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AZ UTOLSÓ FEGYVER.
Kapott-e valamit a Kuasuth- 

pirt azírt, hogy leszerelt ? So
kan kérdezik ezt részben fejcsó
válva, részben felháborodva. Két
féle dolgot igenis kapott: kétféle 
ígéretet. Az egyik az, hogy meg 
valósit valamit a kormány abból, 
amit a Kossuth-párt katonai dol
gokban követelt. A másik, hogy 
a legközelebbi választásokon bi- 
zonyos számú mandátum biztosit- 
tátik a pártnak. Ez az utóbbi 
ígéret akkor vált nyilvánvalóvá, 
amikor valaki vigyázatlanul el
szólta magát, vagy mi»t mondani 
szokás, eljárt a szája.

Úgy látszik, az utóbbi Ígéret 
kedvesebb volt a Kossuth-párti 
lelkeknek, mint az előbbi s a le
szerelési akcióban ennek az Ígé
retnek volt a döntő súlya.

De mindegy: tegyük fel a job
bat, hogy ugyanis azért szereltek 
le (a mandátumok biztosításától 
eltekintve,) mert igétetet kaptak, 
hogy „minimális" követeléseiknek 
legalább egy részét a kormány 
Uécsnek hozzájárulásával teljesí
teni fogja.

De elérhette volna-e a párt 
ezt is harc nélkül ? Ha a techni- 
kázástól való rettegés rá nem 
kényszeríti a kormányt és Bécset, 
hogy legalább Ígéreteket tegyen, 
— vájjon engedtek volna-e „oda
fenn" hajszálnyit is merev állás
pontjukból ? Soha harc nélkül 
nem volt hajlandó Bécs a legcse
kélyebb engedményre sem. Soha 
önmagától, saját jószántából, a 
méltányosság szemmel tartásával 
egy morzsát nem adott Magyar- 
országnak.

Ez bizonyítja legjobban és leg
világosabban, hogy ebben a sze
rencsétlen országbán, mely fö lö tt 
mindig idegen hatalmak uralkod
nak, mindig a harc álláspont 
jára kell helyezkedni és sohasem 
szabad letenni a fegyvert, még 
ígérgetésre sem, hacsak nem vált
ják be azonnal az Ígéretet. Olya
noknak kell lennünk, mint a ri- 
gorózut kereskedőnek, aki oda 
nem adja az árut, azt ki nem 
szolgáltatja, amig készpénzt nem] 
tesznek le érte.

Ej ime, a béke még nem állt 
helyre a parlamentben és nem is !

fog helyreállni, amig a Justh-párt 
követelései meg nem valósulnak 
s máris vérszemet kapott a kor
mány s különösen azok, akik 
a kormánypárton belül az advo- 
catus diaboli szerepét viszik. — 
Csak a Kossuth-pártot tudták le
szerelni s hangoztatják máris, 
nem is szemérmes arcpirulással, 
nem is halkan, de kiáltva és ért
hető módon, hogy a parlamenti 
rend helyreállitásával a parla
mentnek ne legyen sürgősebb 
dolga, mint a házszabályoknak 
újból való revíziója.

A házszabályokat úgy kell mó
dosítani, hogy a technikai ob- 
strukció lehetetlenné váljon. Eb 
ben foglalható össze az ország 
természetes ellenségeinek minden 
vágya és óhajtása.

Ez azt jelenti, hogy a harcnak 
legerősebb fegyverét, az egyet. 
lent, amellyel még sakkban lehet 
tartani a bécsi hatalmakat és fék
telenségeket, kivegyék a kezünk
ből és teljesen kiszolgáltassanak 
bennünket azoknak. — Akármit 
akarnak, annak lényeges aka
dálya ne legyen. A klotür szót 
még nem merték hangoztatni, de 
bizonyára arra is gondolnak. Szó
val, teljesen meg akarják béní
tani a harcoló ellenzéknek min
den akcióját.

Más, szerencsésebb országok- 1  

bán sem mernének ilyen messzire j 
menni a népakarat letörésében] 
Még olyan országokban sem, 
amelynek uralkodója nem két 
országon uralkodik és nem kell j 
választania ellentétes érdekek kö-] 
zött. Csak nálunk merik az iyen; 
dolgokat fölvetni, ahol más vé-1 
dekezésünk nincs, mint épen a 
házszabályokban lévő fegyverek, j

Ha van valami, ami megdöb
benthetné a Kossuth-pártot, amiért 
leszerelt, akkor ez volna az. Hisz 
láthatja, hogy mire vezet a le 
szerelés.

De ha van valami, ami a harci
kedvet a Justh-pártban ébren tart
ja, az szintén ez. Letenni a legy- 
vert most, azt jelentené, hogy 
az utolsó fegyvert is kiadja az 
ország kezéből. Ezt az ódiumot 
a Kossuth-párt magára vehette, 
de a Justh-párt nem veszi magára.]

Aköz érdekében
munkálkodott a legutóbbi, két 
napig tartott közgyűlésén a 
város képviselőtestülete és 

igy sikerült elérni, hogy

a pótadó 5112 °|0 lesz.
Két napig tartó közgyűlésen tár

gyalta a képviselőtestület a város 
ügyeit és raeg kell állapítanunk, 
hogy minden vonalon a város érdekei 
lettek úrrá a közgyűlési teremben. 
A már hosszú idő óta fel-felbukkanó 
személyi és egyébb érdekek háttérbe 
szorultak ezúttal és utak az adófizető 
polgárság érdekei voltak azok, ame
lyek irányt szabtak a határozatoknak.

Külöuösen a költségvetés tárgya
lásánál tűnt ki, hogy mily hatalmas 
változáson iuen át a képviselőtestü
letnek a város érdekei iránti törődése. 
Minden felszólaló előtt egyedüli irány 
elvként a város jól fel fogott érdeke 
lebegett és mindannyian arra töre
kedtek, hogy a pótadó kulcsot a le
hetőség határain belül miuél lejebb 
szállítsák.

Es ez a törekvése a kéviselőtestület 
tagjaiuak sikkerrel is járt, ameny- 
nyíben az 58 százaiéiban javasolt 
potadókulcsot j i  */* százalékra szállí
tották le úgy, hogy a mú t évihez ara 
nyitva egy fel százalékkal alább szállt 
a polgárság terhe. Pedig u kiadások 
eléggé emelkedtek. Dehát a város 
érdekeivel való törődés — ha egyébb 
mellékérdekek nem játszanak közre 
— mindig megtalálja a kellő módot 

, arra, hogy a polgárság teherviselő 
| képességét az eddiginél nagyobb 
mértékben ne vegyék igénybe.

' Szives örömmel üdvözöljük hát a 
képviselőtestületet és Farkas Andor 
polgármestert — aki szintén erősen 
buzgóikodott a pótadó csökkentése 
érdekében — az elért eredmények 
alkalmából és hisszük, hogy a város 
érdekeivel való törődés ezután ál
landó lesz a város tanácstermében.

A nagy fontosságú közgyűlésről a 
következőkben szátuo unk be rész
letesen :

A költségvetés
vitaja vette igényije a legtöbb időt. 
Szerdán délután általános vitával, 
csütörtökön pedig a részletekkel töl
töttek el néhány órát. I)i végre is 
sikerült megegyezésre jutni és a költ
ségvetés egyhangú e fogadását biz 
tositani. A legnagyobb vita a költ
ségvetés első tétele körül folyt. A 
törvény ugyanis azt rend ili, hogy 
az előző évi pénztári fölösleg szere- 
peltetendÓ a költségvetés első téte-

leként. Ebből a számvevő azt ma
gyarázta ki, hogy az óv végén elő
állott pénztári hiányt is fel kell tün
tetni a költségvetésben tekintet nél
kül arra, van-e rá költségvetési fede
zet. így került a költségvetésbe 11230 
korona 50 féllér tulkiadas.

A képviselőtestület tagjai erősen 
kikeltek az ellen, hogy túlkiadások 
szerepeljenek a költségvetésben. Az
zal érveltek — nagyon helyesen — 
hogy túlkiadás nem létezhetik, mert 
hisz csak csak a költségvetési fede
zet erejéig folyhatnak be pénzek és 
ezakaz évfolyamán kimerhettek. Ha te
hát a költségvetés egyes tételei nem 
nyerhettek a befolyt jövedelmekből 
fedezetet, szinte emberi képtelenség, 
hogy azt kifizethették volna. Itt 
csak arról lehet szó, hogy nem folyt 
be minden jövedelem és kifizethj- 
tetlenekké váltak egyes tételek. De 
erre újabb fed ?zetet nem szabad 
kérni, mert azokra bőséges fedezetet 
nyújt a mintegy tiOOOO koronát ki- 
vő pótadó hátralék.

Mintegy 2 óráig tartó vita során 
— melyben Kincsessy Péter, Halász 
József, dr. Adrián) i Béla, Buta 
Barna, Szőllősy Arthur, dr. Haas 
Bertalan, Hajnal Dezső, dr. Grósz 
Dezső, dr. Chudovtzky Móricz, Szől
lősy Sándor számvevő, dr. Nagy 
Arthur, dr. Lichtensteiu Jenő, Jele
nek Ádáru és llönsch Dezső vettek 
részt — végre tisztázódtak a néze
tekés egyhangúlag úgy határoztak, 
hogy a költségvetésből a túlkiadás 
címén felvett 11230 kor. 50 fillér, 
szükségletet kihagyják. A részletes 
tárgyalás során a bevételi résznél a 
közvetett adók jövedelmét 5000, a 
vágóhíd jövedelmét 1000, a fo
gyasztási pótadók jövedelmét 4000 
koronával emelték ; a kiadási résznél 
csökkentették a szemét kihordás ki
adásait 300 koronával, leírták a költ
ség vetésből a ker. skedelrui iskola ki
adásaira felvett 8172 koronát, viszont 
emelték a kiadásokat a kertészet és 
fásítás tételénél 500, az utcák tisz
tántartásánál 1000, a személyi kiadá
soknál 5510, a tűzoltási ki adások- 
uál 705 és a számvevői helyiség bér
leténél 050 koronával.

Igr miután a bevételi rész emel
kedett 100tK), a kiadási rész kiseb- 
b dett 12537 koronával, a fedezetlen 
hiány kevesbbedett 22537 koronával, 
ami a költségvetéseit pótadótO és fél 
százalékkal csökkentette. A pétadó 
tehát 51 és fél százalék lett.

A korona vendéglő bérlete
is nagyobb vitát provokált. Mint elő 
ző számunkban már jeleztük a ko
rona vendéglő bérletéért Fran- 
covszky György 1700 koronát aján
lott a Kovacsics Ignácznó 1000 ko
ronás ajánlatával szemben, viszont 
szinhizkert bérletéért Kovacsicsnó 
ajánlott 301 koronát. A képviselő
testülethez mindketten utóajánlattal 
fordít tak és inig Kovacsicsnó a ven
déglőért ígért 130J koronát, addig 
Fraucovszky a szinházkertért volt 
hajlandó 400 koronát fizetni, A vég- 
leget eredmény tehát az volt, hogy

TOKAJI a s z t a l i  b o r
Dr. BÚZA BARNA TOLCSVAI P1NCEGAZDASAGABÓL
L IT E R E S  PA LA CKO KBAN  = = = = = = =  L IT E R JE  i KORONA.

A PALACZKÉRT BETÉT 20  F I L L É R .

K A P H A T Ó :

G0JDICS NŐVÉREK
TRAFIKJÁBAN.

L a p u n k  i n a i  » z A m a  4  o l d a l



19. szám (2.) F E L S Ő  MAGYARORS ZAGI  HÍ RLAP Szerda március 6.

Francovszky a vendéglő ás kert bér
letéért 2100 koronát, Kovacsicsné pe
dig 1601 koronát ajánlott.

A képviselőtestület tagjainak óri
ási többsége el kivánt tekinteni a 
versenytárgyalás eredményétől és 
Kovacsioméval akarta a bérletet 
megkötni különösen azért, mert nem 
láttak elég garanciát Franczovszky- 
bán arra. hogy a vendéglőt megfe
lelő nívón fogja tudni vezetni. Hosszú 
szenvedélyes vita indult meg ez 
ügyben és csak mikor Schmiedt La
jos rendőrkapitány is kijelentette, 
hogy Franeovszky személye nem 
nyújt kellő garanciát az üzlet ed
digi nivón tartására, csitultak el a 
szenvedélyek és fogadták el dr. Búza 
Barna azon indítványát, hogy 
pénzügyi bizottság első javaslatában 
megállapított összegek alapján (a 
vendéglő bére 1400 kor., a kert bére 
300 kor.) kösse meg a polgármester 
versenytárgyalás mellőzésével a szer 
ződést özv. Kovacsics Ignácznéval.

A vízvezetéki zavarokról
is szó esett. Az alispán átirt a pol
gármesterhez, hogy még a múlt év 
júniusában megtekintette a vízveze
téki üzemet és akkor azt a meggy ő
ződést szerezte, hogy a jelenlegi 
berendezkedés mellett a várost kellő 
vízmennyiséggel ellátni nem lehet. 
Akkor figyelmeztette a várost a kö
vetkezményekre és sürgős intézke
dést kért, ámde mindmáig semmi 
sem történt. Az elmúlt héten újból 
megtekintette az üzemet és a grafi
kai feljegyzésekből arról győződött 
meg, hogy a viztartányok állandóan 
üresek, mert a most üzemben levő 
gépekkel nem tudnak kellő vizme- 
nyiséget szolgáltatni és bár a város 
közönsége vizszüks éget szenved, az 
állaiuvasut vízszolgáltatását — amely 
a víz legnagyobb részét emészti fel 
— csak 27-én zárták el. Miután ál
lásából kifolyólag bizonyoslfelelőss*- 
get érez a város közönségével szem
ben, felhívja a polgárraest rt, hogy 
a képviselőtestülettel a jelenlegi ál
lapotok szanálhatása céljából hozas
son sürgősen határozatot és ennek 
eredményéről e hó 10-ig értesítse, 
hogy arról a közig, bizoitsígnak je- 
entést tehessen.

Kérészy Gyula főruénök megái la 
pitja, hogy az alispán teljesen ille
téktelen helyről nyert információt 
Bemutatja a grafikai feljegyzéseket, 
amelyek szerint a gyűjtő medencék
ben iebr. 26 án 103 cm., 27-én 115 
cm., 28 án 145 cm.,20 én 155 cm., már
cius 1-én 140 cm., 2-án 200 cm. és 
3 án 305 cm. volt a minimális víz
állás. Igaz ugyan, hogy a va-utat 
csak 27-én zárták ki az üzemből, de 
ekkor is csak azt a részt, amely a 
mai magas vízállás mellett is kap 
vizet, mert a fötőház már rég el 
van zárva. Nem az államvasutak 
vízfogyasztása okozta a zavart, ha
nem, hogy az egyik gép kapcsolója 
eltörött és 3 napig tartott a javítása. 
Mihelyt a beszerezni rendelt harma
dig gépet felállítják — ami májusra 
várható — ilyen zavarok többó elő 
nem állhatnak.

A képviselőtestület a főmérnök 
jelentése alapján utasította a pol
gármestert, hogy a gép terveinek 
elkészítését személyesen sürgesse 
meg és mihelyt azok elkészülnek a 
további intézkedések megtétele cél
jából a képviselőtestületet nyomban 
hívja össze. — Ugyan ily értelmű 
jelentést küldenek az alispánnak is

A felsőkereskedelmi költségvetése.
A felsőkereskedelmi iskola költ

ségvetését a képviselőtestület nem 
régiben visszaadta a pénzügyi bi
zottságnak, hogy a kiadásokat re
dukálja. A költségvetésben ugyanis 
6813 kor. 22 fillér fedezetlen hiány

mutatkozott, amely 2 százalékos 
pótadó kivetését tette volna szüksé
gessé. A pénzügyi bizottság most az 
átdolgozott költségvetést terjesztette 
a képviselőtestület elé, amely az is
kola bevételeit 11166 koronában, a 
folyó kiadásokat 13030 koronában, a 
beruházási kiadásokat 1651 koroná- 
és igy a fedezetlen hiányt 4501 ko
ronában állapítja meg. Az előző 
költségvetéshez viszonyítva tehát 
1817 kor. 22 fillért kivántak meg
takarítani. Ámde a képviselőtestület 
valamivel bőkezűbb volt, amennyi
ben a javasoltakon kívül még 300 
koronát szavazott meg illeraheiy 
felállítására, kimondottak egyben azt 
is, hogy a kereskedelmi iskola költ
ségvetésénél előállott fedezetlen hi
ányt egyelőre a vízvezetéki alapból 
fedezik s majd a milliós kölcsön fel 
vétele alkalmával visszatérítik a köl
csönvett összeget az alapnak.

A város fája.
képviselötestület-Bejelentették 

nek. hogy 1011-ben kitererueltek 650 
ós fél öl tölgyfát, 363 és fél öl galyfat, 
14.500 drb. 180 ciures szőlőkarót, 6 
öl dongafát és 55 drb. épület geren
dát. A pénzügyi bizottság javasolta, 
hogy a képviselőtestület a tölgyfa 
öljél 16 kotonával, a galyfa öljét 12 
koronával, a szőlőkaró ezrét 70 ko
ronával és a donga öljét 80 korona 
arban bocsássa áruba. A képviselő- 
testület a tölgyfa öljét 15, a galyfa 
öljél 11 koronával rendelte áruba 
bocsajtani, a többiekre vonatkozóan 
pedig elfogadták a pénzügyi bizott
ság javaslatut. Kimondottak, hogy 
egy adófizető legfeljebb 3 ül fát és 

I 500 sző.őkarót vehet és meghagyták 
a városi tisztviselők eddig élvezett 
failletraényeit.

A Dianna fürdő bérbeadása.
A képviselőtestület már régebben 

elhatározta, hogy a Dianna gőz- és 
kádfürdőt bérbi-adja, mert nem tartja 
célirányosnak, hogy arra a város 
évente mintegy 3 — 4000 koronát rá
fizessen. A kiirt pályázatok, azonban 
mindeddig meeddők maradta^, mig 
iuőst Lapp Károly tordai és Kovács 
József hegyháti lakosok ajánlatot 
..dtak be a városhoz, hogy hajlan- 

' dói a fdidüt vízvezetéki vízszolgál
tatással együtt évi 4000 koronáért 
bérbe venni. A pénzügyi bizottság 
azt ajánlja a képviselőtestületnek, 
hogy vízvezetéki visszolgáltat s* 
i*l együtt évi 5000 koronáért, 
vagy \ izszolgáitutás nőikül évi 3000 
koronáért adja bérbe a fürdőt, de 
ez esetben a Vviz köbméterjét lü 
li.lérjével bocsássa a b rtők. rendel
kezésére.

Hosszabb vita indult meg e tárgy
ban, melynek során különösen a 
főmérnök igyekezett kimutatni, hogy 
a bérlet a pénzügyi bizottság á tál 
ajánlott formában mennyire kedve
zőtlen a városra. A képviselőtestület 
Búza Barna indítványára kimondotta, 
hogy a bérlettől egyelőre eltekint 
és utasítja a po'garmestert, hogy 
egy uj, hideg v izgy úgy intézettel 
egybekapcsolt gőzfürdő létesítésére 
vonatkozóan 30 nap alatt tegyen a 
közgyűlésnek előterjesztést.

A kereskedelmi iskola zavarai.
Szóba kerültek azok a zavarok is, 

amelyek a kereskedelmi iskola kü 
rül keletkeztek. A törvényhatóság 
ugyanis — a létesítést kimondó 
alaphatározat, kivételével — meg* 
semmisített a kereskedelmi iskolára 
vonatkozó minden haátározatot. A 
képviselőiestül tudomásul vette 
a törvényhatóság határozatának 
rendelkező részét óscsupán az 
indokolás azon része ellen él 
majd — Schiller Kálmán in
dítványára — felebbezéssel a közig.

bírósághoz, aruely'ben kimondták, 
hogy a törvényben az elemi iskolák 
részére megengedett 5 százalékos 
iskolai pótadón kívül újabb pótadót 
semmiféle tanintézet fenntartására 
meg nem szavazhat a város.

Apróbb ügyek
A vármegye alispánja ugv határo

zott, a Miskolc—Gerenda—Felsőviz- 
köz határszéli állami közúton levő 
Konyvahid újraépítési költségeihez 
a varos öl százalékkal köteles hoz
zájárulni. Tudomásul vették, hogy a 
polgármester ez ellen, a városra sé
relmes határozat ellen feltbbezéssel 
ólt a közig, bizottsághoz. — A vil
lany gyárnak a tanács bírságot ki
mondó határozatai ellen beadott 
felebbeiéseit elutasították. — A 
fogyasztási adó iroda személyzeté
nek as 1910. évi jövedelemből 400 
korona jutalmat szavaztak meg. — 
Mitrik Mihály küzgyáranak egész
sége helyreállítása céljából 4 heti 
szabadsagot engedélyeztek. — A 
mértékhitelesítő hivatal felmondta 
a városnak a bérletet. Utasították 
polgármestert, hogy a hslyiség bér
beadása iránt sürgősen intézkedjék. 
— Grünbaum Simon kérte a képvi
selőtestülettől, hogy az utcai padok 
felállítására — a csatornázásra való 
tekintettel — adjon egy évi halasz 
tást. A képviselőtestület úgy Jiatá- 
rozott, hogy egyes tereken kívánja 
a padoknak a szerződésben kikötött 
időben való felállítását és utasította 
a polgármestert, hogy amennyiben 
Grünbaum a szerződésben kikötött 
kötelességének nem tenne eleget, a 
szerződést bontsa fel.

Még több apró ügyet tárgyalt a 
képviselőtestület, melyek azonban 
közérdeklődésre nem tarthatnak szá
mot.

ZAVAROK
a munkasLiiziosilciban.
IIIII  I l i ü l !  1 l l í  ki .

Annak idején számot adtunk 
arról a harcról, amely a munkás- 
biztosító pénztár igazgatósága és 
Bach Géza igazgató között tört 
ki. A harc oka, — mint most 
már hitelesen megállapították, — 
az volt, hogy llach igazgató nem 
respektálta mindenben az igazga 
tóság autonóm jogait és gyakran 
vetett gáncsot egyes igazgatósági 
határozatok elé egyes törvény- 
magyarázatokkal.

Az igazgazgatóság tagjai ele
imén a felettes fórummal kiván
tak igazságot szolgáltattam* a köz 
tiik és az igazgató közt lelmerült 
ellentétek ügyében és ezért 9 
pontban foglalt vádoló felterjesz
tést küldtek az országos munkás- 
biztositó pénztárnak. Ámde az 
országos pénztár vezetősége ke
vesen törődött a beadvánnyal és 
egyáltalán nem igyekezett az el 
lentétek elsimítására addig, mig a 
harc nem éleződött ki teljesen. 
Csak mikor a pénztár igazgató
sága meghozta az ösmert elmoz
dító határozotár — melynek tör
vényességét ma sem fogadhatjuk 
el — kezdett érdeklődni a dol
gok mikánti állása iránt,

Ekkor már vizsgálatot rendelte^ 
el a pénztár ellen, melynek ered
ménye az lettt, hogy az igazga
tóság 9 vádpontja közül 8 teljes 
beigazolást nyert. Nehogy azon
ban teljes felfordulás következzék 
be, az országos pénztár Sarkady 
Ignác igazgatót, az állami mun- 
kásbiztositó hivatal pedig dr. Zsig- 
mondy Emil min titkárt küldte le 
az ellentétek elsimítására.

Vasárnap délután történt a 
megegyezés az igazgatóság ülésein, 
ahol az elnökség — a központ ki
küldöttjeivel és az igazgatóság 
tagjaival történt előzetes meg
egyezés alapján — a következő 
javaslatot terjesztette at igazgató
ság elé:

Beigazolva lévén az igazgató által 
elkö vetett j^szabálytalanságok, az 
igazgatóság fejezze ki rosszalását 
az igazgatóval szemben, tekintet
tel arra, hogy az elkövetett sza
bálytalanságok a pénztár vagyon
kezelését nem érintik, az igazga
tóság ezúttal Bach Gézával szem
ben nem nyúl a végső eszközök
höz, őt ideiglenes állásában meg
hagyja, de figyelmezteti, hogy a 
legelső szabálytalanság elkövetése 
esetén őt állásából egyszerűen el- 
boosájtja.
Az igazgatóság, miután Bach 

Bach Géza jegyzőkönyvileg köte
lezte magát arra, hogy a pénztár
nak önkormányzati hatáskörében 
hozott határozatait respektálni 
fogja, a megsértett igazgatósági 
tagoktól bocsánatot kér s tisztvi
selő társaival a jövőben kollegi
ális modort használ, az előterjesz
tett javaslatot egyhangúlag elfo
gadta.

Közös megegyezés alapján az 
elnökség munkaadó tagjai —  Rés 
Gyula elnök és Klein Izidor al- 
elnök — lemondtak tisztségükről, 
hogy helyet adjanak két másik, 
a munkások előtt kedveltebb mun
kaadónak : Fekete Károlynak és 
Russinszky Istvánnak.

Most tehát már szent a béke 
az igazgatóság és a tisztviselői 
kar között. Hisszük, hogy ez a 
közös megértés állandó marad és 
az eddigi torzsalkodások helyébe 
léphet majd az eredményes, a 
köz érdekében való munkálkodás.

— március ü.
— A szolomoly elleni védekezésről

f. hó 3 án tartott értekezést Jab- 
lonszl’v József^ az állami rovartani 
állomás vezetője. Az előadás a vár
megyeháza nagytermében volt, ahol 
ez alkalommal a vármegye szőlős
gazdái nagy számban jelentek meg. 
Az előadó szerint a szőlőmoly el
leni védekezés legalkalmasabb módja 
a külföldön is „nugyar^-nak ueve- 

eljárás. Ez abban áll, hogy u 
tőkefejét — hogy a mollypille, il
letve hogy az álca hozzá ne fér
hessen— már júliusban befedjük, 
A szőlőkarót pedig hullámos papír
ral szorosan akként átkötjük, hogy 
a nedvesség bele ne hathassak A 
szőlőmoly álcája télére e p i A i n  
gubózza be magát. 11a aztán vi^jö- 
vetén a papirt leszedjük és eléget
jük, ezzel megsemmisítettük a kár
tékony rovart is. Tehát a szőlőmoly 
ellen gyóritő eljárás utján véde
kezünk.

Hungária! Storaljaujhely, Széchényi-tér 6. szám, 
( A  rom, kath templom mellett).

Vegytisztító és gőzmosó
t isz títás ra  e lfo g ad  m inden nem ű báli és a lka lm i ru h á k a t, b ú to rs zö v e tek e t  
G M Ié r  és kéze lők  k ris tá ly  fe h é rre  tis z titta tn a k . Vasalások 1 órán  belül.
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A Zemplénvármegyei Társada
lom Védelmi Egyesület ren
des évi közgyűlése, h m m

A Zernplénvármegyei Társadalmi 
Védelmi Egyesület jótékony és em
berbaráti működésének újabb bizony
ságát nyújtotta szombaton délután. 
Ekkor volt ugyanis az egyesület ren 
des évi közgyűlése, amelyen Eiserth 
István kir. főügyészi helyettes, egye
sületi elnök számot adottt a lefolyt 
év eredményéről.

Es amint elhangzottak az eredmé 
nyékét bizonyító száraz számadatok, 
tisztán állt élénkbe mindaz a hatal
mas eredmény, melyet nehéz, fárad
ságos munka árán lehet csak kihar
colni. Eiseerth István ennek a mun
kának a vezére. Az ő kezo nyomát 
látjuk, minden legaprólékoaább ered
ményen és az ő nemes, emberbaráti 
szivét áldják azok a szerencsétlen, 
nyomorban sínylődő csaladok, akik
nek az egyesület segítségükre sietett.

Hisszük, hogy megérti ezeket az 
eredményeket a társadalom minden 
rétege és felbuzdulva az egyesület 
élén álló elnöknek nemes muukássá 
gán, azok is, akik eddig távol állot
tak az egyesülettől, sietve fognak 
lészt kérni abból a munkából, mely
ből csak áldás fakadhat.

Az egyesület működését bizonyító 
datokat — melyek az elnöki jelen

tésben vannak felsorolva — a követ
kezőkben közöljük ;

Segélyezés.
Az 1911-ik évben 58 család 3126 

koronával és 450 egyén 2844 koro
nával lett segélyezve; a segélyezés 
elmén kiadott összeg tehat; 5970 
koronára rúg. Ezt az 1910 ik évves 
összehaconlitva, megint csak hala
dást mutat, a mennyiben 1910 ben 
csupán 20 családot és 412 egyént 
5426 koronával segélyeztek, s igy 
e téren a több kiadas : 544 korona.

A segélyezés ebbeu az évben is 
nem történt mindenkor készpénzben, 
a mennyiben néhány előzetes letar
tóztatott és vizsgálati fogoly, illetve 
sok esetben az elítéltek elhagyott, 
nyomorban sínylődő családja ruhá
val, lábbelivel, fűtőanyaggal és élelmi 
szerekkel lett ellátva, több esetben 
az elhagyott család lakbére egyen- 
littetett ki és 4 esetben a család 
ágyneműjét és egyéb szükségleti 
tárgyát, egy esetben pedig óráját 
váltották ki a zálogházból.

Segélyben 3 kivétellel, csupán a 
központban letartóztatottak, i lelve 
ezek családjai részesültek, hasonlóan 
útiköltséggel csak a központi fog
házból szabadult egyének lettek el
látva. A járásbiró-^ágogtól csupán 
három egyén lettsegély esésre ajáulva, 
valóban csak azért nem több, mert 
a járásbirósági fogházakban eltöltött 
egynéhány napi szabadságvesztés 
büntetésre ítélteket a járásbirák 
ajánlásra méltóknak nem találták.

A tél beálltával karácsony előtt, 
úgy mint az előző évben, kipuha
toltam az elhagyott rabcsaládok (el
itéit és vizsgálati foglyok) neveit s 
ezeket azután a beszerzett informá
cióhoz képest kisebb-nagyobh se
gélyben részesítettem. Ebben az 
évben összesen négy szabadulnak 
(3 nő és 1 férfi) biztosítottam ke
nyérkeresetet.

Rabmunka.
Es e helyen — raóltóztassék meg

engedni — beszámolok a tokaj- 
hegyaljai szőlőket művelő külraun- 
munkás rabok munkájával:
A munkanapok száma 518913/«
Pót élei mezősi költség 18300 K. 04 f. 
Egyesületünk pénztárá

ba a fejenkénti G fil- 
lérnyi superplus ci 
mén befolyt 3048 K. 22 f.

A rabok jutaléka 11833 K.—
A fogházőrség keres-

lOOilK. öOf.
Mint tiszta jövedelem a 

kir. adóhivatalba be- 
szállittatott 15225 K. 42 f.
A raboknak előbbi életviszonyaik

nak megfelelő módon való foglal
koztatása nemcsak ogészségi állapo
tukra, de erkölcsi életükre is örven
detes hatást gyakorol.

t  rés kézzé! a fogházból egy kül- 
inunkás sem távozott, ellenkezőleg: 
mindegyikük néhány koronát még 
a családjának is hozott.

December, január hó folyamán és 
február hó első felében a rabok ko
sárfonással és tűzifának a felapritá- 
sával foglalkoztak,

A rabipar tiszta jövedelme 3105 
korona 12 fillér.

Akik buzgólkodtak.
A patronessek közül Dókus Gyű- 

<áné, Maionyay Gyuláné, Zwolenszky 
Lajosné, ^Oichváry Dezsőué, Török 
Miksáim, Grünbaum Simonná és Ro* 
senthál Sándorné úrasszonyok nem
csak hogy meleg érdeklődéssel vet
tek részt üléseinken, de közvetítet
tek számos segélyezést is. Hálás kö
szönettel emlÚKezem meg méitósá- 
gos Dókus Gyuláné úrasszonyról aki 
emberbaráti és embermentési mun
kánkban segítségemre volt. Fájda
lom, az ő nemes szive megszűnt do
bogni, örökítsük meg emlékét jegy 
könyvileg.

Az egyesület tagjainak a száma 
az 1911 ik évben elhalálozás, elköl
tözés és sajnos néhány kilépés miatt 
21 -el apadt, ellenben és ezt öröm
mel említem fel, 13 alapító és 125 
rendes taggal szaporodott.

Javaslom, hogy az egyesü.et ér
dekeit szivén viselő pénztárnokuuk- 
nak, Kincsessy Péter urnák fáradozá
sáért köszöuetet szavazunk s mond 
junk egyúttal köszöuetet Dómján 
Elek és Moldoványi Géza urakr.ak 
is. kik mint a kiküldött számvisz- 
gáló bizottság tagjai, az egyesület 
pénztárát megvizsgálták, azt rend
űén találták es a pénztári naplót 
záradékolták.

F E L S Ő  M A G Y A R O

H Í R E K .

_ Eljegyzés. Windt Lajos, a Windt
Jakab cég beltagja e'jegyi-zte dr. 
Moskm'its Vilmos hugat, M csiovtts 
Etelkát.

— Szolgalat! jubileum. A raáv. g p-
javitóiuubeiy személyzete f. hó 2-an 
este társasvacsorát rendezett Bu/rst 
Simon máv. felügyelő, mühelyiönök 
tiszteletére abból az aika.ómból, 
hogy most töltötte be huszonötödik 
szolgálati évét. A tórsasvacsorán — 
melyet Kovács Károly vasúti ven
déglős szervírozott nagyon ügyesen 
— lelkes felköszöntőkben ünnepeltek 
& jubilánst.

— Ipartestületi gyűlés. Az Ipartes 
tület tegnapra hirdetett közgyűlése, 
mert a tagok kellő számban nem 
jelentek meg, megtartható nem volt. 
Ennélfogva a legközelebbi gyűlés 
március hó 10-én d. u. 2 órakor lesz 
megtartva, mely gyűlésen az alap
szabályok szeriut a jelenlévők fog
nak határozni.

__ Kivándorlási ügynökök üldözése.
A kivándorlást törvény -z’gora egy 
egész uj iparágnak vetette meg alap 
jat Magyarországon: a kivándorlási 
ügynökok iparat. Jól jövedelmező 
mesterség lehet, mert dacára a ha 
tóságok drákói itéleteiuek napról- 
napra uő a szamuk. Kiralyhelmeczen 
Koíler Gyula, Ttefunka János és 
Benbe József a be.ügymiuiszteri de- 
tektivosztály segédtisztjei napok óta
nyomoznak* kivándorlási ügynökök
után és sikerült is nekiek néhány 
küzveszedelmes ügynököt lefülelni. 
Munkácson négy vasúti alkalmazot
tat tartóztattak le,kik a vasúti kocsik 
tetején szállították a határon át a 
bodrogközi kivándorlókat. E négy 
vf suti alkalmazotton kívül nem ke
vesebb, mint huszonegy kivándorlási 
ügynököt tartóztatták le és szolgál

tatták át o hatóságnak. A királyhel- 
meczi főszolgabíró a letartóztattak
közül Lober Gvula újhelyi lóheréi öt. 
Világ Ferencz leleszi lakost 00 napi 
elzárásra és 000 korona pénzbünte
tésre, Rosenbautn Kálmán Királyból- 
meczi, Farkas Ferencz ung baranyai 
lakóst 40 napi elzárásra és 400 ko
rona pénzbüntetésre ítélte el. Kovács 
János kivándorlót, kit Leber Gyula 
ügynök 000 korona erejéig károsított 
meg, 30 napi elzárásra és 300 kerona 
pénzbüntetésre ítélték.

— Jegyző választás. Kollonay Tamás 
bánóczi körjegyző elhalálozása foly
tán üresedésbe jött bánóczi körjegy
zői állás betöltésére a választás már
cius hó 7-ón dóielőtt 10 órakor az 
ottani református iskola helyiségében 
less. Az üresedésbtui levő állásra 5 
pályázó van és pedig; Ko'lotiayJá 
nos sjegyző, Csollák Miron nagytni- 
liály vid *ki sjegyző, Siincsik Nán
dor abarai körjegy ző, Nyulásy N in- 
dor mocsári sjegyző és Könyves Já
nos békéscsabai segédjegyző.

— A Tisza áradása. Az enyhébb 
napok bekövetkeztével megmozdult 
a Tisza jege, megindultak a jégtáb
lák s a Bodrogköz Tiszamenten lakó 
népeink ritka látványban volt részük. 
Némely helyen 30—40 méter ma
gasságban feltornyo?u tak a jégtáb
lák, elzárták a vízlefolyását, a Tisza 
vize elhagyta medrét s a szenuyes 
tír zúgva és tajtókozva öntötte el az 
ármedert. Nyulak és rókák, melyek 
eddig boldog biztonságban húz
ták meg magukat az áriu jder bo- 
zotai között, kétségbeesetten fut- 
Kosták ide 8 tova, egy részét a 
töltésen leselkedő emberek fog* 
dosták össze, másik részük a hul
lámok között lelte halálát. A méhes
gazdik az áriuederben lévő méhe
seikből csolnakokon me.Jötték ki 
méhkasaikat s ma a méhesek teteje 
csak itt ott látszik ki a rengeteg víz
ből. A viz a búza táblákat is elöu* 
tötte helyenként és sok vetést sem
misített meg.
^ — Leeset a pallóról. A felvidék 

csaknem minden faluját patak árok 
metszi végig, moly igy hó olvadás 
idején erősen raegduzzad. A patakon 
át rendesen több helyen is keskeny 
palló van lefektetve. Goldiin András 
papházai lakos egy i y pallón át 
ment haza az elmúlt hét egy sötét 
estéjén. A sötétben azonban fó ré 
lépett s bezuhant a patakba. Es mert 
közben lábát türle, a vízből kievic* 
Kélui mm tudott, a vízbe fu’t. Más
nap reggel húzták ki hultláját a pa
tak vizéből.

— Pályázat orvosi állásra A Sze
rencs nagyközségben rendszeresített 
Községi orvosi állásra pályázatot hir 
det a szerencsi főszo'gabiró. Az állás 
javadalma évi 1600 korona kezdő 
fizetés, 600 korona lakbér, és a lá
togatási dijak. A pályázatok f. évi 
március hó 27 ig benyújtandók.

— Végzetes játék. Horváth István 
nagymilialyi építkezési vállalkozó 5 
éves kis loanya és két éves kisleánya 
két másik gyermekkel Ivanytezky 
csizmadia udvarában játszott. A já 
Lék helyén egy régi rozoga márvány 
asztal volt, mely megcsúszott és két 
gyermeket maga alá temetett. A 
gyorsan elősietett házb- liek a már
vány lap alól a két gyermeket kisza
badították. Az egyiknek nem tötént 
baja, de a kis Horváth ieáuy belső 
serülést kapott. A gyermeket meg
vizsgáltatták dr. Grünzvald József or
vossal, akinek utasítására a gyerme
ket beszállították a kórházba, ahol 
megoperálták, de az óriási vérvesz- 
tesség következtében az operáció 
uem segitettt és a kis leányka né- 
(lány óra múlva meghalt. Temetése 
pénteken délután volt.

— Nyilvános |számadás. A „Bod
rogközi buggetUnscgi Kór" f. évi 
február ho 18 an Királyheline- 
czeo, a régi róm. kalh. iskola helyi
ségeiben zártkörű báty us táncmu at- 
gá^ot rendezitt. A mu'atság tiszta 
jövedelme 107 kor. 86 fillér, amely 
a függetlenségi kör könyvtárának 
gyarapításira ford'ttatik. Jegyeiket 
megváltották, illetve felülfizettek:
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Báró Sennyey Miklós orsz. gyűl
képv. diszelnök 100 kor., Meczner 
Béla főrendiházi tag, a kör diszep 
nüke 20 kor., dr. Farkas Róbert, Sie- 
gel Gyula, dr. Székely Károly 6 —6 
kor.. Aerél Izidor, dr. Lengyel László, 
Okruczky Zoltán, dr. Zlotczky Pál 
3 —3 kor., Ligeti Miklós (Saujhely), 
Képes Elek, Kolozs Richárd 2—2 kor., 
Almássy Rezső, Zvolenszky József, 
Szentpótcsy Endre (Őrös), Kalla Vil
mos, Oulechla Ede, Rendes N. (Bólŷ J, 
Gável Kálmán, Márton András, Mar
talék Gyula (Z. Agárd) Szentgyör- 
gyi Gyula, Wittner Gésa, Tutkzvics 
János, Tóth Béla 1 — 1 koronát. Fo
gadjak a nerneslelkü adakozók a 
függetlenségi kör vezetőségének há
lás köszönetét. Pauliczky Gusztáv 
pénztáros, Dr. Zlotcky Pál ellenőr.

— A rendőrség február hóban. A
rendőrkapitány most terjesztette be 
a polgármesterhez a rendőrség feb
ruár havi munkásságáról szóló jelen
tését és ebben a kővetkezőket közli : 
A személy és vagyonbiztonság az el
múlt hónapban általában véve kielé
gítő volt. Lopás büntette 4, lopás 
vétsége 12, egyéb büutett vagy 
vétség 8 esetben fordult elő, illető
leg ennyiszer fogauatosittatott nyo
mozás. Baleset bejelentés 4 történt, 
nagyobbára jelentéktelen sérülések
ről. A kihágási iktóba beérkezett 86 
ügydarab. Kiutasittatott, kitiltatott 
n'etőleg eltoloncoltatott 39 a közbiz 
tonságra veszélyes idegen illetőségi 
egyén. Amerikába kivándorolt I 
egyén, vissza nem tért senki. Feb
ruár hó 10-én a Felsőzsólyorakán a 
mederben a hosszú évtizedekkel ez
előtt épített 40 számú, szalmás fe
delű, végső kis ház fölött a sziklás 
part leomlott, a súlyos sziklák a há
zat összeroinbolták s az abban lakó 
Domonyik János ácsot és feleségét 
maguk alá temették. A holtesteket 
másnap nagy erőfeszítéssel sikerű t 
a romok alól kihozni. Ugyanezen a 
helyen néhány nap muiva ismét 
nagy sziklaomlás történt, úgy hogy 
arra a helyre többé építkezni uem 
lehet. Ebből az alkalomból özv. Ba- 
bicsné szomszédos 36 számú házá
ban a városi főmérnök véleményére 
2 egyszobából álló lakást kiürítettünk. 
Az elmúlt hónavban beérkezett ősz- 
seu 908 ügydarab, melyek kevés 
kivétellel feldolgoztattak.

— Pierre Loti egyiptomi képei. A 
Kelet tarka világának a mai iroda
lomban legnagyobb hatású és legmű- 
vészibb festője, a legkiválóbb írók 
egyike, Pierre Loti öt rendkívül meg
ragadó szépségű egyiptomi képét 
lefordította Bállá Ignacz Radó Antal 
népszerű vállalata, Magyar Könytár 
számára. Rendkívül gazdag színes, 
képek, — valósággal megelevenetik 
az olvasó szeme előtt Phiaet, Luxort 
a Sphynx rejtelmeit, Egyiptom ué- 
pét. A füzet a Lampel U (VVodiauer
F. ,és fiai) ezég kiadásában jelent 
meg: ára 30 fillér.

— Szőlős) Ztigmod uj novellái. A
fi .om tollú novella iró, S z ő 11 ő s i 
Zsigmond öt új novelláját adta ki 
Sadó Antal .Magyar Köuy vtárM-áuak 
egyik uj füzetében. Valamennyiben 
megtaláljunk ismert kiváló tulajdon
ságait* a színes fantáziát, érdekes 
meseszövést, gyöngéd és szeretetre
méltó humort s a stílusnak formák
ban gazdag művészetét. Két orosz
lán törteuetébeu sok tekintetben új 
formában mutatkozik fantáziája, mely 
az ui atképekben széles perspektívát 
nyit az emberi életre, a töobi novel
lák a mai élet lelki mozgalmait tük
rözik megértő humorral. A füzetet 
a Lampel R. (Wodianer F. és liai) 
ezóg adta ki ; ára 30 fillér.

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

Szerkesztő: Lánczl Aladár.

Kiadótulajdonos:
L A N DESM A NN  MIKSA
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FÖLDES Divatos estélyi és báli cipőkben

nagy választék.

cipők
S á t o r a l j a ú j h e l y ,

Főtér,

a Kossuth-szoborral szemben.

elösmert

legjobbak.

n a 1 permetez,
iuért a .,F0RHIN“ a 

s o k s z o r t a  m ^ ^ j j a v i t o t t
BORDÓI KEVERÉK

késs állapotban !
Nagyon erősen tapad a nedves levélre i s !
Bármily harmatnál permetezhet vele! 

Semmi üledéke nincs! Számtalan elismerd 
nyilatkozat! G\ ártjuk az eddig dr. Aschen* 
brandt szabadalmát képezett Rézkénport s 
bordói port is. Kérjen ingyen és bérmentve 

leírást a
C f l D H I l V  gyártól Budapest, 
rL F lV lIliV v i., Váczi-űt 93.

hirdetésekre
nagyon alkalmas a

Városi
mozgó színház,
ahol előadás közben a 

vászonra vetítik a 
hirdetést.

Hirdetéseket a mozgó izinház 
részére felvesz lapunk kiadóhivatala

Ha olcsó
és jó áruhoz akar jutni, akkor forduljon bizalommal

Grünbaum Gézához
hol különféle finom italok, fűszer- és csemege külünle- 

gességek a legjutányosabban beszerezhetők.

G R Ü N B A U M  G É Z A
fü»z»r és ese megélt erest adásé Sátoraljaújhely, Saéchényi-tér 17.

bőráru és viaszvá
szon gyári raktárL I N Ó L E U M

D ö r n e r  Gé z a  K a s s a
Fő utca NépbaiVk-épűIet.

V'déki megbisásokat gyorsan pontosan esaköaUadl. Mintá- 
at kívánatra díjmentesen ’*tild az árak megjelölésével.

hidikülök, utazótáskák nagy választókban.

B e m

L e g e l ő .
A sárospataki hercegi uradalom longi legelő

jére az 1912. évi időszakra szarvasmarhák felvé
tetnek.

Bejelentéseket elfogad az uradalom k özpontl 
irodája Sárospatakon.

ELADÓ.
egy teljesen jó karban levő olajos 
tengelyű „Kölber" gyártmányú

fedeles hintó.
Megtekinthető

Fedák Fái
kocsigyártónál Sátoraljaújhely.

Botli álványok 
fűszer üzleti 
majdnem uj 

eladó.
Hol? megmondja a kiadó- 

hivatal.ELADÓ,
fz  yinírássy-ntca 49 sz. 

alatti ház, valamint a város 
határában /ckvő mintegy 12 kát. 
hold szántó és rét.

felvilágosítás Dr. füzesséry 
Zoltán ügyvédi irodájában kap- megvételre keres a fő

gimnázium igazgatója.

Használt de jó karban 
levő

Wertheim-szekrényt
ható.

N yo m a to tt L a n d cs irá iu l M iksa es Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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