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Most aztán nincs is más mun
kája a munkapártnak, mint a 
tönkrement, megsemmisített ke
reskedőtől, iparostól, főldmivelő- 
től elvennivan október hó el . . . tJ ........

Hatodikán a tizenhárom aradi n>iivánitást, a független cselek- 
vértanu emlékezetére kötünk gyászt | V̂ SJ’ n̂ nd'-iiiráiiyu jogait s akkor 
átyolt, nyolcadikán p cdig azért 
öltözünk talpig feketébe a gyász 
jeléül, mert ekkor ül össze a 
magyar parlament, ahonnan 
magyai nemzet igazi képviselőit' — F.n vagyok a kiskirály !
kizáratta Tisza István gróf minisz 
terelnök.

Az összevásárolt munkapárti 
többség tehát ismét összeült, hogy Andrássy 
törvényeket alkossanak a saját 
képmásukra. A nemzeti akarat 
szóhoz nem jut ebben a munká
ban, mert hiszen a nemzet igazi 
képviselőit kirekesztették.

Amilyen mély gyásszal a szi
vünkben emlékezünk meg október 
hónap hatodik napján utolsó szí

Tegnap végre — a fogyasztó 
közönség őszinte ürömére és in*g 
elégedésére lecsapott a sors, il
letve a rendői8ég keze az elővásár- 

szabad vélemény- lást gyakorló kofánékra.
A kora reggeli órákban a rend

őrség egy kis alapos r.izzrut tartott 
a piacon, figyelemmel kisérte az 
elővásárlást és a rajtaosipe t kofákat 
—0 — —0 korona pénzbüntetéssel tuj- 
totta. Elkobozta továbbá a rendőrség 
a kofák által a fa!u-iaknak adott 
eiŐ'egeket és a lee ő'egezett porté- 
kát febzabaditutta a iekütüttség 
alól,

A kofanéknak persze sehogyan 
seru tetszik a dolog, de annál job
ban tetszik az érdekelt közönségnek.

aztán kiállhat a budii hegyekre, 
mint a kakas a szemétdombra s 
odakukorékolhatja az országnak, 
a nemzetnek :

Csakhogy ebben az aknamuti 
kában aligha nem megakadályoz
zák a munkapárti korifeusokat 

az ellenzék.
Egyesült erővel minden bi

zonnyal sikerülni fog az országot 
és a nemzetet megszabadítani 
Tisza István és légionáriusai desz- 
pota uralmától.

Szomorú gyásznap lesz az ok
tóber nyolc idiki parlamenti kapu
nyitás, de Tiszáék bukását időtlen-

/ekicsiny leni. Az érdemet sehol sem 
ves. zük észre, mert mindenben csuk 
a gáncsolni valót keressük.

Annyi bizonyos, hogy ebben |  
mi dicső városunkban sokkal több a 
gáncsra, mint az elismerésre méltó 
jelenség, de véletlenül éppen a tűz
oltóságunk az, amely minden dicsére
tet és elismerést megérd ‘.raeb A 
tűzoltóparancsnokunk hivatása ma
gaslatán állé, kiváló szakképzett- 
séggel rendelkező, ambiciózus, rá
termett ember, aki személyes bátor
ságának és önfeláldozásának is már 
többször tanujelét adta és akinek 
vezetése alatt már nem egy bravú
ros oltást volt módunkban láthatni. 
A legénysége is jól fegyelmezett,

A magunk részéről arra kérjük j kötelességtudó legénység, amely 
rendőrhatóságot, hogy az i yen tegnapi tűzesetnél is igen derekas

piaci razziákat minél gyakrabban IUU[,kát produkált.
ismételje meg és könyörtelenül íUjt- 
on le az elővá->áriá-i tilaioiu ellen 
élő kofubsszonyok ra.

Kofák napja.
Büntetés az 
elővásárlásért.

badságliarcunk vértanúiról, épen időkig nemzeti ürömnapként, fog
oly mélységes gyásszal eltelve lo- juk megünnepelni, 
gadjuk a magyar parlament ok-1 
tóber hónap 8-ik napján történőj 
kapunyitását.

Tisza István gróf tehát ismét 
összeül a Lukács által összeto
borozott legionistákkal s az or
szág és a nemzet nem kis vesze
delmére tanácskozni fognak arról, 
hogy még mit lehet elvenni az 
országtól, a nemzettől. Mert még 
mindig akad olyan rés, ahonnan 
az ország és a nemzet szabad 
levegőhöz juthat.

Az országot, a nemzetet már 
anyagilag elintézték. Rémsége*, 
borzalmas képet nyújt a Kapá
toktól az Adriáig szegény Ma
gyarország. Talán IV. B la király 
idejében nézhetett ki imigyen. A í 
munkapárt uralma letarolt min-1 
dent. Az egész országot megráz
kódtatja az a hatalmas dörgés, 
amely nem a viharra összefutó 
felhőknek egymásra tornyosulása 
folytán keletkezik, hanem az üz
letredőnyök lehúzása a cső ibiztos 
által. Egymást követve, vagy 
együtt zárultak be az üzletek Es 
ezt az ijesztő dörgést dobpergés 
zaja váltja fel. Nem a milliókat 
elnyelő hadsereg defelirungjához | rettegett 
asszisztáló katonadob pereg, ha
nem a végrehajtóé, amely ott 
szólal meg az iparos műhelyének
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RAZZIA aJókai-utcában
a pi acz on.  Aiap,aian vadak °

Az újhelyi piacon a kt-reske 
dőknek és kofaasszonyoknak tudva 
levő'eg meg van tiltva ez elővásár
lás, egészen délelőtt 9 éráig.

E? a tilalom kétségkívül igen 
helyes és üdvös lett volna, ha pon
tosan betartották volna. Mert a vá
sárló nagyközönség érd kú t  min
denes tre nagyon sérti az, ha a ke
reskedők és kofaasszonyok mar korán 
reggel lefoglalják a hetivásárra jövő 
fa uöak portékáját.

Csakhogy ez az elővásárlás t i 
lalom mostanáig jóformán csak pa
píron vö t meg. Különösen őnagy* 
ságaék, a kofaasszonyok, az ujh lyi 
piac szuverén nagy hatalmasságai és 

uralkodói, semmibe sem 
vették a tiltó rendeletet és fittyet 
hánytak mind n hatósági intézke 
d -sütik. To ábbra is előre h foglal

ót órakuj 
hajnali ál 

1 1  A Jókai- 
ház, n !) •!-

i legese
a vesse- j

ajtaja előtt , a földmivelő mus- j ták  a vidéki portékát és ugyancsak 
kátli vi rágos ablakit kis házikója borsos kartell-éraikkal monopolizál
kapujában. | iák az u/ielyi p’aoot.

t ű z o l t ó s á g  ellen

Ti gnap reggel fél 
I tüzihiriua ru>zt( t a fel
mából a varos közönség
utcában k ig .u lud t  egy 
czeg János búza.

A tűzoltóság azonnal, 
kélyohb késedelem nőikül 
delem színhelyére ?ideit .  Körű belül 
egy órai megfeszített mn ika árán 
sikerült lokalizá'ni a tüzet.

A Dóóczeg-féle ház tetőzete 
ugyan majdnem tt Ijosen leégett, de 

magifban az épületben nagyobb kar 
nem esett és a szomszédos házak 
mind megmenekültek a Uizvostede- 
leintő .

A tűz oka még nincs kiderítve* 
I a tűzesettel kapcsolatbanE

m.'giut kénytelenek vagyunk szóvá 
tenni azokat a méltánytalan tárna- 
disoka'. és alaptalan vádakat, ame
lyekkel a közönség egy része min
den tüzeset alka'ruival illetni szokta 
a d  r k ujhe'yi tűzoltóságot.

N i'unk kü önben is a/, a divat 
hogy minden valamire való intézmá 

jnyünket minden erőnkkel igyekszünk

Csodálatos, hogy a közönség 
egy részének roéjis mindig a tűz
oltóság eben van kifogása.

Tegnap például alig csapott fel 
az első láng a kigyulladt háztetőről, 

{már is az volt a panasz, hogy a 
.tűzoltóság még roiudig nincs a hely- 
! szilién.
| A következő pillanatban ugyan 
már olt volt a tűzoltóság teljes fel
szerelésben, do addigra már ki volt 
mondva a szentencia, hogy : megint 
későn érkezett. (Hogy azután milyen 
d rekasau folyt a munka, azt már 
— persze — neiu él de mos észre
venni )

A magunk részéről — az igaz
ság érdekében — kötelességünknek 

j tartjuk konstatálni, hogy a tűzoltó* 
,. [súg a lehető leggyorsabb idő alatt 

kivonult. Lehetet'enséget nem sza
bad kívánni. A gondolat szárnyán 
még a tüzolté-iovak seiu tudnak 
rolianni és Friss 1 leimami sem te
heti a fejére a mesebeli sapkát, 
amelynek csak azt kell mondani : 
„Hipp hopp,ott legyek, ahol akarok" 
és az ember máris ott van, anélkül, 
hogy előbb oda kellene mennie. A 
legnagyobb poutosiág és a legfor* 
szirozuttabb sietség mellett is egy 
bizonyos fizikai időre van szükség, 
ainig a tüzoltótoronytól pl. a Jókai* 
utcáig lehet jutni.

Kár tehát ok nélkül bántani a 
mi kötelességtudó, megbízható tűz
oltóságunkat. A mi tűzoltóságunknak 
esik egyetlen hibája van, de ennek 
aztán sem a parancsnok, sem a le
génység nem az oka. Ez a hiba 
pedig az, hogy a tűzoltóság hiányo
san van szervezve. A város szűk*

» IVORIM , 50 levélpapír és 50 boríték
-------------------------— 1 koronáért kapható —------------------------
Landesmann M. és tsa. papirkereskedésében.

L i t p u u k  i n n i  w / .á m u  4  o l d a l
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keblüsége — vagy stegéiiysíge — 
folytán, kevés a tűzoltó és kevés a 
felszerelés. És hogy ennek dacára 
tűzoltóságunk mégis eredményes 
munkát tud kifejteni, ez — úgy 
hisszük — csak dicséretére válik.

A találékony
Fejes István
visszavonulása.
Alaptalan

híresztelések.
7 1 A I V.

Fővárosi  lapok Fejes István 
református püspökről a következő 
hirt röpítették világgá :

Lámpásokkal járnak.
Már szinte unalmas lenne foly

tonosan az Ujhelyben uralkodó egyp- 
tomi sötétségről firkálni, ha nem 
lenne a dolog állandóan olyan fáj
dalmasan aktuális és vérlázitóan bősz* 
szántó.

Az összes helyi lapok kifáradtak 
már a közvilágítási állapotok fölötti 
végtelen panaszkodásban. A világí
tásért, illetve állandó sötétségért 
méregdrága dijat fizető szegény, ki 
fosztott polgárság pedig már csak 
csendesen, hangfogóval káromkodik.

Belátták ugyanis, hogy a pa
naszkodás, a káromkodás semmit sem 
ér a villanygyár hatalmas vezetőivel 
szemben, s hogy a panaszkodás he 
lyett okosobb lesz valami megfelelő 
világításról gondoskodni.

Maga a rendőrkapitány adta meg 
az eszmét, hogy talán jó lesz az ut
cákat petrolcumlampásokkal ellátni.

Székely Elek helyettesített pol
gármester persze semmibe sem vette 
a rendőrkapitáuy propozicióját és a 
Meczner-féle villanygyár jóvoltából 
továbbra is teljes sötétségben ma 
radt a város.

Végre is a lakosság maga jött 
rá, hogyan segítsen — úgy, ahogy 
— a szomorú állapotokon. Eszükbe 
jutott az újhelyieknek, hogy valami 
kor, száz évvel ezelőtt, a nagyapáink 
a kezükben, vagy rúdon hordozták 
a lámpást maguk előtt, hogy némi
leg lássanak az újhelyi sötétségben. 
(Állítólag ma is ez a divat Közép. 
Ázsia néhány elmaradt falujában.)

Szóval a jó újhelyiek egy pár 
nap óta lámpásokkal járnak éjjelen- 
kint az utcán. A lámpásokat a ke
zükben lóbázván, \\áy  festenek, mint 
valami középkori kisértetek. (A kü 
lómbség csak az, hogy a középkori 
kísérletek egy krajcárt sem fizettek 
az újhelyi villanygyárnak.)

Szomorú, nagyon szomorú do
log. Különösen, amikor a nagynevű 
villanygyári elnökről elnevezett Mecz- 
uer Gyula-utcában irabolyognak a 
kézi lámpások pislogó lángjai. Va
lami rémes, hátborzongató, alvilági 
jelenet. Legalább a villanygyári el 
nőkről elnevezett utcában égne a 
villany.

Egy szó, mint száz : itt már — 
sajnos — csak humorosan lehet fel
fogni ezt a végtelenül szomorú dol
got. Hogyan csinálnak — még csak 
küsvilágitási tekintetben is — Zem
plénből Ázsiát Mcczner Gyula és 
társai.

A tiszáninneni református 
egyházkerület most tartja  Mis- 
kolezonőszi közgyűlését, am e
lyen a rendes ügyeken kívül 
lőleg a zsinat előkészítése 
foglalkoztatja a  vezetőséget.
A közgyűlésen, hir. szerint, 
F e jes  István püspök tudo
mására  hozza az egyházkerü
let vezetőségének, hogy agg 
korára és súlyos be tegségére  
való tekintettel lemond a püs
pökségről és nyugalomba vo
nul. Az érdemes püspöknek 
ez az elhatározása megváltoz- 
tathatlan, mert be tegsége  kö
vetkeztében ma már csaknem 
képtelen minden aktivitásra, 
magas állásában pedig  nem 
akar csendes szemlélője lenni 
az egyházi ügyek intézésének.
Az cgyházkeriile i közgyűlés 
gondoskodni fog az igy m eg
üresedő püspöki szék be tö l
téséről. Az interregnum alatt 
a püspökség ügyeit  a legidő
sebb, Vadász)  Pá l  felsőbor
sodi e g e r e s  fogja ellátni, a 
tavaszi közgyűlésen pedig 
már  fel fogják bontani a sza
vazatokat.

Mint legilletékesebb helyről 
értesülünk, a visszavonulásról szóló 
híresztelés nem felel meg a va
lóságnak, r ejes püspök továbbra 
is intézi egyházkerülete  ügyeit.

A RENDŐRSÉG 
krónikájából.

Eredményes nyomozások
A napokban az újhelyi rend

őrség Linót több endményes nyo
mozást foly tatott. A nyomozások ér- 
demo elsősorban a nyomozást vezető 
Jurcsó Ágoston all-apitáuyt illeti.

Ékszertolvaj cseléd.

Kiivanics Mária helybeli cseléd 
0 án este szállást adott Katu yák 
Erzsébet rovott rnu'tu, többször 
büntetett cselédnek.

Katu lyuk Erzsébet 7 én reggel, 
mialatt Krivanics Mária a piacra 
ment, annak ládájából néhány érté
kes gyűrűt ellopott. Krivanics Mária 
följelentése folytán a rendőrség a 
tolvaj Katulyák Erzsébetet elfogta 
és a gyűrűket meg is találta nála.

Elfogott betörő.
Még ju’iusban történt, hogy 

Lipthay Béla hegykapitány zsólyora- 
kai borházába isnaeretleu tettes be
tört és onnan nagyobb mennyiségű 
edényt és evőeszközt lopott.

A tettes a betűn* elkövetése 
után megszökött.

E hó 4-én letartóztatta a reud- 
őrség Drobnyák Mihály favágót, aki 
rol kiderült, hogy a zsólyzmkai be
törést ő követte el Hrobnyákot át
adták az ügyészségnek.

A szálloda tolvaja
l \  hó 4-én Szmutkó Mihály szál

lodai bérszolga lakására, aki a Va
dászkürt szállodában van alkalmazva, 
behatolt O.bert Gyu’a facér pincér 
és nagy mennyiségű férfi és női 
ruhaneműt lopott.

A lopott ruhanemüekből Ure- 
nyák György pincér megvett egy 
rend ruhát, Popovics Mária mosónő 
pedig egy sálkendőt.

A rendőrség az orgazdákat el
csípi e. A tettes a hajnali órákbau 
megszökött. Országszerte körözik.

P E R E K
egy helmeci

BANK ELLEN.
Száz sorsjegy története

T ö m e g esen  perük mostanában 
akirályhelmeci Gazdasági Bunkói 
abból a sorsjegy-ügyből kifo
lyólag, amelyről annak idejében 
mi is részletesen megemlékez
tünk.

1906-ban többen  vettek a 
király helmeci gazdasági  banktól 
„pesti  hazai" sorsjegy eket, olyan- 
képen, hogy száz m egvett  so rs 
jegyből egy csoporto t  alakí
tottak.

Többek  között az egészből 
egy tizedrészt,  vagyis tiz darab 
sors jegyet  Knopfler Adolf bírt, 
egy huszadrészt,  vagyis 5 dara 
bot Molnár Vilmos stb.

1910. február 5-én történt, 
hogy a Helmccen alakult cso
portból egy sorsjegyet kihúztak 
300,000 koronával.

Az érdekelték követel ték  a 
nyereségből reájuk eső részt, de 
a Gazdasági Bank visszautasította 
őket  azzal, hogy a csoport  már 
feloszlott s a nyereségre igényt 
nem tarthatnak.

Knoptlcr Adolf erre  beperelte  
a bankot. Az ügy felment e g é 
szen a kúriáig s a bíróság vég 
érvényesen is Knopflernek adott  
igazat.

Majd a Knopller  veje, aki 
szintén érdekelve van a cso
portban, ugyancsak per t  indított 
a bank  ellen s a per t  a napok
ban szintén megnyerte.

Most már aztán az összes é r
dekel tek tömegesen adják  be a 
pereket  a király helmeci gazdasági

bank  ellen és  —  ismerve a b író 
ság  eddigi á l láspontját —  alapos 
a reményük, hogy mindnyájan 
megnyerik a bankkal szemben 
fennálló követelésüket.

H Í R E K .

Előfizetési felhívás.
Az uj negyedév kezdetim, ok

tóber hó 1 -tol kezdve uj előfizetóst 
nyitunk a »Fülsőmagyarországi Hír
la p i r a ,  amely hetenként kétszer, bő 
tartalommal, érdekes szöveggel je
lenik meg s a i országos politikán 
kívül vármegyénk közügyeivel fog
lalkozik h gkimeritőbbeu.

A „Fe sőmagyarországi Hirlap“ 
a megyei közönség lapja. Nemcsak 
Sátoraljaújhely, de az összes megye
beli községekkel egvforiua szíves
séggel foglalkozunk. Örömmel Írjuk, 
ha egy-egy község kifej üdéiéről,' 
előrehaladásáról van szó, de igazsá
gosan rámutatunk azokra a hibákra 
is, melyek e fejlődés kerékkötői.

Midőn ez előfizetési felhívást 
közzétesszük, hisszük, hogy előfize
tőink nagy tábora nemcsak meg
újítja előfizetését, hanem még ági- 
lációt is fejt ki ismerősi i, jóbarátai 
közölt, hogy szaporítsa a mi lapunk 
előfizetőinek számát.

A »Felsőmagyarországi Hírlap* 
előfizetési árai :

Egész évre . . .  10 K
F e le v re ..........  5 K
Negyedévre . . . 2 50 K

— Mjklossy püspök felszentelése.
Hajdudorogon fényes ünnepségek 
keretében vasárnap szentelték fel 
Mikióssy Istvánt, a dorogi uj görög 
Kalholikus püspökség első püspökét. 
A felszentelést végző püspökök : 
Drohobeczky Gyu'a körösi, Fncher- 
Colbrie Ágost kassai és LányEJózsef 
nagy vuradi püspökökmár szombaton 
érkeztek Horogra. Vasárnap a dorogi 
székesegyházban folyt le az ünnepies 
aktus. Az uj egyházmegyéből 120 pap 
és esperes vett részt, 40 pap szol
gálta a felszentelő három püspöknek 
az a szisztel ciát. Ünnepies nagy mise 
; (ubeu felolvasták a dorogi püspöknek 
szóló királyi adomány levelet, Mik
ióssy püspök kinevezését és a tar
talmas pápai bullát. Az uj püspök 
ezután hitvallást tett, mire Droho- 
biczky püspök felszentelte és k r á 
mával megkente, majd beiktatta s 
lelke beszédben üdvözölt**. Miklós-)’ 
püspök erre megtartotta installációs 
beszédét, kijelentvén, hogy ő egy
házmegyéjében a békét akarja és 
törekvése, hogy megszüntesse a nem
zetiségi torzsalkodat. A szertartás 
után Jaczkovics püspöki vikárius 
rezidenciájában azegyházmegyei pap
ság tiszteletére bankét volt, amelyen 
az első felköszöntőt az uj püspök 
mondta ő hazára és a pápára. — 
Mikióssy püspök ma délben érkezett 
vissza l'jhelybe. Kíséretében vo’tak 
többekjközt DrLegeza ügyvéd, Csákó 
Imre, Pataky Mik ós, Setmanu Gyu
la, stb. Az uj püspök újhelyi 
híveinek lelkes ovációja közben haj
tatott Kazinczi utcai rezidenciájára.

Gróf Wallis Gyulánó állapota. 
Érthető i.ggodalmat keltett váro
sunkban néhány budapesti lap köz
lése alapján elterjedt azon hir, hogy 
gr. Wa'lis Gyuládé szüi. Somogyi 
Iloné grófnő Sátoraljaujhely város 
nagybirtokosa és egykori fülde-ura, 
a jótékonyságáról közismert úrnő 
megbetegedett volna. Örömmel vész- 
szűk most feltétlenül hiteles forrás
ból azon értesítést, hogy a hióbhir 
siimui alappal nem bir. A grófnő 
jó egészségnek örvend.

A „Felsőmagyarországi Czukoripar R. T. Töketerebes“, képviseletében a

szárított répaszeletet
méltányos napiárban ajánl és részletes felvilágosítással szolgál

N e u m a n  J e n ő  Sátoraljaújhely. Telefon: 1 7 »z.
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- — Városi közgyűlés. A helyette
sített polgármester iua október hó 8. 
uapján délután 4 órakor kezdődő 
esetleg 9-éu délután 4 lírakor foly
tatandó rendes képviselőtestületi 
ülésre és október 10 napján délelőtt 
11 órakor tartandó hitelesítő ülésre 
hívta egvbe a képviselőtestületi ta 
gokat Tárgy sorozat: 1. Szervezési 
szahályreud ‘leire hozott törvényható
sági határosat. 2. 40000 kor. függ I 
kölcsou tárgyában hozott képviselő- 
testületi határozatot jóváhagyó 
törvén) hatósági hatirozat bejelent ''se
3. Árvíz károsultak segélyezés© tár
gyában hozott bizottsági jegyző
könyvek bemutatása. 4. Zombory 
János építész számlája a ragályos 
beteg állatok részére épített istálló 
épületére vonatkozólag e tárgyában 
hozott tanácsi határozat. •’>. Bogár- 
mesteri iutézkedés a hivatalos érák 
beosztása tárgyúban. 6. Patak) Mik
lós volt főjegyző nyugdíj ügyében 
hozott 18350/1913. s alispáni határo
zat bemutatása s ezzel egyidejűleg 
törvényhatósági határozat a ny ugdí
jazása iránt. 7. Pénzügyi bizottság 
javaslata és tanácsi határozat özv 
Vágó Uyuláné kérvénye tárgyábm
8. A viaiuü működéséről szóló havi 
jelentések. 9. Vármegye törvényha
tósági bizottságának határozata kar- 
kas Andorf e függesztett po g.-:u s er 
közérdekű utazásaira felvett előleg 
elszámolása tárgyában. 10. Számvevő 
előterje>ztése és tanácsi határozat 
Schotola Ernő budapesti cég által 
szállított hordágy vételárának kiu 
talása tárgyában. II. A számvevő 
jelentése és a tanács határozata az 
1913. évi költségvetési hitelszámlák 
egy részének túllépése tárgyában
12. Tanács határozata az árvíz által 
elvitt a Diana fürdőbe vezető Ilid 
helyreállítására vonatkozólag. 13 
Pénztár vizsgálatról szóló jegyző 
könyvek bemutatása A képviselő
testület üléséig beérkezendő ügyek. 
A közgyűlés lefolyásáról jövő szá
munkban részletesen referálunk.

20 százalék engedménnyel kap 
Landesmann Miksa papirkereskedé- 
sében múlt évről visszamáradt fi 
nőm levélpapirosokat

Adomány. Outtiuaun Anniimé, 
kit a sátora jaujhelyi ur . uoegylel 
mű t hó 28 án tartott ülésében egy
hangúlag e nőkévé választott, ez 
alka'omból 300 koronát adományo
zott a nőegyletnek. A nemsle lkü 
adományt ezúton hálás köszönettel 
uyugtázuik. lioth Józsefoé pénztár
unk, Haas Aioifué aleluök.

— Szőlészeti szakosztályi ülés. 
A Zemplénvármegyei Uazdasagi 
Egyesület szőlészeti és borászati 
szakosztálya legközelebbi ülését folyó 
hó 15 éu szerd vu d. e. 9 órakor a 
vármegyeháza kistermében fogja 
megtartani.

— A rendőrség havi jelentőse A
rendőr kapitány az cltuu t szeptember 
hónapról a következő jeleul-n in tés t - 
a város tanácsához: Lopás büntette
4, lopás vétsége 22, egyéb bünteti 
vagy vétség 7 esetben fordu't ele, 
illetőleg annyiszor foganatosíttatott 
nyomozás. Baleset bejelentés 9 tör 
télit. A balesetei: közül meg ke I em
lítenem hogy 8-áu este a nagy állo
máson tolatás közben a rueeőlaborci 
közvetlen személy kocsi éi egy pos
takocsi kisiklott, minek kovelkeze- 
tén 3 utas 8 napon aluli sérülést 
szenvedett. Hogy nagy óbb sz. roncsét- 
lenség nem történt annak tulajdonit- 
ható, hogy a kocsikat feldöiés köz 
ben egy vi lamos vasoszlop fe fogta. 
A kisiklásnak helytelen váltóállítás 
volt az oka. Szeptember 29-éu este a 
fűtőház közelében Dudics Mihály 28 
éves muukás saját vigyázatlansága 
folytán tolatás közben olyan suyos 
sérüléseket kapott, hogy a közkór- 
házba való szállítás után néhány 
óra mu'va meghalt. A kihágás! igt i 
tóba beérkezett 109 ügy darab. Ki- 
utasittatott, kililtatott, illetőleg elto 
loucoliatott 47 a közbiztonságra ve
szélyes idegei) illetőségű egyén. Tűz 
eset neiu fordult elő. Amerikába 
kivándorolt 11, visszatart 1 egyén. 
A* egyesületek mükrd se ellen ki

fogás föl nem merült izraelita zug
iskolák félném fedeztettek, közioki - 
dési akadályok elő ueru fordultak, 
Tekint, ttel u  kolera veszedelemre, a 
köztisztasági szemlékéit a köztiszta
sági felügyelővel az egész város 
terü'etéii személyesen végzem. A 
város nagyobb részének megszenPése 
u á i kijelenthetem, hogy a közbe 
lyek ég udvarok legnagyobb része 
rendben van. O t ahol kifo^áso'haló 
állapolott találtam, annak megszün
tetésére, ahol kellett, szigorú pénz- 
büntetés alka.mával is intézkedtem. 
A szem éket a folyó hóban folytat
juk. A közvilágításról, mint minden 
alkalommal ezúttal is m g kell em 
lenézném, és pedig akként, hogy a 
■uu t hónapban közvilágítás u»y szól 
van nem volt, mert ha imiit-amolt 
égett is néhány lámpa, az közvilágí
tásnak nem volt mondható.

— Lövöldöző orvvadasz Zöldi 
János és 1'. Orosz András mouoki 
lakosokat orvvad íszat >n érte Szabó 
András és m •gkergette. Mikor a tá
volság *g ,re  fogyott közöltük Zöldi 
visszafordult és Szabii:a sütötte fegy
verét. Néhány serét ozabó lábába 
fúródott A bíróság Zö dit szabad
lábra helyezte. Orvvadásat miatt 
azonban a közig, hatóság tugja 
megbüntetni.

— Gondatlan üzokozas Siuko- 
vics Ignác varauuói s >rrak*áros éj
jelre elutazott s a sörraktárt Féld- 
st«in Sin.u I mii íkása őrizetére bízta. 
Éjféltájban a tö tő helyiségben tűz. 
tamadt s miután senki sem volt 
bent, az üres ládák lángot fogtak t s 
csakhamar lángban állott a há/,  mely 
teljesen leégett. A megejtett nyo
mozás szeriül Fcldsteiu Simu-*l éjjel 
11 óra körű! haza-rkuzelt és meg- 
gyujtoiia a gyertyát, d* u ivei nem 
tudott ela u lm, e.távozott és a gy, r 
tyát égve hagyta, mely leesett az 
állványról és attól gy u t meg a 
fő dön heverő szabna.

Rabló leányok ilo uhi.-in 
Anna ^aggott  kéregetőnö FeUŐkru 
csőből Fei&ŐO osvara gyalogolt. 1 
közben kijött az az erdőből két ci 
gáuyuő kik útját állták, leteperl. k 
a főidre és a nala volt három 
siló búzásaiét egy fehér kendő 
vei, barom liter szilvát és a zseb-* 
bő 34 li'lért raboltak el mely cse
kély zsákmánnyal az erdőbe mene- 
kü-lek. Feljelentésre a csendőrök 
Muna Anna és I k ren ez A ina a'só 
olsvai rovott n ultu eigányleányo- 
*at fogta il  kikbeu karosnő me
rénylőire ráismert, mindsru *llett ko 
uoku tagadják a terhűkre rótt cső 
iekm ‘ily t.

Fellázadt egy község. A nyári 
vizáradaaotton okulva elreiid - te a 
hatóság, Altóolsva község úrbéres 
legelő mentén levő folyó partján 
védgátat emelni és annak keresstü vi 
letéve! Vankovics István járási er 
dőőrt bízta tueg. Az erdőül tizenkét 
munkással megjolent a helyszínén 
es a ig fogott hozzá a munkához, a 
biró vezetése a att kivot.u’lak a 
község összes férfi lakói fejszékkel 
és botokkal felf-gyv, rkezve és ve
szélyes fenyegetésekkel távozásra 
kény szentellek a tuuukásokat. A 
hat ság megindító'ti a viz.-gá'atot 
és c-oudőri fedezet mellett végez
teti a parlbiztositási munkálati) 
kát.

ízléses csinos kivitelű névjegy ek 
Landesmann Miksa könyvnyomda 
jábaz rendelhetők meg Saujhely 
Rákóczi u. t.

— A haragosok R gi harag »sok 
vo’tak — mint tudósítónk írja — 1 
B*res Imre és Munkácsi Mihály 
bodrogkis f i udi ©gónyek. A múlt 
múlt napokban va aiui miatt ismét ; 
Ö s/ekötönbü*tek s v eszek ed $ köz-1 
közben Ib-res egy hatalmas duruiig-1 
Kapva kézbe agyba-fol) 1 sújtotta ve e 
Munkácsit. Munkácsi sérülései su y o 
sak s élet-halai között leb ;g.

— Juhtolvajok. Elein Sámuel 
i„ drogkeressiuri b r ö már régen 
észrevette, hogy a ssegilongi ju i- 
oyájábó: va'aki lopkodja a ju mkat.

| A napokban utána lesett a tolvajnak 1 
Aa pedig eredményesen, Béreseivel 
sikerült Sabita Mihály és Kocsis 

j József szegilongi lakosokat elfogni, | 
[akik épeu egy kifejlett ürühirkát 
loptak ki a karámból. A büntető el
járás megindult a tolvajok ellen.

— Megszöktek a javítóintézetből, 
j Két javítóintézeti egyenruhás fin
ballagott az éj sötét leplének vé- 
<1 )lme alatt Tokaj piacán. Amidőn 
észrevették a cirkáló csendörörj iratot, 
beosontak Veosey Oláh Miklós föld
birtokos udvarába, ahol a cselédség
nek azt mondták, ho r,y egy dühös 
Kuty a o ől szöktek id - és vizet sze
retnének inni. A csendőrök u'ánuk 
jöttek, mire a fiuk eltűntek a kö
zeli szőlőhegyen Másnap mégis si
kerű.t elciipni a két jó madarat, 
n'vszerint Uosko Ferencet és Le- 
hóczkv Jánost, akiket nyomban Kas
sára adóit f i az elő'járósáj, magá
tól érlelődik, hogy m -gfele ő kísé
rettel.

Elegáns kitűnő levélpapirosok 
kaphatók Landesmann Miksa papir- 
kereskedésebeu Rákóczi u. 1

A felesztondos „Az Érdekes 
UjSág '. Első f -lesztendos pályát m«g- 
lutotta „ \ i  Érdekes l ’jság4* .Megle
petésül jött és íny  győzött, mint egy 
Kellemes meglepetés: az első órában 
u.tr meghódította a közönséget. Azon 

a napon, melyen „ í z  Érdekes l*j- 
ság“ először kopogi t >tt, bebocsátta- 
t ist  nyert s azóta úgy liozzátar.ozik 
a család szükségleteihez mi t a ké
ny - r. t ’nn.p amikor fri-s ^zá u Leiül 
a család asztalára. „ \z  Érdekes l j 
ság“ ezt a gyors uepszerü-.éget nyil
ván annak köszönheti hogy nemcsak 
a közönség jogos kíváncsiságát elé
gíti ki gazdag és aktn i is képtartal 
mával de »u'yt fektet a képek mii
vés í szépségére és iziése* killitására 
is. A legszebb, a legérdekesebb és 
legaktui'isabb képek mindenkor „ \ z  
Eriekes L jság„-ban tu álhatók. Az 
els’i f *le-zd**ndo tanili.igot tesz mel 
lete tiogy “Az Érdeke-. Ljság** bevál
totta, áruit Ígért. Igazán az érd kos 
ségett u,sága volt. Aktuilis, . rdekes 
változatos, Ízléses és tartalmas. Jo 
gos önérzettel tekiut teliál vissza az 
e ső fóles»*endőre és jogos reiuény- 
seggel néz a jövend i elé mert érzi 
tiogy beváltotta a hozzá fűzött re
ménységöket és tudja, hogy fokozott 
buzgósaggal fogja ki- l -giteni a bozts 
fűződő várakozásodat. „ \z  Ént -k 
l ’jsig" előfiztés. ára 1 » évre 2.80 K, 
■/a évre 5 Ö0 K. 11.20 tv. Egyes szám 
ira 24 fii ér. Kiad -hivata Bu Dpest, 
\ r, , Vaci-áörut 78. sz. . E t '  van

— Zongora és hegedütanitást 
elvállal Dr Kárpáthy László Je lent
kezhetni a kiadóban

— A Szépségét apó.ni. tu gt.irtan- 
a legnagvobh müve?z e a kozni, ti 
kának. Kizaló k szitui nye a koziue 
tikának a Fö des féle M irgit,-szappan 
és púd r.

A tudomány r.xi óiiá&pontj*a 
szerint bebizonyilh.;tóan -izOdo! 
a legjobb szer a száj — és a 
fogak ápolására.
A r a .  D a jjy  ü veg  2 .—  k , k is  ü v e g  1 .20 k

T ö rv é n y sz é k .

j i \  miniszteri titkár 
és főm érnök.

Cöbb mint száz károsult.
1911 ben nagyarányú szélhá

mosok járták he Mád és vidékét 
Balogh József és Lánct Dezső, a 
Nagy D. Dezső miskolci bádogos 
cég ügynökei s miniszteri titkár és 
főmérnöknek adván ki magukat, 
több mint 110 midi gazdaembert 
érzékenyen tuegkárositoltak.

Nevezettek a kormány küldöt
teiként arra bírták rá a mádi gaírd i- 
kat, hogy házaik te l i jé t  billoggal 
újonnan csináltassák meg, kii öiib. n 
a házat a h-tóság le fogja rombo!- 
tatni-

l y módon vá tókat és kötelez
vényeket írattak alá a többnyire 
írástudatlan gazdákkal, akik (tuár 
csak akkor tudták meg mily miül 
be vannak csapva, midőn Nagy I). 
D.'zso cégtől a kialkudott összeg 
4 — 5-szörös5ről szóló nagy számlákat 
megkap á*',

Ezenfelül a fel inra olvasott 
szerződésekben nugy poenálot kö
töttek ki az esetre, ha a munkát 
nem kezdik meg, mely címen nagy 
összegeket fizettek.

A', ál itólagos ‘'sértődésekkel 
egyidejűleg minden gazdának váltót 
is Írattak alá, úgy, houy * silány 
bádogos munkáért 4 — 5 szőrös üsz- 
szeg erejéig lettek a gazdák ohli- 
gálva.

Nagy D. Dezső a vizsgálat fo
lyamán a legtöbb károsultai  ki
egyezett, ugv, hogy az ellene be
adott vádirat bizonyítékok hiányé
ban el lett utasítva és csak Balogh 
József és Lát ez Dezső kerültek a 
vádoltak  ja.Íjára tükhfi mlheli ok
irat hamisítás és csalás büntette 
miatt.

A főtárgyaiéi napok óta tart. 
A tanács elnöke Wie'a ni láblabiró, 
scavazóbirák Fejes Ernő és Dr. Nagy 
Béli. A vádit Dr, Török kir. ügyész 
Képviseli, ki ez ügyben a hatalmas 
vádiratot i« készítette. Védő Dr, 
Holló At dór.

Több mint 150 sértett és tanú 
vár Kihallgatásra.

A főtárgyalás folyik. A* eddigi 
tanuk a vád igazát bizonyítják.

Ítélet csütörtökre várható. Rés*.
• les tudósítást lapunk Icgközeb bbi 

s-urnában hozunk.

Szerkesztő :
Dr K Á R P Á T H Y  L Á S Z I .  O

Szerkesztésért felelős :
A S Z E R K E S Z T Ő S É G .

k'iarintij’aidonoa
L A N D E S M A N N  M IK S A
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JOHAN MARIA FARINA (iegeniiber dem Rudolfsplatz
csakis ez a valódi

kölnivíz, kölniviz-pouder és kölnivíz-szappan.
Kapható drogériákban, gyógyszertárakban és illatszert, rakban

N E  T E S S É K  E L F Ő  ü  A D N I
Külnivit-szappant kiihiivmt és poudirt, lm nincsen rajta az eredeti és revedül va'. <li, de sokszor után 
zott IOHAN MARIA FARINA Oegeniiber dem Rudolfsplatz Akkor nem kell elfogadni bel)teleit és után- 
zott kölnivizet kölnivíz poudert és kölnivíz szappant, lm az itt jelzett eredeti készítmény nem vu im kap-

haté. az On lakhelyén, mert a világhírű cég magyaror.-zngi képviselete;

HOLCZER EMIL ZOLTÁN, Budapest, VIII k ér , Szigetvári u. 16 szám
egyszt- rii levelezőlapra azonnal válaszol és közli hol szerezhető be az eredeti minőség.

?Gyógyit2iatók-e a tiidöhajok
Ezen rendkívül fontos kérdés foglalkoztatja mindazokat, sí ik astlimában tudó-és torokbeli gömökórban sorvadásban, t iidőcaucshurutban, idült 

köhögésben.'' elnválkásodásban, hosszas rekedtségben szenvednek és eddig gyógyulást nem találtak. Minden ily beteg kap tőlünk aV»|telje«en ingyen és
bsrménlve egy abrakkal ellátott könyvet - » a  irta l»r. múl. (i. Kultmanr,  a I- inst ngyogj intézet toorvusa « .  könyv e kerdost tárgyalja: .Gyogytha- 
tok-e a tüdöba’ok ?• Azonkívül küldünk egy mintát, a mi bevált világhírű dietikus teánkból. Sok ezren dicsérik, akis eddig használtak. Gyakorló orvosok 
e teát mint kiváló diétikuraot használták és dicsérik tiidőgümökórnal (sorvadásnál , astluna, bronchitis es torokhurut eseteiben. í*S~ Ez a Tea nem titkos 
szer' Lieberfüvekböl van összeállítva, melyek császári r. ndelet folytán a szabad forgalomnak vannak átengedve. \z ára.olv jutányos, hogy ajNagyonta- 
lano’k is megszerezhetik Ke hogy niiml-n betegnek alkalmat adjunk, hogy •• t •át minden kockását icikul kipróbálhassa es bajanak miiieiuiisége iránt 
tájékozódhassák elhatároztuk, hogy minden bel .gnek megküldjük a „Gyógyíthatók c a tüdobajok- című könyvet es e8v prohatja teánkból és p. dig teljesen 
Ingyen és bérraentve Csak tessék egy levelezőlapot írni pontos oitné vei az alábbi cégnek; PUrILMANN .* C#.. Berlin 829 Mugyelstrasse 25.

A mi modernül berendezett kiilónle- 

Kes K>!ir vi"“laUmk
' H f l  I I )  n  f i a
a sajtógyárak húzott s a szakkörökben

a legjobb hírnévnek örvenöő
Kérje 100 számú különleges ár
jegyzékünket szőlő-, és gyiimülcs- 
sajtőkről, teljes szüretelő berende
zésekről, hydraulikus sajtókról, gyü
mölcs-, és szőlőmalmokról, szőlőzu- 
zókról, bogyózógépekről, hőszi

vattyúkról, síb.
Több mint 700 érem és első díj stb.

PH. NAYFARTH & Co.
borkészi tő és gyümölcs értékesítő gépek különlegességi gyára 
1500 munkás Wien, II Taborstrasse 71 Képv. kerestetnek

Eladó hordók.
Alul írott pénzintézet ajánlja megvételre sátoraljaúj

helyi raktárában levő legjobb minőségű tölgyfából 
készült

30—75 literes ántalag hordóit 
136— 140 „ gönczi „
150-200 „
200—300 „
300—000 „

V'enni szándékozóknak részletes árajánlattal szívesen 
szolgái a

Zemplénmegyei
kerereskedelmi-, ipar-, termény- és hitelbank 

Sátoraljaújhelyben.

L E G B I Z T O S A B B
a cs. és kir. ki/., szabadalmazott MALÁRTSIK-féle

patkányirtó pogácsa
patkányok egerek, vakondok elpusztítására Probadoboz 2 K Ház álla 
toknak nem ártalmas. Kapható gyógyszertárakban és drogériákban.

JK alártsik  g y ö r g y  S á to ra lja ú jh e ly .

I N G Y E N  ráfizetés nélkül becserél öreg használt gramo- B  
fémlemezeket újakra WAGNER ,,HANGSZERKIRÁLY“ —
Budapest, Józseí-körut 15. —" ™  111 —
Árjegyzék ingyen. Cimre ügyeljen

■

1
137 l 1913. V.

Árverési hirdetmény.
Aló Írott bírósági V ikü dött mint 

végrehajtó ezennel közhírré teszi 
a budapesti kir. k«.rtsk. és váltó 
tvszéknek 101, 055 és 135. 110 p. 
S7. alatt kelt végrehajtást rendelő és 
a varannói kir. jbirósúgnak 1913 V, 
137,1 számú kiküldetést tárgyszó vég
zései folytan Molnár és Pintér bpt-sti 
!) j gyzett cég végrehajtutónak m»*g 
nem neveze t alsónyirjeíi lakos vég 
r*hajtást szenvedettek elleni 1139 
kor. tőke, ennek lí» 13 május hó 20 
napjától járó 0 százalékos kamatai 
216 kor, Fddigi s a még később fel
merülendő költs’gek iráu'i vhajtási 
ügyében vhajtást szetm delieknél 
lefoglalt és 887 koronára bec-jült egy 
db, igás szekér, egy bordó gépo'aj, 
egy hordó be gerolaj, egy szoba uir- 
uitura stbibül aéó ingóságok nyilvá
nos bírói árverésen eladatnak s ár
verési határidőül 1913 okt. 14 ik 
napjanak d. u 3 oraja Atsónyirjés 
községébe vhajtást szenved.ttok la
kásához kitüzetik 9 ahhoz a verni 
szándékozók azzal hivatnak ring. 
hogy a fenti napon, időben és helyen 
Miiller Álruhám ssrtr- pkói lakos 107 
kor. 20 fi I. s jár. iránti követelése 
tekintetűben is meg fog az árverés 
tartatni.

Kelt Varannón 1013. szept. 28 
Sitiinké László

kir. jb. irodatiszt, mint kir. \hajtó.

Kiadó lakások.
A Kazinczy-utca 5. számú házban 

az Osztrák Magyar Bank fiókja által 
eddig bérelt lakás azannal kiadó.

Ugyancsak kiadó 1914. május 1 -tői 
ja Központi kávéház fölött lévő, a 
m. kir. Folyammérnökség által bé-1 

I relt lakás. I

Jó családból való 
leány mint

Excel

Tyúkszem,
börkeményedés szemölcs 4á
óra alatt eltűnik a CANNABIN 
használata után. Üvegje 1 kor. 
postadijjal 1.40 kor. Iláiom 

üveg bérmenlve 3 kor.

sior
hintőpor 48 óra alatt a kéz,- 
láb és hónajizzadast 1 doboz
1 kor., pos-tadijjai 1*40 kor,, 3 

doboz bér.üdítve 3 kor.
□ooooa

1 lizlalásra legalkalmasabb 40 
százalékos phosporsavat tar- 
tarmazó
T aka rmá'n y mész,
mellyel a disznóknál nagyon 
könnyen 300 kiló hizlalási súly 
érhető el. Alkalmazható azon
felül baromfi, borjuk, juhok, 
marhák, ökrük és lovaknál 4 
háromnegyed kiló ára, mely 
hónapokig elég ö kor. 80 fül.

utánvéttel bérmetve. 
Utánvéttel vagy a péns előze
tes beküldése mellett küldi : 

Kapható mindenütt:
A hol nem lenne raktáron, meg
rendelhető utánvéttel, vagy a 
pénz előzetes beküldése mellett 

a készítőnél;
Í r .  f le sc h  € . , Xoron»“ gyógy

sze rtá ra  $yőr 99

Ügyes kertészt 
keresek,

„  aki kevés dolga mellett kis

felvétetik

Nyomatott Landeimann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.

gazdaság magtárát is kezelné. 
Jó irás, magyar és tót nyelv 

. megkivántatik. Kérvények fi
t t  d t í lO C Z y  KáliTsáfl zetésigénynyel Vimmer Béla 

péküzletében. igazgatóhoz Kelese küldendők.
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