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A kisebbség terrorizmusa.
Irta : Búza Béla.

Hosszú vajúdás után megszüle 
telt végre a Lu ká cs László  prog- 
rammja. —  A  hegyek egeret 
szültek, nevetséges kis egeret, 
amely hiába akarja m agát orosz
lánná felfújni, csak úgy fog já rn i, 
mint a m esebeli béka, am elyik 
ökör akart lenni.

H ónapok óta hirdetik az ő elő
vételét. A  helyzetet Lu ká cs fogja 
m egoldani,.! modern gondolkodású 
nagy állam térfiu, aki tele van uj 
eszmékkel, nagy concepciókkal. 
Vártuk az ő eljövetelét, vártuk 
az ő nagy alkotásait, vártuk az ő 
zseniális reform ját, amelyekkel 
majd m egalapozza az uj M agyar 
országot.

T e rv e it eddig  nem ismertük. 
Am it e tekintetben első Ízben e l
árult, sietett arra fátyolt boritani, 
hogy titokzatosságát még tovább 
megőrizze.

Vasárnap este azután m egnyi
latkozott. A  nagy allamférfiu, aki 
korszakalkotó idők vezér) szere
pére vállalkozott, aki tetszelgett 
abban a modern és liberális m eg
világításban, am elyben őt már 
régóta és ism ételten a nemzet 
elé állították, aki egy uj korszak 
m egalkotóját engedte magában 
sejtetni, —  ott á llott vásárnap 
este a munkapárt lakom áján teljes 
siralm as meztelenségében. A kitő l 
eszméket, reformokat várt a nem 
zet, az ökölbe szuritja  felemelt 
kezét, ezzel je lképezvén az ő h i
vatását, az ő program m ját, az ő 
«uj> zseniális tervezetét a helyzet 
radikális g yógyítására. H iszen ezt 
a szerepet, ezt a program m ot egy 
jó l m egtermett falusi bakter is 
sikerrel betöltheti.

A k itő l „uj dalt, szebb, tisztább 
éneket“ vártunk, az az ember a 
régi nótát fújja. A  régi, elavult 
nótákat a többség jo g a iró l, a k i
sebbség terrorizm usáról, a p arla
menti forradalom ról.

K ip iru lt arccal, nevetés nélkül \ 
hivatkoznak arra, hogy az ő több-1 
ségök a nemzet többsége. Még 
egym ás között sem nevetnek ezen.

V ala m iko r régen, m ikor a ró 
mai nép még gyerm ekkorát élte, 
nagy tekintélyük volt az augurok- 
nak. D e  H oratius m ár csudálko-

zott azon, hogy egym ásra nem 
vettek, ha két augur találkozott 
az utcán.

Csodálkozom  én is, hogy a 
többség emberei egym ásra nem 
nevetnek, m ikor hivalkodóan azt 
m ondják, hogy ők a nemzet köz
véleményét képviselik.

Hiszen mi láttuk a harcot. S ze 
meink előtt io lyt le a küzdelem, 
még épek a halló, látó szerveink, 
am elyek felfogták az erőszaknak, 
az erkölcstelenségnek, a g yalá za - 
zatosságnak azt a rettenetes hal
mazát, am elyből az ő hatalmuk 
sarjadt ki. H át ezt mind el lehet 
felejteni, ezeket az emlékeket mind 
félre lehet te n n i? Fakadhat e jo g  
az erkölcstelenségből, védheti 
e valaki jo g g a l azt a vagyonát, 
amelyet rablással szerzett ?

A  munkapárt nem hivatkozha- 
tik  az ő többségi jo g a ira , mert 
ez a többség bűnben fogantatott.

A  munkapártnak lételeme, 
szülőanyja a m ai választási rend
szer. Érthető tehát az ő kétség- 
beesett védekezésük azzal a ki
sebbséggel szemben, m ely ezt a 
választási rendszert, az erkölcste 
lenségnek ezt a melegágyát örök 
időkre el akarja törölni a föld 
színéről.

T ilta ko zik  az uj vezér a kisebb
ség terrorizmusa ellen. Mi hát 
ez a terrorizmus ?  E z  az eszmék 
terrorizmusa. E z  az igazságunk, 
az emberi jogoknak, a korszellem
nek hatalmas ereje, amely bátran 
veszi fel a küzdelmet akkor is, 
ha bárm ily nagy az a többség 
amely útjában áll. Felem elt ököl 
lel nem lehet terrorizálni, de 
eszmékkel szabad, eszmékkel szép 
és dicsőséges dolog a lelkek 
terrorizálása.

Az eszme souverein. Annak 
csak alattvalói vannak, de urat 
maga lelett nem ismernek, kény- 
úri módon terjeszkedik, foglal, 
hódit, terrorizál. Lehet, hogy el
bukik, de csak akkor, ha önnün- 
magában van a h ibája, A  nyers 
erőszak, bárm ily hatalmas, bárm ily 
nagy, bárm ily többségben van 
vele szemben, le nem törheti, út
jában meg nem állíthatja.________

Ez a kisebbség e lle n állá sá n a k, 
ez a kisebbség terrorizmusának 
a lélektana. E s  aki ezt máskép 
hiszi, a k i a kisebbség harcát, mely 
elvekért, eszmék körül folyik, erő 
szakkal letörhetőnek véli, azt ha
talmasan fogják m egcálolni a be
következendő idők diadalm as 
napjai.

Lehet, hogy még nem fogyott 
ki a sor. Lehet, hogy m ég L u 
kács után is jö nnek „nagy con- 
cepcióju állam férfiak". Lehet, 
hogy jönnek még utánna is em
berek, akik, mint hajdan Metter
nich, igyekeznek feltartóztatni a 
régi rendszert az ő végső ú tjá 
ban, mely a sirhoz vezet. Lehet, 
de a m illiók szavát többé elné
m ítani nem fogják.

Küzdeni fogunk, terrorizálni 
fogunk igazaink érdekében. 
T e rro rizáln i a betű erejével, a 
szónak a füzével, eszméinknek, 
elveinknek lelkeket lenyűgöző, 
lelkeket meghódító nagy hatal
mával.

kizifiizfaíiímt.
A p o lg á rm es te r  évi je le n 
tő se  az a d m in isz trác ió  i 9I1 
évi m űködésérő l.

Farkas Andor polgármester a vá
ros 1911. évi közigazgatási állapotá
ról szóló jelentését most kii'dte szét 
a képviselőtestület tagjainak és ruiud- 
azokuak, akik a város ügyei iránt 
érdeklődnek. A jelentés — amint azt 
már előre is jeleztük, — hatalmas 
munka, amelynek egy beállítása rend
kívül nagy fáradságot igényelt.

A polgármester ambíciójára, fárad
ságot nem ismerő munkabírására vall, 
hogy ez a jelentés ebbui a terjede
lemben és ily részletességgel meg
jelenhetett. Hű képet találhat ebben 
mindenki a város adminisztrációjáról 

| es arról a  fejlődési folyamatról, 
j amelynek alapjait az elmúlt évben 
rakta le a képviselőtestület.

| Természetesen ez a mű sora min- 
deliben tökéletes és vannak benne 

I apróbb hibá^, amelyek a jövőben 
feltétlenül elkerülendők. Ezekre 
azonban csak később térünk rá. Most 
csupán a  jelentés befejező részét 
közöljük, a melyben a polgármester 
nagy vonásokban kitér az adminisz
tráció jelenlegi hibáira és azok sza
nálását ígéri.

A jelentésnek ez a része a követ
kező ;

Az előadottakban kívántam beszá
molni a város 1911 évi közigazgatási 
állapotáról, pénzügyi helyzetéről s a 
közéleti fontosabb eseményekről. 
Igyekeztem évi jeletéseraet a legtöbb 
szabályrendeletben megszabott idő
ben és úgy összeállítani, hogy fel
találhatok legyenek ben.ie miudazou 
aditolr, melyeknek ismeretére szük
ségük van azoknak, a kik a város 
ügyeivel foglalkozni szeretnek vagy 
foglalkozni szándékoznak és a kik
nek ezekkel az ügyekkel való fog
lalkozás hivatásuk.

Dacára annnak, hogy évi jelenté
semet személyes utánjárás alapján én 
magam szerkesztettem meg s arra 
törekedtem, hogy minden irányban 
tájékoztató, minden lényeges adatot 
felölelő munkát bocsássák az érdek
lődők rendelkezésére, nem állíthatom, 
hogy évi jelentésem teljes egcszet 
képez, mert a háztartás 1911 év végi 
állapotát s az előadók évi tevékeny
ségét feltüntető részletes adatokat 
felvenui egyrészt módomban nem 
állt, másrészt az előadói karban elő
állott zavaiok miatt, az utóbb jelzett 
adatokat hűen feltüntetni nem is si
kerülhetett volna.

Hogy az 1911 évi zárszámadás a 
törvényben megszabott idő alatt el 
nem készült s ennek következtében 
a háztartás állapotának adatait nem 
ismertethetem, annak oka főként ab
ban keresendő, hogy az 1911 évben 
3 évi hátralék dolgoztatott fel a 
számvevői hivatalban ; elkészültek t. 
i. az 1908, 1909 és 1910 évi zárszám
adások s ugyanezen évbeu készült 
el úgy az 1910 évi, raiut az 1911 
évi költségvetés. Ezen munkálatok 
felülbirálata és letárgyalása legna
gyobb részben az 1912 év elejére 
esett, tehát arra az időre, amelyben 
az 1911 évi zárszámadást kellett 
volna elkészíteni. Egyébként remél
hető, hogy ebben az évbeu a szám
vevőségnél is helyre áll a türvéuyes 
rend.

Az előadói karban az okozta az 
ügymenet hátráltatását eredményező 
zavart, hogy az előadók egy része 
több hónapon keresztül betegeskedett 
s megfelelő jártassággal és munka
képességgel bíró segédszemélyzet 
hiányában egyes tanácstagok meg
terhelésével s újabb és újabb ügy
körbeosztással kollett az admiuisz- 
tráció bajait orvosolni. A számada
tok egyébként az egyes előadók te
vékenységére nézve tájékoztatást 
nem nyújthatnak, ezt a tájékozódást 
csak magának az ügykörnek isme
rete eredményezheti, a mire a köz- 
igazgatás menetéi ellenőrző bizott
ságnak akcióba lépése vezethetne.

A város legfontosabb érdekei közé 
tartozik azonban, hogy az előadói 
kar felfrisittessék, hogy a tanács 
teljes munkaképessége valabára hely- 
reá littassék.

Ehelyütt szükségesnek tartom kije
lenteni, hogy az ügyes előadók ügy-

»v **

Hungár* I Sátoraljaújhely, Széchényi tér 6 szám. 
l a  1 (a róm. kath templom mellett).

Vegytisztító és gőzmosó
tisztításra elfogad mindennemű báli és alkalmi ruhákat, bútorszöveteket. 
Gallér és kézelők kristály fehérre tisztittatnak. = = = = =

/
N lC C '

T 3 T
Vasalások 1 órán  belül.

Lapunk mai azáma 4 - oldal



36. (3) F E L S Ő  M A G  Y A R O R S Z A G I  H Í R L A P Szombat május 8.

körének a jelenleg érvényes szabály- 
rendelet szerinti megállapítása telje
sen célszerűtlen és helytelen s a köz- 
igazgatás menetére hátráltató befo
lyással van. A szervezkedési szabály 
rendelet átdolgozására kiküdött ad 
hoc bizottság e tekintetben teljesen 
megfelelő javaslattal jön a képvise
lőtestület elé.

Nem volt kifogástalan az ügyme
net a mérnöki osztályban. A folyó 
ügyek kellő időben való elintézését 
hátráltatta az általános csatornázás 
tervezési munkálata. Elvitázhatatlan 
különben, hogy a jelenlegi szervezet 
mellett az ezen osztály ügyköréhez 
tartozó ügyek intézése mintaszerű 
és kifogástalan nem is lehet. A tár
gyalás alatt levő szerv, szabályren
delet keretében gondoskodás fog 
történni arról, hogy a városi üzemek 
osztálya szerveztessék s ezzel egy
részt az igények kielégítése fog el
éretni, másrészt közelebb jut a vá
ros a helyes gazdálkodáshoz.

A* adminisztráció bajainak orvos 
lábára irányuló, a város kulturális és 
gazdasági fejlődését célzó törekvé
seimről és terveimről legközelebb 
közreadandó várospolitikai program- 
3 ómban fogok szólni.

A városházáról.
Â á̂̂ őhid ĴJgye^

A  vágóhíd újjáépítésének ügye 
foglalkoztatja most a város vezető
ségét. A mai taithatatlan állapoto
kat, melyek a vágóhidat közegész
ségügyi éz egyéb szempontokból 
használhatatlanná teszik, meg kell 
sürgősen szüntetni. Ezt kívánja a 
város érdeke is, de kívánják és sür
getik a felettes hatóságok is. Holnap 
Kiéger Sándor belügyminiszteri ki
küldött érkezik váro&unkba a vágó
híd megvizsgálására és annak meg 
állapítására, hogy szükséges-é uj 
vágóhíd építése, vagy lehet-é a 
mostani vágóhidat úgy átalakítani, 
hogy az minden követelménynek 
megfelelhessen. — Rövidesen eldől 
hát, hogy uj vágó .idat kell é építe
nünk, vagy csak a mostanit kell-é 
átalakítanunk, Szóval megtudhatjuk, 
hogy hány perceuttel emelkedik 
majd a közeljövőben a pótadó.

^MMesj^^^őzfürdővel
Az is eldől rövidesen, hogy mi 

lesz a városi gőzfürdővel? A képvi
selőtestület ugyanis — amint azt 
annak idején megírtuk — megbízta 
a polgármestert, hogy kérjen szakér
tői véleményt Dvorák Ede buda
pesti műépítésztől a gőzfürdő hova- 
helyezése és jövedelmezővé tétele 
dolgában. Dvorák valósziuüleg még 
e héten városunkba érkezik — és 
megvizsgálja majd úgy a jelenlegi 
fürdőt, mint azokat a helyeket, 
ahová az uj fürdő felállítását tér- 
tervezik — hogy véleményt mond
hasson az elébe terjesztett kérdé
sekre.

Itt említjük meg polgármesterünk 
nek legújabb tervét, amely szerint 
a gőzfürdő építését az uj városhá
záéval szeretné egybekötni oly for
mán, hogy a városháza céljaira fel
használandó telektömbbe valamiké 
pen beilesszék a gőzfürdő épületét 
is. Ez a terv nagyon ésszerű, mert 
esetleg alkalmas lehet arra is, hogy 
az uj városház építésének lehetősé
gét elősegítse és az épületet jöve
delmezőbbé tegye. Végleges választ 
ennek a célszerűségéről azonban 
ugyancsak Dvorák Ede van hivatva 
megadri.

Négy bűnügy.
*

Az erdőhorvá ti! lázo n g ás  u tó já ték a .
— Geöcze István az  esk ildszék  
e lő tt  — G yilkosság  Tolcsván. —
F.gy n ag y k eresk ed ő  le ta r tó z ta tá sa

Az e rd ő h o rv á tii  lázongás 
u tó já ték a .

Még élénk emlékezetében élhet 
lapunk olvasóinak az n lázongás, 
amellyel az erdőhorváti katholikus. 
hívők meg akarták akadályozni Ma- 
yer Géza plébános beiktatását és ki 
akarták kényszeríteni a kassai püs
pöktől, hogy Molnár István volt plé
bánost hagyják meg a községben. 
A lázongást akkoriban karhatalom 
segítségével elcsendesitették, da az 
erővel nyugalomra kényszeritett hí
vők nem nyugodtak mag teljesen, 
hanem más utat kerestek, hogy uj 
lelkészüket eltávolithassak a község
ből. Küldöttség* t menesztettek a püs
pökhöz és ez egy átnyújtott memo
randumban súlyos cselekményekkel 
vádolta meg Meyer Gézát. A püs
pök a memorandum alapján vizsgá
latot rendelt el, de mert a vádak 
egyike sem nyert beigazolást, uta
sította a megvédő t lelkészt, hogy 
rágalmazói eilen büntető feljelentést 
tegyen.

k  lelkész feljelentése alapján a to
kaji kir. járásbíróság a memorandum 
aláírói'. — összesen 7-et — súlyosan 
megbüntette és ugyancsak bűnösnek 
mondotta ki őket — bár a büntetési 
tételeket enyhítette — az újhelyi 
kir. törvényszék is. Most azonban az 
eiitéltek semraiségi panasza folytán 
a kassai kir. ítélőtábla megsemmisí
tette az Ítéleteket és uj eljárást ren
delt el. — Kezdődhetik hát elölről 
a kínos ügy.

Geöcze az  esk ü d tszék  e lő tt.

Gyöngyössy Lajosné gyilkosa.- Ge
be zc István f. hó 24 és 25-én kerül 
az esküdtbiróság elé, hogy számot 
adjon rettenetes bűnéről. A tárgya
lást — mely iránt országszerte nagy 
érdeklődés nyilvánul — Wielland 
Lajos kir. Ítélőtáblái bíró fogja ve
zetni. A vádhatóságot Eiserth István 
főügyészi helyettes fogja képviselni 
és a védelmet dr. Éried Lajos látja 
majd el. A tárgyalás iránt már jó 
előre megnyilvánult érdeklődés foly
tán a törvényszék elnöke ez alka
lommal kivételes rendszabályokat ki
van életbe léptetetni és belépőjegye
ket bocsát ki, hogy a hallgatóság 
számát a terem befogadó képességé
hez arányitva korlátozhassa.

G yilkosság  Tolcsván

Jantek Mihály és Ser Károly ko
csisok együtt szolgáltak Tolcsván. 
Régen ellenséges viszonyban állottak 
egymással, de sohasem került kotno- 
lyabb összetűzésre sor. Vasárnap 
végre összekerültek ital mellett és 
szabad folyást engedtek indulataik
nak. Mikor már jól felöntötték a ga
ratra, összeszólalkoztak és Jantek 
nekitámadt Sernek. Ezt látva, Bod
nár József, Brezereszkv István és Hor
nyok Ferencz segítségére siettek Ser
nek és kálókkal addig ütötték Jan- 
teket, raig az kiszenvedett. Hétfőn 
boncolták fel Jantek Mihály holt
testét dr. Kasztriner Árpád újhelyi 
és dr. Róth Vilmos tokaji orvosok 
Eiserth István kir. főügyészi helyet
tes és Nemes Andor tokaji vizsgáló
bíró jelenlétében, amikor is megál
lapították, hogy halált koponya-a'api 
törés okozta. A gyilkosokat az újhe
lyi ügyészség fogházába szállították 

Egy n ag y k eresk ed ő  le ta rtó z ta tá sa

Honig Emánuelnek Szerencsen 
saját háza és a legnagyobb, 
rőföskereskedése volt. Nemrégen fi
zetéseit beszüntette és kitűnt, hogy 
vagy 50.000 korona adósága van, de 
senkinek fizetni nem akart. Dr. 
Székely Albert ügyvéd, a bécsi Cre- 
ditoreimrein ügyésze a hitelvéd
egylet tagjai nevében fenyitő felje
lentést tett ellene csalás büntette 
miatt. Es mert a nyomozás meg

állapította, hogy Kőnig Eraánuel 
Misko'con, Debrecenben árukat el
zálogosított és áruraktárát olcsó 
áron elfecsérelte s igy csalárd módon 
megkárosította a hitelezőket és mégis 
letette a vagyontalansági esküt, 
tegnap a sz* rencsi járás szolgabiró- 
sága utján a helybeli kir. törvény
szék vizsgálóbírója letartóztatta és 
a kir. törvényszék fogházába ki
sértette.

A személyi harc.
V álasz a „ S á to ra lja ú j
hely” tá m a d á sá ra .

A „Sátoraljaújhely" legutóbbi szá
mában 2 hasábot szentel nekünk és 
abban alaposan megleckéztet minket. 
Ránk süti, hogy személyi politikát 
Űzünk, mert csak Meczner Gyulát 
és Székely Eleket támadjuk mindig, 
ellenben a pénzügyigazgatót nem 
bántjuk.

Alkalmul erre a támadásra leg
utóbbi számunk két cikke szolgált, 
melyekben Meczner József hadruen- 
tességi dija ügyében történtek felett 
mondtunk bírálatot és Székely Elek 
adóeltitkolását hoztuk napvilágra.

Ezekben a közleményekben sze
rette volna igen tisztelt laptársunk 
a pénzügy igazgató személyét is meg 
támadva látni és mert ezt nem tet
tük, azért vádol meg minket szemé
lyi hajszával.

Hát illő tisztelettel kérdjük: ha 
Eizenmann Oszkár pénzügyigazgatót 
is megtámadtuk volna, nem lett 
vo!na-é személy es éle a cikkünknek ? 
Ilit csak úgy szabad valakinek a 
törvénytelen, vagy inkorrekt eljárá
sát birá:ni, ha másokat isÉbelerántunk 
érderoetlenUl a támadásba ?

Vagy épen csak Eisenmann Osz
kárt kell támadni, hogy a „Sátoral
jaújhely" szemében ne lácsék szemé 
ly es élűnek a támadás ?

Ejnye, ejnye igen tisztelt laptár
sunk ! Mintha nem is annyira az 
egyes személyek védelme késztette 
önöket a támadásra. A mi szerény 
véleményünk szerint egész más okok 
játszottak közre, amelyek önöket az 
ellenünk való támadásra inspirálták.

A „Közigazgatás Zemplénben" 
című cikkükben a következőket 
irja felelős szerkesztőjük : Illésházy 
Endre ur :

„Ebben a válságos időkben tá
madtak rám s akartak anyagi'ag 
üssz morzsolni.

A pénzügy igazgatónak, hogy az 
ellenem vezetendő végrehajtásra 
a legális 'eszközei meglegyenek, 
egy hatósági igazolványra volt 
szüksége arról, hogy nekem a sző
lőim nyújtotta jövedelmeimen ki 
vül más száruottévő jövedelem for
rásaim is vannak.

Az ezen igazolváuy kiadására 
egyedül illetékes hatóság, Sáto 
raljaujhely város tanácsa, ezt nem 
csak hogy nem igazolta, de hite
les könyveim megvizsgálása után 
azt jelentette a pénzügy igazgató
nak, hogy a lapomra egyenesen 
rá fizetek, a könyvnyomdámra 
eddig (ez 1911 elején történt) szin
tén ráfizettem.

Ezt igazolván az illetékes ha
tóság, egy illetéktelen hatóság, 
a szerencsi járás főszolgabirája, 
Gortvay Aladár úr, írásban adta 
ki a végrehajtás megindítására 
szükséges igazolványt.

Eisemraan Oszkár pénzügyigaz 
gató ez alapon elrendelte ellenem 
az agárkölcsön hátralékok behaj
tása végett a végi óhajtást; a zom 
bori elöljáróság feleségem két 
<1909. és 1910.) évi hátralékának 
behajtása végett lefoglalta a zora

bori pincében lévő borok egyré* 
szét, a mádi elöljáróság pedig M*. 
dón 1911 raárc. 30-án az engem 
illetve mádi szőlőmet terhelő ag- 
rárkölcsönt illetőleg nemleges *a- 
loglási jegyzőkönyvet vett föl j 
az inga'lan elárvereztetése iránt 
tett a pénzügyigazgatóságnak elő.
terjesztést."
Ez volna talán az oka annak, hogy 

a pénzügyigazgató megtámadását kü- 
vételik tőlünk.

Nohát mi ilyesmire nem vagyunk 
kaphatók. Sem a Székely Elek adó
eltitkolása, sem a Meozner József 
hadmentességi dija ügyébon nem kö
vetett el semmiféle mulasztást a 
pénzügyigazgató és igy semmi okunk 
nem lehetett az ellene való táma
dásra. Ila elkövet valami szabályta
lanságot a pénzügyigazgató, mi sem
miesetre sem fogjuk azt elhallgatni, 
ha a „Sátoraljaújhely" nem is fi
gyelmezteti rá.

És végül fogadjon el t. laptárunk 
tőlünk is egy-két figyelmeztető szót 
• s ez az, hogy mindig csak az tá
madjon, aki hasonló hibába sohasem 
esett. Már pedig, hogy kettőnk kő- 
zül ki folytat személyi hajszát, azt 
eléggé világosan bizonyítja a „Köz- 
igazgatás Zemplénben" c. cikk.

Vármegyei tisztviselők
drágasági pótléka.

Tudvalevő dolog, hogy a várme
gyei tisztviselők anyagi helyzetén 
eddig stnki sem segített s dacára 
annak, hogy az állami tisztviselők 
fizetése már évek óta rendeztetett, 
a vármegyei tisztviselők fizetése csak 
a régi maradt s meg kellett elé
gedni a tisztviselői karnak a puszta 
ígéretekkel, melyek nem teljesítet
tek.

Még a koalíciós kormány határo
zott ígéretet tett, hogy a vármegyei 
tisztviselők státusrendezésót az 1904 
évi \ .  t. c. értelmében keresztülvi
szi s a törvényben előirt jogokban 
a vármegyei tisztviselőket az Allaiui 
tisztviselőkkel egyenlő mértékben 
r ‘szesiti.

Ezen hitegetés a mai napig ered
ménytelen maradt s most is úgy áll 
a vármegei tisztviselők anyagi hely
zete, — hogy ösmervo a bonyodal
mas politikai helyzetet — annak ja
vulására ez idő szerint még kilátás 
sincs.

Ehhez járul különösen a utóbbi 
évtized alatt beállott folyton foko
zódó drágaság s bátran lehet állítani, 
hogy az utolsó évtizedben az élelmi
szerek s egyéb napi szükségletek 
háromszoros értékre emelkedtek.

Dicséretre méltó lesz tehát, ha a 
vármegye törvényhatósági , bizott
sága belátva tisztviselőinek mostoha 
sorsát és helyzetét, a többi várme
gyék példáján felbuzdulva, sietni 
fog tisztviselőinek helyzetén segi* 
teni. Mint halljuk az árvaszéki ül
nökök és aljegyzők kezdeményezése 
következtében az egész vármegye 
tisztikara, kezelő és segéd valamint 
szotgaszoraólyzete ^f. évi május hé 
42-én a vármegyeháza nagytermében 
tartandó értekezletre gyűl össze, 
hogy bajait és sérelmeit megbeszélje.

A tisztikar mozgalmához sikert
kívánunk.
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S ik k a s z to tt
a kerületi m unkás- 
biztosító pénztár

végrehajtója.
K erületi m unkásbiztósitó pénz

tárban sikkasztásnak jö le k  a nyo 
m ára. károlyi M iklós a pénztár 
végrehajtója követte el a sikkasz
tást, akinek szabálytalanságaival 
már foglalkoztunk e lap hasáb
jain.

Em lékeznek még olvasóink a 
f/eistner F rig y e s -fé le  közigazga 
tási árverésre, am ikor az összes 
hitelezó'k tudtán k iv iil potom áron 
elárverezték Pleistner b iró ilag  már 
le rog l*lt összes ingóságait. Ezt a 
hírhedté vált [árverést K á ro ly i in 
tézte és az ő tudatlansága — 
vagy lehet, hogy rosszakarata — 
lolytán károsodott nagyon sok 
hitelező.

E z  a je le s  úr most sikkasztott. 
M unkaadóknak —  akik  keserve
sen tudják csak előterem teni a 
horrib ilis m unkásbiztositási já ru 
lékokat —  a tilléreit kezelte el 
K áro ly i. A  neki végrehajtás céljá
ból kiadott követelésekre részlet- 
fizetéseket logadott el és azok 
egyrészét nem fizette be a pénz 
tárba, hanem saját cé lja ira  fordi. 
tóttá.

Véletlen  lo lytán derült ki csak 
a sikkasztás. K á ro ly i ott felej 
tette a pénztárban az erszényét 
és am ikor Zom bory József szám
tiszt megnézte annak tartalmát, 
hogy az erszény tulajdonosának 
a kilétére vonatkozó valam elyes 
nyomot találjon, egy csomó, a 
felektől kapott ellennyugtát talált 
abban.

Miután K á ro ly i csak röviddel 
azelőtt számolt le Adóm A ntal 
pénztárnokkal és akko r be kellett 
szolgáltatnia a nála levő va la 
mennyi ellenyugtát, gyanút keltett, 
hogy hogyan kerülnek az ellen- 
nyugták K á ro ly i erszényébe. Utána 
néztek a dolognak és akkor kide
rült, hogy a K á ro ly in á l levő el
lennyugták egyike sincs elszá
molva, a felkezelt pénzek sehol 
sincsenek bekünyvelve.

K á ro ly i előbb tagadni próbálta 
a sikkasztás tényét, de később 
beismert mindent és nagyszámú 
családjára való hivatkozással pró 
bálta m entegetni magát és igye
kezett könyörületet nyerni. Bach 
Géza igazgató azonban nyom 
bán jelentést tett a központ
nak és addig is, am ig valam elyes 
intézkedés történhetik ez ügyben, 
Lányi Imre alelnök eltávolította 
K á ro ly it a pénztárból.

K á ro ly it  a könnyelm ű élet vitte 
a bűnbe. Á llandóan kávéházban 
tartózkodott és boldog volt, ha 
m unkaidejéből valam it is elcsen
hetett, hogy ezalatt a kávéház 
bán lehessen. Mondogatták is so
kan —  azok, akik figyelem m el 
kisérték K á ro ly it  —  hogy nem 
lehet jó  vége annak, ha egy nagy 
családu, kis fizetésű ember á llan
dóan a kávéházban tölti az idejét.

A jó slat Íme bebizonyults most 
már csak az a kérdés, hogy ki 
fogja m egtériteni a pénztár ká
rát. Valószínűleg a szegény ta

gok, mert hisz a többi tisztvise
lőket ez ügyben semmi mulasz
tás sem terheli, Károlyinak pedig 
egy fillérre sincs.

Legújabb.
A  rendőrséghez ma délután 

érkezett távirati értesítés szerint 
Smi/iá/ Jánost, a kéjgyilkost, aki 
Aetna Sárit is m egölte, ma N y í
regyházán elfogták. A  vad bestia 
Szalu  János N yíregyházai hordár 
5 éves leánygyerm ekén vett erő
szakot. A  gyerm eket eszméletlen 
állapotban kórházba szállították.

h í r e k .

Kft kitüntetés.

A magyar Tudományos Aka
démia ez évi jutalmazottjai kö
zött ott talá-juk a már több Ízben 
jutalmat nyert jeí#s költőnket: 
Palágyi Lajost, ki ez alkalom
mal „Anyaföld" ciiuü 28 ének
ből álló verses essay-jóvel el
nyerte a 100 aranyas Nádtisdy-ju
talmat. Abirálók igen hízelgőén 
nyilatkoznak.raüvéről ósa hosszas 
bírálatot e szavakkal fejezték 
be : Miud.ut összefoglalva; o mü 
szerzője őstörténelmünk oly 
részleteihez fordul, a mely ed
dig nem volt feldolgozva irodal
munkban és igy mintegy uj tár
gyat talált; azt költői mintakép 
követelése nélkül önálló erővel 
alakította és a kidolgozásban is 
művészi és különleges. — Jóleső 
örömmel regisztráljuk ez irodal
mi eseményt, mert Palágyi még 
Sárospatakon való tartózkodása 
alatt, hol mint tanítóképző ta
nár működött, több jeles dolgo
zatával felkereste Japunkut; igy 
hát szívesen emlékszünk vissza 
jeles költőre és kiváló, tanítvá
nyaitól rajongásig szeretett és 
becsült tanárra. Mint tanár első 
vö t, ki szakítva £a szokásos, ri
deg és sokszor a tanítójelöltet 
m galázó fegyelmezési rend 
szerrel, a jelölteket csoporton
ként asztalához meghívta ma
gához emelte, megismertette 
velük emberi mivoltukat. E mo
doráért bálványozzák most is 
tanítványai, a budai uőképző- 
ben, hol a kitűnő költő ta
nár működik. Jcieultgi tanítvá
nyai a kitüntetés alkalmából 
nagy és lelkes óvációban részj- 
situiték, virágcsokrokkal halmoz 
ták el szeretett mesterüket.

Őrömmel vettünk tudomást 
egy másik kitüntetésről is, mely 
Horzrft/i Ciril egyef. tanárt, jeles 
tudóst és türtönészt ért ki szin
tén ismerősünk Sárospatakon 
való működése idejéből, a Utaz 
M. T. A. rendes tagjául megvá
lasztott

$z J.

— Halálozás. Dr. L i g e t i  Albert 
kassai orvos, a homonnui közkorház 
volt igazgató főorvosa f. hó 0-án hirte
len elhunyt. A halál híre megye- 
szerte általános részvétet keltett, mert 
mindenütt ösmerték a mindig ked
ves, kötelességtudó orvost. Az el
hunytban dr. Ligeti József tb. vár 
megyei főorvos testvéröcscsét gyá
szolja.

— Himlőoltás. A polgármester ér
tesíti a város közönségét hogy I)r, 
Stern Ármin városi alorvos a himlő 
oltást f. évi junius 2 tői kezdődőleg 
hetenkint vasárnap és szerdán dé u- 
táu 2—5 óráig a rendőrkapitány i 
hivatalban, az újra oltást május hó 
15 tői 31-ig a helybe'i iskolákban 
fogja foganatosítani.

— A szinnai zendüléshez. A szinnai 
zendülés okairól és befejezéséről most 
egyik homonnai laptar.-unk a követ
kező újabb részleteket közli: A ki
építendő vágány lerakása csakis a 
szántóföldeknek a közlekedési ut vé 
góvel érintkező szélére terveztetett 
és ezen elfoglalandó földterületért a 
grófi uradalom kétszer annyi első 
osztályú szántóföldet kínált fel kár
pótlás fejében. L hóczky Endre ka
nonok, mint helyi lelkész felismerte 
a csere előnyeit és sietett a püspöki 
jóváhagyást kieszközölni, azalatt há
rom Amerikából hazatért ember iz
gatott. a gazdák közt oly sikeresen, 
hogy kimondták a vágányépítés meg
akadályozását, az Összetartás és egye
temleges eljárás megszilárdítására 
szerződést kötöttek és azt százötve
nen írták alá. Fischer Lajos báró, 
járási főszolgabíró elválla’ta akkor 
a személyes kösvetitést és minden 
népszerüs ge dacára, fáradozása hi
ábavaló volt. Lehóczky Endre plé
bános — ki több mint 30 évi ottani 
működésével a uép valóságos aty
jának bizonyult, mivel egész teve 
kenységét és tudását önzetlenül csu
pán a közérdeknek szentelte — az 
ellenszegülés veszedelmes örvényébe 
sodort tudatlan híveit mogkarta men
teni, de vele szemben is nemcsak 
hogy megmaradtak merev álláspont
juknál, hanem az ősz, általánosan 
tiszteli urat, meg merték gyanúsítani 
és botrányosan hátat fordítottak 
neki. Eákor történt az utolsó kísér
let. Dókus Gyula alispán személye
sen szállt ki a helyszínén, és miután 
az ő közbenjárása sem vezetett si 
ktrre, sőt ellenkező hatással birt, 
mert a sok kérés és eny he bánás 
módból még több bátorságot merí
tettek, mely már komoly veszélyt 
rejtegetett magúban, a lappangó lá
zadás kitörésének idejében való el
fojtásához a már ott összpontosított 
43 csendőrön kívül még két század 
katonát küldött Szinnura, melyek 
legnagyobbrésze a szájasabbakuái 
lettek elszállásolva s azzal kezdetét 
vette az ostromai.apót. E einte nem 
tuiajdonitottak neki nagy fontossá
god, lassan azonbau észhez tértek, 
mert a helyzet elviselhetetlenné vált 
és csütörtökön már kü düttségileg 
keresték fel a főszolgabírót és a meg 
bántott plébáuooukat, kiktől bocsá
natot kértek és megadást ig rtek. 
Miután mindent beösmertek es meg 
nevezték a felbujtókat, a katonák 
pénteken délután visszamentek Kas
sára. Ezzel az ügy egyelőre lekerül 
a napirendről, míg a felgyülemlett 
horribilis költségek egyetem'eges 
megtérítése következik.

— Utazó zsebtolvajok. Szafer Mór 
iembergi iuhakercskcdő f. hó 7-én 
budjpeslre utazott bevásárolni, ut 
közben összeisinerkedett két fiatal
emberrel, akik borral kiná.ták meg. 
A borban azonban — mint utóbb 
kiderült — altatószer volt és Szafer 
el is aludt tőle. Mikor Csapon az 
ellenőr felébresztette, akkor vette 
észre, hogy nadrágja zsebéből ki
lopták 300 korona készpénzét, vas
úti jegyét és egy nagyobb összeg
ről kiállított váltóját. A furfangos 
tolvajokat körözik.

— Meghalt útközben. Freibergcr Iz
rael mezőlaborczi kereskedő Ujhelybe 
igyekezett, hogy itt operációnak 
vesse magát ala. Mielőtt azonban 
Ujhelybe ért, bólesuvarodás követ
keztében meghalt a vonaton. Holt
testét a temető haloltasházába szál
lították.

— Zsebtolvajlás. Az utolsó heti
vásár alkalmával zsebtolvajok mű
ködtek városunkban és több házi
asszonynak könnyítettek a zsebén. 
A rendőrség erélyesen nyomoz 
a zsebtolvajok után, de eddig még 
eredménytelenül.

— Késelés. Véres verekedés szin
tere volt vasárnap a Hákéozi-utcza. 
K o s z t y u János földmives’egy le
ány miatt ősze veszett Du b l i n  s s k y  
István kocsissal, mire Dubliuszky 
késsel keresztül szúrta Kosztyu kar
ját. Dublinszkyt letartóztatták, Kosz- 
tyut a kórházba szállították.

— Agyonyázolt gyermek. Ja c h iin
János udvai lakos 5 éves Anna gyer
meke a lakása e'őtt elterülő közle
kedési ut közepén játszadozott és 
nem vette észre, hogy egy kövekkel 
■negrakotts zekór közeledik. Minthogy 
a jármüvet vezető kocsis is köteles 
figyelmét elhanyagolta, a súlyos ter
het szállító fogat keresztül ment 
rajta és koponyáját annyira behor- 
pasztotta, hogy meghalt.

— Utonállas. Hoczko Vaszily tele- 
póczi lakos gyalog indult Sziunára, 
útközben Csukháza és Méhesfalva 
Közt megállittotla két ember, kiknek 
egyike revolvert szegzott mellének 
azon fenyegetéssel, hogyha megmoc
can lelövi, a másik idegen pedig 
átkutatta zsebeit s elvette 5 kor. 40 
fillért tevő készpénzét. Feljelentésére 
megindult a nyomozat melynek fo
lyamán kitűnt, hogy az egyik úton
álló Bundsó Mihály még ugyanazon 
napon Amerikába szökött, társa pe
dig a vidékiéi ismeretlen helyie tá
vozott.

— Gondatlanság áldozata A gon
datlanságnak szomoritó esete türtéut 
Fetrik községben. Egy ottani gazda 
4 éves kis fia a kertben játszott, egy 
uá'anál kisebb gyermekkel. A fiúcska 
anyja a mezőn dolgozott. Otthon 
senki sem volt. Egyszerre csak a 
szomszédok valami sikoltozásra lesz
nek figyelmesek ; kiki odarohan s 
tátják a fiúcskát futva közeledni 
égő ruhájává . Mire segítségére siet
lek, a fiú megégett. Hogy miként 
tortéut az eset nem tudni. Valósai- 
uüieg gy ufával játszott a fiú s va* 
lamiképen a tuhaja gyűlt meg. A 
fiú meghalt sebeiben.

— Dr. Behyna Dezső ügyvédi iro
dáját, Kaziuczy-utca 37 szám alá 
helyezte át.

— Dr. Rudali Izráél ügyvédi iro
dáját (JalszécsrŐl, Sátoraljaújhelybe 
Kaziuczy-utca 30 sz. alá helyezte át.

— Dr. Csizy Béla ügyvédi irodá
ját Kaziuczy-utcza 18. sz. alá he
lyezte át.

— Kiadó ö szobás utcai lakás a 
szükséges mellékhelyiségekkel An 
drássy-utca 1U. szám.

Szerkesztő : L án c z i A la d á r.

Kiadótulajdonos:
LANDESMANN MIKSA

Ligeti nővérek
sörcsarnoka f. évi május 1 -től 
Kazinczy-utca 6 szám alá (a 
posta mellett) lett áthelyezve. 
Jüponta friss kőbányai sör poharankint 

ZO fillér, kassai sir 16 fillér.
Jó hegyaljai borok kaphatók.

Jeget
szállítok üzletek, vala
mint privát házakhoz 
bármily mennyiségben 

jutányos ár mellet.
Havi előjegyze'seket elfogad:

Klein Géza.
Telefon szán 64.

Ugyanitt Dreher-féle kőbányai 
palackozott fri$ sör kapható.



36. szám (4) F E L S Ö M A G Y A R O R S Z A G I  H Í R L A P _Szerde május 8.

Tavaszi cipő, újdonságok
a legdivatosabb formákban és legizlésesebb kivitelben 
urak, hölgyek és gyermekek részére teljes választék

ban megérkeztek.

cipőáruház

Sát oral j aújhel y ,  főtér a Kossuth-szoborral szemben.

„FORHI N“ - nal  permetez,

ű m n - f s * # ,afiiurtfta,
in f f f ' - s z o r

Kevesebb, 
ampkabe'r!

- « ö r
Kevesebb 

f\(0 " a gond,I
mert a „F0RHIN“ a 

sokszorta megjavított

BORDÓI KEVERÉK
kész állapotban !

Nagyon erősen tapad a nedves levélre i s !
Bármily barmainál permetezhet vele! 

Semmi üledéke nincs! Számtalan elismerd 
nyilatkozat! Gyártjuk az eddig dr. Aschen- 
brandt szabadalmát képezett Rézkénport s 
bordói port is. Kérjen ingyen és bérraentve 

leírást a
C O D H I I V  gyártól Budapest, 
rUlVlIllVvi., Váczi-út 93.

A mádi ref, egyha'z templo
mát s tornyát renováltatni akar
ván : felhívja az e'rdekelt vállal
kozókat, hogy a templom s 
torony megtekintése után a költ
ségvetést május hi 12-ig alulirt lel- 
készi hivatalhoz adják be.

A presbitérium megbízásából 

Pálóczy József
ref. lelkész.

M e g n y í l t !
ifj. SCHWARTZ SÁMUEL selyem, szalag, csipke, disz,

rövidáru és piperecik üzlete.
Itt a legolcsóbban lehet vásárolni mindennemű sely
meket, csipke és más díszeket " ^ “ennemU é«férf l  ruha hozá

Olcsó szabott árak! Pontos kiszolgálás!
Kiváló tisztelettel

ifj. Schwarcz Sámuel.

FÉLIX-GYÓOYFÜRDÓ
T é l i  é s  n y á r i  g y ó g y h e ly  (Jíagyváraí melleit)

J-Cgémx. ó - v e n  á l  n y i t m

Európa leggazdagabb kénes hévviz forrása, vizhőfoka 49 
C. 17 millió liter napi mennyiség. Csira, kösavény, 
ichilis iaandmdnyok és női betegségek ellen. 1909. 
évben 9200 beteg hagyta el gyógyultan és javultan a 
páratlanul hatásos Félix-flirdó gyógyforrásait ; tükör, kád, 
iszap, sár és szénsavas fürdők, 2 5 0  kényelmes lakószoba, 
társalgó, zongora és olvasó terem, kitűnő vendéglők, 
állandó elsőrendű cigányzene, vasárnaponként katonazene 
tennis-pálya, gondozott sétautak, 400 holdas park és 
fenyveserdő. 16 személyvonat közlekedik május hó 1 tői 

a Félix-fürdő állomására naponta.

fosta , távírda, iaterurban telefon. Curtaxeés zenedij nincs.
Prospektust küld na igaagatósiig

tk.162711912.
Árverési hirdetményi kivonat.

[ vános árverésen elfognak adatni.
Árverezni szándékozók tartoznak 

j az ingatlan kikiáltási árának 10 szá
ri lYiiaijiieiiueui sir. jarasnirosag, zalékát vagyis 119 kor. 70 fillért 

mint telekkönyvi hatáság közhírré készpénzben vagy óvadékképes ér
iteszi, hogy öreg Korcsmáros An-< tékpapirokban a kiküldött kezéhez 
, drásnénak ifj. Korcsmáros András | letenni vagy annak bíróságnál tör- 
I és neje szül. Bittó Erzsébet elleni | tónt előleges letételét igazoló eiis* 
végrehajtási ügyében az újabb vég-1 mervényt annak átszolgáltatni, 

j rehajtási árverés 624 korona 72! Az 1908 XLI. tcz. 21. §.ban felső- 
j  fillér teke ennek 1911 évi február r°h árverezők bánatpénzt letenni 
j hó 15-től járó 5 százalék kamata Inéra kötelesek.
335 kor. 39 fill, már megállapított Királyhelmecen a kir. járásbíróság, 
valamint 15 kor. jelenlegi és a még \ mint telekkönvvi hatóságnál 1912, 
felmerülendő költségek és kielégí
tése végett az 1881. LX. te. 144 
§ a és az 1908. XLI. t.-c. 21 és 

| következő §-ai értelmében a sátoral
jaújhelyi kir. törvényszék és a ki
rály helmtczi kir. járásbíróság terű 

"n fekvő a ki '* * ■ • —
betétében 

és 41504 hr

| mint telekkönyvi hatóságnál j  évi mározius hó 25 ik napján.
Horkay s. k.

kir, jbiró.

Nyomatott Landesmann Miksa

raiyneimeczi sir. jarastnróság terű-1 FUzesséry Dezső dr. nagy*
i f nbet«ét„a 283^284 ^ 85  2̂  ""“ W kir‘ közjegyző tótul 
és 4150 4 hr. Sí. a. foglalt égésiben ÍS beszélő JELÖLTET Vagy
UJ. Korcsmáros András és neje Binó m t i s w / v r  VaréiErzsébet nevén álló bel- és kulin- S2 P̂ iréSU ÍRNOKOT kerf

k,or°n‘ba" megái, május 14-ikl belépésre.I lapított kikiáltási árban elrendelte-
í 8 hogy f«nt b̂b jelzett ingatia. Ajánlatok e hó 1 1 -élg a

iának délelőtti ( T e a k o r  ” ea T v  n e v e z e t t  k ö z je g y z ő  e lm é re
----  I hatóság irodájában megtartandó nyíl. Sauihelvbe intézendők.
és 7 ársa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.'' -------

/ /
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