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A rendőrség
az élelmiszeruzsora ellen

*

Elzárásra Ítélt kereskedő.
Elégtételei és elismeréssel vet

tük kézhez a rendőrségnek e ha
vi jelentését, melyből megállapít
hattuk, hogy gyakori felszólalá
saink nem maradtak hatástala
nok és hogy a rendőrség nem
csak szóval és plakátokkal, de 
tényleges erélylyel jár el az Uj- 
helyben elharapódzott mestersé
ges és indokolatlan áremelések 
ellen. Mint Schmidt Lajos kapi
tány jelenti, a múlt hó folyamán 
az uzsora különféle fajtái miatt 
már 8 kereskedő ellen indult 
meg az eljárás s hogy milyen 
szigorral, azt eléggé jellemzi az 
egyik kereskedő büntetése, amely 
nemcsak pénzbüntetést, de azon
felül elzárást is szabott ki.

A mai viszonyok között, ami
kor a közönség kiuzsorása a 
nemzet életerejének gyöngitését 
jelenti, csak helyeselni tudjuk a 
rdodőrkapitánynak azt a kijelen
tését is, hogy az egyes ügyek 
jogerős befejezéze után az elitéit 
kereskedők neveit is nyilvánosság 
ra fogja hozni. Erre számot is 
tartunk s annak idején meg fog
juk ismertetni a közönséggel, hogy 
kik azok, akikre kétségtelenül be
bizonyult, hogy polgártársaik szo
rult helyzetével jogtalan haszon- 
szerzés végett vissza akartak élni.

Schmidt Lajos kapitány hi
vatalos jelentésének idevonatkozó 
részét egyébként itt adjuk :

Közszükségletet képező élei 
micikkeknek túlzott árakban 
való sezdése miatt nyolc ke- j 
reskedő ellen kihágásé eljárás 
van folyamatban. Az eljárá
sok befejezése után az elitéit 
kereskedők nevét nyilvánosság
ra hozom. Kihágási ügyek kö- • 
zül kettőt első fokú Ítélettel 
elintéztem, akként, hogy egy 
kereskedőt y  napi elzárásra és 
200 kor. pénzbüntetésre, egy 
kereskedőt pedig 50 kor. fő 
és 50 kor. mellékpénzbünte
tésre Ítéltem.

Látva a rendőrség komoly 
törekvését az állapotok megjaví

tására, bizalommal ajánljuk a 
rendőrkapitány különös figyelmé
be az újhelyi zsemlyéket. Annál 
különösebb figyelem kell ezekhez, 
mert ezeket felfedezni is csak 
igazán figyelmes vizsgálódás után 
lehet, — lévén azok manapság 
már olyan parányok, hogy a fe
lületes szemlélő legfeljebb bab
szemeknek nézheti őket. Az új
helyi zsemlyék eddig is elég aprók 
és elég rosszak voltak; az újhelyi 
pékeknek fejlett müérzekére vall, 
hogy ezeket még mindig tudják 
apróbbakra sütni. Valósággal 
művészet ilyen mikroszkópikus 
zsemlyéket előállítani; hisszük azon
ban, hogy a rendőrség még na
gyobb művészettel ki fogja ok- 
teini a pékeket arra, hogy a 
zsemlye-uzsorának is vannak ha
tárai.

yíz elmúlt orosz világból
*

€ g y  zempléni pap elbeszélése.
Ma tu^r minden reményünk 

megvan arra, hogy vármegyénk 
rövidesen csak mint valami gonosz 
álomra fog visszaemiékezDi a zemp
léni orosz napokra, amelyek többó 
meg nem ismétlődhetnek; de még 
mindig visszajárnak ennek a lidérc
nyomásnak a kisértetei. Bár már 
többször közöltünk képeket a no
vembervégi és december eleji orosz 
megszállásból, azonban érdekesnek 
tartjuk még az aiabbi különösen 
szemléltető leírást ezekről a rémsé
gekről közreadni. A cirókahosszurue- 
zői r. k. plébános, 8 z e k e y Fe
renc ina le tapasztalatait az oroszok 
garázdáikodásaról s leírásában sok 
erdokes adatot találunk. A plébános 
a következőkben mondja el vissza
térését az oroszok kiverése utáu :

Egy heti bujdosís után haza
jővén, a parochiámat teljesen fel
dúlva, kifosztva s kirabolva talál
tam. Ni rn hagytak meg nekem még 
egy irólo'lat sem s miután úgy 
Szinuári, mint Homonnán is mind m 
üzlet, bolt ér. kereskedés ki vau ra
bolva, még egy iv papirost se lehe
tett sehol szerezni, hogy megírhat
tam volna a történteket.

Minél közelebb jöttem Hornon- 
nához, annál jobban gyötört a kíván

cshág, mit fogok látni majd Iio- 
mouuán s azon túl falurólfalura ? 
Elóg volt azonban, tökéletesen elég 
csak benézni a homonnai parochiára 
s azonnal tisztában voltam a hely
zettel. A purochián minden feldúlva. 
Vagy 7—8 szobi értékes, draga bú
torai darabokban szerteszéjjel hány
va, E:iis káplán szobája felperzselve 
mindül ü.-szeapriUa feküdt olt! A 
szomszédban Toronsaky ügyvéd bu 
torai darabokban hevertek, Pápay 
Pál gazdag boilos háza romokban, a 
Stefánia szálló, a két patika, a leg
nagyobb boltok felperzsilve, a grófi 
kastélyban minden pozdorj wá tör
ve s a parkba kidobálva, — mind
ezek szomorú emlékei az oroszjárás
nak.

Homonnátói Nagy kemencéig sem 
mi pusztítást nem á tani. Kemen
cén a falu uépétől megtudtam, hogy 
mindem házban raboltak, fosztogat
tak a muszkák, a grófi kastély 45 
szobája, összes bútorai darabokban 
feküsznek összetörve, katholi ui is
kolánk pudjöi szintén összetörve, a 
j *gyzői lak, posfa, boltok, kereske
dések, korcsmák kirabolva, feltörve 
s minden házból elvitték a baromfit, 
teheneket, ökröket, lovakat s az élés
kamra Összes tartalmát. Ezek hulla 
tára már előre tudtam, mi vár reaui 
ottthou Czirókahosszumezőu.

E j számításom nem csalt, mert 
a parochiámat teljesen kifosztva ta
láltam. 8 évi fáradozásom gyümöl
cse oda lett. Mindamellett azon
ban szemlátomást őrködött fölöttem 
az Isteni Gondviselés, mert az ulo1- 
só pillanatban ö drb. t« In-nemet s 5 
drb. sertésemet megmentette nekem 
a falu. népe. egyenként szetkapkod- 
ván őket a muszkák rab ó kezei kö
zül, csuk 2 sertés esett mmlalékul 
az éhes tatároknak. Úgyszintén a 
magtárom is megmaradt, nem ugyan 
sértelenül, mert 4 muszka 3 napig 
tV.szitgette a zárat ós ostromolta, da 
felnyitni nem tudták. Végtére a 4 ik 
napon fejszevei kivágtak egy nagy 
lyukat s azon keresztül eltolták a 
zárat. De mielőtt rabolhattak volna, 
rájuk törtek a védő sereg ulátiu-ai, 
akik láttára a muszkák a kt rtemen 
keresztül Cziróka felé menekültek s 
a magtárom tartalma megmaradt.

Az uj földesuratnnak, Scbastiani 
Vilmosnak elvitték 15 drb, tehenét

és 4 pár ökrét s összezúzták kasté
lyának drága bútorait. Szövetkezeti 
bolluukat hasonlókép feltörték és 
mindéül elraboltak belőle. Úgyszin
tén más 3 holtot darabokra zúztak 
s a fa u.-i korcaraáros szeszes hor
dóit ki;uritváu, a falu népével szö
vetkezve nagy dáridót csaptak.

Így grasszáltak Bélán is, minde
nütt rabolva és fosztogatva. Itt még 
ráadásul belevágódott egy srapnell 
a bélai rk. iskolába a tetőn keresz
tül ós le robbanván, az egyik tan
teremben összezúzta a padokut. A 
templom tetejét is egy lövés lyu
kasztotta át. Egyé!) baj nincs. An
nál nagyobb baj van Szinnáu, mert 
ott raiodeu ház ki van rabolva és 
össsezuzva bent minden. Szegény 
plébánosnak minden bútora össze
zúzva s az udvarra kidobálva hever. 
Minden ház ki volt rabolva, csak a 
patika állott sértetlonül, mert bent 
voltam s minden tégelyt a helyén 
láttam s bent egy katonatisztet. Több 
ház Eelperzselve, romokban hever. 
Kár, hogy Szinnáu se plébános, se 
káplán niuc-en, az emberek nagyon 
áhítoznak pap után. Nekem eget- 
földet ígértek, hogy csak jöjjek ne
kik fungálni. De ezt aligha fogom 
meglehetni, mert nekem is 3200 lel
kem van s az ünnepeken át minden 
uap más és más filiálisban kell meg
tartani a szt. misét.

"“ "HETíT T e k / ”
É rd ek esség ek  1915.-rő l

A sok bú-bajt okozó 1914-ik 
óv után vessünk pillantást a 
jelen évre. Higyjük, hogy többet 
ós jobbat fog nyújtani a most el
múltnál. Az óv pénteki nappal 
kezdődött. Ez azonban ne aggasz- 
szón seukit, mart a raostaui há
borúban is a pántaki nap domi
nál és tekintve az ellenség óriási 
tömegét, a magyarság nagyon 

is meglehet az eddigi sikerek
kel elégedve. Pénteken, ju'. 31-én 
jelentek meg a mozgósítási pla
kátok, oki. 2-án hívták he a má
sodik csoportot, d o v . 27-én kel
lett Muukáosra menni sorozásra. 
Rétiteken volt Karácsony sekkor 
tört meg a muszkák kárpáti el
lenállása. Esenkivül igen sok 
ütközet hozott pénteken győ-

POLENAI GYÓGYVÍZ!
T e r m é sz e te s  é g v é n y e s  sa v a n yu v iz-forrás. K ü lön leges szer  gyom orb a] é s  k ő sz v é n y  e llen . Kitűnő 
IzU, Igen  ü d ítő  Á sványvíz. Tejjel v e g y ítv e  a  leg job b  n yá lk ao ltió  szer. Borral v e g y ítv e  a  leg jo b b  frőccs.
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celniet a mieinknek. Ilyen a 
véletlen, még a póuteki nap 
babonáját is képes megdüuteni. 
Hétfővel kezdődik febr., ruáro. 
és november hó, keddel junius, 
szerdával szept. és dec., csü
törtökkel április és julius hó, 
péntekkel jau. és okt., szombat
tal a május, vasárnappal aug. 
ilusvét április 4. és 6-re esik, 
május 13-án lesz Áldozó csü
törtök, május 23. és 24-én pedig 
Pünkösd. November elseje hétfői 
napra, Karácsony pedig szombati 
és vasárnapi napra esik. Érdekes 
újítás a naptárakban az, hogy 
Husvót, Pünkösd második napja 
csillaggal van jelezve és közli, 
hogy azok már npm kötelező 
ünnepek a pápa rendelete értel
mében, de kívánatos, hogy a hí
vek lehetőleg megtartsák. Ugyan
ez a szabály a Boldog-asszony
ra és más kisebb ünnepekre is. 
Február 28 napos, tehát az 1915- 
óv közönséges esztendő. Ennyit 
tudunk egyelőre a ránk követ
kező évről. Hisszük# hogy titko- 
zatossága mögött a mi boldog
ságunk és győzelmünk rejtőzik.

— Kinevezés. A király az igaz- 
8ágügyrainiszter előterjesztésére Ősz* 
termán Ernő szepesi járásbirót a 
gálszécsi járásbírósághoz a Vll. fize
tési osztályba sorozott járásbiróvá, 
Gömöri Vilmos dr, sátoraljaújhelyi 
törvényszéki jegyzőt ugyancsak a 
gálszécsi járásbírósághoz albiróvá 
nevezte ki.

—  Uj tábori lelkész. Bjalkó Győző 
kassai hitoktató tábori lelkésszé 
lett kinevezve és mint ilyen a sátor
aljaújhelyi kórházakban teljesít szol
gálatot.

—  Az egyházmegyéből. A megyés 
püspök Hudak Gábor homonnai se
gédlelkészt ideiglenes minőségben 
Abaujnádasdra küldte ki.

—  Adományok. Az imregi róm. 
kath. elemi iskola növendékei ka
rácsony estéjén egy szép üonepsé 
get rendeztek s előadták „A két 
árva karácsonya" ciraü egy felvo- 
násos színdarabot. A belépti dijak
ból befolyt tiszta jövedelmet, — 15

koronát S z e d 1 á k Mátyás plébá
nos ur lapunkhoz küldötte be, hogy 
azt a Vörös Kereszthez juttassuk el, 
miül az imregi gyermekek lelkes ha
zaszeretetének szerény de becses 
tanujelét. A kérést teljesítettük s az 
összeget a Vörös Kereszt Egylethez 
eljuttattuk.

H e g e d ű s  Sándor, a tarcali 
vincellér iskola igazgatója újévi gra
tulációk megváltása címén 5 koro
nát küldött hozzánk jótékouv^ célra 
való felhasználás végett. Ezt az 
összeget a hadba vonultak család
tagjainak segélyezésére a főispáui 
hivatalhoz juttatuk.

— A főgimnázium igazgatósága 
közli, hogy az előadások az 1—VI. 
osztályban is megkezdődnek január 
4.-én az izr. hitközség elemi iskolá
jában (Kesztenbaum-féle alap. épü
let.) Az ifjúság d. u. 2 órakor tar
tozik megjelenni a jelzett helyen.

Előfizetőinkhez.
Felkérjük lapunk tisztelt elő

fizetőit, hogy a december hó végen 
lejárt előfizetési dijat lehetőleg 
postafordultával küldjék be, nehogy 
a lap további szétküldésében aka
dály legyen.

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál ajánljuk

Szegő Sándor
áruházának nagy fehérnemű osztá
lyát. Elsőrangú áruk, olcsó árak.

F. hó 30-án este a vasúti 
pályaudvaron egy orosz ka
tona-bőrönd fehérneművel és 
nevemre szóld levelekkel el
tűnt.

A megtalálót kérem illő 
jutalom mellett visszaadni.

D em jén István
kéményseprő mester Saujhely.

Tisztelettel értesítem a m. t. közönséget, hogy a

K l e i n  D á l - f é l e  ü z l e t e t
megvettem, azt azzal szemben levő Rákóczi u. 6. 
számú házba helyeztem át és saját nevem alatt 
tovább vezetem. Amidőn ezt a m. t. hölgy közön- 
ségnek tudomásása hozom, biztosítom egyúttal 
arról, hogy igyekezni fogok mindenkor a legjobb 
gyártmányú árut a legnagyobb választékban rak
táron tartani. Vevőimet előzékeny és pontos ki
szolgálásról biztosítva vagyok kiváló tisztelettel:

B l u m e n f e l d  J e n ő

------------------------------------------------------

K I A D Ó  L A K Á S .
A gróf Somogyi Ilona utcában három utcai 

egy udvari szobából valamint előszobából fürdő
szobából, álló lakás az összes szükséges mellék- 
helyiségekkel január 1-től kiadó.

Értekezhetni
a Zemplénmegyei kereskedelmi 
ipar-, termény és hitelbanknál.

lundestnann Miksa
J

""Nyomatott Landesmann

Jtiai távirataink.
A m in isz tere ln ö k ség  sa jtó o sz tá ly á n a k  h iv a ta lo s  

k ö z lé se i.

Galíciában nyugalom van. 

Bukovinában visszavonultunk.
Budapest, jan. 7.

Az osztrák-magyar vezérkar je len ti:

A galíciai arcvonalon nyu
galom van. A  magasan fekvő 
területen gyenge fagy ős hőe
sés állott he. A  Dunajec mentén 
és Oroszlengy elországhan egyes 
pontokon ágyuharc folyik. ; Bu
kovina déli részében a kárpáti 
előtérbe előretolt biztositó csa
patok ellenséges túlerő elől a 
főszorosokhoz közelebb vonul
tak.

Hőfer a ltá b o rn a g y
a vezérkari főnök helyettese.

jjorzalmas időjárás £e«gydországban.
Berlin, jan 7.

A német nagyvezérkar közli :

A keleti hadszíntéren nincs változás.
A hadműveletek folytatását a képzelhető legked

vezőtlenebb időjárás nehezítette ; támadásaink mind
azonáltal lassan előrejutottak.

Küzdelem a nyugati fronton.
Berlin, jan 7,

A  nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :

Nyugati hadszíntéren az an
golok és franciák folytatták arc
vonalunk mögött levő francia 
és belga helységek tüzeléssel 
való szétromboEását.

Arrastól északra ez idő sze
rint már elkeseredett harc dúl 
az általunk tegnap rohammal 
elfoglalt lövészárkok birtokáért. 
Az argonnei erdőség nyugati 
részében csapataink előrehalad
tak. Január 5-én az erdőség ke
leti részében kezdett támadás
sal egészen árkainkba jutott el
lenséget az egész vonalon a leg
súlyosabb vesztesége mellett 
ismét kivertük hadállásaikból.
A  mi veszteségeink aránylag 
csekélyek.

Sennheimtői nyugatra a fran
ciák tegnap este ismét kísérle
tet tettek a négyszázhuszonötös 
magaslat birtokbavételére, de 
támadásaik tüzelésünkben ösz- 
szeomlottak s a magaslat a m i- 
enk maradt._____________________

Miksa és Társa könyvnyomdálaDan Sátoraljaujehly.
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