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TITKOS SZAVAZÁS
Irta: Matolai Etele.

A kormány tehát szándékozott 
megkísérteni a pailamenti béke 
helyreállittatását. Hiszen ideje is 
lett volna már I Nem tudjuk fel
tételeit, ajánlatait s igy azokról 
nem is szólhatunk. Hir szerint 
ezek közt van a képviselő válasz
tásoknál a titkos szavazás, de csak 
a városokban.

Hát ez félrendszabály, a mi na
gyon ritkán felel meg a célnak, 
és ritkán hozza meg a várt sikert.

Nem szoktunk a szélsőségeken 
járni, tulságoskodni, sőt vannak 
esetek, a mikor a fokonkinti ha
ladást — mint biztosabbat — 
jobban szeretjük az ugrásnál. De 
a jelen esetben nem tartjuk kel
lőleg indokolhaiónak, nem tartjuk 
megfelelőnek, mert az okot — 
amely miatt kívánatosnak, sót 
szükségesnek tartjuk a titkos sza 
vazást —  csak félig fedi.

Miért kívánjuk a titkos szava
zást ? Kívánjuk azért, hogy a vá
lasztókat se tt megvesztegetés 
bármi módjával arra megnyerni, 
se a nyomás bármily nemével 
kényszeriteni ne lehessen arra, 
hogy ne szabad meggyőződésük, 
de a más tetszése szerint szavaz
zanak.

A  választókra az ő értelmisé
gük, jellemök, életmódúk külön
bözősége szerint különböző mó
don és eszközökkel lehet befolyást 
gyakorolni. Legkevésbbé leltet 
bármiféle befolyást gyakorolni a 
bittokosokra, a kik birtokuk jö
vedelméből élnek, értem ez alatt 
nem csak a nagy birtokosokat, 
de mindazokat, kik a régi nemes 
közbirtokosokéhoz hasonló hely
zetben vannak. De nem értem ide 
azokat, kiket most szokás kisbir
tokosoknak nevezni, szóval a volt 
jobbágyokat vagy parasztgazdakat. 
l'-zeknek háztartásukban nagy kü
lönbséget tesz, ha a volt földes 
uraság, vagy közeli szomszéd 
nagybirtokos őket legelőben vagy 
Hízásban kisebb nagyobb ked
vezményben részesíti. Ez pedig 
eddigi tapasztalásunk szerint a 
mostani választok túlnyomó nagy 
részénél előforduló eset. Es épen 
ezen választók jellemök és értel- 
jj’iségök alacsony fokánál fogva

nem csak az érintett befolyásnak 
j  engednek könnyen, mert annak 
í anyagi hasznát házuk népével 
együtt állandóan élvezik, de oly 

| pillanatnyi élvezet is megtántoritja 
j őket, mint egy nekik kissé szo
katlan jó ételbeli és italbeli ellá
tás, sót még a készpénzbeli meg
vesztegetés is.

Másféle tekintet alá jönnek — 
elösmerjük — a városi választók ; 
ezeknek erkölcsi, értelmiségi, mű
veltségi színvonaluk amazokénál 
határozottan magasabban áll, és 
azt merjük állítani, hogy a keres
kedők és iparosok — akik pedig 
a városi választók túlnyomó nagy 
részét képezik — szintoly függet
lenek, és szintoly kevéssé befolyá
solhatók mint falvakon a birtoko
sok. Epén ezek miatt még arány- 
lagkevésbbé szükséges a titkos 
szavazás. De nagy részét képezik 
a városi választóknak — kivált a 
kisebb városokban a különféle 
tisztviselők, hivatalnokok, egyéb 
alkalmazottak, államiak, törvény- 
hatóságiak, magánliivatalnokok — 
akik részint nagyon lekötelezettek 
nek éizik magokat, a kormány, 
avagy az illető hatalom iránt az 
ő kmeveztetésök, illetőleg alkal
maztatásukért ; részint félnek ne
hogy eibocsájtassanak, ha annak 
kegyét vesztik, részint előlépteté
sük attól függ, és ezért nagyon 
kívánatos, hogy e nyomástól lel 
legyenek szabadítva, és titkos sza
vazással szivök, ntegggyőződésök 
szerint szavazhassanak.

Elismerjük tehát, hogy lehet 
felhozni oly okokat, a melyek né
mileg érthetővé teszik, hogy va
laki szükségesnek tartsa megadni 
a titkos szavazást a városi válasz
tóknak, a falusiaknak nem. De 
bocsánat a gyanúsításért, nem tart
hatjuk ezt tisztán jó  hiszemű, 
őszinte szándéknak. Kénytelenek 
vagyunk azt hinni, hogy akik ezt 
hangoztatják, nem igaz barátai a 
titkos szavazásnak — sőt ellensé
gei, — de látván, hogy azt már 
a nagy többsége nemzetnek kí
vánja: ezzel a kis részletes en
gedménnyel akarják azt elodázni, 
a kétes mcsssze jövőig. Ezért 
akarják azt a hasonlíthatatlanul

kisebb számnak megadni ezeket, 
mintegy áldozatul oda lökni a 
közvéleménynek, hogy a sokkal 
negyobb számot, a fa'usi válasz
tókat magoknak megmentsék, 
akikre mint cikkünk elején előad
tuk, többféle módon gyakorolhat
nak befolyást, akiknek szavazását 
biztosabban és könnyebben ellen 
őrizhetik. Még inkább megerősít 
e gyanúsításunkban az a legújab
ban hozott hir — mennyire alapos, 
nem tudjuk — hogy ezt sem az 
összes városokra általában, de 
csak a 80 vagy 60.000 lakos szám 
mai biró nagy városokra értik. 
Azonban mi lássunk át a szitán, 
ne hagyjuk magunkat félrevezet
tetni, ne fogadjuk el ezt a csekély 
kis haladást, ragaszkodjunk egész 
általánosságban, minden kivétel 
nélkül a tikos szavazáshoz Es pe
dig a községenkint szedendő tit
kos szavazáshoz, hogy egyrészről 
a jelölt se kötelezhesse le a vá
lasztókat, hogy őket a választási 
székhelyre beszállítja; másrészről 
az oly szegény választó is bead
hassa szavazatát a bizalmát biró 
jelöltre, a ki érdeklődik ugyan a 
közügy iránt, de szegénysége mi
att inkább lemond a szavazásról, 
mintsem hogy költségébe kerüljön 
a válasz ási helyre való utazás.

Nem le-z talán nagyon érdek
telen, ha a titkos szavazási kér
dés történetéből valamit a múlt
ból elmondok. 1872— 1875. évek
ben az újhelyi választókerület or
szággyűlési képviselője valék. A 
választási törvény tárgyalása alatt 

| az akkor még úgynevezett „bal 
közép“-párt tanácskozásában én 
indítványoztam, hogy a titkos 
szavazási mód mellett foglaljunk 
állást. Pártvezéreink Ghyczy Kál
mán elnökünk, Tisza Kálmán ve
zérünk, Móricz Pál, Jókay Mór 
stb. tudván, hogy őket nyilvános 
szavazással is mindenkor biztosan 
megválasztják — ellenezték indít
ványomat. Felhozták ellenem a 
többi közt Angolországot, mint 
a szabadelvű alkotmány minta 
országát, hogy ott is nyilvános a 
szavazás. „Tudom I — lelelém — 
de azt is tudom, hogy már két 
parlamentben beadták az indít
ványt a titkos szavazásra és mar 
másodszor jóval kisebb többség
gel szavazták le, mint először; s 
igy biztosra veszem, hogy az in
dítványt megteszik harmadszor is 
és már akkor el is fogadják".

| Es Íme jóslatom teljesült, most 
már ott is titkos szavazással vá
lasztják a parlamenti képviselőket. 
Azonban ott és akkor a mi pár
tunk körében az eredmény az 
lett, hogy a többség az én indít
ványomat fogadta el, — amit lát
ván vezéreink, Tisza Kálmán oly 
határozatot vitt keresztül, hogy 
ez ne legyen pártkérdés, de min
denki tetszése szerint szavazzon.

Következett a képviselőházi tár
gyalás. Itt az ügyet előbb az 
osztályok tárgyalták. Én a IX-ik 
osztályba valék sorsolva, elnökünk 
Irányi Dániel volt. A mi osztá
lyunk is magáévá tevén a titkos 
szavazás kérdését, engem válasz
tott meg a központba, ahol ugyan 
már a többség nem a mienk volt, 
de a kisebbség engem választott 
reg  a kisebbségi vélemény elő 
adójául a képviselőházban.

Képviselőházi szereplésem szó
ról szóra olvasható a képviselő
ház akkori naplójában. A Házban 
az egész többség (a Deák-párt), 
sőt többen a mi pártunkból is 
ellenünk szavazván, természetes, 
hogy kisebbségben maradtunk.

Most, mikor a titkos szavazás 
másodszor kerül a képviselőház 
elé: reménylein, hogy legalább 
az ellenzék összes csoportjai meg
szavazzák. Még pedig minden 
korlátozás vagy kivétel nélkül, 
nagy és kisvárosi, falusi, vagy ta 
nyai választókra egyaránt.

— febr. 21.

Vasúti alkalmazottak kitüntetése.
A múlt év szeptember havában meg- 
tarlott észak-magyarországi nagy 
hadgyakorlatok alkalmával amiskol- 
czi máv. üzietvezetőség személyzete 
a katonai tdmugszállitások körül 
nagyfokú és kiváló tevékenységet 
fejtett ki. amely feladatát úgy az 
előkészítés, mint a lebonyolítás te
kintetében a felsőbbség elismerésére 
méltó sikerrel és szakértelemmel ol
dotta meg. — Ennek a kivaló siker
nek tulajdoniiható az, hogy most a 
kereskedelemügyi in. kir. miniszter 
elnöki rendelet kapcsán részint Írás
beli elismerésben, lészint pedig pénz
ben jutalomban részesítette az üzlet
vezetőség mindazon tisztviselőit és 
egyéb alkalmazottait, akik a hadgya
korlati forgalom lebonyolítása és a 
szálitások körül közreműködtek és 
igy közvetlen tevékenységükkel az 
eredményhez hozzájárullak. Fűrész 
Sándor főfelügyelő, Alexy Hugó, 
Kun Bertalan felügyelők, továbbá 
Bajza István és Rossner Tivadar fő 
ellenőrök meleg hangú Írásbeli elis
merésben részesültek és rain}egy 190
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tisztviselS 'és egyéb alkalmazott kü- 
lőtt 11.000 kor.-t meghaladó összegű 
pénzbeli jutalmakat osztott szét a máv 
igazgatósága. Az illetékes helyről 
jött s méltán megérdemelt kitünte
tések ugv a tisztviselők, mint a nagy

népe jó és csendes s mennyi ürö-I lyek ez alkalommal a szokottnál is jóllehet látszólag helyi érdekeket 
met nyújtanak nekem azok a na- szebben, ^gyönyörűbben kerültek elő szolgál, de alapjában erősen be-

közönség körében osztatlan 
keltettek

örömet

Ili III

ponta megújuló jelentések és tár
gyalások, melyek mindenünnen a 
legkedvezőbbek. Nem hiszem, hogy 
volna még egy vidéke hazámnak, 
hol olyan simán és gyors tempó
ban mennének az iskolaszervezési 
tárgyalások, mint itt. Csak a kez
det volt nehéz. A jég meg vau 
törve s most már egy re másra meg
kezdőd íek az uj iskolák építései. 

A homonnai kirendelt- Megtudjuk hát ebbő. a nyilatko- 
ség vezetőjének felsőbb /atb<5l hog). ciyörffy igazoltnak ta- 
helyről jött rendelettel j jálj,  öllnlagít( d.  raegiudjuk azt ,,,

a l’álaeífltláel 11 hotíy ru!siil'b helyről megtiltották a 
llllló/ittUUM . további hírlapi polemi.it.

A homonnai tanfelügyelői kiren
deltség körül keletkezett zavarok — 
melyek a vármegye közigazgatási 
bizottságából indultak ki, — csak 
nem akarnak teljesen elülni. Bereg- 
szásty István központi tanfelügyelő
nek a „Zemplénében megjelent cikke 
csak még jobban a feje tetejére ál
lította a helyzetet és semmi világos
ságot nem derített abban, hogy váj
jon a főispán, vagy a taufeiügye öi 
kirendeltség vezetője mondott e iga
zat.

Csupa kétértelmű mondatokban 
kelt ününmaga védelmére a kir. ta
nácsos úr és hol Győrffyt igazo<ty, 
hol meg a főispánnak és önmagának 
adott igazat. Persze mindebből a 
nyilvánosság egy pillanatig sem Iá 
tott tisztábban, min azelőtt, Csupán 
a két hadakozó félnek — a főispán
nak és a kirendeltség vezetőjének — 
adódóit alkalom arra, hogy raiudktt- 
tun a saját igazolásukat lássák a 
luufelügy élői nyiiatl.ozathan.

Es hogy ez igy van, azt bizonyítja 
az alábbi nyilatkozat, ainelyetGyőrffy 
segédtaufelügyelő mondott egy ho- 
inonuai újság munkatársának :

Ez ügyben nekem sem szóban, 
sem írásban nyilatkoznom nem 
szabad, de erre Beregszaszy 
közleménye után nincs is szüksé
gem, mert Beregszáizy ur ezeket 
írja a Zemplén f. évi 11 ik szá
mában : „Világos tehát, hogy a 
kirendeltség vezetője igazat mon
dott akkor, atuidőu azt jelentette 
u bizottságnak, hogy t>3 községbe i 
nincs iskola*4.

Nekem, — mondja tovább a 
kirendeltség vezetője — az egész 
szó és toll harccal az volt a cé
lom, hogy kimutassam, hogy ha 
kug ember nem vagyok.

Ezek után nincs más tenni va
lón), mint iskolákat építeni, hogy 
azután, ha erre talál jönni cg) 
japán utazó, csakugyan olyan 
kedvezőnek is tálalja Rákóczi és 
Kossuth vármegyéjében a népok
tatási állapotokat, mint azt a kö
zig. biz. január havi ülésén neg
ál lapították.Szegyenleuém ugyanis 
magam az előtt a japán utazó 
előtt, ha véletleuül lö községnél 
többet találna iskola nélkül.

Nekem elég a Beregszászy ur 
t ikke és ezután is bőségesen meg 
leszek én jutalmazva, mondja a 
lanfelügyelő úr, hisz e vidéknek

Es ez az utóbbi tény az, amely 
minket is közeliől érdekel. Annak 
idején — mikar Győrffy segédtaufe 
lüpyclő üsraert j> lent sót megtette — 
mi is közöltük a segédtunfelügyelő 
szomorú adatait. Később, mikor 
főispán kétségbevonta a segédtaufe- 
1 ügy elő jelentésének hitelessség 
minket is ért az a súlyos támadás, 
amellyel az ülésén a sajtót illettéi- 
Vi ágos tehát, hogy jogunk vau ne
künk is most már beleszólni a vitába 
éa követe ni, hogy ez a mar wió 
ságos botránnyá fajúit ügy a nyíl 
váuosság előtt tisztázódjék.

A nyilvánosság előtt történtek t 
támadások, a ny uvánoaság előtt ha
zudtoltak meg egymást a főispán és 
a homonnai tanfelügyelői kirendelt
ség vezetője, a nyilvánosság előtt 
kell ennek az ügynek tisztázódnia 
is. Nem szabad itt — már a közmo
rál szempontjából sem — holmi fél
tőbb renduletekre való hivatkozással 
kibújni a válaszadás e.ő , hanem 
tess k előállni nyílt őszinteséggel és 
tktajzeru.il bizonyítani, hogy kinek 
vau igaza. Többet már úgysem árt
hat iij k a felvidék tanűg)i viszonyai
nál , mint amennyit már ártottak, 

Beregszászy tanfelügyelő nyilatko
zatában a főispánnak is, a kirendelt
ség vezetőjének is igazat adott. Mar 
pidig itt csak egy részen lehet az 
i azság. Vagy a fői-pun mondott 
igazat, vagy a kirendeltség veze
tője. Es ennek tisztánlátását joggal 
követelheti ennek a vármegyének 
most már teljesen félrevezetett kö
zönsége.

A hét eseményei.
A függetlenségi kör háziestólye —
A Kazinczy körestélye | -  Az izr. be- 
tcgsegelyzö egylet társasvacsorája.

Háziestély.
A függetlenségi kor a núlt hóban 

rendezett táucvigalom sikerén fel
buzdulva, szombaton este sikerű t 
házi estélyt rendezett saját helyisé
gében. Es ez a mulatság i* — bár 
szűkei,b körben — hatalmas sikerre, 

rt. Sok c-a’ad gyűlt egybe ez al
kalommal a kör helyiségében és fesz
telen mulatozással vett búc-út a far
sangtól. Ritkán láttunk iu g egvütt 
társaságot oly ft.sztélén jókedvben, 
mint ez alkalommal. Késő reggeli 

ír ig maradtak együtt a mulatozuk 
ha a reggeli szürkület meg nem 

zavarja a táncofúkut, még nagyon 
sokáig ropták volna a fiatalok a tű

iéi tü«< sebb csárdásokat, me-

Oláh Rudi vonója alól.
A Kazinczy körből.

Vasárnap este G órakor a Kazin
czy kör tartott estélyt szép számú 
közönség jelenlétében. Az est fény
pontját Malonyay Dezső felolvasáséi 
képezték, ó  kezdte meg és fejezte 
be az estély műsorát, mindkét alka 
lommal egy-egy novelláját olvasva 
fel. A közönségnek igazi gyönyört 
szerzett a kitűnő iró felolvasása 
mer; ez alkalommal tanúságot tett 
arról, hogy nemcsak egyike a leg
kiválóbb novellistáinknak, de egy
ben kellemes felolvasó is, aki elő
adásával is kellemessé tudja lenni 
az!, amit felolvas. A közönség meleg 
szeretettel fogadta a kiváló Írót és 
tüntető tapsokkal honorálta a nyúj
tott élvezetet. Szerepeltek még az 
estélyen Perlstein Ibolyka és Dunky 
Gitta urleányok is. Pástiéin Ibolyka 
három költeményt — az utolsót a 
közönség kívánságára — adott elő 
kedves bajjal, ügyes hangsúlyozás
sal, elevenen. Sok tapsot és egy vi
rágcsokrot kapott. Ugyancsak sok 
tapsot és virágcsokrot kapott Dunky 
Gitta is, aki énekével aratott szép 
sikert. Bár hangja hűtéstől egy 
kissé rekedtes vö t — amit Hornyay 
dr. alelnök előzőén jelzett már — 
igy is szépen csendült kellemes 
szopránja és bizonyságot szolgálta
tott amellett, hogy legközelebbi a1- 
kalommal kellemes élvezetet nyújt 
majd a kör estéiyét látogató publi
kumnak. A zongora kijére tét Székely 
Lajos látta el a tőle megszokott 
művészettel. Szóval minden tekin
tetben sikerű t estéje volt a körnek 
mely móltóképen illeszkedik az ed
dig elért eredményekhez.

Társasvacsora.
Ugyancsak vasárnap este rendezte 
Sutoraljaujhe ) i izr. Bct-gsegélyző 

Egylet jubilaris társasvacsoráját a 
Weinberger Mauó tulajdonát képező 
Pannónia szálló éttermében. A tár- 

svacsora — mint minden észtén 
dőben — ezúttal is fényesen sikerült 

jelentékeny anyagi hasznot hozott 
az egyesületnek. A vacsorán — rae- 
yet az étterem tu'ajdonosa ügyesen 
3s ízlésesen szervírozott — feiköszön- 
tőkben sem volt hiány. Az első fel- 
küszonlőt dr. Klein Károly mondotta 
az egyesület tagjaira. Dr. Goldberger 
Izidor rabbi az egylet tisztviselőire 
a a létesítendő izr. iroda im tar.-u 
at e ső elnökére, IVidde/Oyula Rei 

chard Ármin elnökre és Zinner Bar
nát tiszteielbeli aielnükre, Kellner Sá
muel Zinner Barnát tiszteletbe.1! al 

nőkre, Rosenberg Jakab a jelen- 
vo.lakra és Zinner Bernát az egye
diét tagjaira mondtak felköszüntőt. 

Kozma Ármin ügyes verses felsoszöu- 
töbeii köszöntötte a vend geket. — 
A sikerült vacsora rendezéséért Rét- 
c/táid Ariuin einóküt és Kozma Ar 
min titkárt illeti dicséret.

lekapcsolódik az igazságszolgál
tatás keretébe és igy ennek el 
látásáról elsősorban az állam kö
teles gondoskodni.

Az előző kormányokban — 
köztük a koalíciósban is — meg 
volt ehhez a joakaratu szándék, 
de ennek útját vágta mindig 
egyesek ellenkezése, akik a kor
mányhatalom terjeszkedését látták 
a vidéki városok rendőrségeinek 
államosításában. A városok terhei, 
természetesen a rendőrségek fej
lesztésével egyre szaporodtak.

Újabban ismét erősen előtérbe 
nyomult ennek a fontos kérdés
nek az elintézése és a kormány
ban sem idegenkedik ennek vég
leges rendezésétől. A belügymi
niszter nemrég nz összes városok 
és igy Sátoraljaújhely rendőrsé
gének állásáról is kimutatást kért 
azzal, hogy jelöljék meg a vá
rosok azt is, miként óhajtják ren
dészeti szerveik fejlesztését.

Sok helyen némi gyanúval fo
gadták a belügyminiszter érdek
lődését, de hamarosan kiderült, 
hogy a kormány nem uj terheket 
szándékozik a városok villáira 
rakni, hanem a rendőrség álla
mosításáról van szó.

A belügyminiszter ezzel kap
csolatosan néhány nap előtt arról 
értesítette a város polgármesterét, 
azért kérte be a városoktól a 
rendőrségek statLz'ikáját, mert a 
városok államsegélyéből még csak 
az idén osztanak ki segélyeket, 
de a többi négy milliót nem 
osztják már szét. Jövőben minden 
város csak annyi államsegélyt 
kap, amennyi az eddigi négy 
millió koronából reája esett. A 
városokat a további segély elma
radásáért kárpótolják olyképpen, 
hogy a rendőrséget államosiitják s 
igy a rendőrség fönntartási költ
ségét az állam veszi át. Az álla
mosítás jövőre az egész vonalon 
keresztülmegy.

A belügyminiszteri értesítés
ígyébként a városokra még egy

Á l l a mo s í t j á k
a rendőrséget.

A belügyminiszter leirata. 
Készen van az uj városi törvény.

Innen-onnan egy negyedszázada 
már, hogy a vidéki városok a 
rendőrségek egyre fokozódó ter
hei ellen panaszkodnak. Közben 
mindenütt tudatára ébredtek an
nak, hogy a rendőrség munkájá
nak teherviselését tulajdonképpen 
az államnak kellene viselni. A 
rendészeti ügyek pontos ellátása

örvendetes közlést is tartalmaz. 
Eszerint a városi törvény is ké
szen van s abban az autonómiát 
kiegészítik s kevesebb lesz a jó 
váhagyást igénylő közgyűlési ha
tározatok száma.

Es miránk nézve különösen 
fontos ez az utolsó közlése a 
belügyminiszternek, mert remé
nyünk van arra, hogy a fó'ispán 
hatalmi befolyása minél keveseb
bet nehezedik majd erre a vá 
rosra és nem történhetik majd 
meg, hogy egy közintézmény — 
újabban a jegyzői internátus — 
elnyeréséért lolytatott harcot meg
akasszon egy egyszerű főispáni 
vétó csupán azért, mert az ő 
szivéhez és családi érdekeihez 
közelebb áll a vármegye 
másik, kisebb városa.

etf>'

Sátoraljaújhely, Széchényi-tér 6. szám. 
(A róni. kath. templom mellett).

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

/$ ■  
i ' üS'ttr I H A  -; - . r  I rn

Vasaláson 1 órán belül.



~ E S L S QMAGYARORS Z AGI  HI RLa P15. szám (3.)

Az esküdtszék
rendes téli ciklusán 3 bűn
ügy kerül tárgyalásra

E hí 20 án kezdődik a sátoralja
újhelyi kir. törvényszéknél az esküdt 
széki ciklus, de — mint minden alka
lommal — ezúttal is alig egynéhány 
iigy kerül tárgyalásra. Összesen há
rom esetben fog kelteni igazságot Andrássy Dávid, id. Miklós UélaZim-j
szolgáltatni az esküdteknek. Egy ha lí« sü'.Su;il‘ ! szerencsi járás ifjúsága f. évi

"O • 1113 ....- ° - *’ *
Smitz László,

1 . Kicsinkó Alttal, dr.
berülós bűntettéért kerülnek majd az Ua»pár Sándor, Szilagyi H m"', Ma 
igazságot osztó po gárolt elé a bünö-1 joros Gyula, Nagy Lajos, Miriák An- 
sók és ha valami különösebb, előre jJr®s* Lsomós András, Hikula István,

itiuranszky Tihamér, Adam István,

Szerda február 21.

éara Ü̂ R  * btk' m  §-liba «>><»*« l* a szerint minősülő szándé
kos emberölés büntette miatt. -  
Az ü p e t f hó 29 én tárgyalja az 
esküdtszék Wielland Lajos kir. ítélő 
tab »i bíró elnöklete alatt. Védő dr. 
Holló Andor lesz.

Az esküdtek névsora.
A fenti bűnügyek tárgyalására a 

következő esküdteket sorsolták k i:
Rendes esküdtek. Szinrecsányi Béla

budapesti kir. ügyészség még mindig l Halász József, Orosz Mihály 5—5 
nem tudta befejezni a vizsgálatot és kor., Gócs Ignácz, Frisch Hermán,

Iáit okozó súlyos testi sérté 
gyújtogatás és egy szándékos ember-1 ^ " i e / ’sándlTr,

egy I l‘rraann’ Markó Mihály 
, György, Kitin Adolf, Sin

nem látható körülmény közre n m 
játszik. 28-án már véget is ér az es
küdtszéki ciklus.

A tárgyalásra kerülő bűnesetekre1 
az alábbi részleteket közölhetjük :

Halált okozó súlyos testi 
sértés ás feibujtás-

Jencsik Tamás és felesége Lenjó 
Zsuzsanna koskóci lakosok állandóan 
rossz viszonyban éltek az asszony 
apjával, Lényé Andrással. 11)11. ju- 
mus 16-án elveszett Lenyó András
nak a szoba gerendájára helyezett 
3 koronája és azt lányán követelte. 
Ebből szó válás keletkezeti, d • a f-íek 
később látszólag megbékítitek. Dél- 
tájban elment az apósa és a vó a 
korcsmába és mikor ott egy kissé 
beszeszeitek, hazamentek. Otthun 
aztán az asszony biztatásara Jancsik 
neki tamadt apósának, agy ba-fobe 
verte, majd kapát ragadott és azza 
ütlegelte. Az ütések nyomán azt. n 
Lenyó András julius hó 2-án kiszen
vedett- Eiserth István kir. főügyész- 
helyettes most Jciicsik Tamás el.en 
a btk. 70 §-a szerint, mini telt< 
ellen a btk. 301 §-aba ütköző és 300 
§-a szerint minősülő halált okozó 
súlyos testi sértés miatt, Lenyó 
Zsuzsanna ellen pedig a btk. ül) §-a 
szeriut felLujtasért emelt vádat. — 
Az ügyet IVielland Lajos kir. ítélő 
táblai bíró elnöklete alatt f. hó 2Ü an 
tárgyalja az esküdtszék. Védő dr 
Keichard Salamon lesz.

Gyújtogatás.
1311. november hó 22-én Sarospa 

takon kigyulladt Ais Kézi János 
lakóháza es ettől tüzet logoit Dieii 
András makkoshotykui lakos háza 
is. A csendőri nyomozás megúllapi- 
totta, hogy gyújtogatás gyauuja to 
rog fenn es nogy a gyújtogató az 
egyik károsult: Dieues András. Dieties 
tettét a csendőrség előtt be is is
merte, de később a vizsgálóbíró előtt 
ártatlannak mondta magat, aki csak 
a csendőrök fenyegetésére vállalta 
magara a büut, A lefolytatott nyo
mozás adatai azonban terhelőik 
Dienesre és ezért Török Géza kir 
ügyész vádat emelt ellene a btk. 
422 § 1 pontja szerint minősülő és 
gyújtogatás büntette miatt. — Az 
ügyet Lörnszek Be.a kir. kúriai bifo 
elnöklete alatt f. hó 27-én tárgyalja 
az esküdtszék. Védő dr. Busa Barna 
lesz.

Szándékos emberölés.
1311. november 30 áu Tarcalon 

Andrássy Sándor vadászfegyverrel 
kétszer rálőtt apjára: ifj. Andrássy 
Jánosra, amikor az este fél 10 órakor 
az udvarou járkált. Miután ifj. An- 
drassy János a lövésbe beleha.t, a 
hatóság megindította az eljárást a 
fiú ellen, aki beösmerte, hogy szán
dékosai! ölte meg apjat azért, mert 
állandóan rosszul baut volo, testvé
reivel és édesanyjával. Eleinte An
drássy Jánosné ellen is folyt az el
járás, mert a fiú azt vallotta, hogy 
*x»yja bujtotia fel a gyilkosságra, 
de uz a vád a vizsgálat során meg
dőlt. Most CaUpáu Andrássy Sándor

Katona György, dr. Kérészy Sándor, 
Kovalcsik János, Nagy Sándor, Bar
nái Andor, Somogyi Gyula, dr, A l
maim E ek, ilj. Bucsinszky Lajos 
Göndör Sándor. Tót esküdtek Kuiics 
János, Lukács János, lvroó Gyű a, 
Lőcs Ignácz, Haas Adoif, Zboray 
Berta an, ur. Lichtensteiu Jenő, dr. 
N így B ía, Permtein Gyű a. Molnár 
Gy u a.

11 i K E  k .

ollen emelt vadat Olchváry Dezső

— Kinevezés. A kassai kir. Ítélő
tábla elnöke dr. Ladomérszky Ernő 
ügyvédjelöltet a tubia területén díjas 
joggyakornokká nevezte ki.

— Lelkészi kinevezések. Dr. Fir
czáK. Gyu.a munkacs egyhatmegyei 
gór. katii püspök lélszazudos papi 
jubiltuma alkalmából a következő, 
Zampiénvármegyében mükudö g. k 
.elköszekct részesítette előléptetés
ben, illetőleg kitüntető k in evezésb en :  
Szentszéki tanácsosokká kineveztet 
lek : id. Karczub Hal uagymihályi 
esperts lelkész, Hoiyáuszky Gyula 
nagyruszkay lelkész, Szakxun Izidor 
tökelerebvsi espcres-lelkesz, Feucik 
Nikou sárospataki esp eres-le lk ész  és 
Novak János dobrokaiesptTeS-lell ész. 
Tiszteletbe.i esperesek letek : Ma c 
her Ágoston b^cskói, Szabados Mi 
liály vi est i, • ■ ergeiy János laborcfalvi 
Mihalovics Jenő tapolyáui, Muro 
György bodzasujlaki, Karczub Géaa

mert a gyanúsítottak már eddig is 
oly hosszú időt ültek vizsgálati fog 
sagban, hogy előre láthatólag kitöl
tötték azt a büntetést, amelyet bű
nösségük megállapítása esetén róhat
nának rájuk, a vádtanács a további 
fogvatartásukat nem tartotta szük
ségesnek és úgy SchÖafeldot, mint 
Eroac'not — 7 hónapi vizsgálati fog
ság után — szabadlábra helyezte. 

Táncmulatság Szerencsen. A 
már

cius 2-án Szerencsen a „Nagy Szál
loda dísztermében jótékonycélu zárt
körű táncestélyt rendez.

uagy anzat.pl,
eikeszek .

Legeza íren keltül

Dr. Kelemen Miksa 
városi jegyző eije>

— Eljegyzés.
sálorúljtfUjheiy
gyezte Ktrausz lrenkét, blrausz Ja- 
*bb fö biriokus leányát Nagyküves 
den.

— A társadalom védelmi egyesület 
közgyűlésé. A Z em plén  variuegy t i  ILr- 
saüaioiu  V id eírn i E g y e sü le t  1312 év i 
március ho 2 an d. u. 1 arakor a var- 
m e g y eh á z  k isterm éb en  rendes é v i 
R üzgyulekt tart, m elyre  az e g y e sü 
let tagja it ezú ton  is m egh ívja  az e l
n ök ség .

— Geöcze István az ügyészségén.
A tok aji g y ilk o ssá g  — m eiynea  
G jö .ig y  ossy  István je g y z ő  n eje eseti 
atdozaluu. — b ü u te lö jo g i reaze a be- 
IV jez-seh ez K özeledik. Geöcze litv á n  
a la p o m b a n  je  en tek eu y  ja v u a s  
o tt be, ú g y , hogy mar sem m i aka 

da;ya s í in  von  az ü g y é sz sé g  fo g 
házába vaio sz lá tásán ak . Szombatot! 
doic ótt hoztak  be az ü g y észség h ez  
G eüczet es  a tavaszi esküdtszek i c ik 
lus mar va lósziuü  cg  tárgyaim  is fogja  

bűnét.
— Schonfőld Hermáim szabadlábon

Em lékeznek meg oivasoiuk arra a 
nagy obbszuba&ú fuvar.evei csalásra, 
melyet uzaliatu  vasutak igazgatósága 
fedezett le i Munkácson es L'j..o.y beu. 
A kko riban a gyuuu SchonfeldHermán 
ú jh e ly i kereskedőre es L rb a c h  E m ii 
m unkácsi vasúti raktáritokra irányú t, 
a kiket a budapesti kir. törvényszék 

fe halmozott gyauuokok aiapjau 
vad alá helyezeti. L  szenzációs ügy
ben most újabb forJuiat állott bt*. A

— Tokajhegyalja múlt évi termése.
A Magyar Szóllósgazdák Országos 
Egyesületének kimutatása szerint To- 
kajliegyalja lejtőin összesen 8028 
katasztráiis hold terület van ez idő 
szerint szőlővel beültetve. E terülő 
ten 1311-ben összesen 12d.0ü0 hek
toliter bor termett. A termett bor 
értéke 80 korona átlagárban számítva 
körű.betűi 10 millió koronát tett ki. 
Ebből az összegből a nyári munkára 
és szüreti költségre 5—Ü millió ko
rona esik. így a sző őbirtokosokuak 
folyó évi tLzta jövedelme közei 5 
millió koronát tesz ki. Ili az 1309 
»s 1310 évi hozamot az utóbbi év 
hozamával összevetjük, körű.belül 
8—3 millió koronára tehető az a kár, 
amit harmadéve a perono^zpora s 
múlt évben a jégverés Tokajhegy- 
aljaiittk okozott. Legtöbb bor termett 
tavaly Talyá'i 21.340 hektó, iter, 
Diana jönnek Tolcsva 15.180, Mad 
12.550, Erdőbénye 11.100 O aszliszka 
3000, Sátoraljaújhely 87o0, Tokaj 
ÜÜ80, Sárospatak 0110 hektó iterrel. 
Idegen borok be ozatatára adott en
ged D.yyk a következőkép oszlottak 
meg ; fehér borból 775.27 : vörös bor 
ból 37.73 es pezsgőből 35 43 hekto
litert vitték be a zárt terűidre. A 
tárcá i vincellériskola igazgatója 299 
hektoűter bor behozatala iránti ké
rést utasított vissza.

— Nyilvános elszámolás. A sátor
aljaújhelyi függetlenségi kör február 
no 11 én tartott táncmulatságának 
üs.-zes bevétele 854 kor. 74 fi.I*;r. 
kiadasa 537 kor. 74 fidér volt és 
igy a könyvtár alapja javára 317 
Korona tiszta jüvtdelein jutott. Le
lki fizettek • Kinesessy Péter 20 kor, 
Lemniczer testv. 14 kor, dr. Arn- 
brózy Ágoston, dr. Füzesséry Zoltán 
10—10 kor, ir. Búza Barna, Nagy 
B*rna, Fuc iS Jenó, Farkas Andor, 
Vámos Jenő 8—8 kor., Sebőn An
dor ü kor., dr. Kelluer Győző, Lan- 
desmann Minsa, Szilágyi Bjia 5—5 
aor., dr. Fried Samu, Göndör Her
mán, Schőn I. L.»jos, Földes Ferenc, 
Pusztai György 4 —4 kor., Frisch 
1Limán, ilajiia Dezső, Zóldy Nán
dor, (JsernyiczKy Kálmán, Barna 
Géza, Szegő Sándor, Grund Oszkár, 
Domokos Imre, Ltuacs 11., Büchszer 
József, Scliüiifeld Dozső, Szabó Já 
nos, dr. Balázs Béla, Kérészy Gyű 
Tóth István festő, Bokor József 
3—3 kor., dr. Moskovits Vinuos, 
Weiszberg Feronc, Dómján Elek 
Kimar József, Hericz Sándor, Kak- 
nanyi Jenő, Lanczi Aiudar, id. dr. 

Betteiheim Jakab, Pető Gyuia, Barna 
D.zső, dr. Kasztriner Árpád, Szabó 
Miklós, Klein Ka.mán, Kudali Samu, 
Gurdos Mór, Vajda József, Főző 
József, (Jog i.a Karoly, Kaniony Béla, 
’iengtry Beia, Engelbtrlh György, 
Priiioda Lajos, lteichard Sándor, 
Wasziiy József, 2—2 kor., Zboray 
Béla, Tóth Andor, Neme ik István, 
Terese-ak János, Nagy Ernő, K.icz 
Káiiuán, Kis Ferenc, Wessely Sán 
dór, ifj. Fuclis Jenő, Kucsak István, 
Szegő Imre, Juhász István, Wn 
kovszky Kannán, Kossuth E ek. 
Ligeti Miklós, dr. Garai Ariuin, dr, 
Schvarcz Ernő, MoskovstKy Ernő
1 — 1 koronát. Jegyeiket megváltottak : 
Kitin Andor 6 kor., dr. Csizy Bó a, 
dr. Tóth Alajos, üzv. bépy Vilmosné,

Kucsera János, Kotits László, Pol
gár László 4—4 kor., Kósa Béla, 
Armágyi János, Ilrahéczy Kálmán 
3—3 kor., Kristóf Károly, Bállá 
Bertalan 2 — 2 koronával. A szives 
adományokért ezúton mond hálás 
köszönetét a kör vezetősége nevében 
Vaszij József pénztárnok.

—  Megharapta a sertés. Vajda Já
nos kistoronyai kanász a napokban 
majdnem áldozatául esett foglalkozá
súnak. Amikor ugyanis a sertéseket 
bocsátotta ki az ólból egy kan nc- 
kivadulva megtámadta és földrete- 
perte a 7Ü éves öreg embert és csak 
nagy nehezen lehetett veszélyes hely
zetiből kiszabadítani. így is oly sú
lyos sérüléseket szenvedett a lábán, 
hogy bekeilett szállítani az újhelyi 
közkórházba.

—  Szerencsétlenül já r t  életmentő.
Az oroszbisztrai legények a közeli 
erdőben favágással keresik a kenye
rüket. A napokban, amikor ép egy 
hatalmas fatorzs kiöblítésével foglal
koztak Az egyik legény Lukács 
Andris észrevette, hogy a düledező 
fa minden pillanatban agyonsujthatja 
bátyját, aki ép a fa tövében fogla
latoskodott. Odarohant hát, hogy 
bátyját megmentse, de ő maga járt 
szerencsét énül, mert a fatörzs utól- 
érte őt és lábút összezústa. Most az 
újhelyi közkorházban ápolják.

—  Nyilvános köszönet. A aaujhelyi 
izr. szegény gyermekeket felruházó 
egyesület az idén gyűjtés utján sze
rezte meg azt az összeget, mellyel a 
szükséges ruhák kiosztását lehetővé 
tette. A gy üjtést dr. Berger Józsefné, 
Ligeti Idu%a, Czákó Iguáczné, D*vi- 
dovics llózsika és Editke, Szepessy 
Simomié, Grosz Erzsiké, dr. Steril 
Árminná és Grosz Adélka urhölgyek 
végezték igazán elismerésre méltó 
kedvességgel, buzgalommal és 650 
koronát gyűjtöttek egybe a nemes 
célra. Az egylet ezúton is hálás kö
szönetét mond a gyűjtést eszközlő 
hölgyeknek, nemkülönben az adakozó 
közönségnek. Kun Frigyes elnök, 
Zinner Adolf pénztárunk, dr. Gáspár 
Sándor titkár.

— Csak Mauthner-felo magvakat
vásárolnák helyesen goc-lolkodó, szá
mitó gazdák és kertészek még ak
kor is, ha mások olcsóbbak volná
nak, mert tapasztalatból tudják, iiogy 
az csakis a magvak rovására és a 
vevők karára lehetséges.

—  Üzenet az elyyengültekhez. A
gyengeségi állapot és az erők elvesz
tése hiányos táplálkozáson alapul
nak ; az ételek nem emésztetnek meg 
és szivódnrk fel oly módon, hogy a 
vérnek a szükséges alkatrészeket 
szolgáltassák, amelyek szükségesek 
hogy testnek a kellő erőt és ellen
állóképeséget kölcsönözzék. Vannak 
egyének, kik sokat és jól esznek és 
m gis testileg és szellemileg gyön
gének ér*ík magukat.

Hy esetben az a feladat, hogy az 
emésztést és felszívódást szabályoz
zuk és ugyanakkor a vérnek a hi
ányos alkatrészeket szolgáltassuk. E z 
legbiztosabban a liciferrinnel érhető 
el, mint az orvosi tekintélyek elös- 
merik, mely nemcsak elsőrangú táp
szer és a vér főalkatrészeit tartal
mazza, de igen kedvezően hat az 
emésztésre is. Sok ezren kiprópálták 
és számtalan orvos véleményezte. A 
Liciferrin (Evo-lecithin-vas) 4  kor. 
üvegenként. Vásárláskor pontosan 
figyelni kell a „ Liciferrin u névre. 
Kapható gyógyszertárakban.

Főraktár: T Ő R Ö K  J Ó Z S E F  
gyógyszertára Budapest VI., király 
u ea 12. szám.

A szerkesztésért felelős:
A S Z E R K E S Z T Ő S É G .
Szerkesztő: Lánczi Aladár.

Kiadótulaidonos :
L A N D E S M A N N  MIKSA

* ■  0̂  jvíeyyek az yinörássy-utcai „Kis pipa,, vendéglő és borozóba, hol minben szombaton.

-  ^  ^  * * *  "  kitűnő disznótoros vacsorát lehet kapni és valódi hegyaljai borokat. —

/
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cipők

Divatos estélyi és báli cipőkben

nagy választék.

S á t o r a l j a ú j h e l y ,

Főtér,

a Xossuth-szoborral szemben.

clösmcrt

legjobbak,
MEHMraR

„ F O R H I N “ - n a l  permetez,
1-ször

K evesebb  
a g o n d , 

-szór , 
Kevesebb 

a  m unka, 
szór
Kevesebb. 
amunKaber!

mert a .,F0RHIN“ a 
N o k a / o r t a  m e g j a v í t o t t

BORDÓI KEVERÉK
kész állapotban !

Nagyon erősen tapad a nedves levélre is !
Bármily harmatnál permetezhet vele! 

Semmi üledéke nincs! Számtalan elismerő 
ti) ilatkozat! Gyártjuk az eddig dr Aschen- 
brandt szabadalmát képezett Rézkénport s 
bordói port is. Kérjen ingyen és bérmentve 

leírást a
C n D H1M gyártó> Budapest, 
r U l V l I l i V v i ,  Váczi-Ut 93.

T l

Jókay-utca 63. sz. házban 

különálló modern 3 szobás 

lakás, fürdőszoba és minden 

mellékhelyiséggel azonnal vagy 

máius 1-től áthelyezés miatt 

kiadó.

Ha olcsó
és jó áruhoz akar jutni, akkor forduljon bizalommal

Grünbaum Gézához
hol különféle finom italok, fűszer- és csemege különle

gességek a legjutányosabban beszerezhetők.

O R Ü N B A U M  G É Z A
fűszer *'s csemegekereskedése Sátoraljaújhely, Széchényi-tér 17.

i

! S

Ü LI n  I r  | |  tiH bőráru és viaszvá-N U L t U IVI szón gyári raktár

D ö r n e r  G é z a  K a s s a
Fő utca Népbank-épület.

Vidéki megbízásokat gyorsan és pontosan eszközőzül. Mintá
kat kívánatra díjmentesen küld az árak megjelölésével.

RidikUlök, utazótáskák nagy választékban.

LANDESMANN SÁMUEL
szíjgyártó és nyerges Sátoraljaújhely, Rákóczy-utca 6. szám

Részit e's vá lla l m indenfé le e szakm ába vágó m unká t, ja v ítá so 

kat elfogad. —  K ü lön legességek; o s to ro k , izasztó  stb. rak tá r.

Sátoraljaújhely r. t. város polgármesterétől
2232— 1912. szám.

A város képviselőtestületének 22/1976— 912. sz. 
határozata alapján a város tulajdonát képező:

1. Korona vendéglő,
2. Korona kávéház,
3. Színház kert

1912. évi május hó 1-től kezdődő három évi bérletére 
nyilvános versenytárgyalást hirdetek.

A versenytárgyalás 1912. évi február hó 28-án 
d. e. 9 Órakor lesz a 3. számú hivatalos helyiségben 
megtartva, hol is a versenytárgyalási feltételek a hiva
talos órákban bárki által is megtekinthetők.

Sátoraljaújhely, 1912. február hó 20-án.

Farkas Andor
polgármester.

---------------------------- --------------------------- m
Nyomatott Landcsmann Miksa és Társa kőny\nyomdájában Sátoraljaújhely. --------------
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