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Az obstrukció  ellen.
I r ta .  B ú za  B arn a .

Igaz é, hogy 1904 ben és 1905- 
ben a legtöbb magyar törvény
hatóság fülirt az országgyűléshez 
a katonai terhek emelése ellen f 
Igaz-e, hogy 1905 ben és 1 boti
ban csaknem valamennyi magyar 
törvényhatóság fölirt az ország
gyűléshez a magyar vezényszó s 
a hadseregre vonatkozó többi 
nemzet' követelések megvalósítá
sáért?

Es ma, mikor a katonai terhek 
túlságos növelése ellen s a nem
zeti követelések valósulásdért a 
parlamenti ellenzék erős, elszánt, 
de szigorúan törvényes alapon 
álló küzdelmet folytat; a magyar 
törvényhatóságoktól egymásután 
érkeznek a föliralok, amelyek en 
nek a jogos és törvényes harc
nak a letörését kérik.

Világosan látható ebből, hogy 
a törvényhatóságok löliratai ma 
már nem a nemzet óhajtásait, 
akaratát fejezik ki, hanem csak 
azt a szánalmasan mély sülycdést 
mutatják meg, amelybe a kiegye
zés óta a magyar alkotmányosság 
hajdani védő-bástyái: a várme
gyék jutottak.

A legtöbb törvényhatóság bi
zottsága — tisztelet a kivételek
nek — azzá lett a főispánok ke
zében, amivé az előbb olyan erős, 
hatalmas és méltóságos római 
szenátus vált a hatalmi tébolyuk
ban tobzódó császárok mellett.

A felirati jog pedig, amely az 
országos hangulat megnyilatkozá
sának, közérdekű alkotások kez
deményezésének eszköze volt, 
felülről megrendelt feliratok révén 
szégyenteljes paródiává fajult.

Hogy kellene keletkeznie helyes, 
alkotmányos lellogás szerint a lei- 
iratnak ? ügy, hogy a törvényha 
tóság közönségében politikai kér
dések felől, országos érdekű ügyek 
felől kívánságok, tervek támadnak, 
kzek hangol nyernek a megye- 
gyűlésen, amely aztán felír az 
országgyűléshez s a kormányhoz, 
tudatva vele a megye hangulatát, 
óhajtását, s kérve, hogy azt vegye 
figyelembe. Ez lenne a felirati 
jog lényege, ez következik a lel- 
irati jog természetéből. Hogy az 
ország közönségében megnyilat
kozó kívánságok, érzelmek ezen 
az utón jussanak fel oda, ahol az 
ország sorsát intézik. Vagyis a

felirati jog iránya csak alulról föl
tele vezethet. Alul, a közönség 
köreben kell fakadniok a hangu
latoknak, kívánságoknak, amelyek 
aztán a felirati jog segítségével 
feljutnak az ország élén álló tör
vényhozáshoz és kormányhoz.

E helyett hogy megy ma? A 
kormány valami rá nézve fontos 
kérdésben demonstrációval akar 
nyomást gyakorolni az ellenzékre. 
Ráizen a főispánokra, hogy szál
lítsanak neki ilyen meg ilyen tar 
talntu feliratokat A löispán ösz- 
szehivja vezérkarát, bizalmas em
bereit, s megmondja nekik, hogy 
mit ke'l most kivánniok. Ezek 
persze abban a percben elkezdik 
bensőleg kívánni azt, amit keil. 
Ezt a kívánságot aztán tovább 
adják a „híveknek11 rövidesen ki
alakul a törvényhatóság közönsé
gében a „közóhaj". Összejön a 
megyegyiilés, amelyet a főispán 
alkotott a saját képére, s annak 
kisebb-nagyobb többsége ki
mondja saját kívánságának azt, 
amit a kormány kivántatni akar 
vele.

így aztán nem a kormány tudja 
meg, a vármegyétől, hogy a vár 
megye mit akar, hanem a várme
gye tudja meg a kormánytól, 
hogy mit kell neki akarnia. Es 
persze nagy engedelmesen, nyom 
bán azt akarja.

Tiberius császár azt akarta, 
hogy a szenátus neki minden 
évben hűséget esküdjék. Meg
hagyta Messala Valeriusnak, hogy i 
indítványozza ezt a színá-J 
tusban. Az megteszi az indít- \ 
ványl. A császár azt mondja neki: 
•Jelentsd ki, én mondtatn-e ne- j 
ked, hogy ilyen indítványt t e g y é l ; 
Valerius büszke hangon felel (a 
büszke hang még megmaradt a 
szenátoroknál a régi büszke idők
ből) : »Nem, császár, ez az indít 
vány az én saját óhajtásom, h.u 
mindig a magún meggyőződései 
s óhaját követem, s utasítást ab 
bán, hogy mit indítványozzak : 
még tőled se fogadnék el császár! >

Mintha a feliratozó törvényha-J 
lóságokat hallanám: »Nem kor
mány, néma te utasításodra írunk | 
fel: ez a felirat a mi saját óhaj
tásunk, mi abban, hogy milyen 
feliratot küldjünk, a kormánytól 
se fogadunk el utasítást *

Olyan igaz ez is, mint a római J 
szenátor színjátszó büszkesége j 
volt.

1900-ban, mikor függetlenségiIarra, hogy ezt a liécs szolgála-
többsége lett az országgyűlésnek, lába szegődött s a nemzet jogai- 
egymás után jöttek a feliratok a val s érdekeivel nem törődő 
vármegyékből a függetlenségi tö- többséget megállítsa végzetes, 
rekvések mellett. romboló utján? Vagy nézze ösz-

Hogyne, akkor szabad volt!. szetett kézzel, hogy egy erőszak 
nem lehet letagadni, ott van a jk a i s vesztegetéssel szerzett tübb- 
képviselőház irattarában 52 tör- j ség hogyan rak megbirhatatlan 
vényhatóság felirata az önálló terheket a nemzetre, hogyan bé- 
bank mellett. A törvényhatóságok j nitja meg évtizedekre az ország 
nagy többsége, kívánta akkor az j  lejlődését, hogyan teszi korlátlan
ónálló bankot.

Jött 19U9 ben a bonyodalom, s 
a Wekerle kormány a készfizetés
sel akarta az önálló bankot pó
tolni. Nosza főispánok, felírni a 
készfizetés mellett. l*'cl is irt a 
legtöbb törvényhatóság, hogy kí
vánja a készfizetést. Azután a Khu- 
en-kormány nem hozta sem az 
önálló bankot, se a készfizetést, 
mégis támogatja a törvényhatósá 
gok többsége.

Vagy más példa: 1íl06-ban a| 
legtöbb törvényhatóság telirt,'
hogy a szomorú tapasztalatok alap-1 
ján biztosítsa az országgyűlés job-1 
bán az alkotmányt, s különösen-

úrrá A usztria érdekét s akaratát ?
Azt mondják : az obstrukció 

megakasztja az országgyűlés mű
ködését, útját állja a nemzetet 
gazdagító, erősítő tevékenységnek, 
az alkotó munkának.

Ugyan miféle munkát akadá
lyoz? Hol vannak azok a hasznos 
törvényjavaslatok, azok a nagy 
alkotások, azok a nemzetboldo- 
gitó tervek, amelyek az obstruk
ció miatt nem tudnak valósulni, 
amelyek áldásait a kaján obstruk
ció zárja el az utánuk áhitozó 
nemzettől? Hol van a kormány- 
akcióknak az a csordultig telt
felhője, amelynek torkát az ob-

tegye lehetetlenné az országgyü-I , z?rJa e*> hull-
lesnek ex-lexben való feloszlat*- 1,38500 belule termékenyítő ezo a 
sát. Aztán jött a Khuen-kormány,lszomJas m3f.r>'ar füldre? 
feloszlatta ex-lexben az országgyü-1 magasztos nagy nemzeti munkák 
lést s a törvényhatóságok több azok' »«”e'>'ek 1,0 vágyátó vem- 
sége bizalmat szavazott ennek a hes , 3 Khuen gróf agyveleje s 
kormánynak. amelyek megszületését a nemzet

I.ehet-e ilyen törvényhatóságok végtelen kárára az obstrukció hát
feliratait komolyan venni ? : ráitatja i

Ahogy ma összeállítják a tör- bizony sehol sincsenek. Sem
vényhatósági bizottságokat az még mit, d i semmit, egyetlen parag-
csak nem is árnyéka a régi al- rafusnyi hasznos törvényt, értékes 
kotmányvédo vármegyének. Az alkotást nem akadályoz az ob- 
legtöbb helyen a foispini önkény strukció. Csak a rombolást, a 
szolgaserege. pusztítást, a nemzet agyonterhe-

Semmi meglepő nincs abban, lését akadályozza, 
hogy ezek a törvényhatósági bi- He azért egymásután jönnek a 
zottságok most egymásután en- törvényhatóságok leliratat az ob- 
gedelmesen visszhangozzák a kor- strukció ellen, úgy, ahogy a kor 
mány által odaküldótt obstrukció- mány megrendelte őket. 
ellenes felirat-szövegeket. Hajon Hát csak jöjjenek. Ezek a fel- 
uj kormány, akkor majd annak a iratok úgyse azt fejezik ki, hogy 
kívánsága szerint fognak felírni, mit akar az ország, csak azt, hogy 

Azt mondják, ne obstruáljon mit szeretne a kormány. Ezt p é 
nz elenzék- Nagy részük helyesli dig feliratok nélkül is tudjuk.
a célt a katonai javaslatok meg
buktatását, mert tel is ir a ka- 
tonai javaslatok ellen s a nem
zeti követessek érvényesítése mcl 
lett.

Ezeknek a feliratoknak nincs többé 
politikai súlyúk, csak kortörténeti 
jelentőségük. ,Meg kell őrizni 
őket, mint szomorú dokumentu- 

p c elitéli az eszközt, az ob- mait ennek a szégyenletes kor- 
strukciót s azt kívánja, hogy ezt szaknak, arcpiritó emlékeit annak 
az eszközt ne használja az ellenzék. a szánalmas erkölcsi sülyedésnek, 

Mát mit csináljon akkor? Háj amelybe Khuen immorális,korrupt 
hogy akadályozza meg a nemzet kormányzata juttatta ezt az or- 
megrontását? Van más eszköz is szágot.

DIVATÁRU ÜZLETEMET
HELYEZTEM ÁT.é. augusztus hóban a Vadászkürt szálloda 

épületébe (a volt H a l á s z -  féle cipőüzlet) 
f i  átköltözködés folytán az összes árukat minden elfogadható árban kiárusítom

Kiváló tisztelette l.

L a p u n k  m a i  s z á m a  -4 - o l d a l .
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Újabb lépések
a fe ls ő  k e re s k e d e lm i  
isko la  ü g y éb en . —

A polgárm ester
Budapesten.

Oly sok izgalmas tárgyalás és bi
zonytalanság után végre eljutottunk 
ahhoz az időhöz, araikor tuár csak 
néhány nap választ el a felsőkeres 
kedelmi iskola megnyitásától. Az 
utóbbi napok véglegesen megérlel- 
ték az ügyet és csak a befejező mun
kálatok szükségesek ahhoz, hogy 
meginduljon a tanítás abban az in
tézetben, amelyért oly sok nezéz- 
séggel küzdve harcolt e város egész 
közönsége. A beiratások oly ered
ménnyel végződtek, amit kevesen 
mertek remélni. 50 tanuló iratkozott 
be az első évfolyamra és ezzel biz
tosítva lett a létjogosultsága az in- 
intézetnek.

Helyiség is van már. A polgár- 
mester tegnap kötött szerződést, 
mellyel 2 évre bérbe vette a Juhász 
Jenő főutcai házának emeleti részét 
az iskola céljaira évi 2800 korona 
bérért. Tegnap délután pedig Buda
pestre utazott a polgármester és 
Debreczeny Áron igazgató, hogy vég 
legesen megszervezzék a tanari kart 
és hogy szorgalmazzák a minisztéri
umban a nyilvánossági jog megadá
sát.

Es amikor ily biztató remények
kel nézhetünk az iskola megnyitása 
elé, nem hisszük, hogy a kultuszkor
mány ragaszkodjék előbbi álláspont
jához és megtagadja a nyilvános- 
sági jogot. Nem hisszük, hogy egy 
hatalmas fejlődésre képes, már első 
pilanatban is nagy számú tanú éval 
rendelkező iskolát megfojtsanak és 
lehetetlenné tegyék 50 tanulónak, 
hogy tanulmányaikat folytathassák

Ez az 50 ifjú, akik most a keres
kedelmi iskola alsó osztályába be
iratkoztak, majdnem valamennyien 
újhelyi szülők gyermekei, akik ipari 
és kereskedelmi pályára készülve el 
akarják sajátítani azt a tudást, ame 
lyre manapság miudeu müveit ke
reskedőnek és iparosnak szüksége 
van. Azonban ez t i  50 ifjú csak 
abban az esetben végezheti el tanul
mányait, ha az iskola Ujhelybeu lé 
tesül és nem kell nekik messze vi
dékre menniük, ahol rengeteg költ
séggel szerezhetik meg azt a tudást, 
amelyre itthon sokkal kevesebb költ
séggel tehetnek szert.

Nemcsak a szülőknek és a tanuló 
ifjúságnak az érdeke tehát, hogy az 
újhelyi kereskedelmi iskola létesül
jön, hun*ni érdeke egyúttal az ál
lamnak is, mert nevelhet magának 
müveit kereskedő és iparos osztályt, 
amely elősegíti majd a város keres
kedelmi és ipari fejlődését.

Csak rosszakarat és egyes magas- 
rangú személyeknek való kedvezés 
lehet tehát az oka annak, hogy 
megtagadják a kereskedelmi iskolá 
tói a nyilvánossági jogot. Az ország 
és különösen e város kulturális és 
kereskedelmi érdeke azonban feltét

lenül a nyilvánossági jog megadása 
mellett van. Nem merjük, hát még 
erről a kormányról sem feltételezni, 
hogy e fontos érdekeket figyelmen 
kívül hagyja és megakasszon egy 
hatalmas vidéket a maga kulturális 
és kereskedelmi előrehaladásában.

A nyilvánossági jog megtagadásá 
tói tehát nem félünk. Megjön az 
rövidesen. Egy dolog aggaszt csupán 
minket — és ennek már többször 
adtunk kifejezést — az ügy financi
ális oldala. Nem tudjuk, vajon el 
fogja-e bírni a város adózó közön
sége azt a horriblis költséget, amely- 
lyel az iskola fenntartása jár. A 
helyiség bérlete sokkal többe kerül, 
mint amennyit előirányoztak rá és az 
átalakítási költségek is jóval felül 
haladják majd az előirányzóit Össze
get-

Ennek mikénti rendezésére va 
gyünk kiváncsiak.

gyobb garancia az alispán igazság- 
szeretete, és liberális gondolkodása.

Az egészet csak azért említjük 
meg részletesebben, mert kötelessé
günk rámutatni azokra az inparla- 
mentáris ezzküzükökre, amelyekkel 
a kormány már most kezd experi- 
raentá 'n i

Hát még mi fog bekövetkezni ak
kor, ha az együttműködő független
ségi pártok önzetlen harca megin
gatja azokat a bársonyszékeket, a 
melyekbe a mostani kormány tagjai 
ogy nagy befektetéssel rendezett vá
lasztással jutottak.

HÍREK
A NAGY CÉCÓRÓL.

I IWIilíkH

„ANAP“ ELLEN
AZ EGÉSZ ORSZÁG
BAN BEVONJAK AZ 
ELÁRUSITÁSI ENGE-

BIZALMAS RENDELET.
A székesfőváros polgármestere s 

Khuen-Héderváry Károly miniszter- 
elnök kölcsönös elhatározással be
vonták „A Nap" kolportázs jogát, 
egy a király születésnapja alkalmá
val irt vezércikk miatt.

A sajtószabadság ily módon való 
megsértése óriási visszatetszést szült 
nemcsak a magyar sajtónál, a ma
gyar közvéleménynél, de az egész 
nemzetnél is.

E kérdés részletei a fővárosi la
pok hasábjaiból ismeretesek. Mi nem 
is akarunk eire részletesen kiterjesz 
kedni, bennünket, vidékieket sokkal 
jobban érdekel az, hogy „A Nap" 
ellen inditolt hajszát immár a v i
dékre is kiterjesztik.

A székesfőváros után Torontálvár- 
megye, majd Brassóvármegye alis
pánjai cselekedtek hasonlóképpen s 
a fent nevezett két vármegye egész 
területére bevonták „A Nap" utcai 
eláru-itásának engedélyét.

Fővárosi tudósítónk jelenti, hogy 
u két vármegye alispánjai nemcsak 
egyszerűen utánozták a székesfővá
ros polgármesterének intézkedéseit, 
nemcsak érdemeket akartak szerezni 
a kormányzatnál — hanem egy bi 
zalraas belügyminiszteri rendeletet 
hajtottak végre, amely a fővárosi 
eset után megküldetett az összes 
alispánoknak, illetve tán csak az 
olyan alispánoknak, kikben a kor
mány a legteljesebben megbízhat, 
de hogy a főispánok mind vala
mennyien kaptak ilyen rendeletet, 
az teljesen bizonyos.

E bizalmas rendeletek végrehaj
tása az alispán belátásától függ telje
sen. Mi Zemplénvármegye alispánja 
részéről teljesen n)Ugodtak vagyunk 
abban, hogy e sajtószabadságot nyir
báló rendelet vármegyénk területén 
nem lesz végrehajtva. Erre legna-

Megkezdődött hát a nagy ka
tonai cécó. Az egész telvidéket 
katonaság lepte el, amely egy kis 
szint, egy kis életet visz bele a 
környék unalmas egyhangúságába. 
Térzene, diszmenetek egymást 
követik és az egyébként elhagyott 
csöndes vidék boldog, hogy része 
van egy kis parádéban.

Laptársaink telve vannak a 
nagy színjáték kezdetének leírá
sával és boldog megelégedéssel 
adnak hirt arról, hogy a tábornok 
és ezredes urak miként hálálják 
meg azt a nagy tiszteletet, amely- 
lyben a helység előkelői részesítik 
a tisztikart lépten nyomon. De 
legboldogabbak mégis a lányok. 
Az ő ábrándos lelkűk minden szí
nes álma egyszerre megelevene
dett. Délceg hadfiak léptek a kis
városi ifjúság helyébe és cigány
zene helyett a katonabanda réz
kürtjei zavarják meg hajnalonkint 
álmaikat.

Ls ebben a nagy boldogság 
bán, ebben a szinte határtalan 
örömmámorban észre sem veszik 
azt a folytonos arculcsapást, ame 
lyekben a nagy cécó alatt állan
dóan részünk van. Nem sértik 
fülüket a nap nap mellett felhangzó 
Gotterhalte akkordjai, és nem 
bántja szemüket a sárga fekete 
zászlótenger, — minden elvész a 
nagy ürömben, a ritka élvezetet 
uyujtó cécó szemlélése közben.

Ls mi törekszünk önállóságra, 
mi akaruuk szabadulni Asztria 
karmaiból, akik egy százerekbe 
kerülő katonai parádé kedvéért, 
egy kis térzenéért, egy diszmenet- 
ért szívesen eltűrjük, hogy fülünkbe 
harsogják a legkegyetlenebb nó
tát, amelynek hangjai mellett vit- 
rék bitóra legjobbjainkat és bé
kés megadással szemléljük, hogy 
hogyan tűzdelik tele házainkat 
azzal a zászlóval, amelynek jelé
ben akarnak megfosztani még ma 
is szabadságunktól függetlensé
günktől.

A nagy cécóról egyébként a kö
vetkezőkben számolunk be laptár
saink :

Ungváron.

Az „Ung" írja: A felsőraagyarországi 
királygyakorlatok, melynek jobbszár. 
nya Ungba is elnyúlt, már javában 
folynak. A régi csapatokhoz tegnap 
még Ungvárra érkezett a soproni 
18. és a pécsi 19. honvédgyalogezred 
két-kót zászlóalja, mellek" 4-ig ma
radnak itt és Ungvárról Nagymi- 
hály felé vonulnak. Itt időzik Los. 
kay altábornagy, honvédkerületi pa
rancsnok és ezenkívül a 82. és 83. 
dandárparancsnokság. Ma érkezik 
LTngvárra Ziegler, kassai hadtestpa
rancsnok, aki vezérkari főnökével 
együtt a főispán vendége lesz. Ugyan
csak tegnap érkezett ide Munkács 
felől a székesfehérvári honvédzene- 
kar, melynek térzenéihez és hang. 
versenyeihez több Ízben is lesz al
kalmunk. Ezzel a nagyobb csapat- 
szállitások be is fejeződtek. Az egész 
környék, Szerednye és Nemiekétől 
kezdve Nagymihályigmeg van szállva 
úgy gyalogezredekkel, mint huszár, 
tüzér és műszaki csapatokkal. Ung- 
váron a Szobránc-utcán lesz katonai 
automobil-állomás is, valamint na
gyobb benzin raktár. Ezenkívül 8—10- 
ike közt valószínűleg katonai repü
lőgép is lesz látható a környéken. 
Szóval már nagyban puffogtatnak 
és csak győzzük a rettenetes terhet, 
mellyel egy ilyen nagyszabású gya
korlat jár.

Munkácson.

A „Munkácsi Hírlap4* Írja : A felső 
Zemplénben lejátszódó királygyakor- 
laiokból nekünk is jutott 3 nap. amikor 
volt élénkség, jövés-menés, flört, tér
zene és — sárga-fekete zászló — Mun
kácson. Különösen a múlt hétfőn 
volt olyan nagy forgalom a város
ban, hogy alig lehetett az utcán 
végig menni. A kedden tartott nagy 
damlárgyakorlatot a viznicei völgy
ben igen sokan végig nézték. Más
nap szerdán hajnalban elment az 
egész dandár és Ung vár felé folyik 
tovább a gyakorlatozás. Mint rétidé 
sen, úgy most is megvannak a had
gyakorlatoknak az áldozatai. A mun
kácsi csapatkórházba egymásután 
hozzák a betegeket, akik legnagyobb
részt tartalékosok és mint ilyenek 
kevésbé edzettek a na ry fáradság
gal járó menetelésre. Ilyenkor egy 
pár itt hagyja a fogát, de erre azt 
mondja generál Bunkutn hogy „gá- 
duna Julog fenő etyo mekk !*

*
Nagymihalyon.

A „Felső Zemplén44 írja: A 27-ik 
gyaloghadosztályhoz tartozó 25, U, 
67 és85 számú gyalogezredek, továbbá 
a 0. és 16. számú tüzérezred az elmúlt 
héten vidékünkön hadosztálygakor- 
Istokon vett részt. A gyakorlatokat, 
amelyeken lovag Frank Liborius csa
patfelügyelő, lovag Ziegler hadtest
parancsnok és Ricdel vezérkari főnök 
vett részt, SchoUz altábornagy vezé
nyelte. A katonasá , amely Bazdics, 
Mocsár, Topolyán, Nátafalva, varo
sokban volt elhelyezve, szombaton 
Szobráncz feló vonult. A vidéken 
összpontosult gyalogezredek angusz* 
tus hó 31-én Pazdics környékén 

“harcszerü dijlövószeten vettek részt, 
amelyen négy gépfegyver osztály 
volt beosztva. Az első dijat dijat a 
85, a második a 34. gyalogezred 
nyerte el Megemlítjük még, miszerint 
a katonaság ittléte alatt háromszor 
térzenében volt részünk.

•

Pazdicson.
A „Sátoraljaújhely irja : A kassai 

34. gyalogezred a múlt hó 20 án ér
kezett meg Nagymihály vidékére Mo
csáron és Pazdicson lettek elszálla*

Eladó házhelyek A0?,!íaiyi1he,yhe,yben az Erzsébet Királyné utón 3 parcelli 
2 ü 24y Ll-öl terjedelemmel előnyős fizetési feltételek mellet 
eladó. Vevő a vételárat 5 év a la t t  5°|0 kam atfizetés mellet 
---------- törlesztheti. Bővebb felvilágosítást a d : — ““

a „Sátoraljaújhelyi Takarékpénztár*
Sátoraljaújhelyben.
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solva. 28-án céllövészetet tartották 
a nazdicsi domboldalakon s ez alka
lommal 2000 kor. dijat osztott ki az 
ezredes a legénység között. A céllö
vészetet mu'atsággal kötötte össze a 
tisztikar, mely alkalommal lekötelező 
szivességgel látta vendégéül a vidék 
iutelligenciáját. Ezen felül Nöhring 
Miksa ezredes meghálálándó a lakos
ságnak és a kör jegyzőjének szi-ves 
készségét, melylyet a katonaságnak 
0tt tartózkodása alatt mindenben 
rendelkezésére állott, naponta tér
zenét adott Fuzesséry Gyula kör 
jegyző tágas udvarházában s midőn 
az ezred e hó 2-án l ’azdicsról elvo
nult, betért Mocsárba és a szives Iá 
tás fejében diszmenetben zeneszóval 
vonult a falun át.

*
D e mindez m ég csak a kezdet. 

A nagy parádé csak ezután kö
vetkezik, amikor majd a trónörö
kös őfensége magas személyének  
a jelenlétében lógják letiporni 
mindazt, amit egy  egész év táradsá 
gos munkája terem tett, lógnak e l
fecsérelni sok százezret, amit ne
héz verejtékes munkával mi ke
restünk és fogják napról napra 
arcul verni állami önállóságunkat 
a Gotterhaltéval és a sárga-fekete 
zászlókkal.

Es mi m égis boldogok leszünk, 
mert ha elpusztítják is mindenne
münket, ha elpocsékolják is véres 
verejtékkel szerzett pénzünket; 
ha arculcsapják is állami önálló
ságunkat, —  de kaptunk helyette 
diszmenetet, térzenét, ső t —  és 
ez a legtöbb — leereszkedett kö
rünkbe egynéhány iőherceg és 
köztük a magyar trónörököse.

Hát legyünk boldogok !

Toalettrendelet
hivatalos utón.

Éljen Eiszenmann Oszkár!
Éljen a derék munkapárti kormány, 

éljen a dio&ö állami ész es há
romszorosán óljen a mi derék pénz 
ügy igazgatónk ; Eiszenmann ^Oszkár 
kir. tanácsos ur, amiért kitalál
tak az egyetlen gyógyszert ezerfé
léi sajgó sebeinkre ! Meri hallgasd 
meg oh viiág, hogy milyen nagy
szerű dolog történt Ujhelyüeu ! Nincs 
többé bánat, nincs többe szomorúság, 
sót nincs többé kopaszfej sem.

Megjött amire régóta variunk, 
megjött amiért oly heveseu veri 
szívunk, megjött a rendelet, hogy 
mikor és hogyan kell Uunepe.ui.

Eiszenmann Oszkár pénzügyigaz 
gató úr bocsátotta ki ezt a rendele
tit, atuely netu szünteti ugyan meg 
az adófizetést, ntiu függeszti fel a 
végrehajtásokat setu, de elreudeii, 
hogy ezeutul minden évben Őfelsége 
a király születése napján és ápr. 11-én 
mm Jen pénzügyi tisztviselőnek /eke - 
tebe kell öltözni és tueg kell ju- 
Ivnni a kUlümbüzö templomokban 
tartani szokott hálaadó istentiszte
leteken, mert különben jón a fe
gyelmi és jön a felfüggesztés 1 

Hát keii-u ennél több, kell-é ennél 
jobb doiog? Nem a teljes boldog- 
Bagot juttatja-é uukünk osztályrészül 
•pénzügyigazgató ur ünagysága! 
Ha tuég mi panaszkodunk és meg 
**** B‘ruuk, hogy uem jól megy a 
torunk 1 Hat nem a boldogság, a 
Megelégedettség .citnboras szója, ami- 
fcür az állami hivatalok főnökeinek,
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a király őfelsége tanácsosainak nincs 
egyéb gondjuk, minthogy ünnepna
pokról gondoskodjanak és rendele
tileg határozzák meg a toallettet is, 
amelyben az ünnepeken részt kell 
venni ?

Most már nem kell általános vá
lasztói jog, most már bátran meg
szavazhatja a parlament a felemelt 
katonai látszárnot, süt vállalhat még 
sok más milliós terhet is, mert Íme 
meg van az ellenszolgáltatás: van 
két uj ünnepnapunk, araikor nem kell 
majd dolgozni és ingyen húzhatják 
a fizetéseiket tisztviselőink, Es — ami 
a legfőbb — nem okoz többé fő
fájást a toalettgond sem, mert íme 
rendeletileg szabályozták.

Hala neked nagy Isten, hogy meg 
engedted érni ezt a boldog időt és 
hála önnek királyi tanácsos, pénz- 
Ugyigazgató ur, hogy megszerezte 
nekünk ezt a végtelen örömet. Hogy 
növessze érte Allah nagyra a sza 
kálát!

H Í R E  k .

Gyermekek, akik a várakozás vigal
mától kipirult arccal indultok ma az is
kolába és akik mohó kíváncsisággal 
nagysebtiben akarjátok végiglapozni uj 
tankönyveiteket, be szeretnélek magam 
köré gyűjteni, hogy szólhassak hozzá
tok. Nem azért akarnék veletek, mintha 
talán keveselltem azokat a mondókákat, 
amikben túlontúl bőven lesz úgyis ré
szetek. Sót ellenkezőleg azért, mert 
magam is úgy találom, hogy nagyon 
sok az, .amit a tanév első napjaitól 
kezdve meg kell hallgatnotok.

A magam tanulóéveinek a tapasztala
taiból ösmerem, hogy mi mindenfelét 
kell meghallgatnia a diákembernek és 
ennek a különben csupa derűs kornak 
a legkeserübb emlékei azok, amelyek 
arról szólnak, hogy mi mindent kellett 
néma türelemmel meghallgatni, ellent
mondás nélkül és megadóan, szó es vá
lasz nélkül hagyni.

Tudom, hogy ma sincsen másként, 
mint akkor volt s azért mondanék nek
tek egyet-mast azokról a dolgokról, me
lyekről az iskolában beszelnetek nem 
szabad. Nem szabad egyszerűen azért, 
feltétlen hitelt kell adnotok azoknak a 
kijelentéseknek, amiket tanáraitok ex 
cathedra a csalhatatlan tekintély gőgös 
felsőbbségérzctevcl tukmálnák reatok.

Es mennyi beszédtémám akadna. Hány 
és hány esetben tudnám kimutatni fej
lődő értelmetek szigorú kritikájának a 
helyeslő ellenőrzése mellett, hogy nem 
igazak a veletek igazságként közölt 
dolgok és hogy nem helyesek a veletek 
helyesként közölt következtetések. Hány
szor jutnánk közösen arra a megálla
pításra, hogy a sok beszédből csak szép 
szavak jutottak ki nektek, de kimarad
tak belőlük azok a tényék, melyeket a 
tudomány a legszebb költői szavaknál 
is sokkal értekesebbé fémjelez. Min- 
denekfelett p,dig sorát keritenők azok
nak a kérdéseknek is, melyek ott ég
nek minden nyílt eszü és egészséges 
gondolkodású gyermek lelkeben s ame
lyekről nem lehet kérdezősködni s ame
lyekre a sok beszédben sem lehet fele
letet kapni.

Ezekről beszélnék nektek gyermekek 
és tudom, hogy a szavaim nyomán meg
él lés és hála fakadna a lelketekben. — 
Bizonyos vagyok benne, hogy a lelkű
tekhez férkőznék, meu az őszinteség 
ösvényén haladnék, az igazság útjelzői
nek irányában. Es tudom, hogy a sza
vaim sok kétséget és sok szomorúsá
got oszlatnának el sziveitekben. Tudom, 
hogy a sok beszéd kínzó terhétől, gyöt- 
rclmes utógondolaitól szaabaditanálak 
meg titeket.

E néhány sornyi Íráson kívül azon
ban nincs módomban egyebet mondani 
nektek. Ti csak az iskolás beszédeket 
fogjátok meghallgatni és tűrnötök kell, 
mint ahogy mi is tűrtünk, addig, aniig 
értelmetek erejében nem leltek meg
nyugvást a tekintély nyugtalanitó szavai 
ellenében.

— Halálozás. Egy ifjú, törekvői 
élet ért szomorú véget f. hó 3-án. 
Molnár Gyulát, a gyártelepi zenekar 
vezetőjét ragadta el váralanul a halál.
Röviddel ezelőtt egy gyilkos kór 
vett erőt a fiatal életerős emberen és 
hamarosan végzett vele. Temetése 
f. hó 4-én délután volt nagy részvét 
mellett.

— Football-verseny volt vasárnap 
délután a Sac. pályáján. 1). u. 3 
órakor a joungs-boysok csaptak össze, 
melynek során élvezetes, ügyes, ősz 
szetanult játékban volt részünk. — 
Ugyancsak élvezetet nyújtott az 1 
csapatunknak a Nyíregyházi Torna 
és \  ivó Egylet I. csapatával vívott 
küzdelme is, mert a mieink oly szép 
játékot produkáltak ezúttal, amilyet 
eddig nem igen láttunk tőlük. A 
nyíregyháziak kezdő játékosok, de

an közöttük egynéhány fejlődésre 
képes ember is, akik igyekvésőknek, 
tehetségüknek máris tanujelét adták. 
Az eredmény 7 ; 1 az újhelyiek ja
vára.

— Változás egy gyogytár vezetésé
ben. A \\ idder és R dehard féle 
gyógyszertár vezetésében változás 
állott he, amennyiben az egyik társ- 
tulajdonos: Reichard Sándor kivált 
a cég kötelékéből. Mint értesülünk,
1 gyógyszertárt ezután Bi,//«•/* Gyula 
személyesen fogja tovább vezetni

Templomból kikergetett kántor 
tanító. A „Sárospataki Ú jságban** ol
vassuk a következő épületes dolgot • 
Aug. hó 19-én délután a Sárospatak 
melletti Végardón, az isteni tisztelet 
végeztével keresztelés volt. Az ot
tani gk. lelkész Kiss Gyula, a káti 
tor-tanitó Gergely Mihály. Van e a 
végardói gk. egyháznak harangozója, 
arról n m tud a hir, de arról igen, 
hogy a harangozó által végezni szo
kott gyertyatartó pucolást, gyertya 
gyujtá.st, vizet a szentelt víztartóba, 
a kereszt megfelő helyre állítását és 
más efféle harangozó egyházfi teen
dőket szereti a főtisztelendő ur a 
kántortanitóval s csakis vele végez
tetni. így t irt Sut meg a baj. Hogy, 
hogy nem, de megesett, hogy a szó
ban levő alig. 1 íJ-iki keresztelőihez 
a szükséges kelléküket, gyertyát, vi
zet, keresztet, olajtartót, tányért stb. 
a kántor-tanitó a lelkész számára 
cetli készítette ki előre. A mint ezt 
észrevette Kiss Gyula lelkész úr, ha 
ragra gyulladt s a nagy templomi 
közönség előtt, azok szeme láttára, 
rámutatott a templom ajtóra s nyo
matékkai és fennhangon rá szólt a 
kántor tanítóra : „Menjen ki, nincs 
rá szükség**. A tanító eltávozása 
után elküldött a lelkész egy paraszt 
legényért, avval végezte el a kérész- 
telest s annak fizettette ki a szü
lésznővel a kántori stólát.

— Tűz. Vasárnapról hétfőre vir
rad) éjjel 1 órakor könnyön végze- 
tessé válhatott tiiz ütött ki a Deutsch 
Salamon tulajdonát képező Bocskay- 
utca 10 sz. házban, melyet most 
Fricdmann Miksa nyersbőráru keres
kedő bérel. A tiiz Eriedmann raktá
rában keletkezett eddig ismeretlen 
okból és csakhamar oly arányokat 
öltött, hogy komoly veszéllyel fe
nyegette az egész környéket. A Friss 
1U imán tűzoltóparancsnok vezény
lete alatt kivonult tűzoltóságnak 
azonban sikerült a tüzet lokalizálni 
és elejét venni minden nagyobb ve 
sztdelemnek. — A kár mindössze 
néhány száz koronára rúg, amely 
biztosítás utján megtérül.

— Táncoktatás a polgári leányis
kolában. Alfoldy László debreceni 
neves táncmester engedélyt nyert a 
főgytnnázium és a polgári leányis 
kóla igazgatóságától arra, hogy az 
intézetek növendékeit a polgári 
leányiskola helyiségében együttes 
táncoktatásban részesítse. Az enge
délyhez valószínűleg hozzá fog jú- 
rulni a po’gári fiúiskola és felsőke
reskedelmi iskola igazgatósága is, 
úgy hogy az ö -zes tanintézetek nö 
vendékei egy helyen és egy időben 
tanulhatnak táncolni. A terv —• 
mint értesülünk — a szülőknek is 
tetszik és máris többen Ígérkeztek

arrn, hogy gyermekeik táncnevelését 
Alfüldy országszerte elismert szak
avatott kezére buzik. — Csak a 
kellő tanári felügyeletről ne feled
kezzenek meg az intézetek vezetői, 
mert enélkül semmi körülmények 
közt sem engedhető meg a növen
dékek együttes oktatása.

— Tűz a vidéken Nagy tiiz pusztított 
a minap Karcsún Sennyey Béla báró 
uradalmában. Kigyu'adt 2 óriási búza 
kazal. Az oltásra természetesen gon
dolni is alig lehetett, mert egy perc 
alatt egyetlen lángtenger volt az 
egész. A tiiz oka ismeretlen. A kár 
meghaladja a 2<>O)0 koronát, a mely 
azonban biztosítás utján megtérül.

— Beiratás A  sátoraljaújhelyi ipa
rost a no ne iskolába a beírások f. évi 
szeptember hó 8 — 15 ig a rendes ta
nítási napokon délután 6—8-ig esz
közöltetnek az áll. el. iskola épüle
tében. Felkéretnek az érdekelt ipa
rosok, hogy tanulóikat a jelzett na
pokon annyival is inkább írassák be, 
mivel a később jelentkezők igazolat
lan mulasztók gyanánt lesznek ki
mutatva.

— Az erdööri és vadöri szakvizsgák.
Az erdöőri és vadőri szakvizsgák fo
lyó évi október hó 10 án és az erre 
következő napokon Budapesten, P o
zsonyban, Besztercebányán, Miskol
con, Kassán, Máramarosszigeten; Ko
lozsvárt, Brassóban, Nagyszebenben, 
Tomesvárott, Pécsen és Szombathe
lyen a vármegye szék házában dél
előtt 9 órakor fognak megkezdetni 
és folytatólag megtartatni. Eelhivat
nak mindazok, akik az erdőőri vagy 
vadőri vizsgát letenni óhajtják, hogy 
az erre vonatkozó engedélyért a 
szükséges kellékek bírását igazoló 
bizonyítványaikat f. évi szeptember 
hó 3<)-ig ahhoz a kir. erdőfelügyelő- 
séghez nyújtsák be, amelynek szék
helyén vizsgát tenni kivannak. Bu
dapest 1911. évi augusztus hó 6-ón. 
M. kir. földmivelésügyi miniszter.

— A rendőrség augusztus hóban.
A rendőrség augusztus havi tevé
kenységéről a rendőrkapitány most 
terjesztette jelentését a polgármes
tere lé, amelyből a következő rész
leteket közöljük : Lopás büntette 4, 
lopás vétsége 11. egyéb bűneset 
vagy vétség 5 esetben fordult elő ; 
baleset bejelentés 13 történt jelen
téktelenebb sérülésekről. A bűnese
tek közül megemlítendő, hogy folyó 
hó 8-án este a postahivatalból a vas
úti állomásra kiszállított érték kül
demények közül egy 39000 korouát 
tartalmazó pénzes zsákot ismeretlen 
tettes ellopta, a nyomozás melyben 
a csendőrség és két államrendőrsógi 
detektív is részt vett, illetőleg a 
rendőrségnek segédkezett, még most 
is folyamatban van s a tett elköve
tésével gyanúsított egyik postaszo'ga 
előzetes letartóztutúsban van. A ki- 
hágúsi iktatóba beérkezett összesen 
80 ügydarab. Mint a közbiztonságra 
veszélyes idegen illetőségű egyén 
eltoloncoltaloll és kiutasi'latott 31. 
Tűz jelentéktelenebb 1 történt. Atuo- 
rikába kivándorolt 5 egyón. A piacot 
illetőleg élelmi szereket rendszeresen 
ellenőrizték és több romlott és éret 
len gyümölcsöt koboztak el. Az eme
letes házak kapujait és lépcsőházait 
sok helyen rendesen nem világítják 
s a hazak kapuit a szabályrendelet
ben előirt időben nem zárják. Ezért 
a mulasztók elteli a kihágást eljárás 
megindult.

— Gimnáziumi vagy polgár isk. ta
nuló teljes ehálást kapnat egy intel
ligens izr. családnál,

— Gyakorlott Írnok azonnal felvé
tetik dr. Fuchs Emil és dr. Gombos 
Bertalan kirúlyhelm ci ügyvédek 
irodájába.

A szerkesztésért felelős:
A S Z E R K E S Z T Ő S É  ű .

Szerkeszti): Lánczi Aladár.

Kiadótulajdonos :

L A N D iíS M A N N  M I K S A
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Sitii Hódé.
A szárhegyen 

egy hold betelepi- 
tet szóló termés
sel együtt, továb
bá egy hold szilvás 
házzal együtt jutá
nyos áron eladó.

Bővebbet ugyanott.

Qercvich János.

IA P P H E N R M í .
n E L Y F Ü B « S O K
magyar réyivtnyrarjajága

BU D APESTEN
J r o d a : | G y á r :

V .O ó H y o r y u t c a 3.1 X K ö b á n y a i Tikf*n.tlÁ 16(hrmirbcn| fclefon=157*72
ELVÁLLAL

niMDEMMEnÜ rÚRRJOhflT
a l«gnagyobb mélységig

m in d en  czé lra

G y á r t  éj j a v í t
m é l y f ú r á s i g e p e k e t . s z e r s z á m o k a t

ÉS ESZKÖZÖKET.
L e g j o b b  r e f e r e n c i á k !

1743-1911. vb.

Á rverés i hirdetmény.

A sátoraljaújhelyi kir. járásbíróság 
911. V. 1167 2. ss. végzése folytán 
Quitt testvérek 98 kor. 98 fillér kö
vetelésének és jár. behajtása végett 
1 9 1 1 . évi szeptember hó 7-én d. e 
10 é ra ko r Saujhelyben Fő-utca 
12 ss. alatt és onnan folytatólag 
gr. Somogyi Ilona-utca Klein Géza 
aárgondnok házában és azután foly-l 
Utólag ugyanaznap délután 5 és fél 
órakor Sárospatakon, a főiskolai táp- 
intéaet helyiségében elárverezem 
azon 1242 kotona 15 fillérre becsült 
ingókat, melyeket a bpesti V ili—X. 
kir. jbirósági 911. Sp. 11. 189/3. sz. 
thajtást rendelő végzése alapján a

saujhelyi kir. jbirósági 911. V. 1167 2 
sz. vhajtási jkvben feliilfoglaltattak 
s melyek 911. V. 1153/(5 sz. i lap
foglalási jkvben 1—7, 181 — 195,
197—201, és 203—22(5, végül 228—245 
t. alatt vannak összeírva u. in : 
bútorokat, jégszekrényeket, konyhai 
beitndezési tárgyakat, porcellán és 
egyéb vendéglői edényeket, ágyle- 
pedőket és egyéb szállodai fehérne- 
roiieket stb.

Ezen árverést Feldmesser Fink ász 
274 kor. követelése és jár behajtása 
végett is megtartom a 1911. V. 
1169 2 sz. végzése alapján.

Saujhely, 1911. aug. hó 2l-én.

Rosner Imre, bir. vliajtó.

K ö v ete lje  azonban, hogy szállító ja  unnék  
c sak  O L LA -t ad jon  ós ne  en g ed jen  m a
g á n a k  cseké lyebb  é rték ű  silány  u tá n z a to t  
m in t „ó|> oly j ó t -  feld icsérn i. Az e lá ru sító  
h e ly e k  kim utatását, árjegyzéket in g y en  
küld  az .O lla- hygien gummigyár Wien, 
11 ü l i  l ’r a te rs tra s se  67. E red eti m m tag y u j-  

tem óuyok  12 drb. 5 k o ro n a.

Kapható Sátoraljaújhelyben Widder 

és Reichard gyógyszertárában és 
Hrabóczy Kálmán drogueriájában.

2 AKTISEPTIKUS

..L O L A "
áFÉSÜK i s  fogkeffkJ
“ k MINDENÜTT KAPHATÓ f  

klSMÉTtlALOK «RtSTtTNtiy 
5̂ BALOG J. gyárosa 
^VBÉCS-W IEN

OLLA.
fésűk és fog
kefék kapha 
tók drogueri- 
ákban s min
den jobb pi 
perokereske-
désben, vala
mint szakö. ■ 

letekben.

Hirdetések
tu tányos  á ron  vétetnek 

fel a k iadóaivatalban.

JVtinöen óra U  napi próbára adatik.
A szállítás csak útin vétel mell-u 
eszközöltetik, 14- nap múlva a 

kívánatra viszaküldetik.

Senkinek sincsen már többé sziik- 
sége arra, hogy magának valódi 
aranyórát 200 koronáért vásároljon, 
amióta az Elektro aranyórák kitűnő 
szerkezettel (ülasshűtte: rendszer) 
készíttetnek. Ezen óra fedele 3 szo
ros, meg nem változó, aranyhoz ha
sonló fémvegyülékből s ezen felül 
még egy villamos utón előállított, 
vastag valódi aranyréteggel bevont 
burkolatból áll, minélfogva annak 
tartósságáért kezességet vállalunk, 
Az Elektro aranyórát senkisem kü
lönböztetheti meg egy igazi arany
órától. Az óra pontosságáért 5 évi 

írásbeli jótállást adunk.

yíra csak 9 kor. 75 flll.
Ebhez illő aranydublé, lánc a tar. 
tosságért 5 évi jótállással, csak 3 
kor. 75 fillér. Egyedüli elárusitáa 

utánvétel mellett

BÜHLER A -nál WIEN II 912.
A frikanergasse.

■  A helybeli összes iskolákban előirt t u
legújabb kiadású valamint ódon

könyvkereskedésében kaphatók. Ugyanitt szerezhetők be iskolai szerek, körzők, fűze- 

= = = = =  tek, isko la táskák  és könyvszijjak legolcsóbban. —

vSrJMB; ■„

Landeimanu Miksa éa Tárea könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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