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Ujhely t i l t a k o z á s a .
Hatalmas módon csatlakozott 

vasárnap Ujhely is a bihari go
nosztevő büntette ellen megin
dult országos tiltakozáshoz. A 
megszokott régi lelkesedéssel, de 
a réginél is nagyobb tömegben 
s impozánsabban gyűlt üvsze Uj
hely népe, hogy érzelmeinek és 
hangulatának kifejezést adjon.

Gyönyörű látvány volt ezernyi 
ezer embernek az a hatalmas fel
vonulása, gyönyörű látvány volt 
az embereknek az a roppant so
kasága, mely sűrűn ellepte a tá 
gas Tornacsarnok-teret, s több 
mint két óra hosszat bámulatos 
kitartással és fegyelmezettséggel 
vett részt a gyűlésen, a gyűlés 
után pedig a legcsekélyebb rend
zavarás nélkül, komoly polgárok
hoz illő inéllóságos nyngaíuiiiiuai 
oszlott szét.

Tíz esztendeje már, hogy meg 
alakult Ujhelyben a függetlenségi 
kör, s azóta elég sűrűn vannak 
itt népgyűlések, de annyi sok 
embert még soha, egyetlenegy 
gyűlésen se láttunk együtt, mint 
amennyi most vasárnap tiltakozott 
az alkotmánytiprás ellen. A leg- 
mérsékeltebb számítás szerint is 
volt ott feltétlenül több mim 400 
ember.

De nem csak a tömeg szokat
lan nagysága teszi értékessé a 
város közönségének ezt a nagy
szerű megnyilatkozását, hanem az 
is, és különösen az, hogy a nép 
nek eddig egymással harcban ál
lott elemei vettek benne részt 
bajtársi egyetértéssel. Ott volt 
mind egy szálig Ujhely kipróbált 
régi függetlenségi polgá sága, ott 
volt az értelmiség független ré
sze ; ügyvédek, orvosok, tiszvise- 
lők is nagy számban. S melletük 
ott volt a szociáldemokrata és a 
keresztényszocialista munkásság is. 
Ami ellentétek eddig voltak ezek 
közt a különböző elemek közt, 
azok mind elhallgattak annak a 
közös nagy célnak az érdeké en, 
hogy sorakozzunk az ország meg
támadott alkotmányának, jogainak 
és érdekeinek védelmére s a va
lódi nemzeti akarat szabad meg
nyilatkozásának biztosítására.

A szociáldemokrata párt szó
nokának tartalmas, komoly, hig
gadt beszédét lelkesen tapsolták 
a lüggetlenségi polgárok is. A 
szocialista munkások, akik éveken 
át ellenlink küzdöttek, most velünk 
vannak. Nem azért, hogy fellor-

A vasárnapi népgyülés.
gassák az országot. Sem a vá
lasztójogban, sem niás téren nem 
követelnek többet, mint amennyi 
minden igazságos felfogás szerint 
meg is illeti őket. Megnyugosz- 
nak a választójognak abban a 
mértékében, amelyet Kossuth is, 
Apponyi is, Károlyi is eltogadott, 
amely tehát semmi esetre sem 
lehet a magyarságra veszedelmes. 
De legürvendetesebb, amit Uj
helyben is bejelentett a szóno- 
kuk, hogy készek a szövetkezett 
ellenzékkel a választójog kivívása 
után is együtt küzdeni a gazda 
sági önállóságért, az önálló vám- 
les úletért.

Aki látta, hogy milyen roppant 
erő már ma Magyarországon is 
a szervezett szocialista munkás
ság, «iz íel tudja lógni ennek a 
csatlakozásnak az óriási értékét. 
Ha becsületes választójog mellett 
s tiszta választásokon az összes 
magyar ellenzékkel együtt fog 
küzdeni a szervezett munkásság 
is a gazdasági függetlenségért,! 
akkor ennek a diadalát semmi 
sem akadályozhatja meg többé. 
Ha eleinte nem engedi is az ural
kodó, ha tízszer feloslatja is a 
képviseloházat, újra meg újra 
mindig a gazdasági önállóságot 
követelő többség fog oda beke
rü li,  s az uralkodó utóvégre is 
kénytelen lesz engedni a nemzet 
állhatatos akaratának.

Megvallom, nem helyeseltem 
Justh Gyulának a szociálisukkal 
való szövetkezését. Most hogy a 
szociálistikat ott látom erősen 
küzdeni a magyar függetlenségi 
törekvések táborában, beismerem 
hogy tévedtem, beismerem, hogy 
Justh Gyulának volt igaza. Ma 
gyarország függetlenségéért csak 
az egész magyar néppel lehet 
küzdeni, a függetlenséget csak 
az egész nép egyesült ereje viv 
hatja ki.

Az alkotmány úgynevezett bás
tyáival, a híres ősi vármegyékkel 
együtt küzdöttünk most hét éve 
a függetlenségért. Naiv, bizó lé
lekkel ott voltam én is a harcban. 
Most szegyellem, ha visszagon
dolok rá. Komédia volt az egész 
A jó kuruc vármegyei urak leg
nagyobb átkukkal átkozták ki Ti
szát és Perzc It november 18ika 
miatt, megbélyegezték Fejérváry 
alkotmánysértő kormányzását, nagy 
ellenállási háborút indítottak el
lene s hősi harcaik emlékére

aranybetükkel vésették márvány
táblára a nevüket (u vármegye 
költségén.) Aztán öt év múlva 
hozsannával fogadták Khuent, aki 
ép úgy exlexben napolta el s 
oszlatta fel az országgyűlést, mint 
Fejérváry, most pedig barátságo 
san mosolyognak Tiszára, aki 
százszoros mértékben követi cl 
egymás után Perczelnek s Fejér- 
várynak összes alkotmánysértő 
bűntetteit.

Hát inkább harcolok én Ba- 
ticz Gyulával, mint ezekkel a me
gyei urakkal, s ezerszer többre 
becsülöm B.tticz Gyuláék fegyver
szövetségét, mint ezekét a nap 
raforgó lelkű, politikailag meg
bízhatatlan urakét, akik ma erre 
esküsznek s holnap az ellenkezőt 
cselekszik.

Különösen ez a szegény sze
rencsétlen Zemplénvármegye. Fz 
is úgy jár, mint a pompás tüzes 
paripa, amelyet vénségére, mikor 
már megvakult és mcgsántult, a 
szemetes szekér elé fognak. Fz 
is a Rákóczi vármegyéje, a Kos
suth vármegyéje volt valaha, s 
vénségére a Meczner Gyula vár
megyéje lett szegény. S még 
márványtábla kell neki! Szegény 
tehetetlen elsatnyult paripa ! Ne 
márványtáblákat adjatok neki. 
Nem való ez már egyébre, mint! 
hogy vágóhidra vigyék s virslit 
csináljanak belőle. Azt a virslit) 
legalább elmérhetik a hotykai 
kocsmában.! (ó. ó.)

*
Az újhelyi népgyülésről, vala

mint az olaszliszkairól az alábbi
akban szdmolunk be részletesen: 

A k a ssa iak  fo g ad ása

A népgyülés iránt nemcsak u vár 
megyében, de messze vidéken is élénk 
érdeklődés nyilvánul. A kassai füg
getlenségi párt küldöttséggel képvi
seltette magát a gyűlésen, hogy 
buzdítsák zemplénvármegye közönsé
gét a harcban A küldöttség — mely
nek tagjai voltak : Kurláth Ferenoz 
pártelnök, Fodor János prelálus, dr. 
G Uck Fipót, Csuka Lajos és Litt- 
raann Sándor hírlapíró — a dólutáui 
2 óraVor erkező vonattal jöttek meg. 
Ugyanekkor érkezett a Választójogi 
szövettség képviseletében dr. Malé- 
tér István eperjesi jogakadémiai ta
nár is.

A vend ‘geket az állomásnál Hérics 
Sándor alelnök vezetésével afügget. 
lenségi kör küldöttsége fogadta. Ile- 
riez rövid beszéddel üdvözölte a ven
dégeket, akiknek nevében — ugyan
csak röviden — Korldth Ferenc vá
laszolt. Örömmel jöttek — úgymond

— a Rákóczi hamvai mellől a Rá
kóczi és Kossuth szülőmegyéjébe, 
hogy részt vegyenek a megye né
pének hazafias munkájában és erőt 
merítsenek a zempléni nép küzdel
méből a további harcra.

B e rn á th  Béla fo g ad ása ,

A szövetkezett ellenzéki pártok kül
döttje : Bernáth Béla orsz. képviselő 
a délutáni budapesti személyvonattal 
érkizett körünkbe. Fogadására mint
egy ÖU0 an jelentek meg a vasúti 
állomáson Kincsessy Péter, a függet
lenségi kör diszelnökének vezetésé
vel. Bernáth Bélát Kincsessy Péter 
üdvözölte hazafiságtól áthatott rö
vid beszédben.

Bernáth válasza után aztán meg
indult a menet a városba. A Kos- 
suth-nóta és *a Marsailles hangjai 
mellett vonult végig a menet a vá. 
roson a legnagyobb rendben. 
Egyetlen egyszer tört ki az indulat 
az emberekből, araikor Meczner Gyula 
főispán ablakai alá értek. Súlyos ke
mény szavak röpködtek a bezárt 
ablakok felé, bizonyságául annak a 
határtalan ellenszenvnek, amelyet 
Ujhely népe az alkotmáuytipró kor
mánynak behódolt volt koalíciós ve
zér iránt érez. Zavaró incidens azon- 
bau itt sem történt.

K ezdőd ik  a gyűlés,

A Tornacsarnoktéren — dacára a 
a városon délután végigvonult ha- 
talniis zivatarnak — mintegy 3000 
emberből álló tömeg várt már a me
netre és lelkes éljenzéssel fogadta a 
szövetkezett ellenzéki pártok, a köz
ponti szociáldemokrata párt és a vá
lasztójogi szövetség kiküldöttjeit.

A népgyülést az Összehívók nevé
ben Busa Barna, a függetlenségi 
kor elnöke nyitotta meg. Tapasztal
juk — úgymond — hogy ha valami
lyen gonosztett történik, annak hí
rére rögtön összegyűlnek az embe
rek, mert erőt vesz rajtuk a bosszú- 
á lás érzése. Nagy gonosztett történt 
most is t rablógyilkosság a nemzet 
jogai ellen, és örül a lelke, hogy a 
megtorlásra oly szép számban gyűl
tek ugyhe a hazát szerető, a népjo
gokért küzdő becsületes emberek. 
Ajánlja, hogy a népgyülés elnökévé 
Matolat Etelét, jegyzőjévé Láncéi 
Aladárt válasszák meg.

M ato lai beszéde.

Matolai megköszöni a megnyilvá
nult bizalmat és meghajlik polgár
társai kívánsága előtt. Annak idején, 
mikor képviselője volt a kerületnek, 
megígérte, hogy valahányszor fon
tosabb politikai esemény történik, 
elmondja véleményét volt választói
nak. Kötelességet teljesít hát most 
is, amikor az alkotmány ellen elkö
vetett merényletet megbólyegzi. Ez- 
élőt 63 évvel — mikor ő is a küzdők 
sorában volt •— intéztek a mostani
hoz hasonló merényletet alkotmányos 
életünk ellen. Nem hitte volna, hogy 
élte alkonyán ilyen gyalázatot kell 
megérnie. Hát azért küzdött vére 
feláldozásával aunyi ezer társával

L o p u n k  m a i  H z & m a  4- o l d a l
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együtt együtt ezelőtt 03 évvel? Kell, 
hogy az i'yeu merénylet ellen tilta
kozzék az ország minden becsületes 
polgára.

A választójogról szólva perhorres- 
kál miuden vagyoni cenzust és hive 
a titkosságnak, amelyet már a het
venes években mintha kisebbség elő
adója követelt a parlamentben. A 
magyarság szupremáciáját az álta
lános titkos választójogtól nem félti, 
mert a magyar faj magas kultúrájá
nál fogva mindig vezető szerepet 
fog vinni a hazában. Beszéde végén 
rátért a uők választójogára is és ki
fejezte azt az óhaját, hogy a válasz
tói törvény reformja alkalmával ez 
a kérdés is megoldassák közmegelé
gedésre.

B erna th  Béla

orsz. képviselő beszéde elején az 
egyesült ellenzéki pártok üdvözletét 
tolmácsolta. Majd Ösmertette a par
lamentben lefolyt eseményeket és 
feltette a kérdést, hogy szükség 
volt-e ezeknek a gazsa^oknak az 
elkövetésére. Minden becsületes 
magyar ember véleménye sze
rint — úgymond — nem. Hi
szen már nem volt obstrukció, 
mert rendes beszédes vita folyt a 
pariamentban, az ellenzék önként 
kiuálta a békét és a választójogi kö
vetelését is a minimumra redukálta. 
Dehát Lukácsnak és Tiszának harc 
kellett, hogy precedenst alkossanak, 
amelyeknek segélyével akár be is 
olvaszthatják az országot Ausztriába 
Sőt most már az ellenzéki képvise
lők mandátumára is pályáznak. Ezek 
ellen a gazságok elleni harcra hívja 
fel a polgárságot és kéri, hogy fe
lekezeti és pártkülönbség nélkül 
egyesüljenek a harcra. Ne féltse 
senki se a vagyonát, se az eletet, 
mert a nemzet életéről van szó. Min
den ember legyen apostol és hir
desse a harzot mindaddig, inig a 
törvények uralmát nem sikerül az 
országban helyreáüitani. — Zugó 
taps fogadta a talpraesett, tüzes be
szédet, mely után

K orlath  Ferenc

A kassai függetlenségi párt elnöke 
szólalt fel. Örömmel jöt úgymond 
Ujhelybe, melynek népe mar regén 
talá kozotUzabadságban vívott harco- 
bán Kassa népével. Első alkalom az 
együttes harca akkor adódott, mikor 
a zempléni szegénylegények csapata 
Kassara jött, hogy szétverje Sch ick 
seregét. Most másodszor a zempléni 
ügyvédek arattak fényes győz. Imet 
Kassán az uj Schlick elleni harc 
bán. A kibontakozás útját a válasz 
tójog megalkotásában látja és ily 
aranyu küzdelemre hívta fel a jelen- 
voltakat.

M ale ter István

eperjesi jogakadémiai tanár, a vá
lasztójogi szövetség kiküldöttje is az 
általános titkos választójogot jeloite 
meg kivezető útként a mai rettenő 
tes helyzetből. Szívesen kezdte vol
na beszédét a szokásos „polgártár- 
lársaku megszólítással, de nem te
heti, mert polgárok csak olt vau
nak, ahol polgárjog is van, már pe 
dig polgárjog Magyarországon meg
szűnt. A jogoknak tartalma csuk 
akkor lesz, ha kiküzdik azt a vá
lasztójogot, mely a népérd kekre 
támaszkodva a gazdasági haladás 
útjára viszi az országot. A küzde
lemben össze kell fogni a dolgozó 
néposztályai, mert csak igy lehet 
sikeresen harcolni azok ellen, akik 
az elleuzéki képviselőket csak azért 
dobatják ki, hogy megakadályozzák 
a becsületes választójog törvénybe 
iktatását. Ne keressen senki frázisé 
kát, kibúvókat a választójog terén, 
mert a választójog uickor lesz iga
zán üdvös alkotás, ha minél szele

sebb rétege az embereknek kap 
jogot. A szövetkezett ellenzék által 
megállapított választójogi program- 
mot nem tartja végcélnak, az csak 
a minimum, aminél kevesebbet mar 
nem lehet hozni. A mai állapotok 
mellett minden ember előtt két ut 
áll: vagy visszavonulni a közélettől, 
vagy belevetni magát a prostitú
ció fertőjébe. A mai rendszer becsü
letes embert meg nem tűr, de hiszi, 
hogy ha össze fognak a becsületes 
emberek valamennyien, raég^ bizto- 
rithatják Magyarország jövőjét. — 
Percekig zúgott a taps a kiváló szó
nok szavai után és valóságos óijen- 
riudalom közben lépett a szónoki 
asztalhoz a szociáldemokrata párt ki
küldötte. „ ,

Baticz Gyula.

A munkások és polgárok közt ed
dig dúlt gazdasági harez ösraerteté- 
sóvel kezdte beszédét. E két osztály 
eddig állandóan szemben állt egy
mással s Tisza Istvánnak kellett jön
ni, hogy egy ükölcsapással össze 
hozza a két tábort. Megemlékezett a 
Dózsa féle lázadásró-, és a 48 as sza
badságharcról, amikor vérbe fojtot
ták a népjogokért vívott küzdelme
ket. Most ugyancsak a népjogokért 
folyik a vér nélküli forrada om, s 
ebben a harcban a kérges tenyerű 
munkás egy* sült a közterhek aiatt 
nyögő polgárral egy jobb, egy bol
dogabb jövő kivívásáért. Joga a nép 
nek Magyarországon edddig sem 
volt. Az alkotmány, melyet Tisza 
vad őrületében gaz módon sárba ti
port, csak a mágnás osz
tálynak biztosiiott jogokat. A füg- 
független bíróság is, melynek pár
tatlanságát nem szabad kétségbe
vonni, kénytelen a kormány kívá
nalmaihoz képest formálni a meg
győződését, ha csak nem akarják, 
hogy bosszút adjon rajtuk az állami 
pénzén összevásárolt horda.

Ami azonban most történt a par
lamentben, az már minden képzele
tet felülmúl. Hisz olyan módon, 
ahogy Tisza hoz törvényeket, nem
csak — mint Bernáth Be a mondotta 
— az országot be lehet olvasztani 
Ausztriába, de kivehetik zsebünkből 
az utolsó fillért is. Dehát Tiszának 
és a mágnásosztálynak érdeke mind
ez. Ezért nincs Magyarországon gaz 
dasági önállóság, gyülekezési jog, 
sajtószabadság. E/ukeu az állapoté 
kon váltzo'atni kt 11, ki kell ragadni 
a hatalmat Tiszáén kezéből és rueu 
akadá'yozui, hogy olyan ember ül 
jön a parlament elnöki székében, 
akiről orvosilag állapították meg, 
hogy őrü.t.

A kivezető ut egyedül az á'taii- 
nos titkos választójog törvényb ik
tatása utján lelhető fel. Es ha ra ijd 
igy felépül a mai papiros alkotmány 
helyébe, a nép erejére támaszkod - 
igazi alkotmány, akkor nem c a- 
egy Kovács Gyula fog akadni, ha 
nem sok ez<-r, akik ha kell életüket 
is feláldozzák az alkotmányért. B 
szódé végén fogadalmat tesz a szí 
ciá d- mokruta párt név. ben, hogy 
mindaddig, inig az elkövetett 
kotmánysértések reparálva nem lesz
nek és a választójog törvénybeik 
latva nincs hűen kitartanak az el
lenzék mellett, támogatják küzdői 
raeikben és hu kell odaálluuak a 
burrikadokra is.

A nagyszabású beszéd után, me
lyet gyakran szakított meg a je 
volt hallgatóság zajos tetszés nyil
vánítása,

Kincsessy P éter

a függetlenségi kör diszelnöke kért 
szót. Nem kívánt — úgymond 
felszólalni a gyűlésen, de kötele 
gének tartja mégis, hogy ő is nyi 
Ütközzék, mit tart helyesnek a küz
delem során. Az általános titkos

választójog törvény beiktatásáért kell 
harcolni minden magyar embernek 
Ha katonának jók a férfiak, akkor 
adjanak nekik jogot is. Ne csak 
ágyutöteléknek használják a magyar 
anyák gyermekeit. Különösen a tit
kosságot kell követelni, mert meg 
Kell szabadítani az állam fehér rab
szolgáit, a tisztviselőket mostani 
függő helyzetükből, araikor nem le
het nekik egyéni meggyőződésük. 
\ ésse mindenki jól a szivébe az 
alkotmány ellen elkövetett merény
letet és imádságként ismételgessük 
minden nap, hogy Magyarországot 
csuk a népjogok törvény-beiktatása 
val lehet megmenteni — Ezután

Hericz S án d o r

ipartestületi elnök, a függetlenségi 
pár alelnüke Ítélte el élesen a 1 isza 
és Lukács cég iraz törvénytiprásait. 
Főleg a katonai javaslatok okozta 
gazdasági károsodást fejtegette és 
kijelentette ugyancsak, hogy minden 
becsületes embernek most már az 
eddiginél is erélyesesebben kell kö
vetelni az általános és titkos választó
jog törvény beiktatását, mert csak 
egyedül ezen az utón van remény 
arra, hogy megszabaduljunk attól a 
hordától, melyet az ország millióin 
vásárolt össze a kormány.

Dr. G ück Lipót nagyon szellemes

ért küzdő ellenzék ellen állíthassák 
harcvonalba, aztán a szövetkezett 
ellenzéket hecceitek a munkásság 
ellen, hogy elsikkaszthassák az előbb 
kortescélból beígért választójogot, 
Örül, hogy egymásra találtak végre 
azok, akik egymás erejére vannak 
utalva, és együttes erővel vehetik 
fel a harcot, nem ócska alkotmány- 
ért, amely értéktelen rongynak bizo
nyult, hanem a nép erejére támasz
kodó uj alkotmányért, mely meg 
fogja teremteni az igazi, modern uj 
Magyarországot. Es erre az együt
tes küzdelemre nagy szükség van. 
Eddig Bécsben még féltek némileg 
tö.iink, mert azt tudták hogy ezt az 
országot minden században fegyver
rel kell meghódítani. Ma Tisza, Kim
en és Lukács ezt a büszkeségünket 
is sárba tiporták, mert bebizonyítot
ták Becsnek, hogy elég ezt az or
szágot 5 évről 5 évre leitatni és meg
vásárolni.

Nem lehet most osztályokról be
szélni, mint a szociáldemokraták ki
küldöttje tette. Nem a nagy urak 
taposták most sárba az alkotmányt, 
hanem egy hitvány ólősdi lúd, amely
ben minden osztálynak a söpredéke 
került össze. Nem az ezerholdasok, 
küzdenek a népjogok ellen, hiszen 
Károlyi és Apponyi is hívei már az 
általános és részben titkos választó-

tréfával jellem *zte a helyzetet, utána j j0gna|{ hanem az a tönkrement had,
B úza B arna

a függetlenségi párt elnöke emelke
dett szólásra, hogy megindokolja az 
előterjesztendő határozati javaslatot. 
Azt mondják — úgymond — Tiszá
ról, hogy őrült. Tagadja ezt, mert 
ez az ember közönséges gonosztevő, 
aki csak teszi magát őrültnek, hogy 
elkerülje az igazságszolgáltatás sújtó 
kezét. Aki őrült Pesten, az őrült 
Bécsben i-. Helyhezkütott, kormá
nyozható őrültség, mint a Tiszáé, 
lem létezik. Pesten, hogy a több 
ségi akaratot keresztül erőszakosa, 
kitöreti magán az őrültséget és ki- 
vez-1 ti az ellenzéket a parlamentből 
rendőrökkel. A híres rezulóció szin
ten a többség akarata volt, sőt a 

mpléni megyogy ülésen Meozuer 
yu a és Molnár Béla is megesküd

tek, hogy evvel élnek és halnak. 
Mikor aztáu a császár azt mondta, 
hogy nem akar hallani a rezulóció- 
ról egyszerre vége lett a többségi 
akaratnak. Hit miért nem törette 
ki magán Tisza Bécsben is az őrii't- 
séget ? Miért nem vezettette ki rend
őrökkel a többségi elv előtt meg
hajolni nem akaró Császárt ?

(Itt közbeszólt az aggodalmas 
rendőrkapitány, hogy nem engedi a 
császár személyét vitába vonni.)

Gonosztevő Tisza, aki előre m g. 
fontolt szándékkal követte e! rétté 
netea biiuét.

Egy hang: Az apja is az volt! 
Búza : Az apja is, a nagy apja is 

az egész famíliája. D j  azért nem 
kívánja Tisza halálát. Oről, bogy
ósak egy Kovács Gyula akadt és 
annak is céit tévesztett a golyója, 
mert nagyon tisztességes halál volna 
Tiszára. Tiszának élni kell, hogy 
életében bűnhődjék gazságaiért. Hosz- 
szu esztendőkön kell élni, mint fer
tőző rj»gá lyal telitett embernek, k̂i- 
tasz'tva a társadalomtól, megvetve 
minden tiszteséges ember á'ta1.

Bármennyire fájlalja is a történ- 
teket, annak az egynek örü1, hogy 
Tisza egy ökölcsapással üssseforrasz 
tóttá mindazokat, akik egymás ellen 
harcoltak B cs vigyorgó gúny ja mel
lett. Most belátja, hogy milyen kár 
azért a sok elpazarolt erőért, amely- 
lyel ogymist bántották a munkásság 
és a polgárok. De hát Becs mind
annyiunkat becsapott. Ezelőtt hét 
esztendővel a munkásoknak Ígértek 
választójogot, hogy a nemzeti jogok-

amely az ország pénzén akar ezer 
holdakat szerezni. Ha osztályba le
het sorozni az alkotmányliprókat, 
úgy csak a perditák osztályába so
rozhatják őket.

Beszéde végén a vármegye két
színű állásfoglalását bírálta kímélet
len igazmondással. November 18-a 
után — mely csak a mostani gaztett 
főpróbájának tekinthető — ráütött 
a vármegye ősi fringiájára és kuruc- 
kodott, hogy bevéshese a hőiők nő
dét egy márványtáblába, amely most 
bizonyára piru na szégyeneiében, 
ha tud ia. Most azonban, mikor az 
egész alkotmányt sárba tiporták el- 
vetemü.t gonosztevők, nem mert 
nyíltan állást foglalni a Moczner 
Gyula vármegyéje. De ürül ennek 
is, mert legalább meggyőződ itt róla, 
hogy az a híres megyei autonómia, 
amelyben o y erősen bízott szinti ii 
csak közönséges rongy, mely meg
érett arra, hogy elpusztuljon. Inkább 
jöjjön uz államosítás, mint az olyan 
autonómia, amely nem egyéb hit
vány hazugságnál.

Jóvá kell tenni a vármegye gyá
vaságát meg kell nyilatkozni az 
igazi népakaratnak, amely n)btau 
hirdeti, hogy a mai hitvány, rongy 
alkotmány helyébe fel kell építeni 
a nép erejére támaszkodó erős, uj, 
szabad magyar alkotmányt.

Ezután bettrjoszti és o.fogadása 
ajánlja határozati javaslatot, amely 
a következőképen hangzik ;

H a tá ro z a ti  jav asla t.

„Sátoraljaújhely város polgársá
gának 1912 junius 30 áu tartott 
napgyülése mély megbotránkozá
sai s utálatát fejezi ki azok felelt, 
az alkotmánytörténetünkben pél
dátlanul álló törvénysértések fe
lett, amelyeket a képviselőház 
törvénytelenül megválasztott et- 
nuüke, Tisza István sötét politikai 
múltjához, ruár eddig is megbé
lyegzett nevéhez méltóan a kor- 
niányhata'om segítségével s a pén
zen vásárolt parlamenti többség 
támogatásával elkövetett. Ezen 
gonosz tettek által feldúlva látja 
a törvények uralmát, s megingatva 
az állami közrend t és a közbiz
tonságot. Elkeseredéssel nézi hogy 
évtizedek óta ennek a nemzetnek 
legcsekélyebb óhajtása sem telje
sül, ellenben a bécsi hatalomnak

Hungária! Sátoraljaújhely, Széchényi tér á szánt. 
(A rom. kath templom mellett).

Vegytisztító és gőzmosó ~ ~
mindennemű báli és alkalmi ruhákat, bútorszöveteket.tisztításra elfogad 

Gallér és ké  Ick kristály fehérre tisztittatnak
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V asa lások  1 ó r á n  belül.*
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minden kívánságát undok szolga* 
lelküséggol hajtja végre az erre 
pénzért megvásárolt parlamenti 
többség. Meggyőződése, hogy ahol 
a törvényhozás elnöki székéből 
mutatnak példát a törvényeknek 
erőhatalommal nyi t megsértésére, 
ott az egész országban meg kell 
rendülnie a törvények erejének és 
tiszteletének, ami pedig az állami 
rendnek s királyi hatalomnak is 
egyeten biztos alapja.

Mély fájdalommal látta, hogy 
Zemplénmegye közgyűlése, amely 
a november 16-iki bűntettet oly 
súlyosan megbélyegezte, ezt az 
ezerszer gonoszabb és veszedelme
sebb alkotmánysértést nem merte 
határozottan elitélni. Ezért látja, 
szükségesnek, hogy a vármegye 
polgársága igazi meggyőződésének 
hangot adjon s az elkövetett 
bűntetteket megbélyegezze. Erős 
hittel hiszi, hogy miudizokat, 
akik a büntettek részesei vo. 
tak a nemzet megvetése fogja 
sújtani. Ep azért sem a kor
mányhoz, sem a képviselőházhoz 
most kérvénnyel nem fordul, mert 
a kormányt és a képviselőház több
ségét is Tisza István megvetésre 
méltó cinkosainak tartja, bű leik 
büntetését s az ország sorsának 
jobbra fordulását egyedül a nem
zet feltámadó életerejétől s üutu 
datáuak bosszúálló felgerjedésétői 
várja. Hazafias lelkesedéssel üd
vözli az ellenzéki pártok szövet
kezésének és a szociáldemokrata 
párt fegyverbarátságáuak örven
detes tényét, a szövetkezett ellen
zéki pártokat rendületlen hűségé
ről és ragazzkedásárói biztosítja. 
Kimondja végül, hogy a mai ret
tenetes helyzetünk egyedü i or
vosságát, a népjogok becsületes 
kiterjesztésében s a választások 
tisztaságának intézményes biztosí
tásában látja, s ezért követeli az 
uralkodó által is megígért általá
nos, egyenlő, titkos, közsógenkénli 
lasztói jog sürgős megalkotását."

Vége.

Perc kig zúgott a taps és lelkesen 
ünnepelték Búza Barnát, akinek tü
zes, ékes beszéde valósaggal forron
gásba hozta a kedélyeket. Mint
egy 5 perez múlva juthatott Csak 
szóhoz Matolai Etele, hogy feltegye 
a javaslatot szavazásra. A szavazás 
elrendelése persze újabb lelkes tün
tetésre adott alkalmat és oly lelke
sedés tört ki az emberekbe1, amilye
ket csak igazi, belső meggyőződés 
válthat ki Ujliely polgársága méltó 
nak bizony u t a hozza fűzőit remé
nyekhez.

Gyűlés u tán

A hatalmas tömeg a legnagyobb 
rendbon oszlott szét és nőm volt 
szükség hatósági beavatkozásra. A 
rendőrségen és a vármegyeházán 
elhelyezett csend írók békésen pi- 
pázgatak a kapukban és legfeljebb 
a főispán ur lelkiismeretét védhi ttvk 
meg az elküvotott bűnük furdalasai 
tói.

Egynéhányan kikis -rték a gyű ős
re ide érkezett vendégeket a vasúti 
állomásra és lelkes ünneplésben ré
szesítették őket, amikor a vonatjuk 
kiröhögött a pályaudvarról.

O laszllszkán .

Az olaszliszkai kerület népe csak 
az utolsó órákban értesült az Olasz- 
liszkáii megtartandó népgyülésről. Az 
olaszliszkai függetlenségi párt Sá
rospatakon óhajtotta megtartani a 
népgy ülést. Le kellett azonban mon
dania őrről a tervéről, mert dr. Bős* 
senyey Zénó főszolgabíró csak zárt 
helyiségben engedélyezte a gyűlést 

Ennek dacára több mint ezer 
választó jelent meg Oiaszliszkan, 
kik előtt dr. Kiss Sándor. Bernath 
Eóla, Búza Barna és Mayer Géza 
beszéltek. A gyűlés végül határozati 
javaslatot fogadott el, moly erősen 
elítéli Tiszának a munkapárt segít
ségével elkövetett botrányos alkot
mánysértéseit, s megbélydgzi a bűn 
tetteseit s érvényteleneknek ny ilvá-

Initja mindazokat a határozatokat 
melyeket a parlameut junius 4-ike 
óta hozott.

U j helybe n
építik fel

a jegyzői internátust.
Hosszú, szenvedéllyel telt harcok 

után véj,ro dűlőre jutott a jegyzői 
internátus ügye. A jegyzői egyesil 
let hétfőn d -lelőtt tarto't ülésén 
ugyanis 2li szavazattal 1!) ellenében 
kimondotta, hogy intcrmilusát Sá
toraljaújhelyben fogja felállítani,

E utek a határozatnak a meghoza
tala mosl már kötelességet rő Új hely 
város polgárságára, de fokozolt kö
telességet rő a jegyzői karra ri. Az 
inttrnátusnak ugyanis — ha u ét aka
runk érni — rüvididesen fel kell 
épülnie. S iu*-ri az internátus léte
sítés- hez szükséges pénzösszeg nem 
áll még teljesen rendelkezésére a 
jegyzői egyesületnek, Ujliely város 
közönségének és a jegyzői karnak 
a kötelessége, hogy válvetett irő 
vei minden lehetőt elkövessen a lii 
ányzó pénzösszeg mi iéi előbb való 
előteremtésért).

Es mi nem kéte.kedünk az ered 
méuy sikerében. Minden ember ebben 
a vármegyében érzi a vidéken élő 
jegyzőa súlyos helyzetét, mindenki 
tudja, hogy mily nehéz megerőltetés- 
se! képesek a jegyzők gyermekeiket 
taníttatni. Epeu ezért tudjuk biztosan, 
hogy a szép sikerrel megindult gyiij 
tés ktdvező ért dméiinyei fog vég
ződni. N.ro fog akadni — mert uem 
is akadhat — egyetlen ember sem a 
vérmegyében, aki néhány fid rrol 
hozzá no járuljon ennek a közszuk- 
sógletet képező intézménynek a a lé
tesítéséhez.

A vármegye vezetőinek a jőaka 
rátát már sikerült megnyerni régeb
ben az ügynek, Dókus Ujula alispán 
pedig mosta közgyűlésen jelentette 
ki, hogy bárhol is el itsák fel az inter 
natusl, ö a legszívesebben működik 
közre az eredmény sikere érdekében.

Csak kitartás és egy kissé megfe
szített niu lka szükséges ahhoz, hogy 
az eredmény minél e őbb bekövet
kezzék.

Fináncok 
a sajtó ellen

T i l o s  I \ í é -p s z r i -
v á t  n r i i s i t a n i .

A pénzügyigazgatóság edelig 
csak az adónkat egzekváltatta. 
Most már beállt ő a szegény- 
magyar sajtószabadság fojtogató- 
jának. A fináncok nem Ielctezni 
járnak már, nem szűz dohányt 
szimatolnak, hanem felsőbb ren
deletre üldözik az ellenzéki lapo
kat. Egyelőre a Népszavát.

Természetesen az újhelyi pénz- 
ügyigazgatóság is beállt a magyar 
ellenzéki lapok ütdzöói közé. Sze
gény pénzügyigazgató, hiszen őt 
nem is kárhoztatjuk. Legfeljebb 
sajnálni tudjuk szegényt. Neki 
parancsolnak, hát — mit csinál
jon? — engedelmeskedik. Utó
végre, ha zemplénvármegye lő 
szolgabirái képesek főispáni pa
rancsra nem is hivatali kötelesség

ből, hanem csak a kormányliata 
lom iránt való .szolgálatkészség
ből egy piszkos és hazug kor
mánypárti röpirat terjesztésére 
vállalkozni, hát miért legyen a 
pénzügyigazgató nagyobb legény 
a tőszolgabirónál, miért tagadja 
meg ilyen sajtóüldözó' csúnya 
szolgálatok teljesítését ?

Ujhelybe is elkezdődött a 
Népszava üldözése. Eder pénz
ügyőri fővigyázó végigjárta az 
összes újhelyi trafikokat s egy 
ivet Íratott velük alá, amelyben 
kijelentik, hogy nem fogják a 
Népszavát ezentúl árulni. Ma a 
Népszava, holnap jön a többi 
ellenzéki lap. A trafikosok per
sze mind alá Írták az ivet. Ter
mészetesen mind önkint, szabad 
akaratból. No csak merték volna 
önktnt alá nem Írni

Ilyen ma a szabadság Magyar- 
országon. Maholnap nent lesz 
szabad egyebet árulni, mint a 
lőszo’gabiróilag terjesztett .Ma
gyarok! Polgárok> című szennyes 
hazugságot

Szégyen gyalázat, hogy ide ju 
toltunk ! Meddig tart még a nem 
zet birkatürelme ? Meddig tűri 
még, hogy minden jogát, minden 
szabadságát egymásután rabolja 
el egy bécsi szuronyok közt ga
rázdálkodó elvetemült kormányzat?

BAJOK
VANNAK AZ UJ 
H ELYI PÓSTÁN

Nemrégen, még alig egy évvel ez
előtt, valóságos harcot indítottunk a 
sátoraljaújhelyi főpostán uralkodó 
állapotok ellen. Akkor a kassai pos
taigazgatóság támadásaink folytán 
vizsgálatot indított. De nagyon té
ved, aki azt hiszi, hogy a vizsgálat 
a bajok orvoslására irányult. Azt 
vizsgálták, hogy ki adta nekünk az 
adatokat, amelyek alapján cikkeinket 
megírtuk.

A hibák ellenben nem orvosoltat- 
tak. Sőt bátran merjük állítani, hogy 
botrányosabb állapotok még soha 
sem voltak az újhelyi postán, mint 
ma és hogy Magyarországon talán 
egyetlen postahivatal sem sülyedt a 
munkaképtelenségnek, a tehetetlen- 
segnek arra a fokára, mint az újhelyi.

Valósággal kétségbeejtő állapotok 
vannak a postán, mert nem képes 
a tisztikar megfelelni a kötelessége
inek. A postai feladó-rekeszeket nagy
részben csak reggel ti órakor nyit
ják ki, táviratokat 4—5 órai késéssel 
kézbesítenek, sőt előfordult — ép e 
sorok Írójával — az az eset, hogy 
egyik tisztviselőnő nem volt képes 
kiszámítani egy 1 2  szavas távirat 
diját.

És mindezért a rengeteg bajért a 
kassai postaigazgatóságot terheli a 
mulasztás, mert a 29 tagból álló 
tisztviselőkarban 19 nőt alkalmaz s 
Így — miután a 1 0  férfiből 8 olyan 
helyre van beosztva, ahol a közön
ségnek semmi dolga nincs - csupán 
nők bonyolítják le a közönséggel 
való óriási forgalmat, akik nem bír
ják az erejüket jóval meghaladó 
munkát.

Ideje volna már, ha az igazgató
ság erélyes kézzel nyülna egyszer 
bele az újhelyi pósta tarthatatlan ál

lapotaiba és a hasznavehetetlen, a 
munkát egyáltalón nem biró nők he
lyébe férfiakat alkalmazna. Mert ha 
tovább is Így folynak a dolgok a 
póstán, nemsokára alább sülyedünk 
a legkisebb póstaügynökség nívójá
nál Is-

H Í R E K .

A Népszava
árusítását minden áron meg akarja 
akadályozni a kormány. A legga- 
gazabb erőszakkal vetették rá ma
gukat erre az újságra, hogy anyagi 
károsodással fojtsák bele a Ti
szának és pribéktársainak kelle
metlen becsületes, igaz szót,

Ez ellen az aljas merénylet 
ellen össze kell fogni minden 
becsületes embernek. A Felsőma- 
gyarországi Hírlap kiadóhiva
tala holnaptól kezdve árusítani 
fogja a Népszavát mindaddig, 
inig az üldözés tart.

— Helyreigazítás. Népgyülési tudó
sításunkba megtévesztő hiba csúszott 
be. A bevezető rész harmadik bekez
désének utolsó előtti sorában 400 he
lyett 4000 olvasandó.

— Agyonsujtotta a villám. Tegnap 
ismét hatalmas égiháboru verte vé- 
gigig a vármegyét. A kora délelőtti 
órákban — úgy 9 óra tájban — kez- 
dödöttaz égiháboru, amely Ujliely ben 
emberéletet is követelt áldozatul. A 
Long erdőben ugyanis Ucsapolt egy 
faba a villám és agyonsujtotta Cso
mós István 22 éves kocsist, aki a fa 
alá menekült a zivatar elől. A szeren* 
esetien ember harmadmagával állt a 
fa a'att, de raig őt szénné égette u 
villám, másik két tarsa szerencsésen 
megmenekült.

— Alföldy László oki. tánctanár 
megkezdte előadásait a polgári leány
iskola tornatermében, igen tekinté* 
iyes számban van képviselve a kur
zuson az újhelyi iuteligens fiatalság, 
mi egészen természetes is, mert Al
földy már a múlt évben bebizonyi- 
(otta az újhelyi közönségnek, hogy ö 
valóban mesteie a táncnak. Beiratko- 
zásokat még mindig elfogad napouta 
ö—7 óra között a polgári leány isko
lában.

— Eljegyzés. Hercz Lajos városi 
házi-szemet fe ügyelő eljegyezi 
Blumctifcid Hetünkét Sátoraljaúj
helyben.

— Megszurkált biro Valami ügy
ben Mezüzomboron járt a múlt hé
ti n Pándy Ferenci tuádi küzs. biró. 
Mezőzomborról egy Halász nevű 
etuber vitte haza szekerén. Pund)- 
nal nagyobb összeg pénz volt Való
színűleg ezt akarta tőle valaki el
vem, mert a zsebe táján késsel be* 
leszúrt a testébe. Hogy ki volt a 
tettes, Pándy még maga som tudja 
biztosan, de minden gyanú Halász 
ellen irányul. Az ügyét bejelentet
ték a kir. ügyészségnek.

— Revesz tánctanár az iskoláját 
szép s/ámu uüvedékkwl már meg
nyitotta. Felhívjuk az érdeklődök 
fi gye inét, hogy beiratasok még 
mindég eszközöltetnek a Nyúl ven
déglő kerthelyiségében d. e. 10 
órától d, u. 5-ig a táncórák előtt. 
Felnőttek pedig este 8 órakor a va
dászkürt termében szintén tánc 
órák előtt iratkozhatnak

Szerkesztő: Lánczi Aladár.

Kiadótulajdonos:

LANDESMANN MIKSA

/
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ifi. S ch w a rcz  S ám u elFó-ut 18. a volt ..Nagy 
Tőzsde" helyiségében

ajánlja újonnan berendezett selyem-, szalag-, csipke- és disz- üzletébe most érkezett

nyári újdonságait: blusokat, ruha és sima selymeket, markisét 
és Muselinvoálokat minden színben, és mindennemű ruha 

—  díszeket, úri divat cikkeket. —
Nagy választékot tart ezeken kívül kész gyermekruh ákban ésharisnyákban is. 

Vidéki megrendeléseket pontosan eszközöl, mintákat kívánatra küld.

Szives támogatást ke'r tisztelettel: ifj. SCHWARTZ SÁMUEL

KOLLARIT-
RH DIFM F7 r u g a n y o s v ;har- D U f U L I  I L l  b izto s tsíOOiAno
SZAGTALAN FEDÉllEMEZ

.Kollarit'-bőrlemez
kaucsuk kompozícióval be
vont ftdéileraez.

„Kollarit'-bőrlemez
mezőgazdasági és gyári épü
letekre a legalkalmasabb

„Kollarit‘‘-börlemez
vízhatlan, a legnagyobb vi 
barnák ellentál.

„Kollarit”-bőrlemezt
nem kell mázolni és igy fen- 
tartási költséget nem igényel. 

K A PH A TÓ :

B E H Y N A  T E S T V É R E K
vaskereskedőnél

SÁTORALJAÚJHELYBEN.

jj A hercegi urad. igaz- 
c gatósága a t. vevőközönség y 

nb. tudomására hozza, mi- 
0 szerint ezentúl téglák is m 
s és cserepek a téglagyár 6 
|  irodájában is válthatók.

Jeget
szállítok üzletek, vala 
mint privát házakhoz 
bármily mennyiségben 

jutányos ár mellet.
Havi előjegyzéseket elfogad:

Klein Géza,
Telefon ezáa 64.

Egy fedeles hintő jutányos árou 
eladő 1

Hivatalszolgai vagy más 
hasonló állást keres egy 
nős fiatal ember, aki 
biztosítékot is nyújthat.

Cim a kiadóhivatalban.

E la d ó  h á z , u d v a r  és  
g y ü m ö lc s ö s  k e r t .

A Jóka)-utcában a gyranáziura, 
a polgári iskola stb. közelében egy 
6 szoba, konyhából álló épület és 4 
szoba 2 konyha, 2 kamarából álló 
kerti lak, mellékhelyiségek és pince, 
nagy udvar, szép gyümölcsös kert 
összesen 411 négyszögöl térj, delem 
ben égésiben vagy két egyenlő részben 
igen kedvező tizetesi teltételek mel
lett eladó.

Bővebb felvilágosítást nyújt I>«-, 
U é ' n  ügyvéd Saujhely," 

Molnár István utca 1 szára.

Ügyvédjelölt. sígok, u. m. 2 drb. ló, 2 drb. ser- ’ ságok, u. m:

alkalmazást nyer. Tótul és német il 
tudó előnyben részesül.

o - -  — • •«. -  <>«•- tanguR, u . in. 2 dro. ló stb. nyilv
Dr. Székely Albert sáloraljauj | lé* nyi,Tánoa áverésen eladatnak. nos árverésen Kiadatnak.

Imlvi ülívvéd irodáidban f hó tőF . • ü,y érverésnek a Királyhelmeci Mely árverésnek a k irályhelraeczi . .y. g}. irodájában t. hu 1 . 1 tol kir jbirósÁfí lül2 ik évi V. 74 4. kir. jbiróság 1912. évi V. 163/2 s*.
számú végzése folytán 1(X) korona végzése folytán és eddig összesen 
tőkekövetelés, ennek 1911.évi raárc. -I kor. 10 fiII. birői’ag már meg* 

1( napjától járt) 6 százalék kanta* állapított költségek erejéig K irály - 
iái és eddig összesen 93 kor. 05 fiil. helmeczen (Leleszi ti) leendő meg- 
biróilag már megállapított költségek tartására 1912 évi julius ho 6-ik 
erejéig, Királyhelmeczen leo idő meg- napjának d, e 9 oraja határidőül 
tartására 1912. julius hó 6-ik napja- Liiűzetik és ahhoz a venni szándé*
nak d. e. fel 10 Órájára batáridőül kozók ezennel oly megjegyzéssel
kitiizetik és ahhoz* venni szán- 1  hivatnak meg, hogy az érintett in*
dékozók ezennel oly raegjegy- góságok az 1881 évi LX. t.-c. 107.

. -  ,. zéssel hivatnak meg. hogy az érin- 1  és 108. §-ai értelmében készpénzfi-
10 órakor Saujhely községben Fö- le,_t ingóságok az 1881. évi LX. tc.|zetés mellett, a legtöbbet ígérőnek 
utca 18 az. alatt a vhajtást szenve- J Mi. és 108. §-ai értelmében kész- j szükség esetén becsáron alul is el- 
dő lakásán elárverezem azon 1100

1 1514/1912.
Árverési hirdetmény.

| A saujhelyi kir. jbiróság 912 V. 
1032)1 sz. végzése folytán l'ngarn 

■ Lipot 110 kor. 28fill. követelésének 
i és ezek jáiulékainak behajtása vő-

kor. becsült ingókat, melyeket| ao r. ueusuiv ____ , ___ _
nyíregyházai kir jbiróság 912 Sp II. 
280,4 sz. vhajtást rendelő végzése 
alapján a saujhelyi kir. járásbiró- 
sági 912. V. 1032,1 sz. vhpjtási jegy
zőkönyvben 1—4 tételek alatt le- 

I és felülfeglaltaiu u. m. : bútorokat, 
zongorát stb.

Saujhely 1912 jun. hó 27-én. 
Rosner Imre kir. bir. vhajtó

pénzfizetés mellett, a leggtöbbet' fognak adatni
i f f í r f n o t  ........ l  . .• I \  _____  . • i

232/1 1912. vb, szám.

Árverési hirdetmény.
AVirott bírósági végrehajtó az 

1881. évi LX. t.-cr. 102. § a értel
mében ezennel közhírré teszi, hogy 
a saujhelyi kir. törvényszéknek 1012 

| évi 1628jV. számuvégzése kövelkez- 
lébeu dr. Gombos Bertalan ügyvéd 

( által képviselt özv. Hóbori Jánosnó 
javára 200 kor. s jár. erejéig 1012. 
évi fehr. hé 20 án foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt 
és 040 kor. bt csiilt következő iugó-

igérőnek, szükség esetén becsáron 
alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő in
góságok mások is le- és felülfoglal
tatták és azokra kielégítési jogot 
nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. te. 120 §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik.

Kelt Kirhelmeez 1012. június hó 
2 ö napján-

Udvarhelyi
tir. bir. végrehajtó.

309|2. 1012 végrh sz.
Árverezi hirdetmény.

A ul rótt bírósági végrehajtó az 
1881. évi LX. t.-cz. 102. § értelmé
ben ezennel közhírré teszi, hogy a
fujl'e 'vj kir- törvényszéknek 1 0 1 2  
évi 4438/V. számú végzése követ 
késiében dr. Gombos Bertalan ügy. 
véd által_ képviselt Kohn Annin ja- 
vára lto kor. s jár erejéig 19)2.

I"5 W "  foganatosított ki. 
eiegitési végrehajtás utján lefoglalt

Nyomaton I S S S S ^

r> -------  — e. -  v . .  .  .

Amennyiben az olárverczenvő in
góságokat mások is le- és felülfog
laltatták ős azokra kielégítési jogot 
nyertek volna, ezen árverés az 1881 
évi LX. t.-c 12U §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik.

Kelt Királyhelmeczen, 1912. évi 
jun. 25 napján.

Udvarhelyi Béla.
kir. bir. vágrehajtó.

Hirdetésekre
nagykőn alkalmas a

Városi
mozgó színház,
ahol előadás közben a 

vászonra vetítik a 
hirdetést.
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