábon szer
zett érdemeiért válasszák a kör örö
kös tiszteletbeli elnökévé. A közgyű
lés természetesen óriási lelkesedés
sel járult hozzá az indítványhoz.

Elnöki programm

Ezután rövid prograrnraot adott 
Búza Barna. A jelenlegi politikai 
helyzet ösmertetésével kezdte beszé
dét. A mai áldatlan viszonyokban 
látja okát annak a fásultságnak, a 
mely az utóbbi időben erőt vett a 
körön is. De ez a fásultság — né
zete szerint — nem indokolt, mert 
mennél nagyobb az elnyomatás, an
nál tüzesebben, annál kitartóbb lel 
kesedéssel kell munkálkodni az eszme 
győzelme érdekében. Az elvek győ 
zelméért folytatandó harcot tűzi 
maga elé céiul és ki kívánja ezt a 
harcot terjeszteni a politika meze
jéről a vármegye és a városi köz
élet terére is. Vezető szerepet kivan 
biztosítani újból a függetlenségi tö
rekvéseknek a törvényhatóságban és 
a város közgyűlési termében és fel 
akarja újból éleszteni azt a tisztitó 
harcot, amelyre a megyei és városi 
közéletben oly nagy szükség van. 
Ehhez a munkához kéri a kör tag
jainak támogatását.

Tisztikar választása.

A hatalmas éljenzéssel fogadott 
elnöki beköszöntő után Kincsessy Pé
ter mondott köszönetét tb. é nükké 
történt megválasztásáért, majd a 
tisztikar megválasztására került a sor. 
Megválasztattak : alelnökökké Hericz 
•Sándor és J-'uehs Jenő; titkárokká 
dr. Ctisy Béla és dr. Ambrózy Ágos
ton ; jegyzőitké : dr. Fuzessery Zol
tán, Ladomerszky Béla és Láncai 
Aladár; háznaggyá Zöldi Nándor, 
póuztarnokká Vaszily József; küny v- 
tarnokká Gárdos Mór. Újra alakítot
ták meg a választmányt és a fel
ügyelő bizottságot is.

Végül elfogadták az elmúlt évi 
zárszámadást és az ezidei költség 
vetést, tudomásul vették a könyv - 
tárnok jelentését és jegyzőkönyvi 
köszönetét szavaztak odaadó, buzgó 
szolgálataikért a volt pénztarnokuak 
és a könyvtárnoknak.

— A telefonkönyv elleni á'.taláno 
panaszok arra késztettek minket, 
hogy a Zerapléuvárinegye területén 
lakó Összes telefonelőfizetők hiteles 
névsorát tartalmazó füzetet készít
sünk. A füzetet — melyben d» cem- 
ber 1-ig bezárólag minden előfizető 
fel van véve — 40 fillérért áru?it 
juk. Vidékieknek 50 fillér előzetes 
beküldése ellenében portómentesen 
küldi a kiadóhivatal a fiiietetet.

F E L S Ő  M A G Y A R O

Az állam megkezdte a 
nagy előmunkálatokat.

Kaptuk a következő iratokat, me
lyeket Írójára való tekintettel szó- 
szerint közlünk:

A városok segélyének harmadik 
millióját is kiutalványozván a bel
ügyminiszter, leiratában megpendít 
valamit, ami egyelőre titokzatosan 
hangzik. A városok jogosult érdekei
nek kielégítéséről — úgymond az 
államsegélyen kívül egyéb törvény
hozási intézkedések kezdeményezé
sével, ezek között elsősorban a vá
rosi rendőrségeknek korszerű fej
lesztése utján óhajtok gondoskodni, 
ami pénzügyi kihatásában különösen 
a nagyobb ós vagyonosabb varosok 
szempontjából lényegesebb teher- 
mentesitéssel fog járni.

Amit a miniszter ezekkel a sza
vakkal, nem is annyira burkoltan, 
mint inkább diplomatikus módon be
jelent, az nyilván a rendőrségek ál
lamosítását jelenti. Korszerű fejlesz
tés alatt ugy anis Csak ezt lehet érteni, 
mert a vidéki rendőrsó.: ezidősze- 
rint sem létszámánál, sem ptdig kva
lifikációjánál fogva nincs a kor szín
vonalán.

*

A rendőrség áliaiuisitása ugyanis 
nemcsak azt jelenti, hogy ezentúl a 
tisztviselőket és a közegeket a kor
mány és annak ekszponeusei fogjak 
kinevezni, hanem, hogy részint a 
helyi viszonyok figy elembevételével, 
de legkülönösebben államrendészeti 
foutoss.tgnoz képest úgy a tisztikar
nak mint a legénységnek a száma 
kiegészitődik. Másodszor, hogy a 
rendőrségnek úgy intézkedő, mint 
végrehajtó személyzete csak meg
felelő elméleti képzettség elnyerése 
és bizony os gyakor ati idő eltöltése 
után kerül a reája bízott közönség
gel érintkezésbe. Harmadszor — és 
bűnügy i-rendészeti szempontból ez a 
legfoutosabb — az ország valameiiy- 
nyi városának és esetleg nagyközsé
gének államosított rendőrsége egy 
egymással szakadatlan kontaktusban 
levő egéazet képez, amelynek cen
truma az immáron európai hírűvé 
lett budapesti rendőrség és ilyen 
módon majd lehetővé válik— ami. l 
ez ma Franciaországban vau — hogy 
úgyszólván uegyedórak alatt az 
egész országra terjedőleg mozgásba 
hozható a rendőri apparátus egy-egy 
főbenjáró bűncselekmény a.ktlmá 
val. De lehetővé válik a tisztviselők 
függetküilése is a komák sógorok 
sokszor lehetetlen kívánságai, kö
vetelései alól.

*
Nem hallgathatjuk azonban el, 

hogy a rendőrség hatáskörébe utalt 
közigazgatásirendésseti ágak közül 
a közegészségügy államosítása egy
idejűleg valósítandó meg. E tekintve 
ugyanis attól a tényleges állapottól, 
hogy mig az állategészségügy im
már államosítva van az egész or
szágban, addig az ember egészség

ügy az egyes községek és a tör
vényhatóságok gondozására és el 
lenőrzésére maradt. Már pedig ah
hoz nem kell kommentár, hogy nem
zetközi nagy veszedelmek (pl. kolera) 
idején mit jelent az, ha falusi bírák 
lelkiismeretére marad az izolálás 
fontos kérdése, különösen olyan he
lyeken, ahol a körorvosnak liirót 
sem hallották.

! S Z  Á G I  H Í R L A P

TÜZEK
L'jhel) ben.

Veszedelmek előtt.
Hosszú szünet után most újból 

felütötte fejét a tüzveszedelem. 
Gyors egymásutánban két tüzeset 
akadt, amelyek - ha idejekorán 
nem érkezik segítség — könnyen 
végzetezsé válhattak volna. Külö
nösen a szombatesti tűz okozha
tott volna nagyobb veszedelmet, 
mert egy gépjavító műhely eme
leti része fogott tüzet és bizony

ba a feljárót nem hagyják 
érintetlenül a lángok — megakadt 
volna tűzoltóink minden tudása 
és ölhetett kezekkel nézhették 
volna, mint porlasztják hamuvá a 
tüznyelvek a hatalmas épületet.

Újból bebizonyult, hogy halaszt
hatatlan, égető szüksége van a 
tűzoltóságnak egy tolólétrára. Be
bizonyult, hogy milyen végzetes 
következményekkel járhat a kép
viselőtestület folyton halasztó já
téka, amellyel ezt az ügyet már 
hosszú idő óta kezeli. Es — amint 
mi ösmerjük a képviselőtestületet 

még ez az eset sem íog oku
lásra vezetni. Ez a minden jelen 
téktelen dologban pazarlásig köny 
nyelmű testület ebben a fontos 
kérdésben a takarékosság állás
pontjára íog helyezkedni és enn l 
a sürgős, közszükségletet 
befektetésnél fogja akarni megta
karítani azokat a filléreket, ame
lyeket más oldalon minden meg
gondolás nélkül szór széjjel.

Bedig jó volna, ha egyszer elő
relát a képviselőtestület és gon
dolna a polgárság tűzbiztonságára 
is némileg. Mert amikor a fejünkre 
ég már majd a veszedelem, késő 
lesz óvatosnak lenni.

*
A tüzesetekről a következőket je

lenthetjük :
Szombaton

este 10 óra tájban harsant fel elő 
szűr a tűzoltók vésztjelző kürtje. Szá 
liuldva vágtattak a tűzoltó lovak a 
Fő-utcán keresztül a lángnyelvek 
irányában, melyek délkeleti irány
ban vörösre festették az eget. A 
Zápolya-utcan levő Komstcin Jenő 
és társai tulajdonát képező gépja- 
vitó műhely emeleti része — ahol 
az aszta'os műhely van elhelyezve 
— gyulladt ki eddig ismertlen okból 
és mire észrevették a veszedelmet, 
már az egész tető lángban állott. A 
tűzoltók gyors segítsége azonban 
elejét vette a ragyobh veszedelem
nek és a Friss Heiman okszerű ve
zetése mellett végzett okszerű tá

madások folytán sikerült a tüzet 
lokalizálni, még mielőtt a földszin
ten levő vaseszterga-raühelyben esett 
volna kár. A tűz teljes lokalizálása 
éjjel 2 ériig tartott. A kár (3—7000 
korona, amely azonban biztosítás 
utján megtérül.

Hétfőn
este a llákőczy-utcai tűzjelző állo
másról szóliitották elő a tüzőrséget, 
hogy a Grossman Bernáth utóda 
órásüzletében keletkezett tüzet fojt 
sák el. Tűzoltóink ezúttal is dicsé
retes gyorsasággal jelentek meg 
Friss II imán parancsnok vezetésé
vel a helyszínén és elfojtották a 
tüzet, mielőtt az nagyobb károkat 
okozhatott volna. A kár azonban itt 
is kitesz mintegy 5—000 koronát, 
de ez is megtérül biztosítás utján. 
A tűz keletkezésének az oka még 
eddig ismeretlen.

Színházi esték.
A leányvásár bemuta 
tójának eredményei.

Nem vagyunk a frázisok emberei, 
nem szívesen halmozzuk egymásra 
a hangzatos szólamokat. De ezúttal 
kivételt kell tennünk, mert minden 
dicsérő jelző kevés ahhoz, hogy 
méltó képet festhessünk a legutóbbi 
színházi esték sikereiről. Kedvesen 
szép, meleg estékben volt részünk 
ezúttal, o'yanban, amely csak a kö
zönség és a társulat közös megérté
séből fakadhat. A „Leányvasár** elő
adásához fűződnek ‘csak a sikerek, 
ahhoz a darabhoz, mely a fővárosi 
színházaknak is egyik legnagyobb 
operettslágere.

Egészen megvá’tozott vasárnap és 
hétfőn este a színház képe. A kö
zönség mindkét estén zsúfolásig meg
töltötte a színházat, egyetlen hely 
sem maradt üresen, s mintha valami 
nagy, Uunepies alkalomra gyűltek 
volua egybe, oly lelkes tüntetéssel 
kísért•’k végig az egész előadást. 
Színészeink is, mintha egészen meg

hoztak volna, szinte emberfölöttit 
produkáltak az egész előadás folya
mán. Lehet, hogy a darab szépségei, 
lehet, hogy a közönség lelkesedése, 
lehet, hogy mind kettő ragadta ma
gával a szereplőket, de amit a „Le
ány vásái44 előadásain produkáltak, 
díszére válhatott volna bármely el
sőrangú vidéki színpadnak.

A siker központjában gr. Csákyné 
Barna Manci és Hajdutska László 
állottak, az ő szereplésük vitte el
sősorban diadalra a darabot és sze
rezte a legnagyobb gyönyört a kö
zönségnek. Gr. Csákyné, ez a tem 
peramentumos, ki dves művésznő te
hetsége legjavát nyújtotta ez alka
lommal. Játéka és éneke külön külön 
megérdciulÍK a legcagyohb dicsére
tet, de minden sikerét tetézte az az 
egyéniségében rejlő megkapó báj, 
amely alakításai során állandóan 
szerteárad a deszkákon. Hajdutska 
László a kis Fritz gróf szerepében 
nyújtott tökéleteset és bizonyította 
be, hogy az operett-együttes legte
hetségesebb f^rfitagja. A Csákyné- 
val lejtett táncduettjei pedig való
ságos frenetikus hatást váltottak ki 
a közönségből. Különösen tetszett a

Vámos Jenő ezukrászata
Sátoraljaujhely. (a volt Szakátsy-íéle ezukrászda).

Naponta friss sütemények. §
Reggeli és uzsonna kávé. 2

Minder alkalomra a legmüvészibb kivitelben torták, tea 
es mindennemű sütemények készítését vállalja. —

Pontos és figyelni es kiszolgálás
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2-ik felvonásos dsiloló-tánca, ame
lyet háromszor ismétel tettek rajg 
—"2 Ssí'csi Emma Luci szerepében 
nyújtott elsőrangút. Játéka és ének
tudása kitünően érvényesült az elő
adás folyamán, kellemesen cs ngő 
szép szopránja nem egyszer ragadta 
tapsra a közönséget. Áldory László 
gr. Uottenberg Korda Sándor Tora 
Migels szerepében értek el hatalmas 
sikereket, de nem panaszkodhatnak 
siker dolgában Dereng hey István, 
Deák Korúéi és Kenus Bella sem. 
Utóbbi különösen az Aldoryval lej 
tett dsiloló-paródiáért kapott meg
érdemelt tapsokat.

Egyszóval siker volt minden vo
nalon. Lelkesen, sok igyekvéssel 
játszották színészeink és sok szere
tettel kedvesen tapsolt a közönség. 
Es ha mindehhez hozzávesszük, hogy 
a kar is kifogástalanul működött és 
az orkeszterből is ritka precizitással 
törtek elő Jaczkó tkaruagy dirigálása 
nyomán a melódiák, azt hisszük si 
került megközelítő képét adnunk a 
vasárnapi és hétfői eredményeknek.

H I R E K.

Az izr. nőegylet estélye.

Szilveszter éjjelén tartotta a 
szezon első családias összejöve
telét az izr. nőegylet. Színházi 
előadás után, úgy 10 óra tájbau 
kezdődött a mulatsága „Magyar 
Király“ szálló nagytermében és 
tartott a legjobb kedvben, a leg
kedvesebb hangulatban a késő 
reggeli órákig. A nőegylet veze
tősége, élén az agilis elnökkel, 
dr. Rosenthal Sándernéval min
dent elkövettek, hogy az est 
minél sikeresebb legyen és hogy 
fáradozásuk nem maradt ered
mény telei), misem bizony itja job
ban, mint az a 270 koiona, a 
mely az összejövetel tiszta jöve
delmeként jut jótékony célra. 
Hinni szeretnék, hogy ezt a si
keres estélyt legközelebbi idő - 
beu követni fogja több ilyen 
összejövetel, hogy ápolja az egye
sület tagjai közt a társadalmi 
összetartozandóságot és növelje 
azokat a filléreket, amelyekre 
oly nagyon rá vannak szorulva 
a hideg tél folyamán azok a 
szegények, akik ettől a nemes 
hivatást betöltő egyesülettől vár
ják a sors kegyetlensége foly
tán tőlük megtagadott betevő 
falatot.

— Borestély a függetlenségi 
körben. A sátoraljaújhelyi füg
getlenségi kör legutóbbi közgyű
lése elhatározta, hogy tagjainak 
barátságos együttérzésének ápo
lása érdekében minden hónapban 
egyszer borestélyt rendez. Az 
első ilyen borestely a kör helyi 
ségében t. hó ü an, szombaton 
este 8 órakor lesz, amelyre ez 
úton hívja meg a kör vezetősége 
a tagokat. Hisszük, hogy ebben 
a szomorú időkben, amikor min
den oldalról támadják azokat, akik 
hűen kitartanak a lüggetlenségi 
elvek szolgálatában, mindenki igye 
kezni íog megjelenni ezen a ba
rátságos összejövetelen és egy
másból merítenek majd kitartást 
a további küzdelmekre.

— Városi közgyűlés lesz holnap d. 
n. 3 órakor, melynek napirendjén a

közigazgatási tanácsosi és főjegyzői 
állások helyettesítés útján való be
töltése Szerepel.

— Kamatmentes kölcsön A szőlő- 
köicsön kiosztására kinevezett bizott
ság Meczner Gyula főispán elnöklete 
alatt f. hó 27-éu tartotta ülését, 
melyben határoztak mindama kér
vények felett, melyek a szőlőkölcsön 
iránt a bizottsághoz beérkeztek. A 
kölcsön az eddigi eljárás mellett ve
hető fel.

— Giroforyalom. A m. kir. pénz
ügyminiszter folyó évi 4,063/P. M. 
szám alatt kelt rendeletével utasította 
az újhelyi kir. adóhivatalt, hogy te
kintettel arra, hogy az osztrák-ma
gyar bank főtanácsa Sátoraljaújhely
ben fiókintézetet létesített, az ősz 
trák magyar bank giróforgalraába 
lépjen be.

— Eljegyzés. Beér Henrik eljegyezte 
Róth Malvinkát Sátoraljaújhelyben.

— A Kazinczy korból. A „Kazinczy 
kör“ 1012 januar 7-ón estélyt tart 
ti órakor a vármegyeháza termében, 
mely alkalommal Oppitz Sándor űr 
fogja vetített képekben bemutatni 
olaszországi utjának egyes részleteit. 
Már most felhívjuk a kör tagjai s a 
közönség figyelmét ez előadásra, 
mely tagoknak ingyeues, inig uem 
tagok 50 fidór belépő dijat fizetnek.

— Színházi hirek. Ltnkeffy Ilona, 
a Mezey színtársulatának volt oaivája, 
aki jelenleg a budapesti Vígszínház 
tagja, öt napi vendégszereplésre tár
sulatukhoz érkezik. Fel fog lépni 
Csütörtökön a Heidelbergi diákélet
ben, pénteken a Nyári szerelemben, 
szombaton az Iglói diákokban, va 
sárnap a Kis cukrosban és hétfőn a 
Sárga li iotuban.

— Az árvaház karácsonya Az
„ Arvahaz" idei karácsony fájanoz ado
mányaikkal hozzájárullak : Zinner 
Heurikné 10 koroua. Külömböző 
adományokkal : B< rnáth Aiauarné, 
B ume'ifeld Jenő, Behynu Kálmán, 
Bi anovits P , Bokor József, Uóku^ 
Uyuláuó, Dolozselek Albert, Fried 
Vilmos, Goidstein Márton, Gottiieb 
Ignác/, Guttman Mórné, Gyariuathy 
Béla, Horuyay Ferencné, Ilornyay 
Béiáué, Kun Somáué,Meczner Béiane, 
Nyomárkay Ödönné, Polgár Sámuel, 
Szegő Sándorné, Szántó Mór, Weisz 
Emil, Zinner Jotátika úrnők s urak, 
mely j > szivü adományokért hálás 
köszönetét mond az irvaház elnök- 
sigt.

— Szegény gyermekek felruházása.
A nagymiháiyi állami elemi iskola 
tantestülete, miként minden évben, 
ezidéu is az iskola szegénysorsú ta
nulóit téli ruhával és lábbelivel látta 
eh Mintegy 500 koron* ért- kü ru
hanemű lett 80 tanú ó között ki
osztva. A szükséges pénz, részben 
a Suiyovszky István-féle 4000 koro
nás alapítvány kamataiból, részlten 
pedig a május hót an rendezett gyer- 
raekeiőadás tiszta jövedelméből és 
végül egyesek adományaiból g) ü t 
Össze.

— Elfogott kivándorlási ügynökök.
A nagyraiháiyi csendöraég d* cerabtr 
hó 28 an jó fogást csinált. Vásárhe
lyen éjnek idején egy paraszt gazda 
istállójában letartóztatta Gladics Va 
szily és Javorazki György ga ieiai 
kivándorlási ügynököket, a kiket a 
csendőrség felfegyverkezve talált. 
A nevezettek különösen Alsókörtvé- 
lyes és vidékéről szállították a had
köteles sorban álló fiatal legéuyekot 
Lembergen át a tengerpartra. A tit
kos rendőrök hónapon óta keresik a 
két jómad »rat. Azonban mindig olyan 
ügyesen siklottak ki kezeik közül, 
hogy csak most sikerült a csend
őrüknek őket letartóztatni. Ugyan
csak a nagymiháiyi csendőrseg fel
tartóztatta illetve ordasfalvára visz- 
szakisértette Lázár Mária hajadont, 
aki útlevél nélkül akart Amerikába 
kívánd >ro n i; u nála talált 1000 ko- 
roaa készpénzt a nagymiháiyi fő
szolgabírói hivatalhoz tették at.

— Hivatasanak áldozata lett Pala- 
gyi Ferenci homonnai városi rendőr. 
Karácsony első napján esteli 7 óra-

FJE L S O M A G Y A R O R S Z Á G !  H Í R L A P

kor beportyázta a templomutcát, 
amidőn az adóhivatal bejárata előtt 
csoportosulást látott. Oda sietett és 
ott talált kurucfalvai legényeket vi
dám hangulatban vitatkozni s mivel 
tapasztalatból tudja, hogy az efajtu 
vidáknak bicskázás és fejbetörések 
a következményei, nyugodtan távo
zásra hívta fel őket. Ekkor a háta 
mögött termett Zavaczki Mihály Fii- 
löp, verekedésért többször büntetett 
egény s azon megszólítással „hát 
te verekedni akarsz1* a kezében volt 
ököl vastagságú karóval a rendőrt 
hátulról úgy fejen ütötte, hogy 
azonnal leesett, de még meg nem 
elégedett azzal, hanem a földön esz
méletlenül ember fejtre még két 
ütést mért Mind a három ütés su 
lyos fejsérülést és csontrepedést idé
zett elő, minek következtében Pa 
lágy i a legfigyelmesebb orvosi 
gyógykezelés dacára életveszély ben 
forog.

— Levágták a fülét. Karácsony első 
napján Tirs András kiskeraencei la
kos betért a korcsmába és egy kis 
italt renJelt. Rövidesen Wolenszki 
Tódor galíciai famunkás lute.opedett 
'□ellette és ártatlan dolgokról addig 
tárgyaltak, inig vita támadt köztük. 
Tirs habár még fiatalabb és még 
csak őszkor szabadságoltatott mint 
Katona, elég higadtan viselkedett, 
ellenben asztaltársa nem bírta az el
lentmondásokat elviselni és annyira 
felhevült, hogy egy hosszú pengéjű 
konyhakéssel lemetszette társa.-ak 
bal fülkagylóját és ráadiiul hátba 
szúrta. A sérült felvette a földről 
elválasztott fülrészét és bement vele 
Horaonnára az orvoshoz, ki azt rá
varrta, azután elment a csendőrség
hez panaszra. A kiküldött járőr 
azonnal a helyszínére ment ós le
tartóztatta a beismerésben levő tettsst

— Legények garázdálkodása. A fel
vidék parasztságának teljes tudat
lansága s nevelés hiánya, e ő:dézője 
a hatart nem ismerő vadságának. 
Önérzet ismeretlen fogalom előtte, 
a törvény sújtó kezével pedig nem 
törődik annak enyhe voltánál fogva, 
sót el’enkezőleg, büszkélkedik vele 
a legény ember, ha ő már több napi 
fogházbüntetést szenvidett el, Sóku- 
to'i Bányik János és 8 társa, crapa 
legény kedésből beverték a vacsora 
nai üit tanító ablakait, onnan pedig 
a zsinagógához távoztak és beverték 
az utcára nyi.ó összes ablakokat. A 
hatóság a viriuskodó legények ellen 
megindította az eljárást.

— Magyaroszag legnagyobb es lég 
alterjedtebb lapja a Pesti Hírlap az 
uj ev küszöbén felhívja a magyar 
o.vasókőzöuség figyelmét a követke 
zőkre .

A Pesti Hírlap napról-napra a leg
nagyobb terjedelemben, legbővebb 
tartalommal jelennik meg: napon 
kint 10—20 oldallal többet ad, mint 
más lapok, ugyanazon árért ; ma két
ségtelenül a legteijedtebb lap, mert 
naponkint százezren felüli peldány- 
szamban jelenik meg, amit más ma
gyar napilap még nem ért el.

A Pest, Hírlap minden irányban 
független, szókimondó, demokrata, 
szabadelvű, ellenzéki újság.

A Pesti llirap munkatársai soraba 
Síáiuitja  hazánk legelső és legked
veltebb Íróit, kik közül elég legyen 
fölemlíteni Gárdouyi Géza,J Molnár 
Ft-rencz, Szomaházy István, lleltai 
Jenő, Lengyel Menyhért, Abonyi 
Árpád, Porzsolt Kálmán, Murai Ká* 
roly, Színi Gj ula, Szász Zoltán, 
Szabóné-Ncgáli Janka, Lux Terka, 
Erdős Renée, Bokor Malvin, Tömör
kény István, Pakots József, Diplo 
molata és gróf Yay Sándor neveit.

A Pesti Hirap 1912 évi napterát 
minden uj előfizető is megkapja, aki 
legalább három hónapra megrendeli 
a lapot.

A Pesti Hírlap előfizetési ára egy 
hóra 2 kor. 40 fii. 2 hóra 4 -korona 
80 fii. január—inárciús u gytdévre 
7 korona , a Divatszalonnal együtt 
negyedévre 9 kor. A Pesti Hírlap 
kiadóhivatala, hov?. legcélszerűbb 
postautalvánnyal küldeui az előfize
tést, Búd .pest, V. kér., Váci-körűt 
78 szám alatt vau.

— Magyarország.“ Erős intranzi- 
.,ens hazatiság, a nemzeti és emberi 
jogokért folytatott szivÓ9 küzdelem 
tükröződik vissza a „Magyarország,,- 
oak, egyik legnagyobb napilapunk
nak hasábjairól. Tizenkilencedik éve, 
hogy az első csatasorban áll ez az 
újság mindenütt, ahol az államalkotó 
magyarság közjogi és kulturális ja. 
váért, exiszteucziaiis megerősödésé
ért földmi vetési, ‘ipari, kereskedelmi 
felvirágzásáért folyik a harcz. Erő
teljes, határozott fellépésével foglal 
állást minden jogos érdek védelmé
ben. Igaz bará'ja, támogatója minden
kinek, aki az igazságát keresi. Ki
mondja véleményét bárkivel szem
ben és rendületlenül áll a nevében 
rejlő programra mellett, amely azt 
teszi kötelességévé, hogy úgy a* egész 
ország általános, mint az országot 
alkotók egyéni előrehaladását, tisz
tességes boldogulását szolgálja.

A „Magyarországának valamennyi 
rovata bőséges ; táviratai, telefonér
tesülései eleőranguak. Politikai hirei, 
napujdonságai, közgazdasági, szín
házi referadái kitüuőek, megbízha
tok, pontosak és gyorsak. Az az na
pi országgyűlésről teljes tudósítást ad, 
úgyszintén a tőzsdéről s általában 
miudenről, ami a nap folyamán tör
ténik. Szórakoztató és tanító czik- 
keiből tudást meríthet mindenki. A 
jóizlést mindig szem előtt tartja s 
hangja olyan, hogy a „Magyaror
sz á g o t  bátran oda lehet adni ser
dült leányoknak is. Mindezekből kön
nyen megérthető ennek a lapnak 
nagy elterjedsége. A , Magyarország** 
előfizetési ára : egész évre 28 K. fel
évre 14 negyedévre 7 K. egy hóra 
2 K. 40 f. Szerkesztőség ós kiadó- 
hivatal Budapest, VII., liákóczi-ut 
38. sz. alatt van.

— Csödtömegvetel, Özv. Wessely 
Mórné a vb. K'ein ós Toraka férfi 
ós gyermek ruha raktárt a csődtö
megtől megvette és — mint értesü
lünk — az egész raktárt ki fogja 
árusítani.

Császárfürdő
Budapesten. Nyári és téli gyógyhely 
a magyar Irgalmasrend tulajdona 
Elsőrangú kenes hóvvizü gyógyfürdő
modern berendezésű gőzturdo, ké
nyelmes iszapfürdők, iszapborogatá
sok, uszodák, külön hölgyek és urak 
rszéére. Török-, kö- ós marványfürdök ; 
holég. szénsavas- és villamosvizfürdök. 
A fürdők kitűnő eredménnyel hasz
naitatnak főleg C8UZ08 bántalmaknái 
es idegbajok ellen. Ivó kúra a légző
szervek hurutos eseteiben s altesti 
pangásoknál. 200 kényelmes lakó* 
szoba. Szolid kezelés, jutányos árak. 
Gyógy- és zenedij nincs. Prospektust 
ingyen és bérmentve küld az igaz
gatóság.

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

k u ü ö tu ia iü o n o i:
LANDESMANN MIKSA

3088 -911.
Árveréli hirdetmény.

A saujhelyi kir. jbiróság 011. p». 
229] 1. sz. végzése folytán és a sa
ujhelyi kir, tvszék, mint csődbíróság 
18t>57|911 sz. végzésé alapján, Stein- 
berger Májer saujhelyi lakos csőd- 
ügyében 1912 évi január 9*én d. o, 8 
orakor és folytatólag a következő 
hétköznapokon, mindig reggel 8 órá
tól kezdve Saujhelyben, Kazinesv- 
utcza 10 sz ai. a vhjtást szenvedő 
üzletében elárverezem azon 9586 ko
rona 34 fillére becsült ingókat, me
lyek a Ull évi november 7-én és 
folytatólag felvett csődleltár 1—294 
és 1—41 tételek alatt lettek össze
írva u. in. üzleti felszerelést, fűszer
árúkat stb.

Saujhely 1911, dec 22 én
Roirtr Imre. bír, •■•hajtó



Szerda január 3.
1. szám (4) F E L S O M A G Y A R O  R Sj 2 Á  G I K I R L  K  P

Helia Fai őrit 
és Dandi 

gyermekek 
részére.

FÖLDES FERENCZ
czipökölönlegességek áruházában :

divatos Estélyi és Báli 
cipők, valamint elsőrangú 
eredeti amerikai férfi, női 

és gyermek cipők.

FŐTÉREN, a Xossuth-szoborral 
szemben.

iisius t‘SF. L. P. 
the Standard  
urak részére.

o

Aliért jó |

a Qrfinbaum-/éle kávé?
mert mindig friss pörköle'sü, friss darálásu 
és több mint 50-féle faj van raktáron. —

'V
A kávét kívánatra a vevő előtt megpörköli p

G R Ü N B A U M  G É Z A §
fűszer- és csemege üzlete Sátoraljaújhely, Széchenyi-tér 17.

&
.‘Sfe’. :3Síf.i^.:8>Cá8Kj3

)|jh Jlíinícn óra 14 napi próbára adatik j ^
zállitás csak utánvétel mell- tt

eszközöltetik, 14 nap ruu'va a 
kívánatra \ iszakü d» tik.

p*tiz

Követelje Azonban, hogy szállítója önnek 
•üak ULLA-t adjon és ne engedjen ma 
gának csekélyebb értékű hitvány utánzatot 
mint »ép oly jót" feldicaémi. Az elárusító 
helyek kimutatását, árjegyzéket ingyen 
küld az „Olla* hygien gummigyár U ien,
11911 l ’raterstrasse 57. Lrvdeu mintagyüj 

Uméuyek 12 drb. 5 korona.
Hat ható Sátoraijaujhel) bt n Widder } jj jj|j 
el Relchard gyógyszertárában é>

Hrabeczy Kálmán drogcuriájaban,

HA ON
nora tud enni, ha rósz* 
szül érzi magit, biztos 
segítséget hoz az or

vosilag kipróbált
KAISER-féle gyomor

fofiormenta-Xaiamellák
Jó étvágyat kap, a gyom
ra ismét helyre jön és 
megerősödik. Frissítő és 

élesztő hatása által
nélkülözhetetlen utazásoknál.

Csomagja 20 es 40 fillér
Kapható : Widder Gyula
gyógyszertárában és Hra
beczy Kálmán drogériában.

Bérbeadó

Lakás kiadó,
A Petőfi-utca 15. szám alatt 

(az Eliie fenyirda házban) egy 
négy szoba, fürdőszoba és mel

lékhelyiségekből álló utcai lakás, 

egy három szobából és mellék
helyiségekből álló lakás május hó 
1-től kiadó.

3090-911. vh.

Árverési hirdetmény.
A saujhelyi kir. jbirózag 911 V. 

2013 3 sz. végzése folytán Singer és 
\Yo f er 103 kor. 60 fi1, követelé
sének és járulék} i >uk behaltasa 

| végett.
1912 év január hó 8 án délelőtt 

háromnegyed 12 orakor Saujhelyben 
KossU'h Lajos u ic z  í 18 sz. al. a vhj- 

1 t.ist szenvedő lakásán, elárverezem 
azon 040 koronára becsült ingókat, 
melyeket, a hpesti 8-10 kér kapitány-a Főtéren egy bolthelyiség, to

vábbá több rendbeli lakás, ezek ^P* l b - s z .  vhjtást ren
között van egy külön udvarral és 

| kerttel ellátott 4 szobás lakás a 
hozzá tartozó mellékhelyiségekkel.

liővebb felvilágosítást nyújt 
Bretz Gusztáv Főutca 20.

delő végzés alapján a saujhelyi kir. 
jbirósági 911 V. 213(< 1 sz. vhjtási 
jk\b«n 1-2 t. al. lefoglaltam n. m. 

I bútorokat stb.
Saujhely 1911 dcc. hó 23 áti

Rosner Imre
kir. bir. vhjó.

Senkinek sincsen már többé szük
sége arra, hogy magának valódi 

/ \ »  i  a aranyórát 200 koronáért vásároljon, 
íruióta az Elektro aranyórák kitűnő 
'zerkozettel (Glasshűtte:

fésűk 
kefék kap

pereken .'•Ke
désben, vám

rendszer,
fog- készíttetnek. L en  óra fedele 3 szo- 
pha ros, meg nem változói, aranyhoz ha

tók drogueri- sonló fémvtgyü ékből s ezen felül 
akban > min- még egv villamos utón előállított, 
deu jobb pi vastag valódi aranyréteggel bevont 

burkolatból all, minélfogva annak 
tartósságáért kezességet vállalunk, 
Az Elektro aranyórát senkisem kü- 
önböztetheti meg egy igazi arany
óratói. Az óra pontosságáért 5 évi 

írásbeli jótállást adunk.

jíra csak 9 kor. 75 fill.
Ehhez illő arany dublé, lánc a tar
tósságért 5 évi jótállással, csak 3 
kor. 75 fillér. Egy dil i efáru-itás 

utánvétel mellett

A Kossnth Ferencz-utczai 16. 
számú és a Kossuth Lajos-utcai 
10. számú házak bármely naptól

bérbeadók, esetleg eladók.
Bővebb értesítést ad Schweiger 
*ron Kossuth Lajos-utca 24 sz .BÜHLER ^  W,£N „  2

Özv. Rooz Adolfné. Afrikancrgasse.

Árverési hirdetmény.
Steinberger Maycr áruraktára és üzleti felszere'ése 

1912 évi január hó 9. (kilencedikén) és a következő 
napokon minden nap d. e. 8 órától kezdve a bírósági 
végrehajtó kö/bénjöttével tételcnkint nyilvános árverésen 
készpénz lizetés mellett a legtöbbet ígérőnek el fog 
adatni.

Az árverés Steinberger Mayernek Saujhelyben Ka
zinczy utca 10. sz. üzlethelyiségében (főposta épület) 
fog megtartatni.

Dr. Búza Béla
tömeggondnok.

Nyomatott Landcsmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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