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A k ib o n ta k o z á s .
(D.) Az» isteni színjáték, lassan- 

1 assan vége (elé közeledik; az utol. 
só felvonást nem is siettetik már a 
sorsunkat intéző bécsi hatalmas
ságok, mert a kifejlés szinte ter
mészetszerűen bonyolódik le és 
a hős, ki diadallal állja meg a 
drámai küzdelmet, Khuen-Héder- 
váry, oda állhat a festett színfa
lak elé, hogy a diadal tapsait 
megelégülten fogadja és az elis
merés koszorúját átvegye a hó
doló jámbor magyartól, kinek 
nincs hőbb vágya e czudar világ
ban, mint látni egyszer s mind
örökre az ország kormánya élén 
a nemzeti hőst Khuent, a kinek 
neve programm, a kinek müve 
korszakalkotó a nemzet történel
mében.

Hah ! Mily nagyszerű a válság 
drámája és a méltó clió vésőjére, 
hogy a hálás emlékezet a lelke
sedés örök forrásául megőrizze s 
gyáva korok meghunyászkodó 
gyermekét felrázza életáldozatra 
és hősi önmegtagadásra a nem
zeti szent ügyért.

Láttunk nyolez havi kínos ver
gődést és szánalomra méltó vo- 
naglást egy népszerűtlen és nem 
zetietlen úgy erőszakolásában: 
láttunk bűnös szeretkezést és ke
rítést a legvisszataszitóbb forrná 
jában, hogy az ellenállás dia
dallal legyőzhető legyen, és lát
tunk egy csúfos bukást a népjo
gok elszánt harezosainak elhárít
hatatlan csapásai alatt; láttunk 
végül bukott hősöket, a kik ösz- 
tönszerüleg rántják magukra bu 
kásukban Kossuthék nemzeti pro
grammaradékának nemzeti szinü 
némely silány foszlányait, hogy a 
nemzet gyászdala kisérje utolsó 
útjukon 1 Majd füleinkbe zúgott 
Tisza István czelebrálása mellett 
a munkapárti ellenállás szent es
küje és a nagy elhatározás tüze 
ott égett lelkében azoknak, a kik 
felvonultak >hadkészülte képpel* 
mint a nemzeti akarat inkarná 
cziói Uécsbe tanácsot adni a ki
rálynak, megszabni keményen, 
hogy nincs más kilábolás a vál
ság hínárjából, mint Khuen üdvö
zítő neve és a megbonthatatlan 
többség jogának a hatalomhoz

való elismerése áltál. A rezoluni, 
az végre semmi, tud Khuen és 
tud a munkapárt oly önmegta
gadó lenni, hogy rezoluezió nél 
kül is elfogadja a reaktiválást — j 
a nemzet érdekéből. Ö bizony 
„nyögte Khuen bús hadát Becs
nek büszke vára".

A párducos felvonulásra ime — 
azt mondják — készen már dön
tése a királynak ; uralkodói ke
gyének napfénye ismét a bukot
takat ragyogja körül, mert a 67-es 
többség megbontása a monarchia 
•- rdekeben nem volna kívánatos.

Már most, hogy csakugyan 
Khuen jön-e vissza, vagy Lukács, 
rezolucióval vagy anélkül, de a 
demokratikus választói jog prog- 
rammja nélkül, nekünk tökélete
sen mindegy. A függetlenségi párt, 
melynek vezéreit a király még 
csak látni nem óhajtotta, áttür- 
hetetlen erővel áll szemben min 
den kormánnyal, mely a reakciós 
osztályuralom szolgálatába áll és 
a közhatalom olygarchikus keze
lésének fentartását tűzte ki célul 
szemben a nép millió inak akara
tával és követelésével a demokrá- 1  

cia szellemében való megújhodás 
után. Ez az akarat elsepri Khuen 
utódját a II. Khuent és bárki mást, 
ki uralmát az erkölcstelenségben 
fogamzott többség akaratára véli 
alapíthatni. „Vanaz emberben vala
mi legyőzhetetlen, — mondja Car- 
lyle a francia forradalom történe
tében,— mikor az ő emberi jogain 
áll." A kibontakozás útja, a béke 
ura egyesegyedül a demokratikus 
választói jog törvénybe iktatása, E 
nélkül válság válságra halmozódik 
és folyton gyűlik és erősbödik az 
elkeseredés a nép millióiban, inig 
tökéletesen el nem söpri a hazug
ság, a képmutatás és önzés ural
mát minden hitvány alkotásaival

Minden nemzeti életenergia 
egyesüljön most a demokratikus 
választói jog kivívásáért mert egye 
dúl ezen az alapon remélhetjük, 
hogy a nemzet jogainak és ter
mészetes életigényeinek védeke
zésében Bécs ármányai s belső 
ellenségeink ellenében diadallal 
megállunk.

Székely Elek
fegye lmi Ügyében h o z o t t  ú jabb  
í téletbe nem tu d  be lenyugo dni 
a v á ro s p o lg á rs á g a .  Búza  B arn a  
m o s t  felebbczéssel  t a m a d ta  
m eg  az ú jabb  í tél ete t  és  ezzel 
a b o t rá nyos  ügy to v áb b ra  Is

napirenden marad.
Székely Elek fegyelmi ügye még 

nem nyert befejezést. Hiába erőlkö
dött a főispán kenyeres pajtása és 
kortes társa rehabilitáló, a jóizlésü 
polgárság gyomra sehogysem képes 
bevenni az Ítéletet és akudt már is 
a koz érdekeivel tihődő ember, aki 
felelne.te tiltakozó szavát a kortes
érdemeknek a küz rovására való 
jutalmazása eileu.

Búza Barna megfolebbezte a fe
gyelmi választmány legutóbbi ha 
tarozatát és u belügymiszter dönté
sét provokálja a Székely Elek fe
gyelmi ügyében. Nem tudjuk, hogy 
mit határoz a belügyminiszter, ^de 
hinni szerttuők, hogy odafünu a 
minisztériumban, tisztu tabbak a köz- 
erkölcsök, mint ideient a vármegyén 
és nem fogják tűrni, hogy kortes- 
szolgálatok jutalmazása fejébeu — 
minden alapos indok nélkül — rá
szabod.tsunak a városra olyasvaia 
kit, akiről még csak 2 évvel eze 
lőtt az összes fegyelmi fórumok azt 
állapították meg, hogy érdumetlenné 
vált a polgármesteri szék betölté
sére.

De dűljön bármiként is el az ügy, 
határozzon bármit is a belügyminisz
ter, Ujhely város polgárságának 
Székely Elek bűnössége dolgában 
alkotott véleményét nem fogják 
tu ini megváltoztatni. Hogy p«dig 
mikén? vélekedik a po gárság Szé
kely Elek felől, azt ékesen bizonyítja 
a Búza Barna feiebbezése, melyet 
szószerint az alábbiakban közlünk ;

Nagyméltósígu tu. kir. belügy
miniszter ur 1 Székelj Elek vo.t 
saujhelyi polgármester fegyelmi 
ügyében Zmupienvármegye közigaz- 
guiasi bizottságának fegyelmi vá
lasztmánya által hozott 422/912. sz. 
ujrafelvételi véghatározat ellen tisz 
telelte! felebbezéssel élek, s kérem, 
méltóztassék ezt a véghatározatot 
megváltoztatni, s uz ujrafelvételi 
kérelmet elutasítva, az alapeljárás- 
beli ítéletet hatályában fenntartani. 
Esetleg pedig kérem, a végliatáro- 
zat feloldása mellett a fegyelmi el- 
rásnak az általam külön kérvényem
ben bejelentett fegyelmi vétségek

re való kiterjesztését s azután újabb 
iiatározat hozatalát elrendelni.

Hogy a felebbezóshez jogom van, 
azt mar beadott kérvényemben elég
gé igazoltam. Miután Székely Elek 
azon hirlapilag közzétett áJlitáso- 
inért, hogy őt okirat hamisítás miatt 
mozdítottak el hivatalából, ellenem 
rágalmazás miatt bűnvádi feljelen
tést tett, s ebben az ügyben a bu
dapesti kir. büntetőtörvenyszék vád- 
tauaesu a bűnvádi eljárást az ujra- 
felvételi ügy jogerős elintézéséig 
felfüggesztette, ^kétségtelen, hogy 
nagymértékben s közelről érdekelve 
vagyok ennek az ujrafelvételi ügy
nek az eldöntése korül, s igy mint 
érdekelt magánféltiek jogom vau 
felebbezni. — De jogom van feleb- 
bezni azért is, mert mint feljeleutő 
külön kérvényben a vizsgálat kiter
jesztését kértem, s ezt a tekintetes 
fegyelmi választmány elutasította.

B o t r á n y o s  e lőzmények.
Nem akarok kiterjeszkedm azokra 

a közismert, botrányos politikai előz
ményekre, amelyek Zemplénvárme- 
gyebeu koztudomasuak, s amelyek
ből ez a vegliatarozat származott. 
Lesz idő, amikor majd ezek is egész 
us&zataszitó meszlelenségükben fog
nak a nyilvánosság e.é allaui. Csak 
azt óhajtom tisztelettel kifejteui, 
hogy az ujrafelveteli eljárás adatai
ban annak a tuisagoaau nagymér
tékű enyhítésnek, amelyet Bzekely 
Etek fegyelmi büntetésére a t. vég- 
hatarozat tartalmaz, egyáitalaban 
semmi indoka nincs, sőt ezek a bün
tetés legcsekélyebb enyhítését sem 
indokoljak, mert egy hajszálnyira 
zeni változtatják az alapeljarasbau 
megállapított tényállást.

A t. véghalározat meglehetős húsz- 
szadalmas és zavarosan annyira ár
tatlannak talalja immár Székely Ele
ket, hogy szinte csodálkozom, hogy 
felsőbb kitüntetésre nem kívánja ot 
ajánlani. Az uj bizonyítékok szerinte 
lerontják az egesz alapeljarasbeli 
tényállást, s most mar világos, hogy 
Székely elekre az okirat hamisítás 
egyáitalaban nem bizonyult be.

Mik az  uj  b i z o n y í t é k o k ?
S mik ezek az uj bizonyítékok? 

Kovaúczky E»ek közjegyző, Kiss 
Odón tiszti főügyész, l'aiaky városi 
főjegyző, továbbá Nómethy Bertalan 
es Schweiger Iguácz vallomásai, 
egyik sem uj bizonyíték. Mind olyau 
tanuk, akik mar az alapeljárásban 
is kivoltak hallgatva, meg pedig 
sokkal részletesebben és alaposab
ban, mint most as ujrafelvétel során.

Első hallásra szinte megdöbben
tem, mert ubból, hogy ezvkuek a 
tanuknak újabb kiliailgatasa által 
váitozott meg, sőt dőlt meg ennyire 
az alapeljárasbeii tényállás, azt kel
lett következtetnem, hogy tehát 
ezek a tisztességes úriemberek, most 
mást beszéltek, mint az alapeljárás
beli vallomásukban, s e szerint az 
alapeljárásban okvetlenül hamis val
lomást kellett tenniük, mert csak 
igy lehetséges, hogy az akkori val-
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loraásaik alapján megállapították az 
okirat hamititást, az újabb vallomá
suk alapján pedig azt mondotta ki 
a fegyelmi választmány, hogy okirat 
hamisításnak nyoma sincs.

Nincs uj bizonyíték.
Az ujrafelváteli vallomások ától* 

vasása után azonban megkönnye- 
bülten konstatáltam, hogy ezek az 
urak igenis becsületesen ugyanazt 
vallották most is, arait az alapeljá
rásban vallottak, s mostani vallomá
suk az akkoritól egy hajszálnyira 
sem tér el. Nem az ő vallomásuk más 
mostan, csak a szemüveg más, amely- 
lyel a tekintetes választmány eze
ket a vallomásokat nézte.

Tulajdonkép egyáltalában .semmi 
vallomás nem szükséges az elköve
tett bűncselekmény megállapításá
hoz. A lényeg ugyanis abban áll, 
*rai a közjegyző előtt történt. Ezt 
pedig hiteles közjegyzői okirat ta
núsítja, az az ősokirat, amelynek 
eredetije sajnos nincs az iratok közt, 
de hiteles leírása olvasható az alap
eljárási jegyzőkönyvben.

Ez a közjegyzői okirat bizonyítja, 
hogy Székely Elek a szerződés kö
tésénél közokirat hamisítást köve
tett el. S mondhatom, hogy soha 
még ilyen nyilvánosan közjegyzői 
tanúsítás mellett nem követtek el 
bűncselekményt, mint most ezt. Nem 
a tanuk bizonyítják ezt, hanem a 
közokirat, s ennek a közokiratnak a 
tartalmát semmiféle kedvező tanú
vallomás nem döntheti meg, még 
ha volna is különben ilyen tanúval
lomás.

Tényállás.
A közokirat hamisítás ténye eb 

ben áll : A város képvisetőtestülete 
a versenytárgyalás eredménye alap
ján elfogadta Schweiger Ignácz 
ajánlatát, neki adta bérbe a vára- 
szedési jogot, a versenytárgyalási 
hirdetményben foglalt feltételek és 
díjszabás mellett. A jogviszony te
hát Schweiger Ignácz az elfogadott, 
s a miniszteri engedólylyel egyező 
díjszabási tótel mellett volt jogosítva 
a vámot és piaczi helypénzt szedni. 
Vagyis Schweiger Ignácznak a kép
viselőtestület elfogadó határozata 
fo ytán tényleg mar létrejött szerző
dés szerint a jelzett dijszabásbe i 
díjtételek szedésére volt joga. Ezt a 
zzerződést s ezt a jogviszonyt kel
lett Székely Eleknek a képviselő- 
testület utasítása szerint közjegyző- 
okiratba foglaltatni, és Schweiger 
Ignáczczal együtt aláírni. A köz
jegyzői okiratot Kiss Ödön meg is 
szövegeste, azt a közjegyző aláírás 
céljából írásba is foglalta. Ami ezután 
történt, azt maga a közjegyző a 
közokirat szövegében hiteleseu ta
núsítja ugyanis, hogy két lényeges 
díjszabási tételt kiigazítottak úgy, 
hogy a szedhető Összeget egyenesen 
a kétszeresére emelték, és hogy ez 
a kiigazítás a szerződő felek kíván
ságára történt. Azt is hitelesen ta
núsítja a közjegyző a közokiratban, 
hogy a szerződő felek Székely 
Elek és Schweiger Ignácz voltak. 
Lehet-e ennél kétségtelenebből bi
zonyítani azt, hogy Székely Elek 
kívánságára történt az okirat kiiga
zítása.

Már most mit jelentett ez a ki
igazítás ? Csak az egyik tételt véve, 
Schweiger Ignácznak a várossal 
téayleg megkötött szerződés szerint 
joga volt terhelt négykerekű sze
kerek után 20 fillér vámot szedni. 
Ez volt erre vonatkozólag a tényle
ges jogviszony Schweiger és a vá
ros között. Székely Elek pedig szán
dékosán közreműködött arra, hogy 
a közokiratba olyan nyilatkozat ve
zettessék be, amely szerint 40 fillért 
van joga szedni Schweiger Ignacz- 
nak a terhelt, négykerekű szekér

után, vagyis szándékosan közremű
ködött arra, hogy Schweiger jogai
nak és jogviszonyának lényegére 
vonatkozó valótlan nyilatkozat ve
zettessék be a közjegyzői közokirat
ba. Ez a tény, olyan kétségtelenül 
kimeríti a btk. 400-ik §-ában foglalt 
közokirat hamisítás tényálladékát, 
hogy ennél klasszikusabb, és töké
letesebben, még magával a közok
irattal bizonyított esetét az ilyen 
közokirat hamisításnak el sem lehet 
képzelni.

A t. kedvező véghatározat még is 
azt mondja, hogy ő mar nem lát 
bizonyítékot arra. hogy Székely 
Elek közreműködése folytán kerül
tek ezek a tényleges szerződéstől 
eltérő igazítások a közokiratba. Na 
hát ha még az sem elég bizonyíték 
a tekintetes választmánynak, ha 
királyi közjegyző tanúsítja hitelesen 
a közokiratban, hogy a szerződést 
aláíró feleknek, tehát Székelynek 
és Schweigeraek közös kívánságára 
történtek tzek az igazítások, akkor 
igazán nem tudom, miféle bizonyí
tékokat tart szükségesnek valamely 
ténynek a megállapításához !

|Mit  m o n d  Kiss Ö d ö n ?
Ezzel a hiteles közjegyzői tanúsí

tással szemben, ismétlem csak mel
lékesek a tauuvallomások. De egyéb
iránt ezek a tanúvallomások is meg
erősítik a közokirat által tanúsított 
tényt. A t. veghatározat azt mondja, 
hogy nemlehet határozottan megál
lapítani, hogy Székely E’ek tétette 
a módosításokat, mert Kiss Ödön 
vallomása nagyon ingadozó. Hát Kiss 
Ödön újabb vallomása tényleg csak 
úgy van felvéve, hogy ő nem em
lékszik, s nem tudja megmondani, 
hogy miként kerültek az inkriminált 
és kriminális változtatások a közok
iratba. Hát persze, hogy nem tudja 
megmondani, meri hisz ő az aláírás 
nál, mikor a változtatások történtek, 
Székelylyel együtt nem voit jelen, 
De azt határozottan mondja az alap 
eljárási vallomásban, s az újabb val
lomásában ezt egyáilalábau nem 
vonja vissza, hogy ő a szerződési 
ősokiratnak ebbe a kiigazításába nem 
folyt be e. Kiss Ödön köztudomás 
szerint puritán tisztességü ember, 
li >la fe1 se tehető, hogy rnindeu igaz 
ok nélkül a képviselőtestületi hatá
rozat ellenére felemelte vo na eze
ket a díjtételeket. S ha ő azt vallja, 
hogy nem ő eszközöltette az ősok- 
iratou az igazításokat, akkor ennek 
a vallomásnak teljes hitelt lehet ad i. 
De hiszen ha ő eszközöltette volna, 
miután ő előző nap olvasta össze a 
közjegyzővel az okiratot, a közjegyző 
azt masnapra az igazítások bevételé
vel újra letisztáztatta volna, s nem 
kelletett volna ennyi igazítással írni 
alá ezt az ősokiratot De magából az 
ősokirat szövegezéséből, illetve a zá
radék szövegezéséből is nyilvánvaló, 
hogy az igazítások éppen az alairas 
alkalmával történtek, tehát azoknak 
a feleknek a kívánságára, akik hz 
ábráskor voltak jelen, vagyis Szé
kelynek és Schweigernek. De más
nak a kívánsága folytán nem is tör 
ténhettek, mert Kiss Ödön határo
zottan vadja, hogy ő neu. eszközöl
tetett igazításokat, az pedig el sem 
képzelhető, hogy iuas valaki avat
kozott volna be illetéktelenül a köz
jegyzőnél, s csináltatta volna azokat 
az igazításokat, mert hiszen az csak 
természetes, hogy illetéktelen egyén 
kívánságára a közjegyző ueiu tett 
volna igazításokat az ősokiraton, s 
nem tanúsította volna, hogy ezek az 
igazítások a szerződő felek kívánsá
gára történtek,

Kovaliczky vallomása .
De hiszen kihallgatták magát Ko- 

valiczky Elek közjegyzőt is, s öazt 
vallja, ii így Székely Eit k a szerző

idésuél annyiban működött közre, 
I hogy az iga’zitások az ő hozzájáru- 
lával történhettek. Nem tudom ho
gyan és miért, de tényleg azt mondja, 
hogy „történhettek4*, s ebbe kapasz
kodva hirdeti az iudokolás, hogy te
hát nem lehet kétségtelenül megái 
lapítani, hogy tényleg az ő hozzájá
rulásával történtek. Csakhogy Kova- 
liczki az alapeljárásban azt js vallja 
ám, hogy arra nem emlékszik, hogy 
a felek közül melyiknek a kezdemé
nyezésére történtek az igazítások, de 
hogy a másik fél hozzájárult az tény. 
Már most fél a szerződésen kettő sze
repel ; Székely és Schweiger, Hát 
Kovaliczky csak arra nem emlékszik, 
hogy Székely kezdeményezte-e és 
Schweiger járult hozza, vagy Schwei
ger kezdeményezte-e és Székely já
rult hozzá. Dehát ez már igazán tel
jesen mindegy, a lényeg az, hogy 
feltétlenül Székely közreműköd őével 
történtek az igazítások. Ez ismét
lem, legjobban magából az okiratból 
tüLik ki, amelyből olyan világosan 
látható, iiogy az igazításokat aláírás 
alkalmával s az aláíró felek kíván
ságára törtéutek, hogy csak az nem 
látja, aki nem akarja látni.

Mit m o n d  S chweige r?
De különbeu mAga Schweiger is 

úgy adja elő, hogy ű certe ezeket 
az igazításokat, s aztán Székaly 
mondta a közjegyzőnek, hogy vegye 
be őket a szövegbe. Igaz, Schwei
ger is hozzáteszi, hogy ő úgy em
lékszik. Dehát az csak nem indok 
arra, hogy a tek. Választmány ül 
tekintse a tényt bizonyítottnak azért, 
mert Schweiger nem biztosan tudja, 
csak úgy emlékszik. A közokiratban 
mar a közjegyző nem azt mo dja. 
hogy ő úgy emlékszik, hogy a fe
lek kívánságára történt az igazítás, 
hanem azoa melegében az igazítás 
alkalmával közjegyzői hitelességgel 
tanúsítja, hogy ó ezeket az igazítá
sokat a szerződő felek kivausagara 
ezZKÖzolte, a szerződő felek pi dig 
voltak: Székely és Schweiger.

(Folyt,  köv.)

Egy végrehajtás
eredményei.

Fleiszner Frigyest 
felmentették.

Még emlékeznek olvasóink, arra 
a közigazgatási árverésre, mely 
az elmúlt év április 18-án volt 
Fleiszner Frigyes itteni kereskedő 
lakásán és amelyen az összes bú
torokat és egy gépjavitóműhelyt 
1245 koronáért árverezett el az 
összes hitelezők tudta nélkül Ká
rolyi Miklós, a munkásbiztosiló 
pénztár végrehajtója.

Ennek a szenzációs, annak ide 
jén nagy port vert ügynek tegnap 
játszódott le a lináléja az újhelyi 
törvényszék büntető tanácsa előtt 
és teljes elégtételt nyújtott az ár
tatlanul meghurcolt embernek, 
amennyiben a bíróság felmentette 
Fieisznert a csalás vádja alól.

A tárgyalás során ugyanis — 
amelyen számos hitelezőt hallgat 
ták ki — bebizonyult.hugy F'leisz- 
ner Frigyes sem a bírói, sem a 
közigazgazgatási árveresen bün
tetendő cselekményt nem köve. 
tett el, sőt kiderült az is, hogy

az április 18-iki bírói árverést 
rajta teljesen kívül eső okok mi
att, azért nem tarthatták meg, 
mert az kellőleg meghirdetve nem 
volt.

Történtek ugyan a közigazga
tási árverésen [szabálytalanságok, 
aminek folytán a hitelezők kárt 
szenvedtek, de ezek a szabályta
lanságok csupán a muukásbizto- 
zitó pénztárt terhelik, amely egy 
teljesen tudatlan, kötelességét 
egyáltalán nem ismerő emberre 
bízta a végrehajtói teendőket.

Károlyi Miklós, a munkásbizto 
sitó pénztár végrehajtója követte 
el a szabalytalanságokat, az ő 
lelkét terheli a sok hitelezőnek 
a megkárosítása, de az ő lelkét 
terheli, hogy két ártatlan ember 
— Fleiszner és az árveresen ve
vőként szerepelt sógora — egy 
évig élt a legsúlyosabb váddal, 
csalással terhelten.

A Károlyi hibájából történt, 
hogy az árverésről senki sem tu
dott, mert sem a foglalásról, sem 
az árverés kitűzéséről a bíróságot 
nem értesítette, holott erre a 
törvény kötelezi.

A Károlyi hibájából történt, 
hogy a hitelezők megkárosultak, 
mert eladott az árverésen olyan 
tárgyakat is, amiket ezelőtt le nem 
foglalt és az árverést akkor sem 
szüntette be, mikor a munkásbiz- 
tositó pénztár 720 koronás köve
telése már befolyt.

Es ezért most a munkásbizto- 
[ sitó pénztáron van a sor, hogy 
az elkövetett hibákat megtorolja. 
Károlyi Miklós végrehajtót pél
dás büntetéssel kell sújtani és el 
kell tiltani a további végrehajtá
soktól, mert nem tűrhető, hogy 
egy olyan ember intézkedjék adott 
esetekben mások vagyona felett, 
aki leikiismeretlenségének ily szo
morú példáját adta már akkor, 
mikor a végrehajtási törvény ös- 
merete nélkül vállalt végrehajtói 
megbízatást.

Nem szábad tűrni, hogy tudat
lan, lelkiismeretlen emberek elkó
tyavetyéljék mások vagyonát és 
natalmas károkat okozzanak szám
talan hitelezőnek. Ez érdeke a 
munkásbiztositó pénztárnak, amely
nek nem lehet célja, hogy mások 
megkárosításával jusson a követe
léséhez, de érdeke elsősorban a 
köznek, amely nem tűrheti, hogy 
egy ember hibájáért mások be
csületét dobják közprédául.

Fleiszner Frigyes elégtételt nyert 
a tegnapi tárgyaláson, de sebet 
kapott a harcban a munkásbizto- 
sitó pénztár. Maga Wielland főtár
gyalási elnök vágta a szemébe a 
tárgyalás alkalmával Károlyinak, 
hogy kötelességét nem ismeri és 
hivta fel arra, hogy ne vállaljon 
képességeinek meg nem ielelő 
tisztséget. Es ez az elnöki kije
lentés sújtja a pénztárt is, mindad
dig, míg e' nem távolítja helyéről 
Károlyit, aki méltatlannak bizo
nyult eddig viselt tisztsége be
töltésére.

Sátoraljaújhely, Széchényi-tér 6 szám, 
____(A rom. kath templom mellett).

Vegytisztító és gőzmosó
tisztításra elfogad mindennemű báli és alkalmi ruhákat, bútorszöveteket.
Gallér és kézelők kristály fehérre tisztittatnak. ~  ■ - Vasalások 1 órán belül.
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Március 15.
#

Az újhelyi polgárság ünnepe.
Március Idusát ez éven is a szo

kott fénnyel ülte meg Ujhely ha 
zafias, függetlenségi polgársága. A 
48*as idők dicső vezérének, a 
függetlenségi eszmék szülőatyja 
nak szobra előtt hódoltak ezut 
tál a nagy nap emlékeinek és tettek 
újabb fogadalmat Arra, hogy a demok
ratikus eszmékhez — melynek mag* 
vait Kossuth Lajos hintette el az 
emberek lelkében — továbbra is 
hűek maradnak.

Emelte az ünnepély fényét, hogy 
a népjogok harca idején, annak je
gyében folytak le az ünnepségek. 
Az igazi parlamentarizmus, a hami
sítatlan népképviseleti rendszer ér 
dekében folyó harcok, mintha lelket 
öntöttek volna minden szónoklatba. 
Hatalmas erővel, lángoló tűzzel tör
tek elő a szavak a szónokok ajkai 
ról és a meggyőződés erejével hang
zottak el mindazok az érvek, me
lyekkel a függetlenségi eszme iga
zát bizonyítgatták.

Ujhely polgársága méltónak bizo 
nyúlt az ősrégi tradíciókhoz, ameny- 
nyiben bizonyságot tett arról, hogy 
fogékonysággal bir a demokratikus 
eszmék előrehaladása iránt. Bizony- 
ságot tett arról, hogy lelkében él
nek mindazok az eszmék, amelyek 
valóra válása esetén lehet csak meg
építeni az igazi szabad önnálló, 
független Magyarországot.

*

A lefolyt ünnepségekről a követ
kezőkben számolunk be :

A t e m p l o m o k b a n

rniut minden évben, ezúttal is vo'- 
tak ünnepi istentisztelete%. D. e. 9 
órakor a róiu. kath. templomban volt 
ünnepi mise, melyet Bessenyey Ist
ván apátplébános celebrált fényes 
papisegédlettel. 10 órakor a rof. 
templomban volt istentisztelet, me
lyet Papp József lelkész mondott 
imát és Dómján Elek ág. ev. lelkész 
tartott a tőle megszokott ékesszólás
sal, hazafiságtól áthatott be zéd ;t. 
As isteutisztoletek sora az izr. tem
plomban d. e. 11 órakor ért véget. 
Itt Eibensütz Izsák kántor mondott 
imát és dr. Goldberger Izidor rabbi 
tartott ünnepi beszédet. — Vala
mennyi istentiszteletei! testületileg 
vettek részt Dókus Gyula alispáu 
vezetésével a vármegye, Farkas 
Andor polgármester vezetésével a 
város, Eiszenmann Oszkár pénzügy, 
igaigató vezetésével a pénzüg) igaz
gatóság tisztviselői és Búza Barna 
vezetésével a függetlenségi kör tag
jai.

Az isk o lák b an

is mindenütt volt ünnepély. A sta 
tusijuo és orthodox izr. iskolák még
14- én délután ünnepelték március 
idusát, a többi tanintézetek azonban
15- én délelőtt ültek ünnepet. A fő
gimnáziumban volt ezúttal is a leg
szebb ünnepély, mely ^szavalatokból 
énekből és zeneszámokból állt. Az 
ünnepi beszédet Szakács Andor az 
önképzőkör ifjúsági elnöke mondta. 
— A felsőkereskedelmi iskola ifjú
sága a Kossuth szobor előtt ünne 
pelt és megkoszorúzta avszobrot. — 
A polgári fiúiskolában Kardos lg- 
bácz tanár, a polgári leányiskolában 
Oyulai Károly igazgató és Somogyi

Erzsébet tanárnő mondottak ünnepi 
beszédet.

A Kossuth  szoborn á l
Délután 4 órakor a Kossuth szo

bor előtt rendezett nagyszabású ün
nepélyt a sátoraljaújhelyi független
ségi kör. Az ünnepélyt — [melyen 
lyen mintegy 1000 ember vet részt
— Matolai Etele nyitotta meg a 
48-a- időkre való vissaeralékezéssel. 
Utána Búza Barna ösraertette a nap 
jelentőségét és buzdította a népjogok 
harcában való kitartásra a jeleavol- 
takat. Dómján Elek Kossuth Lajos 
eszméit dicsőítő beszéde közben el
helyezték a szobron a kör hatalmas 
babérkoszorúját, melyen a követke
ző felírás vo't: „A népjogok hősé
nek — a népjogok harcosai.“ Kin- 
csessy Péter lelkes beszéde fejezte 
be az íinepet, mely után a jelenvol- 
vo'.tak a „Szózat“-ot énekelték el.
— Uunepély után a kör-tagjai zászló 
alatt a Kossuth-nóta hangjai mellett 
vonultak a függetlensági körbe.

Társasva csora .

Este társasvacsora volt a „Vadász- 
kürl** szálló éttermében, melyen a 
polgárság nagy számban vett részt. 
A vacsora alatt természetesen fel- 
küszüotőkben sem volt hiány. Az 
első feiköszöntőt Búza Barna mondta 
a jelenvoltakra. Eiután dr. Szirmay 
István — az uj márczius 15-ét, Búza 
Barna — Matolai Etelét, Mato'ai 
Etele — Búza Barnát és a hazafias 
ifjúságot, Doniján Elek — a függet
lenségi eszme közkatonáit. Búza 
Barna — Horiiyay Béla drt., dr. 
Hornyay B la — Gárdos Aladár 
szobrászművészt és Búza Barnát, dr 
Búza Béla — az altalános választó
jogot, Kincsessy Péter — minden 
magyar embert, Mato'ai Etele — a 
titkos szavazás híveit, dr. Szirmay 
István — az általános, titkos, egyenlő 
választójogból fikadó magyar sza 
badságot, Ciizy Béla dr. — dr. Szir- 
raay Istvánt, dr. Szirmay István — 
a függetlenségi eszmét, dr. Füzes- 
séry Zoltán — az ált. titkos válasz 
tójogot, Búza Barna — a magyar 
szabadságot és önállóságot megte
remtő általános, titkos, egyenlő vá 
lasstójogot, Fekete Károly — az 
iparosok kötelem aggkori és rokkant 
biztosítását megteremtő népparla
mentet, Búza Barna — a kisiparo
sokat és Zöldy Nándor — az ipa
rosok összetartását éltette.

A társaság a késő éjjeli órákig 
maradt együtt a legkedélyesebb 
hangulatban.

H Í R E K .

Márczius 20.

Tizennyolc esztendő óta ez a 
a nap is az emlékezés gyászos 
napja lett a magyar nemzet 
számára — Egy nap abból a 
hosszú sorból, mely a nemzet 
bánatának, fájdalmának, csapá
sainak útmutatója.

Tizennyolc évvel ezelőtt elte
mettük Kossuth Lajost. Eszméit 
azonban már jóval előbb sírba 
tették, s azok ma már is szépen 
ott pihennek, várván a feltáma
dást.

Hosszú idők óla végzetünk, 
hogy örökösen csak eszméink bu
kását kell siratnunk, küzdelme
ink meghiúsulásán kell kesereg
nünk.

Micsoda szomorú sors ez egy 
nemzet életében, micsoda lélek
ölő végzet.

Mindig csak roraélni. mindig 
csak hirdetni az eszméknek, az 
igazságnak bekövetkezendő di. 
adalát és lépésről-lépésre mindig 
csak elbukni a küzdelemben.

Akik képmutató arccal azt ál
lítják, hogy a nemzet most is 
fejlődik halad, sokszor elmond
ják hogy ime: a Kossuth név is 
udvarképes lett már.

De az nem jut eszükbe, hogy 
a Kossuth eszméi iua is szám
űzve vannak, ma is csak a fel
támadást várják.

— Halálozás. Lapzártakor vecszük 
a szomorú hirt, hogy Várbogyai Bo
gyay Zsi;,mondáé sz. Balogh Szerény 
t. üó 19-én Sárospatakon 1>8 éves 
korában meghalt. Az elhunytban lo
vag Bogyay Zsigmond sárospataki 
nagybirtokos nejét, Ney Aladarnó sz 
Bogyay Vilma, Bogyay Béla városi 
közig, tanácsos, Bogyay Zoltán kama
rás, huszárkapitány es Bogyay Elemér 
sárospataki földbirtokos édesanyju
kat gyászolják. — A halál hire vár- 
megyeszerte óriási részvétet keltett. 
A temetés f. hó 22-én délután lesz 
Sárospatakon.

— Nipgyülés a választójogért. A
sátoraltaujhely i szociáldemokrata párt 
f. hó 24-én vasárnap (Hután a „V&- 
dászkürl** szálló kerthelyiségében az 
általános, titkos választójog érdeké
ben nópgyülést rendez, melyre meg 
hívta a függetlenségi pártot is. A 
függetlenségi kör tagjai Búza Barna 
elnök vezetésével fognak a népgyü- 
lésen megjelenni és ott a párt ré
széről Búza Barna valószínűleg fel 
is szólal. — A kör elnöksége ezúton 
is kéii tagjait, hogy a gyűlésen mi
nél nagyobb számban vegyenek részt.

—  Esküvő Vámos Sándor cinkotai 
jegyző f. hó 19-én esküdött örök 
hűséget Gárdos Mór hely beli tanító 
leau}ámk Ilonkának.

— A Kazinczy Kör március 21. 
március 25 és április első napjaiban 
tartja ebben az évadban uto'só es
télyeit. Csütörtökön Dr. Fuchsné bu
dapesti ének művésznő és Hoffman 
eperjesi hegedűművész szerepelnek. 
Márcz. 25-ikén Juhász Jenő és Ker
tész Ödön felolvasnak és Mattya- 
sovszky Sarolta és Feiák István 
énekelnek. Áprilisban p.dig a Pe- 
tőfy társaság tartja meg országos 
turnusába beillesztve P*pp Zoltán 
muzsikaszó müvének bemutató es 
téiyét

— Helyreigazítás. A Zeraplénvár- 
megyei ügyvédek által gróf Hadik 
Hadik Béla sírjára tett koszomnak 
felirata helyesen a következő volt ; 
„Zemplénvármegye nagyemlékű fő
ispánjának a Zerapléuvármegyei 
ügyvédi kar*4.

— A Mozi egyre nagyobb érdek 
lődés mellet tartja előadásait hétről 
hétre. Most látjuk, milyen szükség 
volt itt ilyen vála atra, amely egyre 
kedvesebb szórakozásává válik a kö
zönségnek. Kedden is kitűnően eike- 
iült előadás volt. A közönség élve
zettel nézte a gyönyörű tájképeket, 
egzotikus vidékeket, remek pálma
ligeteket, gyönyörködött a cethal 
vadászatban, a leopárd és elefánt 
küzde’mében, s szívből kacagott a 
humoros darabok kedves mókáin. Ki 
álmodta volna csak egy évtizdedel 
ez előtt is, hogy messze tájakat, af
rikai, ázsiai gyönyörű vidékeket, ame
rikai nagy városokat eredeti felvé
telek után olyan hűen fogjuk meg
elevenítve látni a mozi vásznán* 
miutha ott lenénk ! Igazan pompás 
élvezet, s hozzá a bámulatos élethű 
béggel előadott remek darabok! A 
Moziban most már rendesen lesznek 
előadások hetenkint négyszer, min
den kedden, csütörtökön, szombaton 
és vasárnap. Vasárnap délután négy

órakor is előadás. Minden nap tel
jesen uj műsor, midég más és más 
darabok. A jövő hónaptól kezdve 
hetenkint egy előadásban az Uránia 
tudományos színház darabjait fogja 
bemutatni a vállalat.

— Tüzek a vidéken. Galyó Mária 
opálhegyi lakosnő egyik szomszéd
jától különféle ruhaneraüeket ‘lopott 
s mivel káros fél azokat elvette tőle, 
boszuból csűrét gyújtotta fel, mely 
a benne volt nagymenyisógü takar
mánnyal elhamvadt. Ugyanattól 
meggyűlt a következő telken állott 
csűr is, mely elégett a takarmány- 
készlettel. Az összes kár 2600 koro
na, — Friedmann Mór vidrányi )a- 
lakos tulajdonát képező és fából 
épült rituális fürdőhelyiség leégett. 
A nyomozatiiéi kitűnt, hogy a viz 
melegítése céljából nagy tüzet ra
kott, mely annyira [hevitette a füs
töt vezető badogcaüvet, hogy attól 
meggyűlt a faalkotmány padlása.

— A rozsda* kés áldozata. Boros 
János volt homonnai rendőr egy 
lelőtt nyúlnak a bőrét fejtette le 
rozsdás késsel. Munkája már a vé
géhez ért mikor kése félre csúszott 
es balkarját iuegszurta. Este karja 
dagadni kezdett és mivel kínos faj
dalmai keletkeztek és a daganat 
egyre nagyobbodott, a következő 
napon már kórházba ment hol fel
ismerték a veszélyt és a kar ampu
tálását javasolták. Miután az ampu
tálásba Boros nem akart beleegyezni, 
három napi szenvedés után meghalt.

— Boszut állt a tanun. Jareczki 
Viktor galíciai származású Sztropkón 
lakó asztalos ' segéd perében Gold
man Lázárra mint tanúra történt 
hivatkozás, kinek vallomása alapján 
el is lett marasztalva. Ez nagyou 
fájt Jareczkinek annyira, hogy boss- 
s»ut akart állni rajta és azéit a múlt 
vasárnapon este megleste a midőn 
házából kilépett, orvul megtámadta 
és bottal úgy összeverte, hogy most 
súlyos betegen fekszik.

Szerkesztő: Lánczi Aladár.

Kiadótulajdonos : 
LANDESMANN MIKSA 

1911 V. 556j2 sz.
Árverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött bir. végrehajtó 
ezennel közhitré teszi, hogy a sauj- 
helyi kir. törvényszék Öli évi V. 
18526 számú végzése folytán Dr. 
Gombos Bertalan ügyvéd altat kép
viselt Királyhelmcczi gazdasdasagi 
és kereskedelmi bank végrehajtató 
részére a végrehajtást szenvedett el
len 4UÜ korona, tőkekövetelés s jár 
erejéig elrendelt kielégitésijvégrehaj- 
tás folytán alpeiestől lefoglalt es 
1155 kor.becsült ingóságokra a király- 
heliueczi kir. jbiróság 1911 V. 560|2 
szaiuu végzésével az árverés elren
deltetvén, annak a korábbi vagy 
Hü.foglaltatok követelése erejéig 
is, amennyiben azok törvényes eá- 
iogjogot nyertek volna, alperes üz
letében Kiralyhelraeczen fő-ut leendő 
megtartására határidőül 1912 évi 
március hó 29 napjának d u. 4 
órájára kitüsetik, amikor a biróiiag 
lefoglalt kuporsok koszorúk s egyéb 
ingóságok alegtőbbet ígérőnek kész
pénzfizetés mellett, a szükség esetén 
becsáron alul is elfognak adatni.

Fülhivatnak miudazok, kik az el
árverezendő ingóságok vételárából 
a végrehajtató követelését megelőtő 
kielégítéshez jogot tartanak, hogy 
amennyiben részükre a foglalás ko
rábban eszközöltetett volna és ez a 
a végrehajtási jegyzőkönyvből ki 
nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseket 
az árverés megkezdéséig alulirt ki
küldöttnél irásbau vagy pedig sió
val bejelenteni el ne mulasszák.

A törvényes határidő a hirdetmény
nek a bíróság tábiájáu történt kifüg
gesztését követelő naptól száraittatik. 
Királyheltuecz 1912 év inárc. hó 15-n

Mura György
kir. bírósági kikul
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Tavaszi cipő, újdonságok
a legdivatosabb formkban és legizlésesebb kivitelben 

urak, hölgyek és gyermekek részére teljes választék
ban megérkeztek.

cipőáruház
S á t o r a l j a ú j h e l y ,  f ő t é r  a Kossuth-szoborral szemben.

- s t ö r
- Kevesebb 

agorsd,
-SZOT

Kevesebb
a munka,

r-szor 
Kevesebb, 
amunkaber!

n a 1 permetez,
mert a ,,F0RHIN“ a 

sokszorta megjavított

BORDÓI KEVERÉK
kész állapotban !

Nagyon erősen tapad a nedves levélre is !
Bármily harmatnál permetezhet vele! 

Semmi üledéke nincs! Számtalan elismerő 
nyilatkozat! Gyártjuk az eddig dr. Asehen- 
brandt szabadalmát képezett Rezkénport s 
bordói port is. Kérjen ingyen és bórraentve 

leírást a

F 0 R H i N 4 r « . Br r s

ELADÓ.
egy teljesen jó  ka rban  le v ő  o la jos 
tenge lyű „K ö lb e r "  gyá rtm ányú

fedeles hintó.
M egtek in the tő

FecLák Fái
k o cs ig yá rtó n á l S á to ra lja ú jh e ly .

Lakásom átalakítása folytán 
több jókarban levő ablakot 
tokkal és kétszárnyú ajtót 
eladok Dókus Gyula [

P j  f t g l e t  m e g n y i t á s !

Április elsején Sátoraljaújhelyben fő-utca 18 szám 
(volt nagy tőzsde üzlethelyiségben) ifj. SCHWARTZ SÁ
MUEL cég alatt egy újonnan berendezett selyem, szalag, 
csipke, disz rövidáru és piperecikkek üzletet nyitottam.

L I N Ó L E U M  ^  VáV S

Dörner  Géza Kassa
Fő utca Népbank-épület.

Vidéki megbízásokat gyorsan és pontosan eszközözöl. Mintá
kat kívánatra díjmentesen küld az árak megjelölésével.

RidikUlök, utazótáskák nagy választékban.

A Balatonvidéki első amerikai szőlőtelep Tapolca 
(Zalamegye.) Elad nagyobb mennyiségű készleten levő 
kifogástalan minőségű sima és gyökeres

vesszőt valamint ugyanily alanyokon készült gyökeres, 
fásoltványokat legjobb csemege és borfajokból 
és sima valamint gyökeres hazai vesszőt. (Telefon sz. 
inteiurban 74.)

Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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