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T e s s é k  v á l a s z t a t n i .
A magyar közélet minden 

helyéről egyetlen kérdés tolul 
most előtérbe. Az, hogy — mi 
lesz ?

Ez a kérdés a Lukács nagy- 
enyedi beszámolója után még in
kább kézenfekvő, mint azelőtt 
volt. Addig még hihettük, hogy 
Lukácscsal s Tiszával együtt 
észre tér a kormány és mungó 
hada, ma már tudjuk, hogy ő s 
szel is még tovább akar rombolni 
s pusztítani a — gonosz őrület.

A kormány hát el van szán
va mindenre. A ni az a minden, 
amit Lukács is hirdet, olyan gaz
ság, olyan bitangság lenne, ame
lyet a magyar közvélemény egyet
len napig se tűrhet tovább.

Azt mondja Lukács, hogy 
kész a törvényjavaslat arra, hogy 
az cngedetlenkedo, már tudniillik 
a mungó-akaratnak nem engedel
meskedő ellenzéki képviselőket 
az ősszel nemcsak kivezettetik 
Pavlikékkal az ország házából, 
hanem a munkapárti mentelmi 
bizottság egyszerűen megfosztja 
ezeket a mandátumuktól is !

Arcunkba szökik a vér s a 
legigazabb jogán kérdezzük erre 
a gonosz pimaszságra — mert 
nem nevezhetjük már a tervet se 
másnak — hogy — quo jure, 
mi jogon megy ez az egész terv ?

Hát van-e ehhez joguk, van-e 
még csak valamelyes címük is a 
bitangoknak, bog) a magyar nép 
egyeteme által választott igazi 
népképviselőket ők egyszerűen 
csupán csak a hatalom erőszaka cí
mén kidobjanak az ország házából^

Az elszabadult őrületnek mi
csoda korlátoltsága hiteti el ve
lők, hogy ehhez joguk van még 
a hatalmukban is ?

Nem adunk ma már semmit 
a Tisza és Lukács véleményére 
s akaratára. Az előbbit a hata
lom gonosz őrületének önkívülete, 
az utóbbit a hatalmon maradlia- 
tás mániája kívül ejt a beszámít 
hatáson. De kérdezzük Návay 
Lajost, Berzeviczy Albertét, Ka 
bős Ferencet, Széli Kálmánt, 
meg a többi józanabb munkapárti 
politikust, hogy nyilatkozzanak, 
de igazán nyilatkozzanak, hogy 
nem őrület s nem gonoszság-e

az, amit Tiszáék — Lukácsék 
őszre terveznek azzal, hogy az 
ellenzéki képviselőket egyszerűen 
megfosztják mandátumaiktól.

El vagyunk készülve arra is, 
hogy ezek a politikusok is ho
mokba dugva fejüket hallgatnak 
még e súlyos kérdésnél is. De 
meg vagyunk győződve, hogyha 
nagyfeje politikusaink nem tud 
nak és nem akarnak felelni erre 
a kérdésre, majd maga a magyar 
nép lóg erre válaszolni ! Még 
pedig bizonyára úgy, hogy véres 
lesz ettől a választól az orra 
nemcsak Tiszának és Lukácsnak, 
hanem Návayéknak is.

A magyar nép nem fogja 
tűrni, hogy bec>ületes ak iratán 
gazemberül keresztül gázoljanak.

E súlyos napokban, ami fe 
lelősségünk teljes érzésével és 
teljes tudatában minden tet
tünknek, mar is hirdetjük és 
valljuk, hogy ha a kormány erre 
a szédületes gaztettre véglegesen 
elhatározza magát s a magyar 
nép akaratát kutyába véve meg
akarja fosztani a nép választotta- 
it mandátumaiktól, mi leszünk itt 
Ujliely városában és az egész fel- 

j vidéken az elsők, akik lázadók 
[leszünk s lázadó izgatásunkkal 
magunkkal visszük Ujliely várói 
egé.iz népességét, ezt a színtiszta 
s becsületesen érző magyar nép t.

Mi leszünk az elsők, akik 
oda fogjuk húszezren kiáltani 
Lukácséinak és Tiszáéknak, hogy 
— r.e tovább a gonosz őrület 
utján.

Bizonyosan hisszük, hogy ezt 
a hangot akarva nem akarva meg
fogja hallani Tisza is Lukács is ! 
Ha mégis nem fogják megér
teni, majd ők látni fogják, nr 
következik.

Ma csak egy útja van a 
mai khaoszból való kibontakozás
nak : tessék választani ! Tessék 
feloszlatni a kápviselőházat s ítél
jen a nemzet. Még azt is elfog »d- 

íjuk a nemzetnek, amely Magyar- 
Országon a mai választójog sze
rint választ! Próbálják meg kö
telességük megpróbálni, mit szól 

I a mai politikához ez a nemzet
Kegyelmes, méltóságos és 

nagyságos urak 1 Lássuk csak

legalább is azt meg, hogy mit 
s/ól az önök gazemberségéhez 
a mai választók tömege a mai 
magyar nemzet ? 1 Iát még azt 
sem akarják tudni? Hát még 
ennek az ítéletétől is annyira rét 
tegnek, hogy nem mernek uj 
választókat rendezni ?

Hát ha még a mai választá
soktól is, akik közt a hatalom
nak annyi lekötelezettje, éhese, 
kapaszkodója, megrontója van, 
hát vájjon mennyit ér az önök 
egész erkölcsi bázisa, erkölcsi 
alapja ? Hát önök ezen az inga
tag, ezen a becstelen bázison 
akarnak tovább is felszínen ma 

| radni ?
A mi kisvidéki falud kaná- 

szunk ilyen ingatag erkölcsi bá
zis elől megfutamodik s nem is 
meri többé mutatni magár.

Hát a Tisza l ista, meg a 
Lukács László hatalmi büszke
sége a falusi kanász erkü'csén is 
alább van ? így már igazán nincs 
is mit beszélnünk. Itt több kell 
a szónál, itt tettek kellenek.

A mai kormány némileg való 
erkölcsmentő eszköze niég csak 
egy lehet: hogy ha választanak.

Tessék választani!
De becsületesen!

Mit tárgyal
a f. hó 23 án, pénteken 
tartandó rendes köz

gyűlésén a városi
?k é p v is e lő te s tü le t  r

A város képviselőtestülete kosz- 
szu ssünel után ismét munkához fog. 
Pénteken délután 3 órakor ugyanis 
közgyűlésre hívta egybe a po'gár 
ni ster a képviselni est ölet tagjait, 
hogy elintézzék n nyári szünet alatt 
fölhalmozódott ügyeket. Érdekes, a 
város fejlődésére kiható fontos ügyek 
kerülnek ezúttal napirendre, amelyek 
mólyen zse.bbevágóak. Határozni fog 
kellnni ugyanis többek közt a ke
reskedelmi iskola építéséről és egy 
vásárcsarnok létesítéséről, melyek ala
posan próbára teszik majd — ha 
kedvező elintézést nyernek — az 
udófizetők teherviselő képességét.

De a többi napirendre tűzött 
ügyek i» nagy fontosságúak A pol
gármesteri körirat szerint ugyanis a 
következő ügyek kerülnek tárgya
lásra :

1. ) Polgármester félévi jelentése 
a közigazgatás állapotáról.

2. ) Polgármester indítványa az 
Alsóbereckitől a Bogrogszerdahely- 
luka- tiszakaridi törvényhatósági 
közutba torkoló közdűlő, illetve 
községi közutnak, a törvhatóaági 
közutak hálózatába leendő felvé
tele s ennek a Sátoraljaújhely-Be- 
neki törvényhatósági közúttal a 
Bodrog folyón építendő híddal 
leendő öszoköttetése tárgyában.

3. ) A vallás és közoktatásügyi 
miniszter intézvénye a felsőkeres
kedelmi iskola építkeznének cél
jaira 200.000 korona állatni köl
csön folyódtí8a tárgyában.

4 ) A felsőkereskedelmi iskola 
1012 1913 évi költségvetésének 
tárgyalása.

o.) A felsőkereskedelmi iskola 
építési terveinek és költségveté
sinek elkészít kötése tárgyában ho
zott törvényhatósági bizottsági 
határozat.

0 ) A pénzügyi és épitk. hizottsá* 
súgok javaslata a felsőkereskedel
mi iskola építkezése ügyében.

7.) A vaján-deregnyő- sátoral
jaújhelyi helyi érdekű vasút ki
építése ügyében ad hoc bizottság 
megalakítása.

8 ) Polgármester ’oditvei.ya vá
rosi vásárcsarnok létesítése tár
gyában.

9. A vigalmi adótól szóló sza
bályrendelet tárgy a'ása.

10. Polgármester indítványa a 
köztemetőben lévő sírok gondo
zásának városi kezel *sbe leendő 
vétele tárgyában.

11. Tanács javaslata a pincér- 
női szolgálat korlátozásáról szóló 
és a bordély ügy tárgyában alko 
tott szayályrendelet 5, illetve 7. 
§ áriak módosítása tárgyában.

12. Ugyanaz a fogadó, vendéglő, 
korcsma stb. iparokról alkotott 
szabályrendelet kiegészítése tár
gyában.

13. Polgármester indítványa a 
szervezkedési szabályrendelet át
dolgozására vonatkozólag.

14. Kiss Ödön főügyész kérelme 
szabadságának meghozssabitása 
tárgyában s helyettesítése iránti 
intézkedés.

Valamennyi rendkívül fontos 
ügy. melyek alapos megvitatást igé
nyelnek. Hisszük, hogy a képviselő- 
testület tagjai ezúttal nem a szemé
lyi érdekeket fogják előtérbe tólni 
a tárgyalás folyama 1

„Jüori“ leüélpapir, 50 leüélpapir és 50 boríték
1 KORONA

Landesmann Miksa és Társa könyv- és papirkereskedésében.
l . n p t m k  m a i  N / á i n a  4  ó i d u l
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A pápa döntése
az ünnepek

korlátozásáról.
Mint ismeretes, X Pius pápa 

az elmúlt év július 2-án kelt 
motu proprio-jában úgy intézke
dett, hogy a szokásos ünnepek 
száma az egész világon korlátú - 
tassék. A pápa ezen intézkedését 
azzal indokolta, hogy az ipar és 
kereskedelem rohamos fejlődésé
vel a nagyszámú ünnepek meg
ölése sok nehézségbe ütközik. 
Ezért a parancsolt ünnepek siá- 
mának apasztása a keresztény 
hívek anyagi érdekében szüksé
gessé vált.

elvesztik külső ünnepjellegüket s 
a mischallgatás és a szolgai mun
kától való tartózkodás nem lesz 
kötelező a következő ünnepeken: 
karácsony, husvét és pünkösd 
másodnapján; Urmpján, gyertya
szentelő boldogasszony (lebr. 2 .). 
gyümölcsoltó boldogasszony márc. 
25.) Kisasszony napja (szept. 8.), 
valamint bármely egyhá/m gye 
község vagy ország védőszentje
inek akár fogadalomból, akár szó. 
kásból keletkezett ünnepein. A 
pápai rendelkezések életbelépte
tésének idejéről es módozatairól 
rövidesen rendelkezni fognak az 
egyes egyházmegyei halóságok.

A motu proprio meghagyta a: 
összes vasárnapokat, karácson ', 
(dec. újév (jan. / ) ,  víz- 
kereset (jan. fi.), áldozócsütör 
tök (pünkösd előtti második 
csütörtök.) Péter és Pál apos
tolok (jun Nagyboldog- 
asszony (aug. /,.), Szeplőtlen 
fogantatás {dec. S ) és M in
denszentek (nov. /.) ünnepét.

Az eddigi nagy lénnyel meg-1 
ülni szokott Űrnapját (pünkösd 
utáni második csütörtök) a rákö
vetkező vasárnapra helyezte át a 
pápa. A templomok védőszent-! 
jének ünnepeit, u n. búcsúkat, a j 
pápa érintetlenül hagjta ugyan, j 
de felhatalmazta az egyházme-, 
gyei hatóságokat, hogy azokat, j 
— ha jónak látják — a védő
szent ünnepét követő vasárnapra 
helyezhessék át.

A pápai motu proprio az 
egész világon élénk feltűnést kel
tett s a hivek tömegesen lordul- 
tak a főpapsághoz azzal a kére-] 
lemmel, hogy az ünnepek régi 
megszokott rendjén változás ne 
történjék. A magyarországi püs
pöki kar is a hercegpiimás ut
ján hasonló kérelmet intézett a 
szentszékhez. A magyar püspöki, 
kar kérelmére a múlt héten az a 
váÍ2sz érkezett Rómából, hogy 

a pápa ragaszkodik eredati ren
delkezéséhez. amely tisztán gya 
korlati jelentőségű és csak az 
ünnepek kű'sö megüleset korlá
tozza

Hangsúlyozza a római válasz, 
hogy az ünnepek egyházi meg- 
ülése a régi marad, csupán a hi
vek mischallgatási kötelezettsége 
és a szolgai munkától való eltil
tása szűnik meg. Magyarországra 
még külön kiemeli a hercegprí
máshoz érkezett válasz, hogy 
Szent István király ünnepe, ame
lyet polgári törvény is országos 
ünneppé és munkaszünetes nappá 
tett, a jövőben is megülhető, 
azonban a szolgai munka ezen a 
napon sem lesz bűn terhe alatt 
eltiltva.

A pápai motu proprionak most 
már végérvényes intézkedései ér 
telmében tehát 1913. január 1-től

HOGY MARADANDÓI 
EMLEKE MARADJON) 
ELNÖKSÉGE IDEJÉBŐL

F I Z E T N I  K É N Y T E L E N .
ívnyik ih ni rógeu mű t számunk

ban bírt adtunk arról, hogy milyen 
erőszakkal hajtja be Moró ur köve
teléseit az ipartestületen. Nem riad 
vissza a legerőszakosabb eszközök
től sem, csakhogy pénzéhez juthas
son Azokról az összegekről azonban 
nem akar tudni Móré ur, amelyek
kel ő tartozik az ipartestületnek. 
Vattát dug a fülébe, mikor követe
lik tőle a jogtalanul elpocsékolt 
pénzeket és minden utón módon 
menekülni akar nem ép mintaszerű 
gazdálkodása következményeitől.

Úgy látszik azonban, hogy nem 
fog sikerülni Móré urnák a mene
külés. A G ithy tanácsai szerint foly
tatott gazdálkodás következményeit 
viselni keil és vissza kell fizetni uz 
ipartestület részére azokat az össze
geket, amelyeket jogtalanul utalt ki 
a testület pénztárából.

Az alispán másodfokon ugyanis 
a következő határoza ot hoAa :

Sátoraljauiliely város polgár- 
mesterének 928lj911 sz. alatt ho
zott határozatát, melylyel M *ró 
Dániel saujhelyi lakost, mint a 
Sátoraljaújhelyi Általános Iparits 

j  tület volt elnökét kötelezte, hogy 
az említeti véghatározat

1., pontja szerint, italmérési .'Za- 
bálytalanságokért 10 koronát,

2., pont szerint, dijkuglizási fal
ragaszokért 20 koronát.

3., pont szerint, kerti planiro- 
zásért 20 koronát, ,

4., pont szerint, építkezési ter
vek sokszorosításáért 55 koronát,

5., pont szerint, fü diuunkálato- 
kért 20 koronát,

6., pont szerint, földmunkűlato- 
kért 40 koronát,

7., pont szerint, földmunkálatért 
és bádogosnak 150 koronát,

végül a 8. pont szerint, építési 
költségvetés másolatáért kifizetett 
54 koronát, Klein Izidor váltójára 
felvett 200 koronát, összesen tt- 
hát 504 kuionát, 15 nap különbeni! 
végrehajtás terhe alatt, a Sátor-1

aljaujhelyi Általános Ipartestület 
pénztárába fizessen be, Móré Dá
niel saujhelyi lakos felebbozése kö
vetkeztében feliilbirálat alávettem 
s azt II od fokon azzal a változ
tatása!, hogy az első fokú vég- 
határozat 3. pontjában részletezett 
munkálatért kifizetett 15 kor. to
vábbá a 4. pontban említett sok
szorosítás it kifizetett 55 kor. va
lamint a 8 pontban em'itelt épí
tési költségvetés másolatáért fize
tett 54 kor. visszafizetésének kö
telezettsége alól felmentem, hely
ben hagyom.

Az általam elrendelt vizsgálat
ból kifolyólag bemutatott ügyira
tok, és saujhely város polgármes
terének hozzám 1312 1912. s?. alatt 
intézett felvilágosító jelentése alap
ján megállapítottam, hogy az ipar- j 
testület volt elnöke áltál tóitént itta 
lások nem az ipartestület érdekében 
teljesített munkaiatokért es illetve 
nem az ipartestiilet felhatalmazása 
alapjait eszközöltettek, minek foly
tán az első fokú véghatározatot 
helyben hagynom kellett. Fal kel
lett mentenem a 3. pontban éra 
litett 15 kor. fizetésének kötele
zettsége alól az ipartestiilet volt 
elnökét, azért, n ért e/.en munká
latok teljesítésére az ipartestület 
az ügyiratok t; nusága szőriül fel
hatalmazta.

Nemkülönben a 4. és 8. pontok 
bán részletezett összegek vissza
fizetésének kötelezettsége alól is, 
mert a vizsgálat folyamán meg
állapítást nyert, hogy a munkála
tok az ipartestület érdekében esz
közöltettek.

Nem vehettem figyelembe zz
1. pontnál védelméül felhozott 
azon kifog; st, hogy az elkövetett 
kihágásért nem ö, de az ipartes
tület a felelős, mert a bemutatott 
kihágási ügyiratok tanúsága sze
rint, az elkövetett kihágás nyil
ván elnök mulasztásának a követ
kezménye.

A 2 3, 5 és G tételek alattiakra 
v dehnére felhozott kifogás nem 
volt figyelembe vehető azért, mert 
habár az ipartestüluti alapszabá
lyok szerint az elnök 40 koronát 
saját hatáskörében utalhat ugyan, 
de csakis az ipartestület érdekei
nek szem elüt tartásává ; már p - 
dig, hogy ezen munkálatok akár 
az ipartestület érdekében, akár 
pedig annak felhatalmazása alap
ján eszközöltettek volna, beigazo- 
lást nem nyert.

m  5, G pont alatt teljesített 
munkálatokért járó összegre néz
ve nem volt figyelembe vehető 
elnök védekezése azért, mert ezek 
a nevezett és Tóth András alel- 
nők vallomása szerint Klein Izidor 
2<X) kor. óvadékát terhelték, mely 
óvadék biztosítására szolgáló 200 
kor. értékű váltó értékesíttetvén, 
az értékesítésből hely oly ó összeg 
az ipartestület pénztárába be nem 
vételeztetek, minthogy, továbbá 
a vizsgálat folyamán raegállapit- 
tatott, hogy a  teljesített bádogos 
munkaiatok valamint a dijkug’i- 
zási falragaszokért fizetett 20 kor.

az ipartestülettől különállóit iparos 
kör érdekében eszközöltettek, a 
felmerült 150 kor illetve 20 kor. 
költség visszafizetésére elnököt 
köteleznem kellett. Minthogy azon
ban a 'tervek és költségvetések 
lemásolása és sokszorosítása, amint 
a vizsgálat folyamán rnngállapit- 
tatott, az ipartestület érdekében 
történt az ezért kifizetett 55, ille
tőleg 54 kor visszafizetésének kö
telezettsége alól elnököt felmen
tenem kellett.

Ugyebár Móré uram, ez már 
kissé kellemetlenebb ügy a múltko
rinál? A fizetés kötelezetségét már 
netu 1 Int átcedálni senkire. Űrt 
önnek kell majd megfizetni igen 
tisztelt elnök úr !

Tisza iskolája
követőre talált.

Brutális csendőr.
Az újságok állandóan tele 

vannak a fővárosi és vidéki ren
dőrségek hatalmi túlkapásaival. 
Alig múlik el nap, hogy valami
lyen rendőii brutalitásról ne kap
nánk hirt Es itne ma már a 
csendőrség is — amely pedig 
mostanig hivatása magaslatán 
állott — rálépett arra az útra, 
amely a teljes felforduláshoz ve
zet. Tisza iskolát csinált a sze
mélyes szabadság korlátozásában 
és segédcsapatai — a rendőrség 
és csendőrség — amelyek a hüvn 
dobálták ki a kötelességüket tel
jesítő képviselőket, most sokan 
követik tanítómesterük példáját és 
vak diihvel esnek neki lépten 
nyomon a békés adófizető pol
gárságnak.

Csak nemrégen adtunk hirt 
az újhelyi rendőrségen gyökeret 
vi rí tat thatatlan állapotokról, 
most pedig egy vidéki csendőrőrs 
egyik nem épen jeles tagjának 
botrányáról kell írnunk. Az eset 
— amelyet nagyon szeretnének 
eltitkolni — a következő .

F. hó 12 én este 11 órakor 
egy áruval megrakott szekér te- 
tején igyekeztek a sztropkói vá
sára ’lorm a  István, özv. Bajzák  
Józsefné, Klein jánosné, Ifeisz 
Ignácz és Sárái József homonnai 
kereskedők és iparosok, A tavar- 
nai vámháznál — amig a sorom
pókat megnyitották — megállt a 
szekér és Weisz Ignácz léire 
akart vonulni az árok szélére. 
Alig tett azonban Weisz egy-két 
lépést mellette termett egy csend
őr őrsvezető és rárivalt : „Hová 
mégy?!" Weisz a durva felszó
lításra illedelmesen felelt. Es úgy 
látszik ez Volt a veszte, mert a 
magát valami földöntúli hatalom 
nak képzelő csendőr nekiesett a 
meghunyászkodott kereskedőnek 
és agyba főbe verte. Wéisz az 
iitleg elől a kocsira menekült, de 
a r.ekidiihödt csendőr lerángata 
onnan és becipelte a vámházba. 
Es itt kezdődött el csak az igazi

Hungária! Sátoraljaújhely, Széchényi tér 6 szám. 
____(A rom. katli templom mellett).

Vegytisztító és gázmosó
tisztításra elfogad mindennemű báli és alkalmi ruhákat, butorsöveteket.
Gallér és \ é  lő ; Kristály fehérre tisztittatnak. = = = = =  Vasal áttolt 1 órán  belül
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hadd el hadd. Az örsvezetű — 
akinek a nevét jobb ügyhöz 
méltó buzgalommal titkolja a 
csendőrség — ütött, hara
pott, rúgott, Weisz jajgatott, 
a szekéren voltak kértek, könyö
rögtek a csendőrnek, hogy hagyja 
mdr abba a verést, de az uni 
formisba bujt bestia csak annál 
jobban dolgozott. Végre is az 
asszonyok a közeli csendőrőrsre 
szaladtak és onnan kértek segít
séget a megvadult csendőrrel 
szemben A tavarnai ó'rsparancs 
nők maga ment ki a helyszínére 
és szabadította ki borzasztó hely
zetéből Weiszot, aki most bete 
gén, súlyos sérülésekkel ó'rzi az 
ágyat.

Es mindez nem mese, hanem 
szomorú, kétségbeejtő valóság. 
Ue nem akarjuk mi <~i alkalom 
ból az egész csendőrséget meg
vádolni, amely eddig becsülettel, 
híven tcljesitette kötelességét, 
csupán rá akarunk mutatni arra, 
hogy mire vezet egy őrült ember 
munkája. Tisza István mutatta 
meg a csendőröknek és rend
őröknek, hogy miként kell láb
bal tiporni a törvényt, [hogy mi
ként lehet kivert kutya módjára 
bánni az emberekkel és ez isko
lának im akadtak követői.

A budapesti rendőrség volt 
az első, amely rálápett a Tisza 
mutatta útra, a vidéki rendőrség 
követte ókét és íme ma már a 
csendőrség körében is akad — 
elösmerjük, hogy csak elvétve — 
akit megrészegített a hatalom és 
legalább is valami kerületi isten 
nek képzeli magát, aki büntetle
nül bántalmazhat mindenkit.

A csendőrség vezetőinek kell 
gondoskodni róla, hogy a legény
ség sorában most lábrakapott 
nyavalya még gyökerében kiirtas- 
sék és a csendőrlegények ne ve 
szélyeztessék a polgárság testi 
épségét, hanem annak sértetlen
sége lölött őrködjenek.

H Í R E K .

— A sátoraljaújhelyi munkásbiz 
tosito pénztar igazgatósági ülésé. A
helybeli muukásbiztositó pénztár 
igazgatósága folyó hó 14 ón ülést 
tartolt, molyon az igazgatóság elnö
ke : Fekete Károly tisztségéről le 
mondott. Indokolta pedig lemondá
sát azzal, hogy azon terhek miatt, 
amelyek az uj munkás biztosítási 
törvény folyományaként a munka
adókra hárulnak, egyes munkaadók 
részéről állandóan méltatlan megtá
madásoknak van kitéve. A munka
adók nagy része, kiket pedig a muo- 
kásbiztositási törvény a legközvetle
nebbül érint, nem törődik a fenáiló 
törvény rendelkezésűivel, nem igyek 
szik azokat megismerni, s azoknak 
elegei tenni, hanem a törvények, 
minden, a munkaadóra anyagi meg- 
terholtetést jelentő rendelkezéséért 
a pénztár elnökét akarja felelősé 
tenni, azt támadja, még pedig olyan 
modorban, hogy az az önérzetes 
embert mélyen sérti. Ő a maga ré
g r ő l  tóba sem törekedett arra, 
hogy o a pénztár elnöki székébe 
ülhessen, az igazgatóság kívánságá
nak tett elegett, mikor az elnöki 
tisztséget elvállalta. Most azonban, 
hogy az igazságtalan támadásokat 
elkerülhesse, tisztségéről való leraon-

Idasát határozta el. — Az igagató 
>úg azonban Fekete Károly lemon
dását nem vette tudomásul, vele 
szemben teljes bizalmának adott ki
fejezést s kérte, hogy lemondását 
vonja vissza. Az igazgatóság részé

iről Jainri'.ska G » ula, ki a sierencai 
cukorgyár képviseletében tagja az 
igazgatóságnak, felszólalásában, be
hatóan foglalkozott Fekete Károly 
lemondásának okaival s a lemondá
sokat ő is annak tulajdonítja, hogy 
a támadok u»;iu törődnek a fenáiló 
törvénnyel és a szabályokkal, azo
kat nem ismerik s azon térhitben 
élnek, hogy a munkáshiztositó p nz- 
tir 1 ormányzása az elnök szeszélyé 
tol függ, ho ott az az elnök műkő- 
d s nek körét és irányát a törvény 
•s szabályok szigorúan meghatároz 
zák. Fekete Karoly, mié;a az elnöki 
'/.éket elfoglalta, mindig hivaiasának 
magaslatán állott, tisztségét a f i.

| ábii törvény és szabii) aknuk meg 
felelőt n, lelkiismeretesen, becsülete
sen, önzetlenül és példás kütelesség- 
tudássál tü tülte be, miáltal az igaz
gató-ág teljes bizalmát és nagyra
becsülését kiérdemelte. Felszólal » 
lehetetlennekésegyi neon megenged
hetetlennek tartja, hogy egv férfiú, 
aki igy megfelel a tisztségének 
meg hátráljon oly támadások elől. a 
melyet minden elfogulatlanul és 
józanon gondolkozó ember elité). 
11a mindazok, kik dijtalanu1, Csupán 
polgári kötelességből ailanak a va
lamely közintézmény szolgálatúban, 
az első méltatlan megtámadásra 
mind visszavonulnának a közügytői, 
folbomaiia a társadalom minden 
közhasznú intézménye. A munkás 
biztositó pénztárnak szüksége van a 
Fekete Károly értékes míiködésér ■ 
és mivel őt a kötelesség becsületes 
teljesitéai-uok tudata és tiszta lelki- 
isii* rele kellőképen vértezik, az 
igazgatóság osztalu'i bizalma és 
nagyrabecsülése pedig niugvt di az 
igazságtalan támadások ellen, az 
igazgatóság nevében ujöó. kér, hogy 
lemondását vonja vissza. Fekete 
Karoly végiu engedett az igazgató
ság spoutáu bizalom-nyilváuitásanak 
és lemondását visszavonta.

— Eljegyzés. L)r. Smtiyt Gyula 
Budapestről jegye, váltott Szollősy 
Ilonkává!, Szöilősy Ar;hur bankigaz
gató leányával Saujhelyben. (Min
den kiilö.i értesítés helyett.)

— Uihelyben fizetik ki a tanítók 
családi pótlekát. Megírtuk, hogy 
Zichy János gróf kultuszminiszter 
kiutalta a tanítók családi pótlékát, 
amelyet október hó 31-ig kifizetnek 
A rendeletben a miniszter ezt a 
hosszú időt azzal indokolta, hogy a 
tanügyi kormánynak csak a minisz
térium az egyetlen utalványozási 
helye és az elvégzendő munka nagy 
tömege szükségessé teszi az említett 
időbeosztást. Mint most értesülünk, 
a miniszter megváltoztatta t» rvét és 
más megoldást rendelt el a pótlekok 
kifizetés re. A minap érkezett meg 
erre vonatkozó rendeiete az ujh« 
helyi királyi pénzügy igazgatósághoz 
és mint a kir pénzügy igazgatóságtól 
értesülünk, nem a minisztérium, ha 
nem az újhelyi pénzügy igazgatóság 
utalja ki a családi pótlékot mind 
ama újhelyi és zeraplénmegyei ta
nítók részére, akiknek erre joguk 
van és a zeraplénmegyei taufalügye- 
lőség utján ezt kérik.

— A „Kuruczföldon*4 cimü Kassa 
— Budapest székhelyén megjelenő 
szépirodalmi, társadalmi és művé
szeti lap Karaszy-Csaby Ödön és 
Ambrózy Ágoston szerkesztésében 
„Elet és lileratura44 címet vett fel. 
Augusztus 15-iki szama gazdag tar
talommal jelent ru‘>c, melyből ki 
emeljük; herceg Windisch-Üraezt

Lajos „Mars cuucta gubernat“. Har
sány i Kálmán „A magyar könyves
polc hézagai*4, Gerőcz Kálmán „Pat* 
ronázs és szeretet44 és , dr. Gzobor 
Alfréd „Lakodalmak a kuruezkorban44 
(folytatás) cimü cikkeit. Költemé
nyeket irt Kőszegi L isz ó, Krónikás 
Vyn és Lász ó Sándor. Kar.vszv-Csa- 
b u  Odón novellát i r t  ( a  Varangy) 
Ambrózy Ágoston pedig művészeti 
fejtegetését folytatja Istók János
ról és az iroda'mi Arckép-rovatban 
Octave Mipbeaut ismerteti. A tar
talmas t-záraot a Szerkesztők Ünnepi 
levele vezeti be és az Egyesületi 
élet állandó rovata zárja le. E őri- 
zetési ár: egész évre 12 K., félévre
0 K.. negyedévre 3 K , euyesszá u 
ára (10 f'llér. A lapot i"ető minden 
küldemény a fel *lős szerkesztő : 
Karaszy-Csaby Ödön (M ‘sz:iro.'-utca 
70. sz.) címére küldendő. — Folyó
számla a Kassai Takarékpénztárnál, 
ahova mindenféle fizetések teljesí
tendő k.

— Zongoratanitás. S z r d y n k ó
Leont in zongoratauitónő szeptember
1 -én uj zongorái anfo; vamot nyit. 
B-irátkozni leh-*t mind *nn:tp a ta
nítónő lakásán. Rákóczy-u. 10

— Helybeli ügyvédi irodában egy 
gyakorlattal bíró seg *d alkalmazást 
nyerhet. Bővebb felvi'úgositást ad 
a kiadc hivatal.

— Nyilvános elszámolás. A Tő-
keterebesi Általános Ipartestület 
diszzászluja alapja javára 15)12 jú
lius 28*an rendezett mulatságról. 
Bev t v (feiü fizetéseken kívül) 630 32 
Kor. l'elü!fimetés«ik 173 kor. Össze
sen 803 32 kor. Kiadás 028*33 kér. 
Fölösleg 170*5)5) kor Fel i fizettek : 
Gróf Andrássy Gyula 20. Gröttl I 
György 16, S/Jad-*k Karoly, Cseley 
Márton 8—8, Tahy György, Reisz 
Miksa, Pintér Nándor 10 —10. Wein- 
berg r Sándor, D.mbner Sándor, 
Kozáky Elek 6—0, Oriovics Karoly, 
Markovié* Zoltán, Markovics Jenő 
5—5. dr. Gyárfás F«*r -ne, Go draann 
Vilmos. Hullanék Béla, Freiraann 
József, Pletenvik Pál, Fecsak Jenő 
3 — 3. R ícz János, Gondolv Andor, 
Weinstein Jó/s. f, Fodor Miksa, Do 
bős György, Rozenbaum M r, Bor- 
dísf Sándor. Braun A*adár 2—2 
Schlesák Antal, Beliczky János, Sán
dor, J mos, Sx iad Antii, Gáspár 
Per no, k ma .1. Furcsa István, Vo 
ni 'C Henrik. Bacsó Lá>z ő, Mdcsinsz-; 
ky Lajos, Dem *cs Lajo.-, Gröttl An
tal. Horváth Pál, Princz Pál, Rollny 
Ado'f. Kosula György. Sebő ez Re
zső, Végső Gvuia, d". P.'ásthy Béla,' 
Marikovszky Béla, Szamoth Manó, 
Szvitil Tivadir. Smijdá N. Fábián! 
József. Czeglédy Sándor Radványi 
Ernő l—l koronát — A szives f - 
‘ü'fizeiőknek ezúton mond köszöne
tét az e'nökség.

— Bursajtok. Mainap a borraus- 
tót a cefréből majdnem kizárólag 
sajtolj-s il nyerik minden modern 
pincészetben, még pedig kisüzemek 
ben csavarorsós vagy felsőnyomásu

sajtókkal, nagyüzemekben „hidra
ulikus sajtókkal.44 A mezőgazdasági 
gépipar tehát arra törekedett, hogy 
a bortermelőknek olyan sajtókat 
szállítson, melyek nagy munkát vé
gezhetnek a legcsekélyebb erő és 
idő felh isználása mellett. A forga 
lomba kerülő számos szőlősajtó kö
zöl Ph. Mayfarth és Társa, Wien 
(Bécs), II., Taborstrasse 71. sz, alatt 
fennálló gazdasági gépgyárnak kó- 
szitm nyei terjedtek el igen gyorsan 
szó id szerkezetük és nagy munka- 
képességük révén. A kisüzem sza
mara tekintetbe jiinnek főleg a „Na
tional44. „Mignon44 és „Gnom“ t*jelü 
sajtók. Ezek mindannyian zománc- 
fénylakkal bevont tányérral és két 
kovácso t vasú abronccsal összefo
gott ket-étü tölgyfakosarral vannak 
ellátva. Egyszerű kereszt és emol- 
tyüs csavaru nyoiuós-szerkeze’tbl és 
acél-Ccavartengellyel dolgoznak. 
Ilyen kis sajtók köbtartalina 5 és 
100 liter között ingadozik. Nagy 
pince-gazdaságok számára a Mayfarth 
féle „Herkules44 jegyű gyümölcs és 
sző ősajtók, a legkülönbözőbb kivi
telek btu kiválóan alkalmasak, mert 
ve'ük jelentékeny munkaeredményt 
lehet elérni csekély erőfeszítéssel. 
A nyomó-mü golyókon forog, azaz 
a kapcsolókerék és vezető, az úgy
nevezett »szupport« között acélgo
lyók feküsznek, melyek az e helyen 
különben fellépő súrlódási akadályo
kat kisebbítik, miáltal nagyobb műn- 
kacredrnény érhető el az emeltyű- 
rúdra alkalmazott ugyanazon erőki
fejtés mellett. Másik előnye a nagy, 
kb. 2O00 litert befogadó sajtoló-ko- 
sár, amely azáltal, hogy három 
részre szétszedhető, jelentékeny idő- 
megtakatitást és könnyű kezelhető
séget nyújt. Felhívjuk az olvasók 
figyelmét a Mayfarth Ph. és Taisa, 
gazdasági gépgyár gyümölcs és sző
lősajtóira és a nevezett cég szíve
sen hajlandó minden érdeklődőnek 
ingyen és bérmentve különleges ár
jegyzékeket küldeni, valamint min
dennemű részletes felvilágosítást 
nyújtani.

NYILT-TÉR

Nyilvános köszönet.
Mindazoknak, kik hőn sze

retett Mariska leányom, illetve 
testvérünk temetésén jelen 
voltak és részvétükkel felke
resek, ezúton mondunk hálás 
köszönetét.

Özv. Zboray Jozsefne
és gyermekei.

Szerkesztő : Lánczi Aladár.

Kiadótulajdonos : 
LANDESMANN MIKSA

Kívülről
a valódi--Franck ezen a 

gyárjegyen :

Belülről

&

UyárjeRy

a jó minőségéről meg
ismerhető.

Azért tisztelt Háziasszony, nézze meg jó| 
a külsejét, nehogy silány tartalommal kelle
metlen meglepetés érje.

Gyár KASSÁN.



65. szám. (4.) F E L S Ő  M A G Y A R O R S Z Á G I  H Í R L A P Szerda augusztus 21.

ifj. S c h w a r c z  S á m u e lFo-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 Muselinvoálokaí minden színben, és mindennemű ruha 

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

Vidéki megrendeléseket pontosan eszközöl, mintákat kívánatra küld.

Szives támogatást kér tisztelettel: ifj. SCHWARTZ SÁMUEL.

KOLLARITi
BGRLEMEZ S í S S l É
SZAGTALAN FEDELÉHEZ

, KollariU'-bórlemez»»
k aucsuk. kompozícióval be
vont ft-déilernez.

„KolIarit‘‘-bórlemez
ruetőtrazilasá^i és gyári épü
letekre a legalki linasabb

„KolIariU'-bőrlemez
vízhatlan, a legnagyobb vi 
harnak ellentál.

„kollarit”-bőrlemezt
nem keli mázolni és így fen- 
tnrtHsi küitség«-t nem igényel. 

KAPHATÓ:
BEHYNA TESTVÉREK

vaskereskedőnél
SÁTORALJAÚJHELYBEN.

Tk. 1988/1912 szám.
Árverési hirdetményi kivonat.

A gálszécsi kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, 
hogy Dr. Sauberer Béla vérehajtn- 
tónak Szabó Györgyné szül, KáOi 
Zsuzsanna és társa végrehajtást szen
vedők elleni 699 kor. 30 fii1, tőke
követelés és jár iránti végrehajtási 
ügyében a saujhelyi kir. Törvényszék 
(a gálszécsi kir járásbíróság terüle 
tén levő Szécskeresztur községben 
fekvő aszéc'kereszluri 149|a sz.tjkv- 
ben A I 1—2 sor 498, 409 hrsz. alatt 
felvett ingatlanokból a B 36 a. Rácz 
Zsuzsanna férj. Szabó Györeyné 1|136 
B 37 alattt Rácz Juiiát, 1 36-od, B 
38 alatt kk. Kácz Ilonát l]3ó rész
ben, a C 47 alatt özv. Rácz György- 
né javára bekebelezett özvegyi őz 
vegyi haszonélvezeti jog fsnntertá- 
sával 30 korona ezennel megállapí
tott kikiáltási árban.

2. A ozeleji 78 sz. tjkvben A I 
2—3 sor 655—659 hr>sám alatt fel- 
vett ingat latiból a B 94 alatt|Rácz 
Júliát 4 204-ed részben, B 95 alatt 
kk. Rácz Ilonát 4120-1 részben a G 
51 alatt özv. R%cz Györgyim szil . 
Kis Juüanna javára bekebelezett ha 
szonélvezeti jog fenntartásával 118 
korona ezennel megállapított kiki 
áltási arban.

3. A cseleji 81 sz. tjkvben A I sor ! 
642 hrsz. a. felvett ingatlanokból a! 
B 88 a. Rácz Ju'iát 4 204 részben B 
89 a. kk.Rác Ilonát 4 204 részben meg
illető jutalékra a C 42 alatt. özv. 
Rí ez Győrgvné szül. Kis Júlia java 
ra bekebelezett haszonélvezeti jog 
fenntartásával 59 kor. ezennel meg
állapított kikiáltási árban.

4. A cseleji 236 sz. tjkvben A I.
1 sor 643 hrsr. a. felvett ingatlan
ból a B 60 a. Rácz Júliát 4 204-ed 
részben, B 61. kk. Rácz Ilonát4,204 
részben megillető jutalékokra a C 16

alatt, özv. Rícz GyÖrgynó szül. Kiss*
Júlia javára bekebelezett haszonél
vezeti jog fenntartásúval 59 korona 
ezennel megállapított kikiáltási ar
ban.

5. A cseleji 35 sz. tjkvben A I.
1—2 sor 641/b, 648 hrsz. alatt fel
vett ingatlanoktól a B 59 a. Rácz 
Z uzsanna f*'rj. Szabó Györgynél 
57 204. a B 60 alatt Rácz Júlia fér.
Istvanyik Jánosié 67|204 B 61 a kk 
Rácz í onát 67 204 részben megillető 
jutalékokra a B 63 alatt özv. Rícz 
György né szü1. Kis Júlia javára b - 30 napjanak 
kebelezett özvegyi haszonélvezeti resztui 
jog fenntartásával 120 koronában j  ^geesi 
ezennel niegállapi ott kikiáltási árban

6. a 8*écsegresi 45 sz. tjkvben A 
I 1 sor 82 hrsz. a. felvett ingatlan- 
tanból a B 10 alatt Szabó Gvörgy- 
né szül. Rácz Zsuzsannát 3 48-hó a 
a B 11 a. kk. Rácz Júliát 3 48-ad 
részben B 12 alatt kk. Rácz Ilonát 
348-ad részben megi bdő jutalékokra 
a C 6 .Jatt özv. Ricz Györgyné sz.
Kis Júlia javára bekebelezett özve
gyi haszonélvezeti jog fenntartásá
val 300 koronában ezennel megálla
pított kikiáltási árban.

7. a széosegresi 52 sz. tjkvben A 
1. 3. 7, 8, 9 10. 11, sor 135. 240.
2.59, 307, 321, 343, hrsz, a. felvett 
ingatlanokból és az ezen ingatlanok
hoz tartozó lege'ő illetőségből B 30 
alatt Rácz Júliát 1|12 B 31 alatt kk 
Rácz I ooat H12-Md részben a C 53 
alatt özv Rácz Györgyné szül. Kis 
Julianna javára bekebelezett özvegyi 
haszon* |vezeti jog fenntartásával

I fenntartásával 15 koronában ezennel 1912 
• megállapított kikiáltási árban.
' 9. a szécsegresi 73 sz. tjkvben A
1 1—2 3 sor 500. 504. 507 hrsz. alatt 
felvett ingatlanból a B 68 a Szabó; 
Györgyné s/tll. Ricz Zsuzsanna 4|36 
B 69 alatt Rácz Juiiát 4 36 B 70 a. 1 
kk. Rácz Ilonát 4 36 részben rnegii-1 
lető jutalékokra a C 128 alatt özv. i 
Rácz Györgyné sziii Kis Ju ia javá
ra özvegyi haszonélvezeti jog fenn
tartásával 772 kor. ezennel megálla
pított kikiáltási arban.

10 a síécsegresi 75 sz. tjkvben A 
I 1 sor, (526—534) hrsz. alatt 
felvett ingat anbói a B 63alatt 6 144 
résiben kk. R «cz Ilonát megillető 
jutalékokra a G 95 altit özv. Rácz 
Györgyné szü'. Kis Ju ia javara be
kebelezett a haszonélvezeti jog fenn- 
lartásá/al 369 kor. ezennel m- gá la
pított kikiáltási árban.

11 a szécsetr-si 71 sz. tjkvben A 
1 1—2 sor 488, 508, hrsz. alatt fel. 
veit ingatlanokból a B 40 alatt R icz 
Juiiát 1 36 B 41 alatt kk. Racz Il0- 
nat 1 36 részben megillető jutaló. 
kokra a G 70 alatt özv R*cz György 
né sz. Kis Júlia javara bekebelezett 
özvegyi haszonélvezeti jog fenntar 
tásavai 616 koronában ezennel meg 
állapított kikiáltási árban elrendelte
tik.

V. 56 4
Árverési hirdetmény

Alulírott bir. kiküldött mint 
végrehajtó ezennel kü/.hirré teszi, 
hogy a budapesti VI. kér. kir. járás
bíróságnak 1911 Sp XI. 1711 és 
17103. szám alatt kelt végrehajtás 
rendelő. a varaiméi kir. jbirósag- 
nak 1912 V’. 56 1 számú kiküldetést 
i-rgyazó végzéséi folytán dr. Vas 
Viliim* varaiméi ügyvéd síitái kép
viselt Szénási és Kardos budapesti 
bej. cég végrehaitatónak meg nem 
nevezett varaiméi la-os végrehajtást 
szenvedett elleni 971 kor. 82 fillér 
és 80 kor. 38 fii1, tőkék ezeknek 
kü on b o /ő  időktől jár - 5 százalék 
kamatai 141 kor 40 fill. eddigi s a 
még felmerülendő költségek iránti 
végrehajtási ügyében \ égrehajtást 
-zenvédettnél felül és lefoglalt » 
620 koronára becsült több rendbeli 
szobabútorok egy drb. grciiaplion 
s b. ingóságok nyilvános bírói árve
résen eladatnak s árverési határidőül 
1912. évi augusztus ho 29 ik napja 
nak d. u. 3 orajára Varaimé közsé
gébe végrehajtást szenvedett lakása 
hoz kitiizetik, s ahhoz a venni szán
dékozók meghivatnak.

Kelt Varaimon, 1912. évi aug. 10. 
Sztanko László, 

kir. jl>. végrhajtó.

Üveges batár
széjjeiszedhető, teljes jó 

)an eladó. Cim 
adóhivatalban.

A z árvérés m egtartására határidő  
jéü' a ssécsk eresziu ri ingatlanokra  
vom  tkozóau  1 9 1 2  évi zeptem ber ho 

I, 6 9  Órakor szécsk e-  
resztur k ö zség  elö ljáróságáh oz a »-zécs 

Ingatlanokra von atk ozóan
1912. szept. hó 3 0 napjanakd. b. t i  k a r h a ii  e lad ó  C im  a k i.uraja bzecsegrea község házához, l' d l  Ud 1 e lduu<  a  Kl
végül a cseleji ingatlanokra vonat
kozóan 1912. szept. 30 napján d u 
4 órája a cseleji Község eiüjjárásá- 
ganal megtart,riandó nyilvános ár 
verésen a megállapított kikjel.a»j „r 
két-harnisdanal alacsonyabb áron az 
árverésen el nem adható,

, 2 főgimnáziummal, felsőbb le-
nak az in gatlan  heesárának 10 szá- OnyiSKOlaVa! blfO  kies püspöki 
za iék át v a g v is  :i kor. 3 kor. i i  kor J városban, teljes ellátásra elfo- 
80 fillér B koron.. 90 fillér 5  ko o- gad 2— 3 jó házból való fiúi

vagy leányt, egy németül be-

Rozsnyón

90 fiiér 12 korona 30 korona 
72 kor. 80 fitt. 1 kor. 60 fill, 77 kor 
20 fill. Üli kor. 90 fill. öl Ív (10 fillért 
készpénzben, vagy az 1881 LX. te. 
42 § ában jelzett, árfolyammal szá
mított és az 1883 évi november hó 
l én 3333 sz. a. keit igazságtigymi- 
niszteri rend-let 8 §-ában kijelölt 
óvadék képes értékpapírban a kikiil

728 koronában ezennel megállapi-J dott kezéhez letenni, avagy az 1881 
tott kikiáltási árban. LX, te  170 §-a értelmében a bánat-

8. a szécsegresi 110 sz. tjkvben A pénznek a bíróságnál elöleges elhe- 
I (j sor 308 hrsz. alatt felvett ingat- J lyezésérSI kiállított szabályszerű el- 
lanbál a B 18 alatt K icz Juliét, 5 24 ismervényt átsiolgálj itni 
B 19 alatt kk. Kácz I onát 524 rész-[ Kelt Gá szécsen a kir. járáshiró- 
ben megillető jutalékra a C 27 alattság mint tkvi hatóságnál 1912 évi 
iizv. Kácz Györgyné szül Kis Júlia augusztus hó 4 napján, 
javara özvegyi haszonélvezeti jogi__ Valkovszky sk. kir. jbiró
Nyomatott Landcsmann Aüksa es latsa könyvnyomdájába!! Sátoraljaújhely.

szelő gyermektelen nős állami 
hivatalnok, mérsékelt díjért.

Teljes ellátásra
iskolás

gyermekeket elfogad 

Ö Z V  W E S S E L 1 N É  

Sátoraljaújhely, Andrássy-u. 4.
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