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POLITIKAI ÚJSÁG
Megjeleli minden szerdán és szombatén este
Késiratokat viasza nem adunk.
Szerkesztőség : Kazinczy-utcza 2
Kiadóhivatal: Landesinann Miksa és Társánál.

FŐSZERKESZTŐ

Dr. HOLLÓ ANDOR

Előfizetési á r :
Egész évre 10 korona, félévre 5 korona. Negyed
évre 2 korona 50 fiilér Egyes szám ára 10 fillér
Hirdetéseket a legjutányosabb árban közlünk

I párisi osztrák-magyar nagykövet mes álomkórságnak. Hiszen ahol bűnesetek fordultak elő aváimegyt
minden lrancia minisztert kapa- ilyen szép példák állanak előttünk, területén :
A király a királyi hás tagjának
citélni igyekezett, hogy ne fo- mint többek között a pataki vár bántalmazása,
megsértése 1 esetben.
gadják a veszedelmes magyart. ifjú tulajdonosa, ott lehetetlen,
Hatóságok és hatósági közegek
Természetes1 hogy Károlyi egyé hogy ne legyen termő talaja a elleni erőszak 1 esetben.
Alkotmány, törvény, hatóságok
igaz hazafiságnak,
Hétfőn délelőtt kezdte meg niségének a nagykövet részéről becsületes,
kedvezőtlen beállítása amelyről híresek voltunk hajdanán. s hatósági közegek elleni izgatás 1
tárgyalásait a magyar delegáció történt
esetben.
külügyi albizottsága.
Ellenzéki éppen az ellenkező hatást ért
Vallás és annak szabad gyakor
mert
nemcsak
a mi
lata elleni bűntett és vétség 1 eset
f részről a külpolitika éles és be el ;
niszterekkel
folytathatott
politikai
ben.
i
ható kritikája hangzott el,
Rágalmazás és becsületsértés 10
A trónbeszéd, valamint az eszmecserét, hanem még a közesetben.
expozé rendkívül hézagosán mu társasági elnök ajtaja is meg
Ember élete elleni büntettek és
tatták be a válságos külügyi nyílt előtte. .M ég a cár ajánló
Zeraplónvárraegyei közigazga vétségek 2 esetben.
Testi sértés 51 esetben.
helyzet mai képét s egyáltalában levelével sem érhetett volna el tási bizottsága hétfőn, f. hó 11-ón
Magánlak megsértés magánsze
nem fedi a helyzet valóságát az Károlyi ekkora sikert. — fejez tartotta meg május havi közgyűlé
mély
által 5 esetben.
az optimista hangulat, mely a te be fejtegetéseit Windischgraetz sét.
Lopás 131 esetben.
külügyi vezetőség véleményét je l herceg.
Jelen voltak : br. Smnyey Mik
Rablás és zsarolás 2 esetben.
A beszédnek igen nagy volt a lós, Dóku3 Ernő, Opitz Sándor, Nagy
lemzi. Az ellenzék tagjai főleg
Sikkasztás, zártörés és hfütlea
hatása,
Es
nekünk
különösen
jól
kezelés
4 esetbeu.
ennek a nagy ellentétnek inditó
Barna és Nómethy József, a hiva
Jogtalan
elsajátítás 2 esetben.
esik
átlátnunk,
hogy
a
Káokai iránt fognak felvilágosítást
talfőnökök és a szakreferensek.
Orgazdaság és bűnpártolás 12
Az ülés lefolyásáról alább re esetben.
k é rn i; a részükről megindult vita kóczi-vár ura ilyen lelkes híve az
csak előcsatározása lesz a plená ellenzék küzdelmének és ilyen ferálunk.
Csalás 9 esetben.
iulmináns
ellenzéki
beszédet
Az alispáni jelentés a követ
Más vagyonának megrongálás*
ris tanácskozásoknak.
13 esetben.
kező :
Minket, zemplénieket kiváltké- mondott.
Gyújtogatás és tüzokosás (tüz
Íme, a fiatal herceg, aki a di
pen érdekel a W indischgraetz
A vármegyei közigazgatás 1914 eset) 33 esetben.
Lajos herceg felszólalása. A sá- nasztiával rokonságban Van, ilyen évi április havi állapotáról szóló
Vaspályák, hajók, távírdák meg
lospataki vár ura kitett m agáért. kiváló katonája az ellenzéki tá jelentésemet a következőkben van rongálása 3 esetben.
bornak.
Méltán
büszkék
lehetünk
szerencsém
megtenni.
Fegyveres erő elleni büntettek
W indischgraetz L ajos herceg
és vétségek ‘2 esetben.
az Andrássy Gyula és Apponyi reá. A sárospataki mungó vezé
Személyi ügyek.
Egyéb
törvényekbe ütköző bün
rek
s
a
kormány
zemplénvármeAlbert gróf beszédei után szó
A főispán dr. Adriányi Béla tb. tettek és vétségek 1 esetben.
gyei ügynökei bizony pirulhatnak
lalt fel.
a'ügyószt
Somogyi
Bertalan
nyug*
Kir. járásbíróság hatáskörébe
A magyar arisztokrata-világ szégyenletükben és tanulhatnának díjazásával megüresedett alügyései utalt kihágás 11 esetben.
Közigazgatási hatóság hatáskönak ez a rendkívül szimpatikus a fiatal hercegtől egy kis tiszta, állásra behelyettesítette.
A tőketerebesi s. jegyzői állásra rébe utalt kihágás 369 esetben.
tagja ügyesen csoportosított ér önzetlen hazafiasságot és becsü
egyhangúlag Kovács Miklós okleve
Szomotor községben április 29-én
vekkel állította be züllött belügyi letes meggyőző lést.
les
jegyző
választatott meg, minél egy csendőrt szolgálata közben meg
Az az őszinte tisztelet és me
helyzetünket a külpolitika tenge
fogva a magyarizsépi segédjegyzoi gyilkoltak. Tettesek le lettek tartói*
lyébe. A beszéd a maga teljes leg szeretet, amellyel a vármegye állásról lemondott.
tatva,
hazafias
társadalma
körülveszi
a
Czipó Mihály mezőlaborczi szolÁprilis 9-éo Kocsisko Mihály
ségében erősen ellenzéki volt s
népszerű
liatal
herceget,
most
gabirósági
hivatalszolga
nyugdíjaz
honvéd leszúrta Szabó Mihály hon
nem egyszer vonta maga után a
tatok.
véd társát Bánóozon.
többség ingerült közbeszólásait. még jobban megnövekedett ér
Rósenberg József uagypólányi
füzesetek
A munkapárt még itt is a minisz tékben és tanalomban.
segédjegyző eltávozott, helyette
Jóleső büszkeséggel állapít ideiglenesen, mint kisegítő munka az április hó folyamán a következő
terelnök terrorizmusa alatt á ll ; a
tagjai másképpen beszélnek a po hatjuk meg, hogy a nemzeti küz erő László Imre alkalmaztatott. helyeken fordultak elő :
vezéralakjai Szavka Mihály cirókahosszuraezői
Sátoraljaújhelyben 3 ízben.
litikai helyzetről a magántársa delem legkiválóbb
községi bíró állásáról lemondott he
A szerencsi járásban Megyasaőo,
ságban,
mint a nyilvánosság Zemplénvármegyéből kerülnek ki. lyére Harakály József eddigi helyet Tállyáü, Tissalucon és KesznyétenElég,
ha
Andrássyra,
Windisch
előtt, — harsogta W indischgraetz
tes biró választatott meg. Simcsik ben.
Náudor elieu fegyelmi eljárás indít
herceg és a nyomában felhang graetz Hadikra utalunk.
A tokaji járásban Erdőhorváti,
De
amilyen
jól
esik
megálla
tatván meg, dorgálással büntettetett. Erdőbónye, Tolcsva, Szegi és Bódzott
felszisszenés bizonyította,
A
mezőlaborczi
anyakönyvvezető
és
rogolaszi
községekben. A leégett épü
pítanunk
azt,
hogy
ilyen
nagy
hogy a vágás talált. Az elnöki
helyettese ellen a belügyminiszter letek és ingóságok részben bistosittm
rendreutasítás sem találta készü embereink vannak, éppen annyira ur a fegyelmi eljárást elrendelte.
voltak.
letlenül a szónokot, aki válaszul láj egy másik m egállapítás; a
Trócsányi István királyhelmeczi
A sárospataki járásban Vógar*
dón és Sárospatakon. A kár biztosí
felolvasta a delegátus Hegedűs zemplémnegyei kis emberek szol- jegyző rendbírsággal sujtatott.
A múlt hónapbau Szabadságot tás folytán megtérül.
Lorándnak, mint gyáriparos igaz galelküsége. Annak a vármegyé
illetve élveztek Zorabory
A sátoraljaújhelyi járásban Fel*
gatónak egy erősen ellenzéki nek, amelynek a múltban és a nyertek
Géza
és Dr. Kossuth Pál tb. főszol- sőbereczkiben, Lasztóczon és Csör
szellemű beszédét; melyben pál jelenben is olyan kiváló vezér- gabirák, Dr. Cseley András tb. szol- gőn. A kár biztosításból megtérül,
cát tört a külügyminiszter sze egyéniségei veltak és vannak, gabiró, Dr. Chudovszky Móricz köz
A sátoraljaújhelyi járásban Felreplése fe le tt; a delegációban mint Zemplénvármegyének, nem kórházi igazgató, Dr. Gaál Sándor sőbrroozkiben, Lasztóczon és Csör
volna
szabad
eltivolódni
régi
járásorvos,
Dr.
Gagyi
Dezső
községi
gőn.
A kár biztosításból megtérül.
pedig bizalmat szavaz neki.
orvos, Dr. Prihoda László és Dr.
A bodrogközi járásban NagyNem kisebb sikert aratott a tradícióitól, hagyományos alkot Knapp Ármin közkórházi alorvosok. rozvágyon a kár biztosítva volt és
fiatal arisztokrata beszédének egy mányvédő szerepétől. Itt a haza
Kiráiyhelmeczeo a hol a kár biato*
Közrendészet.
másik részével, melyben Károlyi fias meggyőződés lelett úrrá lett
sitva nem volt.
A gálszécsi járásbon MagyarA kassai ra, kir. csendőrkerületi
Mihály gróf párisi utjával foglal a korrupció és a szolgalelküség.
Ébredjünk már végre öntu paraucsnokság értesítése szerint az izsépen, Kozmán, Tőketerebezea. A
kozott!. Teljesen honorálva az
elmúlt hó folyamán a következő kár biztosítás révén megtérül.
utazás célját, elm ondotta, hogy a datra, vessünk véget a veszedel

Windischgraetz
beszéde.

Közigazgatási
bizottság ülése.

Falták olaffesték. lack, fémtisztitö, kékitő, szappan, terpetin, kátránypapir ás kefeáru, valamint
gazdaságok hasonlá szükségletei legolcsóbban
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sében (W ekerle-tér) szerezhetük be.

korona Összegnél portéinantasaw M l
Lapunk mai száma 4 oldal.

38. Mám (1)

Egy helybeli kereskedő ellen a
bagatelbiróság 12 kor. erejéig vég
rehajtást rendelt el, melyet a városi
végrehajtó még az nap hétfőn elment
foganatosítani. Az adóst nem talál
ván otthon, annak felesége kérte a
végrehajtót, hogy várja meg raig
férje hazajön s kifizeti ezt a csekély
összeget. A végrehajtó azonban fo
ganatosította a végrehajtást. Egy fél
órával utóbb pedig a végrehajtási
jegyzőkönyv másolata már ügyvéd
kézben volt, ki a kereskedő ellen
Egyéb ügyek.
Kivándorlás.
egy 200 koronás tartozása erejéig
A tokaji főszolgabíró előter ezen az alapon biztosítási végrehaj
Amerikába ^kivándorolt 548
egyén. Amerikából visszatért 201 jesztésére a közigazgatási bizottság tást kért s azt foganatosította is.
átirt a m. á. v. igazgatóságához,
Ha a városi végrehajtó ezen el
egyén.
Útlevél iránti kérelem az április hogy Nyíregyháza és Szerencs kö járása, mely lehet törvényes, de min
hó folyamán 600 drb. érkezett be, zött reggel egy uj menet állíttassák denesetre embertelen, nem volna oly
kiállíttatott 467 visszautasittatott 33. be oly módon, hogy Tarczal és To nyilvánvalóan rosszhiszemű, ha nem
Az összes útlevél ügyforgalom a kaj községek közönségének a Sze tűnnék ki az hogy ez talán csak
rencsről reggel 7 óra 10 perckor azért történt, hogy egy hitelező ve
múlt hónapban 1197 ügy darab.
Itt tisztelettel jelentem, hogy induló s 8 óra 45 perckor Sátoral- szélyt tudjon igazolni, talán elisme
tekintettel azon óriási ügy forga ujhelybe érő vonathoz csat'akozása rés járna érte. De mi igen jól tudjuk
lomra, amelyet az útlevél iránti legyen. A raáv. igazgatósága érte- azt, hogy éppen a végrehajtóknál
kérvények tömeges érkezése okoz sitetie a közigazgatási bizottságot, horribilis restanciák vannak. Két-háutasítottam a járási főszolgabirákat hogy az előterjesztést csak a jövő rora éve várnak foganatosításra vég
községi és körjegyzőket, miszeriut menetrend készítésénél veheti tár rehajtások. Es sokkal nagyobb őszaz útlevelek iránt folyamodókat fi gyalás alá.
szegek behajtásánál, hanem találják
Az igazságügyminiszter értesí otthon az adóst, vagy fizetést igér
gyelmeztessék, hogy hozzám útle
veleik sürgetése céljából be ne fá tette a bizottságot, hogy a zátoral- várnak egy-két napig a foglalással.
rablétszámát a
radjanak, mert miután a belügymi  jaujhelyi fogház
A végrehajtási törvényünknek
niszter ur az útlevelek kiállításához szomszédos ügyészségi fogházak ugyauis
sok szakasza középkorba va
rabálloraányábol
akként
egészíti ki,
engedélyezett munkaerők dijjazását
lóan embertelen. Mondhatnék, hogy
beszüotette s igy azokat csak a hogy az e nyári szőlőmunkálatok csak
a
hitelező
érdekét védi. A kö
közigazgatási irodai személyzettel hoz a létszám elégséges legyen.
Erdőbónye község kérelmére vetélés legcsekélyebb veszélyének
állíttathatom ki és az egyébb közi
elég ahhoz, hogy bizto
gazgatási ügyek különben is nagy a kassai IV. számú csendőrparancs- bizonyítása
sítási végrehajtást lehessen kérni,
mennyiségű másolása folytán az ut nokság értesítette a bizottságot, hogy szóval
olyan
követelések miatt le
leveleket csakis beérkezésük sorrend Erdőbónye község jelentése, raely- het foglalni, melyek
fennállását a
jóbeu fogom kiállíttatni s sürgetés lyel az erdőbényi közbiztonsági vi bíróság ki sem mondotta.
Ha tehát
nek célja nincs, de különben az szonyokat festi, túlzott s nem látja valaki azt igazolja, hogy adósa
ellen
útlevelek kiállításával meybizattak szükségét annak, hogy olt egy végrehajtás van elrendelve, bármely
munkáját a felek sürgetésével való csendőrelkü<önitmény feiállittassék. csekély összeg erejéig is, azonnal
foglalkozás miatt elvonni nem en
A tiszti főügyész előadásában
kérhet végrehajtást ellene s annyi
gedhetem és mert éppen a fentebbi
okból az útlevelek kezelésére kiren a zétényi káutortanitó fajárandósá költséget okozhat neki, amennyit
Hogy pedig kereskedőkre nézve
delt akalmazottak által a feleknek gának végrehajtás utján való behaj akar.
mit jelent ez, arról fölösleges szólni.
adandó felvilágosítások idejét d. u. tását a bizottság elrendelte.
Az újhelyi kereskedők 99 szá
Sátoraljaújhely varosa az állam
1 és fel 2 óra közötti időre kői lá
vasutakuak 1899—1907. évre eső zaléka hitelre támaszkodva tartja
tóit au.
fenn
ekzisztenciáját. A hitelezők raja
1332 koronát kitevő községi pótaAdóügy.
dojat elmulasztotta behajtani. A rohanja meg azt a kereskedőt, aki
Az adókivetések részben befe- mav. elévülés címén az adótörlésót ellen végrehajtások folynak s a leg
jeetettek részben folyamatban van kérte, mit a képviselőtestület meg könnyebben tönkretehetik. Bármely
tagadott. A közigazgatási bizottság pillanatban bezárhatják boltját s
nak.
Az adóbehajtások legnagyobb kimondotta az elévülést. (A város, foszthatják meg keresetétől.
tisztviselőinek mulasztása által, ezúttal
részben szünetelnek.
Hogy a törvénynek ez az ab
1 3 3 2 korona kárt szenvedetté)
szurditása lépten-nyoraon ki nem tű 
K atona ügy.
Horváth Ármin homouna-vidéki nik csak azt bizonyítja, hogy rendes
Az idei fősorozások a várme körjegyző megtagadta a homounai körülmények közölt annak végrehaj
gyében április 21 -en kezdődtek. zsidó hitközség ailal kivetett ku1- tása emberségesebben történik. Egy
Befejezésük után az erdmenyt tisz tuszadó fizetését. A közigazgatási bi törvény jó, vagy rosszasága at'ól is
zottság kimondotta, hogy a körjegy. függ, hogy mikép hajtják végre.
telettel jelenteni fogom.
ző a kuiluszadót megfizetni köteles.
Ki gondolt eddig arra, hogy egy
Közlekedésügy.
A zeraplónagardi képviselőtes 12 koronás bagatelügy, egy pár ko
tületi
tagok
választását
a
beadott
ronás adótartozás, kutyaadó, vagy
A közmunkák ledolgozása fo
lyamatban van. Az utak és mütár- felebbezés folytán megsemmisítették. cselédadó hátralék alkalmas a tönkretevésre. Pedig ott vagyunk ha a hét
rak állapota álta'ában véve jó.
A kir. pénzügyigazgató
főn megkezdett gyakorlat állandó
özlekedési akadály elő nem for
jelenti,
hogy
a
111
.
oszt.
kereseti
sul. A mi nézetünk szerint ily cse
dult.
adók
kivételével
az
összes
egyenes
kély
követelés nem alkalmas a ve
A nagymihályi járás főszolgabirájának jelentése szerint a Bá- adók ki vannak vetve. A III. oszt. szély igazolására s ha ezt a törvény
kereseti
adójavaslatok
is
elkészültek
mégis megengedné; azoknak kell em
nócz-vasárhelyi, valamint Mocsáríüzeséri törvényhatósági közút majd s e hó második felében a kivetőbi berségeseiken magyarázni, akik a
zottságok
muukajukat
megkezdhetik.
törvényt hivatalos kötelességből al
nem járhatatlan.
kalmazzák a városi póuztárban.
Tisztelettel jelentem, hogy a
A hatósági segítség a tönkreté
kereskedelemügyi m. kir. miniszter
ur 226071914 sz. rendeletével arról
telre főkép a szokatlan sietségben
áll. Egyszerűen mellőzték a kiad
értesített, hogy a tokaj-bodrogkereszturi törvényhatósági közutak
mányokra vonatkozó városi szabály
állami kezelésbe leendő átvételre
rendeletet,
mely szerint a várostól
kereskedők
mindennemű igazolványt, bizonyít
nézve a kereskedelmi tárca 1914|1915
évi költségvetésének indokolásában
tőnkretevésére. ványt, csak kérvény utján s csak
úgy lehet kapni, ha előzőleg, két
a törvényhozásnak előterjesztést tett
b amennyiben
a törvényhozás
a
Élénk pertraktálás tárgyát ké korona lefizettetik a vároű pénztár
szükséges fedezetet rendelkezésre pezi a újhelyi kereskedői körökben ba. Amellett, hogy csonkítják a vá
boosájtja a szóban levő törvényha egy eset, melyben hatósági segítség ros jövedelmét, még tönkretenni is
tósági közutak az 19I4jl915 iki köl- gel igyekeatek egy jobban sziluált segítik a polgárságot.
ségvetési év folyamau állami kezet kereskedőt tönkretenni. Lehet, hogy
S mind ez Székely Elek alatt
törvényesen, esetleg törvénytelenül. történt. Székely E'ek h. polgármes
lésbe tényleg átfogja venni.
Az esetet szóra sem méltatnánk, ha ter alatt, aki nem győzi eléggé han
Közegészségügy,
az az embertelen szándék nem tűn goztatni lépten nyomon, hogy meny
A lefolyt hónap folyamán a nék ki belőle nyilvánvalóan, hogy nyire ól-hal a polgárságért, meny
közegészségügy állapota kedvező városi tisztviselők segédkeznek vá nyire szivén viseli az érdekeit s
volt. Csak elvétve fordult elő ragá rosi polgárokat megkárosítani.
laki azzal a programmal jött, hogy
A vaiannói járásokban Petkesen és Agyagospatakon. A kár biz
tosítás folytán megtérül.
A horaonnai járásban Göröginyén. A kár biztosítva Tolt.
A ssinnai járásban Fslsőalraádon a volt úrbéresek erdejében 1—1|2
katb. holdnyi terület leégett. Bizto
sítva nem voltak.
A sztropkói járásban Nagybukóoon, Loranán és és Sztropkón, A
kár biztosítás utján megtérül.
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lyos betegség. Egyedül Legényén
lépett fel nagyobb mértékben a k a 
nyaró és pedig 48 esetben ame
lyek közül 8 halálos kimenetelű
volt.
Mezőgazdaság.
A mezőgazdasági munkákat a
kedvezőtlen időjárás sok helyütt
hátráltatta. A vetések állapota ál
talában véve silány, különösen az
ősziek sok helyütt igen silányak.

g

Hatósági segély

rendet fog teremteni, mert mint lát
juk, dühöng a rend a városházán.
Az esetet név nélkül .tesszük
közzé, mert annak személyeket érintő
részéhez semmi közünk, mi csak a
közvélemény tiltakozó szavát akar
tuk fölemelni, „megálljt* t kiáltunk
az eltévelyedés ellen. Gátat akarunk
vetni annak, hogy hasonló eset a
jövőben elő fordulhasson,
hogy
ez a szabálytalanság precedensül
szolgálhasson emberek tönkretevősére.
Nem kutatjuk, hogy ki hibás.
Kire hárul a szabálytalanság miatt
a felelősség.
Követeljük azonban, hegy szi
gorú vizsgálat indíttassák. Meg kell
mutatni, hogy senkit sem lehet bün
tetlenül tönkretenni s hogy a ható
ságoknak nem az a feladata, hogy
kapzsi magánérdekeknek puszta esz
köze legyen.

Meghipnotizált
városi tanács.
R6th mester min
dent megtalál.
Csak a fa nem került éld.
„Zemplén" laptársunk „telepátikus előadás a polgármester szobá
jában* cim alatt megírta legutóbbi
számában, hogy Róth Sándor és neje,
egy bécsi születésű assszony enge
délyt kértek a h. polgármestertől,
hogy a város színházban telepáthikus előadást rendezhessen. Felmuta
tott egy pár igazolványt, bizonyító
okiratot, hírlapi cikket s amikor a
a polgármester tamáskodott az általa
elmondottakban, Róth Sándor kije
lentette, hogy hallandó a városi ta
nács elölt azonnal produkálni magát.
Erre azután megkezdődött az
előadás, amelynek során Róth mes
ter és neje csakugyan csodálatos
dolgokat vittek véghez. Ha hinni
lehet a hírnek, még azt is meg tud
ták mondani, hogy Székely Eleknek
mennyi pénz van az erszényében.
Á'litólag csak 27 koronája volt a
podesztának.
De a legszenzációsabb mutat
ványuk az volt, hogy egy elrejtett
gombostűt megtalálták a Gecsey
nadrágjában. (Nem Gecsey rejtette
oda, mert ő meg soha életében egy
gombostűt sem dugott el.)
Egyáltalán: Róth mester min
dent megtalált és eltalált. Eltalálta
a jelenvoltak életkorát, születésük
pontos dátumát, még a kákán is
megtalálta a csomót, és eltalálta,
hogy Gecseyról kell keresni, ha ta
lálni akar. Eltalált mindent, csak
azt az egyet nem tudta megmonda
ni, hogy a Székely által kivágott
erdei fa hol van ? Az igaz, hogy
ezt senki se kérdezte tőle, mert a t
tól féltek, hogy még meg találja
mondani.
A hipnotizálás terén is csodá
kat müveit Róth mester, ámbár mi
azt hiszük, hogy itt már könnyebb
dolga lehetett. Tudomásunk szerint
ugyanis a városi tanáos már ezelőtt
is delejes álomban leledezett. Vajha
Róth mester beléjük
szuggerált
volna egy kis egészséges várospoli
tikát, főleg pedig Székely Eleket
elszuggerálta volna a polgármesteri
székből. Ezzel igazán örök hálára
kötelezett volna bennünket.
Az érdekes házaspár egyébként
ajvárosi színházban fogja magát
produkálni, s az előadás során még
fel lehetne kérni egy-két közérdekű
szívességre.
Óh, mi még nagyon sok min
dent szeretnénk megtudai. A mi
kíváncsiságunkat nem előgiti ki as

Dr. Kétiy, Dr Bókái, Dr Widerhoffer or
vos-tanárok nyilatkozatai alapjón elsS
rangú gyógyhatású i csuz, köszvény, hó
lyag, vesebajoknál, czukorbetegség, hugyhomok, epekő, étvágytalanság és gyomorbetegség ellen. Kitűnő IzU Üdítő ital.
/
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hogy hány korona van a Székely
Elnök: Láttam mindjárt, hogy
Éjek zsebében. Ha például a fát is mégis csak nagy buta maga Csorna.
megtalálná Réth mester . . . .
Hogy engedhette magát igy be
csapni.
Az ügyész a vádat elejtette 8
vádlottat szabadon bocsátották.

Furfangos lopás
Humoros főtárgyalás.

Menyasszonyi kelengye

Csorna János nagygéresi földraives múlt év december 15-én tar
tott királyhelraeczi vásáron eladta
tinóit s az értük kapott 700 koronát
papírba csomagolva zsebébe tette
Később midőn egyedül foglalatosko
dott kocsija körül oda jött hozzá
egy uriasan öltözött ember s meg
kérte, hogy vigyen el a nagygéresi
tanítónak egy iraakönyvet és 10
koronát. De nehogy elvesszen a pénz
tegye a saját pénzéhez. Mire Csorna
János átadta az idegennek a pénzét,
hogy az maga helyezze el az ő 10
koronáját. Hazaérve vette csak észre
a szerencsétlen ember, hogy Összes
pénzét ellopták. Pénze helyett ujságpapirost talált.
Április 9-én szintén Király holmeczen a vásáron Csorna János egy
vásári tolvaj, Mohácsi Gusztáv egyéb
ként lóalkusz személyében felismerni
vélte tolvaját s a csendőrökkel el
fogatta. Ez ügyben a főtárgyalást
csütörtökön tartották meg az újhe
lyi kir. törvényszék előtt Wieland
Lajos ítélőtáblái bíró elnöklésével.
A tárgyalás bővelkedett humoros
jelenetekben.
Elnök a vádlotthoz: Volt már
büntetve ?
Vádlott: Voltara lopásért gya
núsítva.
Elnök : Talán elítélve ?
Vádlott: Igen kérem, — Egyéb
ként a terhére rótt cselekményt ta
gadja.
A sértett Csorna Pétert hallgatják
ki ezután. Tisztesseges arcú 68 éves
magyar ember. Meglátszik rajta,
hogy jobban fzl a bíróságtól, mint
a praxissal bíró vádlott.
Elnök : Mondja el szépen, hogy
lopták el a pénzt.
Csorna : Azt bizony nem tudom.
Elnök : Hát osak emlékszik mint
szedte rá magát ez az ember ?
Csorna: Piz én nem tudok
sokat.
E lnök: A vizsgálóbíró előtt
egészen szépen el tudta mondani
hogy történt a lopás.
Csorna: Kérem szépen, nagysá
gos uram, úgy félek itt, hogy majd
meg halok. 6 8 éves ember vagyok
még sosem álltam bíróság előtt.
Elnök: Maga vagy részeg volt
vagy hihetetlenül buta, ha úgy rá
engedte szedni magát.
Csorna; Nem voltara én részeg.
Még vizet se ittam.
Elnök: Azt csak tudnia kellene
hogy vette el magától a pénzt.
Odaadta pénzét ennek, hogy közéje
tegye a 10 koronát ?
Csorna: Nem adtam én oda,
fogtam a papír végét és úgy huzi
gáltuk. Ö erősebben húzta, Isten
tudja, hogy vette ki a pénzt.
Elnök ; Biztosan ráismer ebben
az emberben a tolvajra, meg mer
rá esküdni.
Csorna: Nem én, de neki kell
lenni, mert ezen a vásáron is lopott
Akkor úri ruha volt rajta, mikor
engem tönkre tett. Nem esküszöm
én meg kérem. Úgy se kapom meg
ettől a pénzt soha. !

bevásárlásnál ajánljuk
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Szegő

Sándor

áruházának nagy fehérnemű osztá
lyát. Elsőrangú áruk, olcső árak

HÍREK.
— Egyházkerületi közgyűlés.

A

tiazáninneni egyhazkt rület juoius hó
4 ón és l-én tartja közgyűlését Mis
kolczon, A közgyűlésnek sok fontos
és érdekes tárgya lesz : a sárospataki
főiskola ügyei, a miskolci főgimn.
előterjesztései a felsőbb leányiskolá
nak leánygimnáziummá való átfej.
lesztése iránt ztb. A közgyűlés a fel
sőbb leányiskola dísztermében lesz.
Ez lesz az első egyházkerülei köz
gyűlés, autelyeo dr. Tüdős István,
mint püspök elnököl, a gyüiés világi
elnöke Dókus Ernő főgondnok. Az
egyházkerület! közgyűlést megelőző
napon a főiskolai igazgatótanáos is
tart ülést Miskolcon, melyen ismét
több fontos tárgy kerül elintézés alá.
— igazgató választás a sárospa
taki ref. főgimnáziumban. A sárospa
taki főiskola igazgató tanáéra Dókus
Gyula főiskolai gondnok elnöklete
alatt f. hó 1 én és 2 -án tartotta ülé
seit, melyen történt meg a főgimo.
igazgató választása is. A főgimná
zium tanári kara által megejtett hár
mas jelölés alapján, mely Csontos
Józsefet, Elleud Józsefet és Elekes
Imrét jelölte, — az igazgatótanács
Eüend Józsefet választotta meg a
következő hab éves ciklusra igazga
tónak.
— Halálozás. Szakátsy Miklós
nyugalmazott utmester és gercselyi
birtokos f. hó 9 én 72 éves korában
G ercselyen meghalt. — Péchy Adára
8zacsuri körbirtokos a függetlenségi
párt legbuzgóbb tagja ma meghalt.
— Ügyészi megbízott. Grüuvald
Henrik dr. nagymihá yi ügy védj •
lölt az ottani járásbíróság mellett
alkalmazott ügyészségi rnegbi o t
állandó helyettesévé rendeltetett ki
— Egyesületi közgyűlés. A hely
beli „Malbisch Arumim Egyesület
f. é. május 14-én, csütörtökön d. u.
4 és fél órakor tartja az orth. izr.
elemi isko'a III—IV osztályú terraé.
ben VII. évi rendes közgyűlését.
Tárgy : Megnyitó. Jelentés a rau'l
egyesületi évről. Pénztári jelentés.
Határozat a felinentvény tárgyában,
Jövő évi költségvetés megállapítása,
Esetleges indítványok.
— Uj pénzintézet vau alakuló
ban H oraounán. A mozgalom ólén
áll H arm ata A ndor jószágigazgató
és Dr. Toronszky Elek ügyvéd.
— Uj hegyvidéki kirendeltség.

Eperjes székhellyel hegyvidéki ki
rendeltséget állították fe1, melynek
vezetésévei Berzeviczy Zsigmond
kir. gazdasági felügyelő bízatott meg.
— A kassai mandátum. A Kas
sai Újságból vesszük át az alábbi
kis tudósítást, amely a képviselői
mandátum átadásáról igy számol be :
„Vargha Gyulának szombaton
este küldöttség adta át a kassai
mandátumot. A számlák nem vol
tak mellékelve. Vargha nagyon örüli
Tisza is. A Oontinentalban együtt
vaosoráztak. A főispánnak a vacso
ra úgy raegfeküdte a gyomrát, hogy
rögtöu Marienbadba utazott".
— Asszonyl

László

dalestélye

Asszonyi Lászlót, az országszerte
ismert és dédelgetett kivá’ó ének
művészt a zempléni közönség külö
nösen meleg szeretettel veszi körül.
Mert ez a kedVes zempléni fip in
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nen, közülünk indult fényes művészi zoltak fején, minek következtében
pályára, és mi úgy érezzük, mintha ott a helyszínén nyomban kissensikereinek osztályosai lennénk. Teg- vedott.
napelőt Gálszécsen, tegnag pedig
— Tisztelettel hozzuk t. vevő
Tőketerebesen hangversenyezett és
a lelkes közönség valósággal ün ink szives tudomására, hogy üzlet
nepelte a művészt társulatával együtt vezetőnk Schul Mór ur mai napon
amely szintén elsőrangú erőkből áll üzleteinkből kilépett. Ezen beállott
Szombaton este Sátoraljaújhelyben változás szolid üzleti elveinket nem
rendez műsoros estélyt Asszonyi és változtatja és t. vevőinket a szokott
társu'ata, amely előreláthatólag a
legősziutóbb siker jegyében fog módon, szolidan és jól fogjnk ki
elégíteni. SZÁNTÓ MÓR étTARSA
lefolyni.
— Vállalkozók figyelmébe. Az férfi és gyermekruharaktára Sátor
1914j 15. évi kezelési szükséglet ké aljaújhely Széchényi-tér.
pező tűzifának biztosítása céljából
— Siketnémák felvétele. A siketa kassai 6 . hadtest hadbiztossága némák hevesvármegyei intézetébe a
pályázatot hirdet. A pályázatok jövő iskolai évre több növendéket
legkésőbb május hó 15 ig a kassai vesznek fel. A felvétel iránti kérvé
6 hadtest hadbiztosságához nyúj nyek junius hó végéig boterjesztentandók be. — A kassai hadtest had dők. Bővebb felvilágosítást az inté
biztossága a fának és szénnek 1914- zet igaagatósága (Eger, Káptalan-u.
15 évi bérletszerü szállítására pá 29 sz) ad.
lyázatot hirdet. A pályázatok leg
— Vörös sapka a vasutasoknak.
később 1914. évi május hó 18 ig a Az ország vasutasai uj egyenruhát
fentnevezett hivatalhoz nyújtandók kapnak. A magyarországi összes
be. Közelebbi feltételek a kerületi vasutak igazgatósága elfogadta már
kereskedelmi és iparkamara titkári az uj egyenruhaflzabályzatot, csak
hivatalában tudhaték meg,
azt várjak a vasutasok, hogy az
— Lopás. Kohuut Nándor opál életbelépés idejét publikálják, ügy
hegyi jószúgkezelö, a varaiméi ta értesülünk, hogy julius 1 ón már uj
karékpénztárhoz küldte Kvardel egyenruhában sétálgatnak a pálya
Alfonz nevű alkalmazottját 5000 udvarok előtt a vasutasok. Lekerül
korooa felvételére. Miután a pénzt a galléról a mostani arany zsinór,
átvette, egy ezerkoronást váltópénz helyette piros hajtóka kaoérkodik
re váltott fel s azt egy nagy zsacs- majd az arany rozetták alatt s az
kóba téve, bement a vendéglőbe aranyból kivarrt szárnyas kerék is
ebédelni mely időre a zacskót az felkerül a feszes
gallérokra, a
asztal alá a földre tette. Midőn ebéd csillagok mögé. A forgalmi szolgá
jét elfogyasztotta és elutazásra ké latot teljesítő jogászok és mérnökök
szülődött, a vendéglős szolgája fi két rozettája meg fekete bársony
gyelmesen kikisórte ős felöltőjét ki hajtókán fog ragyogni, de a hajtó
vitte, az ezer komát pedig nem ka szélén piros esik szalad körül.
hozta ki. Kvardel csak otthon az Azt mondjak maguk között a vas
elszámolásnál vette észre, hogy Va- utasok : a raáv. uj tábornoki kara a
raunón hagyta a zsacskót, ezért jogászokból és mérnökökből nevemegrémülve sürgönyt meuesztett a lődik^most. De leguagyobb érdek
cseudőrséghez. Ez azonnal hozzá lődéssel a forgalmi szolgálattevők
átott a nyomozáshoz, eredményt vörös sapkáját várják. Eltűnik aazonban nem tudott elérni. Néhány vonatokat katonás tisztelgéssel fo
nappal későbben Kesztenbaum va gadó vasutasok karjáról a kedves
raiméi vendéglőjében hangos rau piros karszallag s messze rikító vö
latozás magára vonta a csendörsóg rös sapka kerül a fejre.
figyelmét s amint a járóőr benézett
ott találta ama bisonyos vendéglői
sso'gát pezsgőzés mellett. Mindkét
tél mindjárt tisztában volt a hely
zettel s miután a tagadás már úgy
Ügynököt keresőnk, Zem
sem használt volna, a szög* beös- plén, üöm ör, Abauj és Bormerte az ezer korona ellopást s azt sodvármegyék területére. —
94 korona hiányával átadta.
Azon tehetséges urak, kik haj
— Földrengés Őrmezőn. Pénte
ken reggeli 6 órakor fö.drengés volt landók cégünk képviseletét
őrmezön. Erős moraj hallatszott átvenni, küldjék be ajánlataikat
melyre két erős lökés következett
A lakosság rémülten menekült az PRE1SZ BERNÁT és FIA
utóira s a nagy ijedelemtől némán
nézték egymást. Több húz fala meg szeszes italok és
bornagyk«reskedőkh#z
repedt és a főutcán álló Szeat-János szoborról leesett az egyik kéz.
E P E R J E S
— Tápintézeti felügyelő. A sá
rospataki tőiskola igazgató-tanácsa f.
Felelős-szerkesztő:
hó 1-ón tartott ülésében a következő
hat évi ciklusra egyedül Maller Dr. K Á R P Á T H Y L Á S Z L Ó
Sándor főgimn. tanárt ajánlotta a
Kiadótulajdonos :
köíi&kolai szók jelöltjei közül a jú
LANDESMANN MIKSA
niusban tartandó kerületi gyülésuek
megválasztásra. A küziskolai szék
jelölte Maller Sándor, Szilágyi Benő
es Novak Sándor főgimn. tanárokat.
— Járulékhátralék behajtása. A
kereskedelraügyi miniszter legújabb
t,lvi jelentőségű határozata szerint
a munkásbiztositó pénztári járulékhátraléknak közigazgatási utón való
behajtásánál a behajtást teljesülő
hatóság a pénztári követelések jo
gosságának kutatásába o«ak az eset
ben bocsátkozhat, ha a végrehajtást
szenvedő a pénztári követelés jo
gosságát, illetőleg helyességét vi
tássá teszi.
— Gondatlanságának
áldozata
lett Piszák András móhesfalvai la
kos. A múlt héten a szinnai vasúti
indóházhoz ment szekerébe fogott
két fiatal ? lovával. A közlekedő
vonat dübörgésétől ijtdező lovak
elé állt Piszák András és megragadta
szekere rudja végét, ez azonban
nem haszuált mirt az ágaskodó lo
vak felemelték őt hirtelenUl rudastul
ugyénnyira, hogy a magasból leesett
és a megvadult lovak keresztül gá

Nyilt-tér.
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A RI A F A R I N A

J O HA
Ügyeljünk a

6EGENUBER DEM RUDOLFSPLATZ
kölnivíz, kölnivíz-szappan és púder El."dén.
pontos cimre : JOHANN MARIA FARINA GegenUber dem Rudolfsplatz.
Minden hasonlőnevü utánzatot utasítsunk vissza.

Magyarországi képviselő :

Holzer Emil Zoltán, Budapest, V ili.
t az Andrássy-utcza 44.

Ajánljuk * t. építő, építész és mészkereskedő ur«k szi
ves figyelmébe ez általunk kizárólag fával égetett, teljesen
kimentes

I. rendű darabos meszet,
mely kiadói voltáaál fogva az összes hazai termékeket felül
múlja.
Levélbeli megkeresésekre azonnal válaszolunk, távirati
megrendeléseket elfogadunk.

Bankegyesfilel részvénytársaság
Zemjilén-ZaDamóczi mész- és agyagipar
telepe Sátoraljaújhely,
Sürgönyeim : Banksgyesület. Telefon 12.

sz. ház (máv. forgalmi
főnökség) valamint a
vágóhíd és bőrgyár szomszéd
ságában fekvő 12 kát. hold
szántó és rét. —Felvilágosítás
dr. FUzesséri Zoltán ügyvédi
irodájában kapható.

Klein József
szobafestő tapétázó és mázold

Saujhely, Rákóczi-u. 63.
I-ső rendű modern kivitel,
legfinomabb bel- és kül
földi anyagok.
Telephon 22. sz.

S

Házeladás.
Ezennel közhírré teszem, hogy a Bercsényi-utczában levő Rakovszky-féle 5.
számú ház

május HA 18-án d. e. 10 órakor

Kiadó lakások.
A Kazinezy-utca 5. számú házban
az Osztrák-Magyar Bank fiókja által
eddig bérelt lakás azonnal kiadd.

Néhai Szentgyörgyi
Vilmos-féle szárhegyi
szőlőben termett

a helybeli telekkönyvi hatóság hivatalos

70 gönci hordó bor eladó.

holyiségében híréi árverésen el fog adatni
Kikiáltási ár 9800 korona. Bánatpénz a
kikiáltási illatve a vételár 10°/,. Közelebbi
felvilágositásekat Ügyvédi irodámban
készséggel nyújtok.

É r t e k e z h e t n i lehet

Dr. Tá tra y Dezső
ügyvéd.

> ,i£ G tr y

A félszázad óta fennálló „Újlaki
Tégla és Mészégető R. T.“ lég.
kitiinőbb minőségű

Asbest palája

minden hasonló anyagot lu'szarnyal!
>Tűzálló, fagyálló, tetszetős és olcsó

anyagot szállítunk:

' Fedést vállalunk!
Kérjen ajánlatot! Cimre tessék
ügyelni. Raktár és képviselet
9 t/onpes"'

Grűnberger Ábrahám

O R O S Z FERENCZCZEL
Májuskut-utcza 18. sz.
807—914. vh,
Árverési hirdetmény.
A sátoraljaújhelyi kir. járásbiróság 1913. V. 1123|8 sz. végzés
folytan Özemmel és Manheim hátr.
123 kor. 70 fillér követelésének és
járulékainak behajtása végett 1914.
évi május hó 20-án d. e. 11 órakor
Sátoraljaújhelyben, Fő-utcza 28 sz.
alatt a végrehajtást szenvedő laká
sán elárverezen azon 640 kor. be
csült ingókat melyeket a bpesti VI.
kér. kir, járásbíróság 918 Sp. 27040
sz. vhajtást rendelő végzése alapján
a saujhelyi kir. jbirósági 913. V.
1123|2. sz, vhjtási jknyvben 1—8 t.
a, lefoglaltam u. m. bútorokat fali
képeket 8tb.
Sátoraljaújhely, 1914. május 6 .
Rosner Imre,
kir. jbirósági vhajtó.

Kiadó

vállalkozónál Sátoraljaújhely.

Szorgalm at
rábeszélőképes egyéneket kik
orthodox-izraelita körökben
jói bevannak vezetve képvi
selőkké keres német biro
dalmi folyóirat. Jó keresett
mint mellékfoglalkozás if.
Ajánlatok F. K S. 802. jeligére
Rudolf Mosse, Frankfurt a/m,
cimre küldendők.
X879|914. tk. szám.
Árverési hirdetményi kivonat.
Körmöndi József végrehajtatnak
Körmöndi (gubacsi) István vógrohajtást szenvedő ellen indított vég
rehajtási ügyében a telekkönyvi
hatóság utóajánlatra az újabb ár
verést 972 K. 70 £, tőkekövetelés
és járulékai behajtása végett a ki*
rályhelraeczi kir. járásbíróság terü
letén levő Ricse közsgben fekvő, és
a Ricsei 640 sz. betétben A. I, 1—2
sorsz. a. 318, 319, hrsz. a. fog alt
belingatlanokból (kert, ház, udvar)
Körmöndi Istvánné szül. Deák
Ju ián nevéu álló fele résznyi juta
lékra 1765 kor. 50 fillérben eaennel megállapított kikiáltá$i| árban
azzal, hogy az árverés által a Kocsi
(kis) Károly és neje Béres Eszter
javara bekebelezett elől vásárlási jog
nem neveztetik, — nevezett fogantatott ezen elől vásárlási jogot az
árverésen gyakorolhatják.
Az árvtrést 1914. évllunlus hó
15 napján d. e. 10 órakor Kiese köz
ségbazanál fogják megtartani.
Az árverés alá kerülő ingatlan
a kikiáltási ár kéthaimadánál ala
csonyabb árért nem adható el.
Arveielni szándékozók kötelesek
bánatpénzül a kikiáltási ár 10 szá
zalékát készpénzben, vagy az 1881.
LX. t.-c. 42 §-ában meghatározott
árfolyammal számított óvadékképes
értékpapiro&ban a kiküldöttnél le
letenni, hogy a bázatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállí
tott letéti elismervényt a kiküldött
nek átadni és az árverési feltétele
ket aláirni. (1881. LX. t.-c. 147, 150,
170. §§.; 1908: XL. t-o. 21. §.)
Az aki az ingatlanért a kikiál
tási árnál magasabb ígéretet tett, ha
többet ígérni senki sem akar, köte
les nyomban a kikiáltási ár százalé
ka szerint megállapított bánatpénzt
az általa ígért ár ugyannyi száza
lékáig kiegészíteni (1908: XLI.
26. § )
Királyhelraecz 1914 évi április
hó 22 napján.
Oknlozky s. k., jegjző,

LEGBIZTOSABB
a

te .

és kir. kiz. szabadalmazott MALÁRTSIK-féle

üzlethelyiség 1915. évi május
1-től. Bővebbet Schön Andor.

Hirdetések

évadékkai a főtözsdébe
felárusitónö kerestetik.

jutányos árban
felvétetnek
lapunk
kiadóhivatalában

pat kán yirtó po g ácsa
patkányok, egerek, vakondok elpusztítására. Próbadoboz 2 K. Háziálla
toknak nem ártalmai. Kopható gyógyszertárakban és drogériákban.

IH alártsik (jyörgy Sátoraljaújhely.

Nyomatott Landesmann M iksa és Társa könyvnyomaajaDan Sátoraljaújhely.

