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Zempléni erkölcsök.
Sátoraljaújhely 1013. jatt. 29.

Ez a mi szegény vármegyénk, 
úgy látszik, egészen kívül esik 
az erkölcsi törvények területén. 
Itt nem érvényes, az, ami min
denütt az országban feltétlenül 
kötelező. Itt szabad, minden, amit 
máshol a legszemérmetlenebb el
bizakodottság se merészelne. Itt 
hivalkodva járnak a legsúlyosabb 
vádakkal terhelt emberek, s eszük
be sincs, hogy kötelességük len
ne tisztázni magukat a vádak 
alól.

Csak egy pár eset összeha
sonlításul. Tisza Istvánt megvá
dolta inkorrekt dolgokkal a Nép
szava. Kötelességének érezte, 
hogy bíróság előtt tisztázza ma
gát. Lukács Lászlóról megbé
lyegző tényt állított Désy Zoltán. 
Kinos huzo'lozás után, de mégis 
bíróság elé vitte a dolgot. Uj 
ságban megvádolták “a bajai fő
ispánt, az opera igazgatóját, a 
a vakok intézetét. Mind úgy 
érezte, hogy kötelessége a 
maga igazolására bírósághoz for
dulni. Vagy aki nem megy is bí
rósághoz, legalább feltétlenül 
megszólal s nyilatkozatban igyek
szik igazolni magát. Ilyen igazoló 
nyilatkozatát hatóságoknak köz
pályán szereplőknek csak Az 
Est legutóbbi számában is ötöt 
olvashattunk. Mindenki ád ennyit 
az ország közönségére, hogy ha 
megtámadják előtte legalább iga 
zolni próbálja magát.

Zemplénben ez nem divat, 
Itt ilyen érzékenyek az emberek. 
Bánják is ők, akármit firkálnak 
felőlük az újságok Kiírják a főis
pánról, hogy az Ínségesek szá
mára küldött kukuricával pana- 
mázott. Nagy hangon kijelenti a 
főispán lapjdj kogy a főispán ur 
becsületét sérti, t-hát sajtópert 
fog inditani. A sajtópert nem in
dítja meg, hanem azért a saját 
lapjának a beismerése szerint is 
megsértett egyéni reputációjával 
elég büszkén sétálgat, elnököl, 
kormányoz tovább, mintha semmi 
se történt volna. Megrázta magát, 
s nem érzi többé az egyéni 
korrektsége ellen emelt vádakat. 
Hogy a sikkasztó Gáthy a leg
súlyosabb szabálytalanság által 
— egyelőre ne használjunk ke
ményebb szót — védte meg az 
elcsapatástól, hogy Székely Elek 
erdőkivágatási manipulációját eszé
be se jutott felderíteni, pedig 
tudott róla, — mindezeket s 
még sok egyebeket, mintha nem 
is felőle írták volna. Nem is he- 
derit rá.

De mért is hederitene? Mért 
menne úgy, ahogy Ígérte, s úgy, 
mint más, a renoméjára érzékeny 
ember, a bíróság elé ? Mikor 
ennek a vármegyének ő igy is 
jó. így is hajlonganak előtte, igy 
is járnak a kedvébe. A megye- 
gyülésen igy is megéljenzik, a 
vármegye kényes érzéki! mágnás 
urai igy is szeretettel lógnak vele 
kezet. A saját korrektségének a 
tisztázása kötelező lehet Lukácsra, 
Tiszára, más lőispánokra, de nem 
kötelező Zemplénmegye főispán
jára.

Igaz azt mondhatja, ez a lap 
csak egy kis vidéki újság, erre ő 
nem ad semmit. (Bár egy pár 
évvel ezelőtt még nagyon is hí
zelkedett ennek az újságnak.) I)e 
akkor minek Íratta ki, hogy en
nek az újságnak a cikke miatt 
sajtópert fog inditani?

Hanem hát jó, evvel a lappal 
nem törődnek. De milyen ször
nyű cikkek voltak nemrég az 
Estben zempléni dolgokról. Gort- 
vay eseteiről. Hát erre se dukál 
válaszolni? Hisz ez már csak elég 
nagy és elterjedt lap ! Még a né
met kancellár is megszólalt, mi
kor az Est valamit irt róla. Csak 
a zempléni uraknak blikiri az 
egész.

Gortvayról tudjuk, hogy egyéni 
korrektsége kifogástalan. De hi
vatali dolgaiból olyan hihetetlen 
s megdöbbentő erőszakosságokat, 
a törvénytudatlanság rak s egyé
nek jogtalan üldözésének olyan 
súlyos eseteit közölte róla az 
Est, hogy az egész ország kö
zönsége megborzadt tőle.

Hát ez is mind semmi ? Ezt 
is lehet csak úgy szó nélkül 
zsebrevágni s nyugodtan tovább 
menni ?

Úgy látszik, lehet, Zemplén
ben lehet. Itt nem olyan erkölcs 
uralkodik, mint másutt. Itt nem 
kötelezők azok a szabályok, amik 
más vármegyékben kötelezők. Itt 
zsebre lehet rakni olyan vádakat, 
amiket máshol senki se merne 
cáfolatlanul hagyni. Itt más világ, 
más levegő, más erkölcs van, 
Meczner-világ, Meczner-levegő, 
Meczner-erkölcs

O. m.

Ébred az ország.
Minden független embernek ürö

mét okoz az a mozgalom, ami az 
országszerte folyik, mert kétségte
len, hogy ; ébred az ország. A rab 
bilincseket tördelik az elnyomottak . 
a bezárt kapukat döngetik a kicsu- 
kották ; bebocsátást kérnek a jog
talanok. Nem! Nem kérnek, hanem 
követelnek és követeléseikhez fe 

| nvegetéseket csatolnak. Es attól a 
'néptől, a mely megmutatta, hogy

véresői is tud a jogaiért, ezeket a 
fenyegetéseket komolyan ke'l fo 
gadnunk.

Az általános választójog tábora 
napró-tiapra Örvendetesen gyarapo
dik. Még könnyen visszaemlékezhe
tünk azokra az időkre, amikor az 
altalános, egyenlő és titkos válasz
tójogot r parlamentben csak egy 
kisded csoport követelte, élén Ju-th 

'Gyula nemes a 'akjáva1. Ma 120 
főnyi ellenzék sorakozik a választó
jog programiuja mögött és ez a 
tábor munkapárti erősítésekkel nap 
ról napra gyarapodik. Még élénk 
emlékezetünkben él az az idő, ami 
kor a Kossuth párt n ég aggodal- 
dalrn iskodott az általános, egyenlő 
és titkos választójog miatt. Alig 
másfél éve Kossuth Ferenci m-g 
egyik vezércikkeit a másik után 
irta. amelyekben a migyar nemzeti 
szupremáciát féltette az át'a'ános, 
egyenlő, és titkos választójogtól. E* 
ma ? Egységesen, mint egy falanx 
áll a szövetkezet ellenzék a valass 
tójotii programul mögött.

Mindenfelől olyan hírek érkez
nek, hogy recseg-ropog a munka
párt épülete és nincs messze az az 
idő, amikor összedől. A munkapár
tot a legértékesebb tagjai hagyták 
ott. A kilépések sora koránt sincs 
még befejezve. A közel jövőbeu 
még a kilépések sora várható.

Mig a választójog ruögö't ktz- 
detben csak a függetlenségi és a 
48-as párt és u munkásság sorako 
zott, ma már az ellenzéken k ívül, 
ott all a kispo'gárság. a küiéposz- 
tálv is. Az adótörvényeknek kö- ( 
szülhetjük ezt. A kormány rémül
ten látja, hogy tddigi leghívebb 
voksai az ellenzékhez pártoltak. A* 
ad'mozgalom sokkal nagyobb hűl- 1  
láraot vert, mint azt eleinte remélni 
li hetet és nagyon közel fekszik 
az a feltevés, hogy a kormánynak 
nem i> volt olyan kellemetlen a 
választójogi javaslat hirtelen kipat
tanása. mint azt mutatta, sőt nem 
lehetetlen, hogy éppen a kormány 
puttantotta ki ragaszkodásával idő; 
e'őtt a tervezetet, hogy elterelje a |  
figyelmet az ad 'törvények ellem 
mozgalomról.

A városokra alapital ott legin
kább a kormány: ez tele van hi
vatalnok elemmel, nagytőkésekkel, 
no meg stréberekkel, a kormánytól 
függő kereskedőkkel * s iparosokká1. J 
Ezeket sikerült az adótörvényekkel j 
ruaga ellen lazítani Sorra nyilatkox- 
nas a nagy varotok és maga Arad, 
Tisza István kerülete is a pápája 
eiien nyilatkozik. Mindenfelé az j 
ellenzék erősödéséről érkeznek a 
nirek.

Egyik legimpozánsabb mozzanat 
volt a kolozsvári függetlenségi párt 
fényes győzelme a törvényhatósági 
vá asztásoknál, me'y természetesen 
Erdély álláspontját tükrözi vissza 
A kilépett munkapárti képviselőket 
mindenfelé ünnepelik, a ruegkiser 
lett bizalmatlansági nyilatkozatok 
kudarcot vallanak és visszafelé 
sülnek el.

Az az ut, amelyet Justh Gyula 
kijelölt, tehát helyesnek bizonyul.  
Az országot sikerű t felébreszteni 
közönyéből. Előre a megkezdett 
utón I Minden gyülekezést, testüle
tet, egyesületet fel kell használni 
arra, hogy az ország közvéleményét 
felvilágosítsa még jobban. Ennek
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az agitációs munkának a haszna 
meglesz. Eredménye nem lehet más, 
mint a munkapárt bukása.

Korteskedik
az alispán?

Irtunk már a megyei alügyészi 
állás körül támadt korteskedésről. 
Somogyi Bertalan alügyész él, nem 
mondott le az állásáról, nem 
ment penzióba, s mégis egyszere 
c<ak elkezdenek állására kortesked
ni* A kortesked*s megindítója Mecz-
ner Gyula főispán unoka öccse
Dr. Adriány i B*»la ügyvéd volt.
Természetesen amint tudomásra ju-
tott, hogy ő szóval s levelekkel
kéri a bizottsági tagok támogatását, 
s igyekszik a szavazatokat a maga 
részére lekötni, megmozdultak má
sok is, akik üresedés esetén majd 
pályázni szándékoznak, igy Dr. Fii- 
zesséry Zoltán s Dr. Nagy Béla 
ügyvédek.

Miután azonban Somogyi Ber
talan rögtön kijelentette, hogy nem 
akar nyugdíjba menni, az időelőtti 
korteskedni mozgalom kissé elhall
gatott. Hanem aztán egyszerre olyas
mi történt, ami épp úgy, mint a 
korai korteskedés, méltán kelt meg
ütközést, amit lehetetlen szó nélkül 
hagyni.

Dr. Adriányi Béla személyével 
.lem kívánunk foglalkozni. Mi as ő 
megválasztását nem a személye mi
att, hanem azért ellenezzük s azért 
tartjuk a megye érdekeire veszedel
mesnek, mert ő a főispán unokaöccse.

Lehetet  en állapot a», hogy egy 
vármegyében annyi sok hivatali ál
last foglaljon el a főispán családja. 
Nincs ez sehol másutt az országban, 
csuk Zerapléuvárraegy ében. A bíró
ságnál egyenesen a törvény zárja 
ki ezt. Mikor legutóbb Péchy Aurél 
a kassai királyi tábla elnöke lett, 
fiát, ifj. P ichy  Aurél gálsaécsi já- 
rasbirót, azonnal áthelyezték a kas
sai tábla területéről. Mert a közélet 
tisztasága szempontjából nem en
gedhető meg az, hogy az apa le
gyen fiának ellenőrző hatósága.

Sokszoros mértékben állana uz 
az erkölcsi igazság a vármegyénk
ben, mert itt sokkal uagyobb a ha
talma a főispának a megyei tisztvi
selők felelt, s közérdekből a szigorú 
ellenőrzés sokkal szükségesebb, mint 
a bíróságnál.

Itt van pl. a Uortvay esete. 
Bíróság ítélete állapította meg róla 
a közönséget tűrhetetlenül zaklató 
hivatali túlkapásokat. Azóta is a 
fővárosi sajtó foglalkozott újabb 
hajmeresztő hivatali erőszakoakodá- 
sokkal, jogtalan üldözésekkel, ami
ket elkövetett. S még mennyi esete 
van. amit nem írtak meg, de amiről
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mindenki tud és beszel a várm e
gyében.

A főispánnak volna kötelessége, 
hogy elleuorző s fegyelmi hatalma 
val közbelépjen, De, hogy várhas
suk ezt a főispántól, aki apósa 
Gortvaynak ?

Képtelen állapot ez, aminek 
mását nem találjuk sehol a müveit 
világon. Érzi azt minden helyesen 
gondolkozó ember. Tudunk főispá
nokat, akik, mikor kinevezték őket. 
lemondatták a vármegyéjükben 
szolgáló fiokat, vejüket,  hozzátarto
zóikat. Ónként, jóizlésből, mert 
érezték, hogy a közéleti erkölcs 
szerint ez összeférhetetlen. Olyan 
főispán meg alig van, aki annyira 
menne, hogy fiát, öccsét, rokonát a 
saját vármegyéjében engedné tiszt
viselőnek megválasztatni. A minisz
terek is családjuk tagjait sose n e 
vezik ki a saját minisztériumukban, 
sőt mikor pl. Székely Fereucz igaz- 
ságügyminiszter lett, a fia, Székely 
Aladár rögtön lemondott a királyi 
ügyészségről.

Csak Zemplén kivétel ebben is. 
Itt a főispán családjának, rokonsá
gának, csaknem valamennyi tagja 
megyei tisztviselő. S a főispán az ő 
ellenőrző hatóságuk. Nem nevetsé
ges. Még Biharban siucs igy.

Mikor Adriányi Béla pályázni 
akart, Meczner Gyulának kellett 
volna eltiltani ettől. Neki kellett 
volna megmagyaráznia, hogy ez nem 
helyes dolog. Hisz a tiszti ügyész 
feladata pl. közgyűléseken a törvény 
megtartását mindenkivel, tehát az 
elnök.ö főispánnál szemben is el
lenőrizni. Hogy teheti ezt az az 
ügyész, aki a főispánnak unoka
öccse ?

Persze a főispán m m  hogy el
lenezte volna Adriányi pályázását, 
de a legerősebben dolgozik mellette.

Hát ez ueiu lep meg. Meczner 
Gyuláról sose tételeztük mi fel, hogy 
ilyen magasabb közéleti szempontok 
iránt érzéke legyen.

De Dókus Gyula 1 Ö  se érzi ezt ? 
Az ö korrekt gondolkozássá se látja 
be, hogy ez helytelen s meg nem 
engedhető 'l (.Igaz, neki is van ro* 
kousaga a megyei tisztikarban, de 
egyik sem az ő alispáusaga alatt 
került oda, s nem is lett még ebbői 
semmi kára a közérdeknek?

S Dókus Gyula alispán most mé
gis mit csinál ? Somogyi J ertalan be
tegség címen J  hónapi szabadsagot ka

pott s az ahspan berendeli helyettesíti• 
sere Adriányi Belát, mint tb. alugyeszt.

Mi ez, ha nem nyiit korteskedés 
Adriányi mellett?

Van vagy húsz tb. aiügyésze a 
vármegyének. Mindeniket megbíz
hat ta  az alispán Somogyi helyette
sítésével, csak azokat nem, akikről 
már köztudomású lett, hogy pályáz
nak. Mert evvel már, a többi rová
sára, egyenesen korteskedik e mel
lett.

Hogy tehetett  ilyet Dókus liy ula ? 
Hogy engedhette magát a főispán 
által ilyenre rávenni? Nem volt 
ereje ellenszegülni a főispán befo
lyásának ? Mért szegődik ő is a 
Meczner Uyula hatalmi törekvései
nek támogatéjáva? Érthetetlen ez 1

'főbb erőt, több önállóságot sze
retne már ez a vármegye az alis
pánjában látni. Ne segítsen Dókus 
Gyula is Meczner G y u a  családi 
uradalmává tenni ezt a vármegyét. 
Tőle egészen mást vár a vármegye

7. (2)__________________ F E

nők a Meczner-érdekkürön kívül 
álló közönsége.

Nem akartunk sérteni senkiid, 
egy szóval se leintjük dr. Adriányi 
Béla személyét, tárgyilagosan adtuk 
elő kifogásainkat, amiket igazán le
hetetlen volt már elhallgatni.

N J
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Városi közgyűlés
Farkas Andor polgármester f. 

hó 28-ára rendkívüli közgyűlésre 
hívta össze a képviselőtestület tag
jait. A gyűlés tárgysorozatán a csa
tornázás ügye és a felsőkereskedelmi 
iskola szerepelt, mindkettő igeu fon
tos tárgy, de a közgyűlés helyisége 
— választásról nem lévén szó — 
nem telt meg. De azért tekintélyes 
számbau jelentek meg a képviselőtes
tület számottevő és értékes tagjai, kik 
hozzáértéssel, a város érdekeim kszuu- 
meltartásával vettek részt a vitában. 
Különösen a felsőkeresktde mi is
kola ügye váltotta Ki a szenvedé
lyeket, ami azonban helytelen, mert 
végtére is ami álláspontunknak — 
melyet kezdettől fogva hirdetünk — 
győzni kell s ez ;  hogy a kereske
delmi iskola épületet mielőbb fe l kell 
építeni a törvényes követelményeknek 
megyéiéiben s a varos vagyont viszo
nyaihoz mert szerény keretek kozott 
minden pompa mellőzesével. A  gy ü 
lésről a következőkben számolunk be :

Pont 3 érakor nyitotta meg 
Farkas Andor a gyűlést es be je len
tette, hogy nyert  szabadsagával nem 
él, mert ennek okai megszűntek s 
mert az ügyeket egyedül akarja ve
zetni.

A gyűlés első pontja az általa 
nos csatornázásra vonatkozó kultúr
mérnöki észrevételekre auando nyi
latkozat volt. A városi főmérnök 
egész terjedelemben felolvasta a 
kultúrmérnöki hivatal áitai tapasztalt 
hiányokat es javasolt pótlásokat, 
majd a csalornazasi bizottság vála
szút terjesztette elő. Ezt a telviia- 
gositó es mindenre kil trj tóu gondos 
munkálatot Kérészy városi főmérnök 
nagy üg) buzgalommal készítette el 
és a városi erdekeket mindenütt 
szemmel taitváu. A választ — dr. 
(Jhudovsiky es dr. Haas felszólalók 
után — a képviselőtestület eg}han
gú.ug e.fogadta, illető.eg huzzujaru t 
a csalornazasi bizottság javas atá 
hoz.

Letárgy alva ezt a kérdést, át
tértek a kereskedelmi iskola ügyére. 
A polgármesternek a megyéhez in
tézendő memoranduma feloivaslalott, 
majd a vallas- es közoktatásügyi 
minisztériumnak azon leirata, atueiy- 
ben a varost értsiti, hogy löU.OOO 
Korona építkezési segélyt nem ad, 
de haj ando évi meraeke.t segélyt 
adni, ha ehhez a pénzügymimszte- 
rium is hozzájárul és ha város a 
tanárok véglegesítésével, iíietőleg a 
nem állami tanárok ily ugdijiuteze- 
tőbe való belépésével is igazolja, 
hogy az iskolát fenn akarja tarizni. 
Miután a polgármester meg egy — 
más dologban felvilágosítást nyújtott, 
sürgős határozatot kér az epitkez ■& 
végrehajtása ügyében a in rsékell 
évi segély ügyének ednleze&e elölt.

Elsőnek dr. Uhudovszky Mór 
szólalt fel, ki az építkezés ügyének 
tárgyalása előtt az összeg nagysá
gai ak megaliapitasai kívánja.

Utána dr. Csizy Béla a képvi
selőtestület tlső határozatának fenn
tartásút kéri, mely az epület felállí
tására vonatkozik.

Dr. Hornyay Béla felszó.utasá
ban aggodalmat fejezi ki az irány
ban, hogy a szegény varos az épít
kezés nagy terheit ueiu fogja tudni 
elviselni.

llalasz József előadja az isko a 
mtgalapitasanak összes fázisúit és 
ezúttal is hangsúlyozza, hogy lelkes,

hive az intézménynek, árui azonban 
nem jelenti azt, hogy vakon bele- 
lehet menni egy nagyszabású épít
kezésbe, anélkül, hogy, a fedezetről 
gondoskodva lenne. Ő a miniszteri 
leiratban hangoztatott segélyt telje
sen elválasztja az épület ügyétől. 
Ezt mint a folyó kiadásokra vonat 
koró évi államsegélyt minden körül
mények között iu**g kell kapnia a 
városnak. Már kezdettől lógva hi
báztatta a drága tervek készíttetését, 
mely 400 bOO koronára tervezte az 
épület kivitelét. Alap nincs erre. 
hisz már a városi alapok is kivan
nak merítve, a pótadót már nem 
lehet srófolni s igy a fedezetet csak 
a kormány biztosíthatja. Ha ez m ni 
lesz meg, „úgy fél a következmé
nyektől* Ő bízott Sárkány Ervin 
ama kijelentésében, amellyel az ál 
larakülcsünt és segélyt mintegy ga
rantálta és ime most mindez nincsen, 
a képviselőtestület magára maradt.

Halász Józsefnek nagy figyel
met s hatást keltett beszéde után 
Farkas Andor polgármester előadta, 
hogy bár a város a kormánynál re
nitens minőségben szerepelt ez ügy
ben, állandóan szorgalmazta a se 
gély és a kölcsön ügyét, amiben 
sikerekre is hivatkozhatik, mert ime 
a mérsékelt segély kilátásba van 
hegyezve, a 2 0 0 ,0 0 0  koronás kölcsön 
ügye pediglen rendben van.

Dr. Lichtuusiein Jenő sajnálat
tal konstatálja azon tényt, hogy az 
alapok ki vannak merítve. Szomorú, 
hogy az iskola költségeiről nem tör
tént semmi gondoskodás és igy most 
a vízvezetéki alapból fizeti* a ta
nárokat. Kellő garanciát adhat a 
város az iskola fenntartására, de az 
építkezés ügyében a feleletnek nem 
kell oly sürgősnek lenni, mert ilyen 
óriási kötelezettséget amúgy sem 
vállalhatunk.

Utána Alexander Vilmos szólalt 
fel. Szerinte azóta nép>z- rütlen az 
iskola ügye, amióta a 400.000 koro
nát a köztudatba bevitték. O is úgy 
látja, hogy a miniszteri leiratban han
goztatott segély semmi összefüggés
ben nincsen az építkezéssel. Azért, 
mert 3500 koronát kidobtunk, ne 
dobjunk ki 350.000 koronát. Öt is 
Sárkány építész vezette félre. Dob
juk tehát  el ezt az ideát és eléged 
jónk meg egy célszerű 150— 100.000 
korouús épülettel.

Alexandernek majdnem álta’á- 
nossagban helyeslést kelteit beszéde 
után Ladányi János tartott igen lel
kes hangú felszólalást amellett, hogy 
az ügyet ne luuzuk-halasszuk, ha
nem intézzük már el végleg, mert a 
jelenlegi állapot tarthatatlan.

Dr. Haas Bertalan concrét in 
ditványt tett. Eszerint az építkezés 
ügyében addig ne határozzunk, mig 
az államsegély ügye rendezve nin
csen. Várjuk be a miniszter dönté
sét. Az átiratban nem lehet a palo 
tát magyarázni. Várjunk kissé a 
temp ómmal, előbb a viszonyok ja- 
vujanak.  Azt pedig egyenesen őrü
letnek minősíti, hogy 40 helyiséget 
óhajtanak az iskola céljaira.

Még Widder Gyula szóialt fel, 
aki a miniszteri rendelet intencióit 
fejtegette.

A vita végeztével újból a pol
gármester szólal  fel és minden te
kintetben igyekezett a képviselőtes 
lük te t  megnyugtatni aziránt, hogy 
a várost nem engedi anyagi rom
iadba vinni. Az ő lelkiismeretű őr
ködik ez ügyben és mindenki felié* 
telezheti, hogy ő a varosnak nem az 
anyagi romlását, d i  a boldogulását, 
fejlődését szorgalmazza. Ö ismeri 
legjobban az ügyet, bizhatnak tehát 
teljesen lenne, ő minden igyekeze
tével fogja a lehető legjobban az 
építkezés ügyét elintézni. Kéri indít
ványának elfogadását. A képviselő- 
testület 1Ü szóval 7 ellenében ki
mondta, hogy az épület ügyét a se
gély elintézése előtt tárgyalni akar
ja és megbízza a polgárn estert, hogy 
a memorandumot a vármegyéhez sür
gősen terjessze be.

A gyűlés 3 pontja Sárkány Er
vin műépítész azon kérelme, volt, 
Biszerint h t e r v e k  és költségvetés
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elkészítéséért járó 3500 koronát a 
képviselőtestület maija ki neki. Dr. 
Lichtenstein és Widder Gyula f* 1 - 
szó’alása után úgy határoztak ez 
ügyben, hogy bár elismerik, hogy 
ez összt-g a kérvényezőnek feltét
lenüljár, a polgármester által felkérik, 
hogy várjon a pénz kiutalásával ad
dig, mig az építkezés ügye dűlőre 
nem jut. Ezzel a gyűlést a po'gár- 
ruest- r este fél 6  órakor bezárta.

— sz.

Az újhelyi 
posta lopás.

Szemes P é t im é  kir. ügyészségi 
hivatalnok neje vö t az első 1911 
vége felé a ki Taskóékka! egy ud
varban lakván, ezeknek módfeletti 
költekezésükről a kir. ügyészséget 
bizalmasan értesítette. Ugyan ebben 
az időben történt, hogy Taskoné 
karácsony előtt Gyarruathy Béla 
bo tjuban körülbelül 80 koronáig 
cukorkát és karácsony fa díszeket vá
sárolt. A rendőrkapitány már ettől 
az időtől gyanúsította T as ié t  a lo
pással vagy az abban való részes
séggel. Ezért 1012. január 3-án ház
kutatást tartottak Task óék lakásán, 
nagyobb összegű pénzt azonban nem 
találtuk. Ezután jelentkezett  Marczi 
ueskó Ferenc Taskóek közelében 
lakó hentes a ki Liza 'maseri e moiidti, 
hogy Taskóek nála minden hónap
ban sokat költenek és gyakran na
gyobb bankjegy ekkel fizetnek, vagy 
ilyeneket váltanak. Ezek után Tas- 
kótk életmódja és t ó t é  kezest) már 
nagyobb megfigyelés ala vétetet t és 
azokon a helyeken a hol legtöbb
ször vásárolt, a vásárlásokról jegy
zékeket vezettek. Így gyűltek az 
adatok nopról-napra hétrói-hétre Tas- 
kóék ellen. Ezenközben 1912 juiius 
havában történt, hogy Czikor Ferenc 
ail. r. fogalmazó azzal jött ÍSátoralja- 
ujhelybe, hogy a posia lopás |való- 
s Z ' i i ü  tettesét Beregszászon elfogta 
s az iiieiő birtokában ta áil pénz 
is egyezik a lopott összeggel . 
A rendőrkapitány akkor Eisert 
István kir. lőügy észhely ettesnél 
bizalmas utón közölte a Taskóék 
ellen 1 oly tat ott megfigyelés és nyo
mozás minden adatat s ekkor meg
győzte úgy a nyomozást mindenben 
irányító kir. főügyészhelyettest, hogy 
a 'atoraljaujhely i póstaíopással nem 
a Uzibor áltál befogott beregszászi 
Fuclis, hantin Taskó gyanúsítható 
alaposan. Minthogy akkor mar Tas
kóék ellen a rendőrkapitány már 
sok terhelő adatot gyűjtött,  a bi
zalmas megbeszélésen jelen volt Al
fay posta főtanácsos s arra kérte a 
főügyész helyettest, hogy Taskóék 
ellen az elhatározó lépest megtegye 
t. i. hogy letartóztatásukat és a ku
tatást rendelje el.

A főügyész helyettes még nem 
találván elegendőnek a bizonyítéko
kat, ebbe bele uem ment, hanem 
felhívta a rendőrkapitányt a további 
megfigyelés, i 'letőleg nyomozás tel
jesítésire. A mint az áll. r. fogal
mazó, detektívek és Alfay főtaná
csos elutaztak a következő nap az 
»Esl“ leközölte, hogy dr. (Jzilár 
a posta lopás gyanúja miatt letar
tóztatta Fuchszoi azonban kiderült, 
hogy m m  Fuchs gyanúsítható a 
postalopással, hanem Sátoraljaújhe
lyen egy posta szolga, a k it a rendőr
ség mar egy év óta megfigyelés alatt 
tart es letartóztatása várható. Ugyan 
ezen idő tájt  történi az is, hogy 
1 askoéknak kel lényképét, mely a 
nyomozásnál volt felhasználva, egy 
posta tisztviselő elnézéséből ahelyet, 
hogy a rendőrKapitánynak adta vol
na vissza, kiadta magának Taskó- 
nak. l y körülmények kozott Taskó- 
eh. mar nagyon óvatosuk lettek, 
uem költekezt k, hiteibe vásároltak 
& utóbb már Kazinczi-utcai lakásuk
ról is elköltöztek az Alsó zsolyom- 
kára, ahol a rendőrkapitánynak nem 
volt modjabau őket pontos megfi
gyelés alatt tartani, Alfay főtana-
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esős mindig érdeklődött az ügy 
iránt és Marcineskó h ntest, a kivel 
Taskóék a legtübb pénzt váltottak 
s a ki mint a rendőrség besúgója a 
nyomozás minden frázisáról értesül
ve volt, gyakran, gyakran kikérdez
te az ügy állása felöl s igy vele 
bizonyos összeköttetést tartott fen. 
Ezért a rendőrkapitány meghagyta 
Marcineskónak, hogy Task ónak, ki 
most már tudja, hogv erős megfi
gyelés és gyunu a ait áll. azonnali 
áthely eztetése iiánt levelet Írjon 
Alfaynak, így sikerű t Táskát Bu
dapestre áthelyeztetni, amikor ke
vés idővel rá u rendőrkapitány u 
nyomozás összes adatait az á'l. ren
dőrség rendelkezésére hocsájtotla, a 
melynek alapján tovább mehettek, 
s az is, mert eredtuénny eket elér
ték.

Itt megjegyeztetik, hogy Sohmidt 
Lajos rendőrkapitány annak idején 
Krecsányi főkapitány helyettessel és 
Pál kassai pósta igazgazgatóval is 
személyesen közölte a nyomozás foly
tatását.

Taskó bűntársa Szabó József 
vö t a ki székely zánuazásu 35 éves 
nős, négy gyermekes, előbb a vas
úti állomáson mint málháző, utóbb 
a máv. műhelyben mint napszámos 
dolgozott s mint ilyen az állomáson 
mindent i-mert. A vasuli kocához 
való ku Csőt ő azt rezte, ' agy készí
te tte ,  legutóbbi lakása a l ’azsit-ut- 
ca 10 szám alatt volt. A máv. mű
helyből 1912 március elején lustasá
ga miatt bocsájtottak el, s azon hó 
15-én költözött innen el. Taskóék 
vallomása után az állam rendőrségi 
közegek Szabó Józsefet tegnap ér
tesülés szerint azonban letartóztat
ták s nála több ezer korona pénzt 
is találtak s ezen kívül már valami 
ingatlant is vásárolt.

Taskó a lopott pénzből PUKK) 
koronát kapott a többit iSzabó tar
totta meg.

Néhány nap múlva a tetteseket 
ide szállítják s u kir. ügyészségnek 
fogják átadni.

A Gólya.
A „Gólya4* vígjáték, nem tudom 

hány felvonásban. Nemrég került 
bemutatóra az újhelyi színházban 
is, és a „színház.** rovatban amikor 
a kritikát irtuV, üsm rtettük az egész 
darabot meséjével együtt. Es amint 
akkor csak a vígjátékira fantáziá
jának hittünk, most a maga teljes 
valóságában szinrthozta az élet, ne ni 
sok változással, csak kicsit s»otuo 
ruob befejezéssel, amennyiben a 
darab hősét 1 napi fogházra Ítélték 
családi állás elleni bűntettért. A tör
ténet, amely igaz és amely az uj 
helyi törvényszék előtt tárgyalódon, 
a következő :

Jelenlegi nevén Schrorn István
ná újhelyi lakos nehány évig vad 
házasságban é.t Schrorn Istvánnal. 
A szerelemnek, mar a nóta szerint 
is előbb utóbb vége szokott lenni. 
Schrorn István szive is kezdeti hülni 
az évek múltával és nem használt 
semmi, semmi; fagyos lett a gaval
lér szive, akárcsak a januári hideg 
éjjel. Az asszony szóval, rimánkodás 
sál megpróbált mindent, hogy visz 
szahóditsa a Donz&uant, de ez esik 
közömbös maradt és nem akarta 
beváltani házassági Ígéretét sem. 
Ugyancsak kapocs sem vo t közöt 
lük semmi más, mint az elmúlt szép 
idők „ütütt-kopott** emlékei. Mit volt 
mit tenni ? Nem azért asszony az 
asszony, hogy valami ötleteset ki 
ne találjon szerelmének megtartá
sára. Eszébe jutott neki is ugy anaz, 
arai a Gólya cziiuü vígjáték szerző
jének, hogy a legjobb lióditási esz
köz, a legjobb kapocs, a legjobb 
mód arra, hogy törvényes feleséggé 
lehessen, a „Gólya11 néni lenne. Te 
hát  ezzel is baj volt áru, sehogy sem 
ment a dolog, a Gólya néni nem 
akart hozzá látogatóba jönni. Talán 
haragudott rá, vagy Isten tudja, 
hogy miért nem. Pedig szegénynek 
elég szegény volt és a Gólya néni 
a legszívesebben szegénynél tesz Iá

togatást. Edés Istenem, mit tegyen, 
mit tegyen ? Az asszonyka, i’letve 
az akkor még lányasssonyka gon
dolkozni kezdett. Rájött nem is hosz- 
szu töprengés után, hogy ebben a 
szomorú világban úgyis mindent ha- 
mLitanak. Hamis a tej, hamis a vaj, 
hamis a baj (haj, haj !), haruis a fog. 
hamis a fiú, hamis a leány, haruis 
a hozomány, miért ne lehetn Y Per 
sz*\ hogy lehet ! Januárban, vagy 
február, mit tudom én, hogy mikor, 
nem értek ilyen számadásokhoz ké
szülődni kezdett Schrorn Ltvánné 
őnagysága. Megtett mindent foko
zatosan, hogy no legyen gyanús a 
dalog aztán szeptember vége felé 
Munkácsra utazott a ,,bo d >g“ nő és 
2 hét múlva megjött ikrekkel. A 
két siró porontty al a férje előtt ter
mett és megsúgta neki a boldog 
titkot, szivére appellálva, kérve ne 
hagyja el két kis gyermekével. A 
féifi szive sincsen kőből, elfogadta 
a két gyermeket anyjával együtt, 
akivel rövidesen megesküdött.

Mentek, mentek, éltek, é degél- 
t«*k boldogságban, szép kis ideig.de 
fájda’om, itt is hekövetkezett a szo
morú finálé. A munkácsi gytrmek- 
menhely a kö’csüngyermekeket egy 
szép tavaszi reggelen visszakérte és 
a férj megtudott mindent, megtudta 
az apa, hogy — neru apa, hogy a 
Gólya néni nem is vö t ná uk és 
mese az egész.

Szörnyen dühös lett és feljelen
tette feleségét, akit egy napi fog
házra itéit a bíróság.

Es elindult a szomorú Schrorn 
Istvánná az élet színdarabjának 1!I. 
felvonásában a saujhely i fogház felé, 
leülni a rászabott 1 napot.

H Í R E K .

— Kinevezés A m. kir. pénz
ügyminiszter Zboray Károly, Szé
kely József és Földes Albert hely
beli pénzügyi segédlilkárokat a 
Vili. fizetési oszt. titkárokká kine
vezte.

— Eljegyzés. Magyarizsépi Isépy 
Tihamér dr. eljegyezte ki-raki i e? 
bisztricskai Lehoczky Olgát, Lehoczky 
Miklós fö’dbirtokos leányát Kassán.

— Halálozás. Dr. 1 komán Dávid 
Zemplén vru. főorvosa, a Peren ez 
József rend lovagja, kórházi főor 
vos stb. f. hó 25 én munkás életé 
nek 85 ik évében Budapesten meg
halt. F. hó 28-án temették el ilo- 
monnán a családi sírboltba. Fiai dr 
Thotnán Miklós főtürssorvos, Thoiuán 
István ismeretes zenemű • ész, nővére 
özv Teith Antónia, nagyszámú elő 
kelő rokonság, köztük dr. Székely 
Albert ügyvéd, kinek nagybátyja 
volt gyászolják az elhunytat. Nagy 
tudományi és nagy képzettségű erű
in r volt a tanügyek iránt s minden 
közügy iránt élénk érdeklődéssel 
viseltetett, régebben a helybeli la
pokat is sűrű i kereste f i társadalmi 
irányú cikkeivel. Hosszú ideig volt 
Horuounán hitközségi és iskolaszéki 
elnök. A vármegyében .-ok jó ba 
ráija és tisztelője volt. Nyugodjék 
békében.

— Színházi tudósításunk lapunk 
térs/üke miatt kimaradt.

— Közegészségügyi mizériák A
Szirmai közegészségügyre vonatkozó 
hiradisnk úgy látszik nem kelteit 
valami nagy határt. a hivatott kö 
rükben. Mint újólag »rtosü'ünk, az 
ottani iskola 5 tanítónője közül mar 
3 beteg, de intézkedés m m  történt 
s az iskola egyre terjeszti a ragályt 
Egyes szülők gyermekeiket odahaza 
tartják, mert félnek a ragálytól. 
Tán mégis tenni kellene valamit 
ez ügyben.

— Bekebelezett kölcsönök beje
lentése. As uj adótörvények életbe
léptetésének elhalasztása folytán a 
föld és házbirtoknak általános jöve
delmi pótadójából levonatul > kamat 
és életjáradék-tartozásokról január 
31-ig uj valomási ivek nyújtandók 
be az idén is,

— Nyilvános köszönet. Davido- 
vita Adolfné úrnő Rózsika leánya 
esküvője alkalmával 50 koronát volt 
szives adományozni a helybeli Izr. 
Nőegyletnek és ugyanezen esküvő
nél Ligeti Janka,  Weinbergt r l ’onka 
és Schőn Klárika urleányok 118 
koronát gyűjtöttek egyletünk javára.
I gy az ad imányosó úrnőnek vala
mint a gyűjtőknek szives fáradozó- 
t-ukért ezúton fejezzük ki az egy- 
Vt hálás köszönetét. Sátoraljaújhely, 
1913 január hó. Ozv. dr. Rosenthal 
Sán ’orné egyl. elnökuő, K-zma 
Ariuin egyl. titkár.

— Titkos szavazás Magyaror
szágon. A most állandó vi;a tárgyát 
kepező v.iiasztójog előkészítése al
ku miből nem lesz érdekűién iueg- 
eiu iteni. hogy Magyarországon r* - 
gébben is volt titkos szavazás. így 
Heves varmegyében (s valószínűleg 
niá-utt is) 1860-tól az 1867-iki ki
egyezésig a követ választanok lit 
kos szavazás utján történtek. A* 
eljárás a következő volt: A válasz
tási székhelyen egy hosszú pajiasze- 
rii épületben annyi nagy hombár 
helyeztettél el, ahány jelölt volt 
A hombáron feltűnő betűkkel jelezve 
volt a jo.ültek neve, az épület két 
végén pedig ajtó nyílott. A bejáró
nál a szavazó körülbelül őt láb 
hosszú fenyőpálcát kapo't, hogy azt 
a  jelö tje nevével jelzett hombárba 
b il >bja. Mihely ez in gtörtént, va
gyis a vá!asztó titkosan szavazott, 
a másik ajtón elhagyta a választási 
helységet. Igy eresztették be egyen- 
kint bocsájtották el szintén egyen
lő int a amikor a záróra leteltével a 
bizottság konstatálta, hogy több 
választ*) nem jelentkezik, mígolvas
ták a bedobott pálcikát s azok 
alapján a legtöbb p i c i t  kapott 
j ló t nyerte el a maiid itumot. n  
Jász-Kun hárin is kerületben a ke 
riileti tisztviselő1'  a hármas kerület 
szétdarbolásáig szintén küzségenkin- 
ti titkos szavazással választattak, 
de itt pálcák helyett  mogyoró 
nagyságú fagolyókkal történt a 
szavazás. Később pálcákkal való 
szavazási tutidra tértek át, mivel ta 
pasztaluk, hogy a golyós szavazás
nál visszaélések törtéi.hetnek s egy
ógy szavazó több golyót is beledob
hat a hoss/u fenyőpá'cákkal ilyes
mit tenni nem I* betett. Botokkal 
szavaztak m g Nagykörösön s mi- 
helyeken is a kiegyezést megelőző 
időben. Persze, nemcsak szavaztak 
a botokkal, hanem ná lu  — argu 
meiitáltak is.

— Dr. Kárpáthy László, akinek 
múltkori szereplése a Molnár Gyű á- 
né jótrkonycéiu hangversenyén vá
rosunk zeneértő közönség* nek osz
tatlan tetszésével találkozott, ez 
utón adja tudtu1, hogy hegedüokta 
tast a délutáni órákban elvállal. — 
Levélcím: Andrássy-ulca 40.

— Kezdődik a mozi. Vasárnap, feb
ruár 2  án lesz a színtársulat utolsó 
előadása s azután u színház megint 
átváltozik 10 hónapra mozivá. Feb
ruár 8  án szombaton már megkezdik 
az előadásokat, amelyek az idén 
igazán kiválóak esznek, mert az 
igazgatóság a világ legelső cég* tői, 
a párisi Palhé cégtől hozatja a fil
meket. Ezután mindig lesznek már 
színes képek, amiktől tavaly any- 
nyira el volt ragadtatva a közön
ség. Uj érdekesség lesz a világ leg
híresebb regényeinek, drámáinak be
mutatása a vásznon. így már szom
baton kezdik bemutatni Hugó Vik 
tor remekművét, „A nyomorultakat*4, 
aztán jön Dutnns nagyszerű regé
nye, a Monté Christo, utána Madách 
felséges színműje, „ \z  ember tra
gédiája**’ Újra fogjuk látni Ásta 
Nielsent s a még nála is kiválóbb 
uj mozi művésznőt, s a még nála 
is kiválóbb uj mozi művésznőt, a 
csudaszép Henny Portent. Szóval 
igazi nagy élvezetekre lehet az idén 
a mozi közönségnek kilátása.

— Tanügyi kinevezés. A raegyéa
püspök Mizerák Jánost kistoronyai
tanítóvá nevezte ki.

— Az adóügyosztály a követke
ző hirdetmény közzé tételét kérte ; 
Az 1913 évre elkészített országos 
gazdisági munkás és cseléd segély 
pénztári hozzájárulási dijak kivetési 
lajstroma a kir pénsügy igazgatóság 
á'tul érvényesíttetett, minek folytán 
e?«>n kivetési lajstrom az 1900 évi 
\  VT. t.-c. értelmében a f. évi janu
ár 26-tól február 17-ig bezárólag a 
város adóügyosztály ábau közszemlére 
ki van téve.

Lopások. A máv. állomáson 
IIoniianov8zki Jánosné és Jóssef 
Andrási!** napszámos asszonyokat 
tetten érték, amint kb. 2 0  klg. sze
net loptak. — Vilkovszky Kálmán 
kereskedő feljelentést tett, hogy 
Kazinczi-utca 2 sz udvarából 2 ko
rm a értékű kis szánkót ismeretlen 
tettes ellopott.

— Kivándorlás. Az újhelyi vasúti 
állomáson feltartóztattak Fedor Mi
hály, Lőrincz István és Lehoczky 
János kenérlői védkötele-eket, akik 
Amerikába akartak kivándorolni; a 
kivándorlókat i.letőségi községükbe 
visszautasította a rendőrség.

— Tanctanitás. Révész tánctanár 
a ra. t. szülők és érdeklődők szives 
tudomására hozza, hogy a főgimná
zium. felsőkereskedelmi és polgári 
iskola igazgatósága kegyes volt a 
tanuló ifjúságnak megengedni, hogy 
egy tanctanfolyamou részt vehes
senek. A tanítás február hó 3-án a 
sátoraljaújhelyi áll. po’gári leány* 
iskola tornatermében d. u. 5-től 7-ig 
kezdődik meg. Felnőtteknek egy 
külön táncteremben este 8 -tól 10  ig 
lesz a kurzus megtartva. A tanauyag 
felöleli az összes divatos szükséges 
táncokat és nélkülözhetetlen illem 
szabályokat, helyes megtartását. Be
iratkozni lehet Lővy Adolf, Lan* 
d*‘smann Miksa és Szabó Pál urak 
könyvkereskedésében.

— A sátoraljaújhelyi ref iparos 
iljuságl olvasó egylet január 1 2 -iki 
felolvasó estélye szép sikerrel folyt 
le. Tetszésszerinti beléptidijakból 
Összegyűlt 15 korona 64 fi>lér, hálás 
köszönet érte a szives adakozóknak. 
Az egyesület február hó 1-én a 
„Magyar Király** szállóban tárgy- 
sorsjátékkal egybekötött táncestélyt 
rendez.

K ö z g a z d a s á g .
A központi takar* kpónztár rész

vénytársaság folyó hó 26-áu vasár
nap délután 3 órakor tar totta évi 
rendes közgyűlését Szeghy G )U !a 
elnökletével. Megjelent 19 részvé
nyes, képviselve 287 szavazattal. A 
jegyzőkönyvet dr. lieichárd Salamon, 
a társulat jogtanácsosa vezette.

A kitünően megalapozott inté
zet közgyűlése elhatározta, hogy a 
nyereségből 8000 koronát csatol a 
ta k a r ‘kalaphoz, amely összeggel 
170000 koronára szaporodott; oszta
lékul 500 drb részvény után 20000 
kotlát ( 1 0  százalék) kifizetni javasol, 
Megvalasztatott igazgatósági tagul 
Rótii József (régi), felügyelőbizott
sági tagúi dr. Szóllőssy Lipót (régi), 
mindketten egyhangúlag.

A közgyűlés eredményes mun
kálkodásáért az igazgatóságnak kö
szönetét szavazott, a tisztviselőknek, 
Kroó J ízsef részvényes indítványára, 
e ism 'rését fejezte ki.

—nikás.

Kiadótulajdonos :
LANDESMANN MIKSA

Kanári madarak
fia ta l, sá rga , esik szinti 
h ím e k  10 k o ro n á já v a l  

e la d ó k .

Moszkály Jánosnál
Nagytoronyán.



9. (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 január 29.

Csődtömegeladási hirdetmény.
Koxhirré teszem, hogy köxadós R. Leíkovits Dávid 

olaszliszkai kereskedő csődtömeghez tartozó és a 
csüdleltár 150—481, 540—871, 875—878. 882—885, 
888—915, 921—922, 940 és 942 — 1090 tétel alatt 
elvett vas, fűszer és vegyes áruk, — melyekből a 
vas áruk beszerzési ára 12401 kor. 95 fill. becsára pe
dig 10923 kor. 27 fillér, a fűszer és vegyes áruk be
szerzési ára 11172 kor. 74 fillér, becsértéke pedig 
8669 kor, 69 fill. ez összes áruk beszerzési ára 23574 
korona G9 fillér becsára pépig 10593 korona 17 fillér 
továbbá a csődleltár 482 tétel alatt felvett boltberende
zés, melynek beszerzési ára 200 korona becsértéke 
pedig 400 korona — zárt ajánlati és az ezt esetleg 
követő szóbeli versenytárgyalás utján el fognak 
adatni.

A zárt írásbeli ajánlatok, melyek a fenti tömegekre 
együtesen vagy külön-külön összegekben tehetők 
alulirt tő reggondnok irodájában Tokajban az 1913 évi 
fehruár hó 5-ik napjának délelőtt 10 órájáig
nyújtandók be a becsértek 10 százalékának mint bánat
pénznek egyidejű letétele mellett ugyanazon nap d. u. 
fél 2 órakor fog a csődválasztmány Olaszliszkán R. 
Leíkovits Dávid üzletében a beadott Írásbeli s az azt 
követő szóbeli ajánlatok felett határozni. Csődválaszt
mány fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlatok 
lelett szabadon határozhasson, esetleg valamennyit 
visszautasíthatja, avagy azonnal szóbeli versen) tárgyalást 
tarthasson. Választmány és tömeggondnok az áruk mi
nőségéért menyiségéért s a leltárban esetleg előforduló 
tévedésekért szavatosságot nem vállal. A vételi illeték a 
vevőt terheli. Azon ajánlattevő', kinek ajánlatát a csőd
választmány elfogadja tartozik 48 óra alatt a vételárat s 
a vételi illetéket lefizetni s a megvett árut ugyanez 
idő alatt elvitetni. Ha a vevő a vételátat s a vételi 
illetéket 48 óra alatt le nem fizeti, bánatpénzét feltét
lenül elveszti s ha az áruk később az elfogadott aján
latnál olcsóbban értékesíthetnének a kőlönbüzetet vala
mint a felmerülő költségeket és kárt viselni tartoznak. 
Választmánynak joga \an azonban választása szerint a 
vételár lefizetését is követelni. A  csödleltár irodámban 
a hivatalos órák a la tt megtekinthető Is az á ruka t a venni 
szándékozok közbcnjóttömmel szintén m egtekinthetik 1913 
február 2 3  és 4 -én délután 2— 5  óra között.

Tokaj 1913 január hó 26-án

I
Dr. Goldmann Mór Ej

ügyvéd, csődtömeggondnok

Értesítés.
If. Schwarcz ^ámuel helybeli kereskedő
csődbe kerülvén, az üzletében lévő áruk és pedig : 

selymek, szallagok, csipkék, női ruhadiszek, 
rövidáruk és általában női és férfi divatcikkek

most január 27-töl kezdödöleg délutánon
ként 3—7 óráig a csődbíróság intézkedése

folytán kiárusításra kerfllnek a
közadósnak Fő-utc 18 sz. alatti üzletében.

(Megyeházzal szemben.)
Ezen rendkívüli vásárlási alkalomról bátor vagyok 
a t. vevőközönséget értesíteni.

Dr. G á s p á r  S á n d o r
tömeggondnok

Meghívó.
\  „Homonnai Kereskedelmi és Iparbank 

Részvénytársaság.**

1913 évi február hó 16-án  délelőtt fél 10 órakor
Homonnán saját helyiségében fogja megtartani

X. évi rendes közgyűlését, £
melyre a részvénytársaság tagjait 

meghívjuk.
ezennel tisztelettel

A közgyűlés tárgyai:
1. Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők elnöki kijelölése.
2. Az igazgatóság és felügyelő bizottság jelentésének tár

gyalása, és azok részére a fölmentvény megadása fölötti ha 
tározathozatal.

3. Az 1911 évi tiszta nyereség felosztása.
4. A felügyelő bizottságnak megválasztása 1 évre.
5. Az igazgatóság jelentése a részvénytőke befejezett fel

emelése tárgyában és e fölötti határozathozatal.
6. A tőkeemelés folytán és egyébként is szükségessé vált 

alapszabály módosítás, illetve uj alapszabályok megalkotása 
és megszavazása.

7. Az igazgatósághoz az alapszabály 49 §-a szerint be
adott indítványok.

Homonna, 1913 január hó 26 án.
A z  ig a zg a tó s á g .

Jegyzet:
A mérleg és ercdményszámla az intézet hivatalos helyi

ségében a hivatalos órák alatt a közgyűlés előtti 8 napon át 
megtekinthetők.

A közgyűlésen résztvenni szándékozók az alapszabályok 
értelmében részvényeiket 8 nappal a közgyűlés előtt az igaz
gatóságnál vagy az intézet pénztáránál tartoznak letenni.

5982,1912. tk. sz.
Árverési hirdetményi kivonat.
A királyli-rmi czi kir járásbíró

ság, mint telekkönyvi hatóság köz
hírré teszi, hogy koleszár litvánnak 
Tóth Józsefné sz. Lecsó Mária és 
tarsai elleni végrehajtási ügyében a 
végrehajtási árverés 540 korona tőke,
eunt k 1912 évi február ho 1-től járó ítélik és hogy a fentebb jelzett in- 
6  százalék kamatai, 131 kor 13 fii-1 gatlanok 1913 évi április hó 1-én d 
lér mar megállapított, valamint 28 e. 9 orakor Battyán községházánál 
korona 70 fillér jelenlegi és a meg megtartandó nyilvános Mrverósen el

l- ee.-w János nevén álló kü ingatlan- 
nokra 419 kor-ban 4, a batUáni 20. 
sz betétben A I. sorsz. a. foglalt 
egészben Tóth Józsefné, Fecsó 
Mária, Kun istváané, sz. Fecsó Ilo 
na, Lecsó József, és kisk. Fecsó 
János nevén álló közös legelő illő 
tős' grr 104 koronában ezennel meg
állapított kikiáltási árakban elrendel-

fe merülendő ko.tségek, valamint az 
ezennel csat iakozottnak kimondott 
1. Királyhelmeczi Gazdasági és Ke
reskedelmi Bank rt. javéra 381 kor.

fognak adatni.
Árverezni szándékozók tartoznak

az ingatlan kikiáltási árának 1 0  szá
zak kát vagyis 9 kor. 50 fill., 41 kor.

tőke, és jár. 512 kor. tőke s jár. 86  90 fül. illetőleg 10 korona 40 fillért
kor. töke* és jár. 2 . özv 
maimé javara üO kor.

Alper Her 
tőke és jár. 

3. Kun Mihály javára 579 kor. tőke 
és jár. 2. Szabó Sándor javára 385 
kor. tőke és jár. 5. Szabó János ja
vara 315 kor. tőke s jár, 6  Látrau 
István javára 670 kor. tőke és jár, 
7. Friednianu Sámuel javára 110 
kor. tőke s jár. 8 . Szakács István 
javára 190 kor. tőke és jár. 9. M. 
kir. államkincstár javára 24 kor. 14 
fill. töke és adó és jár kielégítése 
végett az 1S81 LX. te. 144 § a és 
az 1908 XLl. te. 21 és következő 
§ ai értelmében a saujhelyi kir. törv- 
sz> k és a királ)he raeczi kir. jbiró- 
ság területén fekvő, 1 . battyáni 17 
sz. betétben A 1 sor, 1900 hrszátn 
a'att fogla t külingatlanból Tóth Jó-j 
zsefné sz. Fi cső Maria, Kun István- 
né sz. Ft cső Ilona, Lecsó József és 
kk. Lecsó János 12*td résznyi juta
lékra 95 K 2, battyáni 18sz betétben 
A I. sor 908 hrsz. alatt fogla t kü! 
ingatlanból Tóth Józsefné sz. Ftcsó 
Maria, Kun Istváuné sz. Lecsó Hona 
Ltcsó József és kisk. Ltcsó János 
nevén álló 1 2 -td (fele) résznyi ju 
talékra 121 kor-ban 3, a battyáni 
20 sz. heteiben A 1. 1-1 sor 737, 
970, 1650, 1651, 1736, hrsz. a'att 
foglalt egészben Tóth Józsefné sz. 
Lecsó Mária, Kuu lstvánné, sz. Fe
csó Ilona, Lecsó József és kiskorú

Készpénzben vagy óvadékképes ér
tékpapírokban a kikü'dütt kezéhez 
letenni, vagy annak a bíróságnál 
történt  eloleges letételét igazoló el- 
isiuervenyt annak átszolgáltatni 

Az 1Ü08 XLI. te. 21 §.ában fel
sorolt arverelök bánatpénzt letenni 
neiu kötelesek.

januarKiráiyhe'menz 1U13 évi 
luí 3 ik napján.

A kir. jbiróság mint telekkönyvi 
hatóság.

Horkay sk. kir. jhiró.

A K A SSA I IPARM ŰVÉSZETI J  
KIÁLLÍTÁSON NAGY ARANY A 
E R E M M L I, KITÜNTE I VE. A

w m m r n  ipakosok
ÁRUCSARNOK SZÖVETKEZETE.

Mini az Országos Központi 
Hitelszöverkezet tagja : 1

KASSA,  F Ő - U T C Z A  
10 SZÁM I. EMELET.

Ny cn atett Laníefniann Jiííltsa <Ss Társa kónyvnyomdájlban Sátoraljaújhely.L Állandó butorklállitást £
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