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Tehát jó, ne nézzük, hogyan 

keletkezett az a többség. Fogjuk 
be az orrunkat, s ne érezzük azt 
a dögletes bűzt, amely a több
séget világra hozó mocsárból 
árad. Tegyük lel, hogy ez a több
ség valóban többség, úgy, mini 
más rendes parlamentek becsü
letes többségei, s hígyjük cl, 
hogy ennek a többségnek az 
akarata valóban a nemzeti akarat.

A nemzeti akaratnak érvénye
sülni kell — mondják. Ez két 
ségtelen igazság. Így van minden 
alkotmányos országban — Mi 
gyarországot kivéve. Vagy fölös 
leges is ez a kivétel. Bátran 
mondhatjuk: ez tényleg igy van 
minden alkotmányos országban 
Igaz, Magyarországon nincs igy. 
De hát Magyarország már régóta 
nem alkotmányos ország.

Tiszának az ő állítása szerint 
joga volt úgy szerezn* * érvényt a 
többség által képviselt nemzeti 
akaratnak, ahogy tudott. Alapítja 
ezt a jogát arra a legfőbb tör
vényre, hogy a nemzeti akarat
nak feltétlenül érvényesülnie kell, 
a nemzeti akarat pedig a többség 
akarata.

De hát csak ez az egy akarata 
volt a többségnek ? Pusztán csak 
ez a véderőtörvény, amit a had
ügyminiszter küldött le neki Bécs 
bői, megizenve, hogy most ezt 
kell akarnia ?

Nem. Ennek a többségnek volt 
egyéb akarata is. Le se tagad
hatja őket. Mert hitelesen meg 
van örökítve, hogy a többség 
akarata volt a készfizetés is, a 
rezolució is. Többségi akarat 
volt, és igy nemzeti akarat volt. 
Tanú rá Tisza István.

Hát ez a két nemzeti akarat 
miért nem érvényesült ? Ezeknek 
miért nem szerzett érvényt Tisza 
István? Ha azt rendeli az alkot
mány, hogy a nemzeti akaratnak 
feltétlenül érvényesülnie kell, miért 
nem hajtotta végre itt is az al 
kotmánynak ezt a parancsát ?

Vagy a nemzeti akarat sem 
egyforma ? Az egyiket feltétlen 
érvényesíteni kell, ha mindjárt 
tüzzel-vassal is, a másikat pedig 
az első bécsi szóra sutba kell 
dobni? S most már a nemzet 
akaratai közül melyik tartozik az 
első csoportba < s melyik a má
sikba ? A magyar alkotmányban 
már sehol se találtam nyomát 
ilyen osztályozásnak. Nem lenne 
szives Tisza István gróf pótolni 
alkotmányjog nknakezta hiányát?

I Miután úgy sem tartja * tapintatos* 
dolognak most a magyar néppel 
beszámolókon s más gyűléseken 
érintkezni, üres óráiban össze- 
állithatná, hogy az ó bizonyára 
csalhatatlan tanítása szerint me
lyik nemzeti akaratot kell feltét
lenül, még házszabálysértés árán 
is érvényesiteni, s melyiket sza
bad a hatalomért cserébe Becs 
lábai elé rakni ? A nemzeti akarat 
különböző fajai közül melyik kor
bács, amit a renitens ellenzék 
hátán kell suhogtatm, s melyik 
árucikk, amiért Becsben hatalmat 
lehet vásárolni ?

Bizonyára véletlen, de feltét
lenül sajátságos és megfigyelésre 
méltó véletlen, hogy Tis/a István 
feltétlen érvényesülésre jogosult 
nemzeti akaratai eddig még mind 
Bécsben születtek. Először Bécs 
akarta őket, s csak azután kezdte 
akarni a * nemzet*, — vagyis a 
Tisza többsége.

Két nemzeti akarata volt ed 
dig Tisza Istvánnak, amelyeknek 
nem Bécsben ringatták a böl
csőjét. Két szegény kicsi magzat, 
a készfizetés, meg a rezolució: 
Meg is halt mind a kettő, alig 
hogy világra jött. Elpusztult vér- 
szegénységben, veleszületett gyen
geségben.

Hát miért csak akkor kell 
minden áron érvényesülni nálunk 
a nemzeti akaratnak, ha az Bécs 
akaratával teljesen megegyezik ? 
Miért csak annak a nemzeti aka
ratnak szerez Tisza István tűzön- 
vizén keresztül érvényt, amelyet 
Bécsből készen küldenek Magyar- 
országra ? Miért nem tud itt va
lósulni a nemzetnek egy lehellet- 
nyi akarata se olyan, amely nincs 
kedvére Bécsnek ? Mért nem az 
ilyen szegény, elhagyott nemzeti 
akaratokért megy olyan elszánt 
fanatikus küzdelmekbe Tisza Ist
ván ? A rettenthetetlen kemény
ségnek azt a harcát, amit most 
a véderőért viv, mert nem vívta 
meg a készfizetésért, vagy a re- 
zolucióért ? Hisz az is az ő aka
rata volt, a többség akarata volt. 
Mért nem küzdött Tisza István 
soha életében egy pillanatig se 
olyan nemzeti akaratért, amely 
nem volj egyúttal Bécsnek is az 
akarata? S a nemzeti akaratért 
miért csak a nemzeti ellenzék 
ellen vívott mindig erőszakos, 
vad kíméletlen küzdelmeké*, miért 
soha, egyetlenegyszer sem, egy 
pillanatig sem Bécs ellen? Vagy 
csak a függetlenségi pártok álla
nak ezen a földön mindig a nem 
zeti akarat útjában, Bécs pedig 
soha ?

A bécsi akaratot, a Bécsben 
született gyereket fiává fogadja 
saját akaratának, nemzeti akarat

nak nevezi ki, s kész ennek az 
uralmáért legázolni a magyar al 
kotmányt, börtönre vetni a ma 
gyár ne.űzet képviselőit. A saját 
édes gyermekeit, a saját igazi 
akaratát, a készfizetést, a rezolu 
ciót első szóra feláldozza a bécsi 
hatalom oltárán, csakhogy kiomló 
vérükért az ország uralmát to 
vábbra is megkaphassa.

Büszkén hirdeti magáról, hogy 
ö mániákusa a nemzed akarat 
erőszakos érvényesítésének. De 

I csak akkor tör ki a nemzeti má* 
niája, ha a Bécsből parancsolt 
akaratnak kell érvényt szereznie 
a bécsi hatalom szuronyaival. 
Mikor a szegény rezolució* nem
zeti akarat elé tornyosultak #aka 
dályok, akkor aludt benne a má
nia, akkor nem rohant, hogy le- 
gázolja a nemzeti akarat ellensé
geit, vagy ott maradjon a csata
téren, mint a nemzeti akarat hol 
tig kitartó, rendületlen hőse.

Szentségtörés, mikor ez az em

ber a nemzeti akarat nevét a 
szájára veszi. Nem a nemzeti 

I akarat hősei e ek de a bécsi 
hatalom szolgái. Soha nem küz- 

| döttek a nemzetnek egyet 
len vágyáért, egyetlen törekvé
sűéit sem ; ha hangot adtak is 
cgy-cgy nemzeti óhajtásnak, mint 
a kész fizetésnek, a rezoluciónak: 
az első bécsi szellő fuvallatára 
elhallgattak vele. De vakon és 
és p >ntosan teljesitettek mindent, 
amit Bécs parancsolt nekik. S 
ellenzéket, házszabályt, alkotmányt 
legázoltak, ha a bécsi parancs 
teljesítésének útjába állt.

Gyalázatos dolog, ha valaki a 
kormányhatalomért odaáll a bécsi 
akarat feltétlen szolgálatába. Hit 
még mennyivel gyalázatosabb, ha 

I az ilyen emberek, ahelyett, hogy 
csendesen viselnék szégyenüket,

I vakmerő szemérmetlenséggel a 
j nemzeti akarat hőseinek merik 
i hirdetni magukat.

Panamával
vádolja meg a Zemplén 

a vármegyét.
A „lla'aska" Ügyében történt köz 

igazgatási botrány képezi most szó
beszéd tárgyát az egész megyében. 
/\ legnagyobb foka megbotránko
zását váltották ki minden vonalon 
azok az adatok, miket a legnagyobb 
tárgyilagossággal hoztunk nyilvános
ságra és alig hisszük, hogy akadjon 
ma ember a m e g y  éhun, aki a tör
téntekből no a vármegyei közigaz
gatás csődjét olvasná ki.

Ez a szomorú hatása az esemény 
nyéknek szombaton megszólaltatta 
a Zemplént is. A kivaló félhivatalos 
erősen védelmire kel a vadásztársu
latnak és a megyének és azt szeret
né bizony itani, hogy az egész ügy 
nem egyéb, mint a jelenlegi bérlő
nek a vadásatársulat ellen indított 
személyi harca. E közben azonban 
oly adatokat hoz nyilvánosságra, 
am< lyek — ha igazak — még ret
tenetesebb színben állítják a közvé
lemény elé a vármegye közigazga 
tását.

Valósággal gyilkoló hatása van a 
Zemplén védelmének. Es ha valaha 
elmondhatta bárki is, hogy „ments 
meg uramisten a barátaimtól, az 
ellenségeimmel majd csak elbánok 
magam is“ — akkor most kiabálhat
ja azt teljes okkal a vármegye.

De hát nézzük csak, hogyan véd 
a Zemplén.
A személyi rész.

Azzal kezdi védelmet a kiváló 
félhivatalos, hogy az Ügy személyi

részeit teljesen ki kívánja kapcsolni 
az ügy tárgyalásából. De ugyan
akkor neki támad az ügyet szelőz- 
tető lapoknak és azok cikkeit ten
denciózus toliból 8zármuzo(taknak, 
sugalmazottaknak mondja.

Hát nézzünk csak a szeme közé 
ennek a vádnak. Mindenki ember
fia, aki ezt a lapot olvassa, nagyon 
jól tudja, hogy egészen távol áll 
tőlünk Schiller Kálmán, a Ilalaska 
bérlője. Semmiféle összekötetésünk 
nincs vele, még annyi sem, mint 
Adriányi Béla úrral, akivel szemben 
— mert hírlapíró kollegánk — bizo
nyos regarddal viselkedünk. Ellen
ben a Zemplénnek felelős szerkesztő
je Adriányi ur, — közöltük hát van 
is némi szorosabb kapcsolat. Mind
ezekből természetesen az követke
zik — ugye Zemplén — hogy mi 
vagyunk az elfogultak és a Zemp
lén az objektív.
Érdemben
is foglalkozik a Zemplén az üggyel. 
Felvonultatja a maga érveit, *ob- 
jektiv» cikkében és a következőket 
Írja nagy bölcsen :

• Bár törvényellenesen, ezen Ha
laska terület a vadászati jog szem
pontjából, akkori, hogy úgymond- 
juk Saujhely város két legközked
veltebb emberének Keresztesi La
josnak és néhai Arnótfalvy Tiva
darnak kérelme folytán 1883 bán 
kötött bérleti szerződésben Önálló 
vadásziért!Ietnők jelentett ki é| ki-
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vétetett a bérbeadott községi terü
let közül azért, hogy ezen terüle
ten csak 5k gyakorolhassák a va
dászati jogot.

Dacára azonban annak, hogy ez 
törvénytelen, miután a fentebb 
említett két urat elsősorban az ez 
iránt egyetlen érdeklődő vadásztár
sulat kívánta ebben a kedvezmény
ben részesíteni, — volenti non lit 
injuria. — abba a hatóság is bele- j 
ment.

A dolog történeti része aztán az, 
hogy a Halaska enuek a két urnák 
és távolról sem az ingatlan tulajdo- 
uosánakk a érelmére üunálló vadász- 
területté nyilváníttatván, azon a 
vadászati jogot éveken keresztül s 
kizárólag ez a két ur gyakorolta.“

Hát ez már panama
volna, még pedig a legbtcstelenebb 
fajtából. Njilt beösmerése ez annak, 
hogy Zemplénben és Ujhelyben 
megszűnt teljesen a törvények ural 
ma és — amint azt múltkor meg
írtuk — egyesek érdeke szerint irá
nyítják a közigazgatást. A legsu 
lyosabb vádat tehát a Zemplén 
szórja a közigazgatá.-ra, mert egy
szerűen pauamiával vádolja az ez 
ügyben eljárt hatóságokat.

Es bár nekünk örülnünk kellene 
azon, hogy a Zemplén ilyen gyi'ko 
lóan védi agyon a közigazgatást és 
igazolja multi cikkünkben mondot
takat, mégsem hisszük a fent idé
zetteket. Mem hisszük pedig azért, 
mert Dó k u s  Gyula nem szokott 
panamazui. Már pedig 1883-ban 
Dókus Gyula volt az újhelyi járás 
főszolgabirája és feltétlenül kert sz- 
tül kellett menni az ő kezén ennek, 
a Zemplén által panamaizünek jel
zett aktának.
Történt-e 
törvénytelenség ?
vitatja tovább a Zimplén, miután 
a legsúlyosabb, egyenesen tiszteségbe 
vágó dologgal vádolja meg a ható
ságokat. Es Csudálatos konzekven
ciával állapítja meg, hogy nem. Egy
szerűen — úgymond — annyi tör
tént, hogy a városnál rosszul fogal
mazták a polgármesteri határozatot, 
a megyénél pedig elnézték ezt. A 
polgármesteri határozatot megelőző 
intézkedésekről persze bölcsen hall
gat. Szerinte az nem törvénytelenség, 
hogy az alispán felülbírál egy jog
erős határozatot, hogy megsemmi
síti a képviselőtestület határozatát.

Hát jó, helyezkedjünk a Zemplén 
álláspontjára. Nem-e a legnagyobb 
fokú botrány, ha a városházán 
nem tudnának fogalmazni és a vár
megyén nem tudnának olvasni? El
végre ma már minden jófajta ura
sági inasnak kell tudni értelmisen 
írni és olvasni. Vagy talán csak a 
városi és vármegyei tisztviselők le
hetnek analfabéták ?
Nem igaz
az az állítása sem a Zemplénnek, 
hogy a vadászterület tulajdonosa 
sohasem reflektált a vadászati jogára 
és zavartalanul hagjta a „két köz
kedvelt urat4*, majd a vadá-ztár.-ulat

tagjait a területen vadászni. Az ira
tok közt fekszik a terület bérlőjé
nek az egyik „közkedvelt ur“, Ar- 
nótfalvy Tivadar ellen tett feljelen
tése, amely a Zemplén állításának 
az ellenkezőjét bizonyítja. De bizo
nyítja ez a jegyzőkönyv azt is, hogy 
Arnótfalvy Tivadar élőáratrte a tu
lajdonosnak a területhez való egye
düli és feltétlen jogát és hogy nem 
Schiller Kálmán — aki m g akkor 
nem is volt Ujhelyben — figyelmez
tette a tulajdonost „tévedésen ala
puló vélt jogára.“
Mit mond Sch iller?

Mi kikapcsoltunk minden szemé
lyes élű dogot az ügyből, mert 
csupán a közigazgatás törvénytelen 
eljárására kívántunk rámutatni. A 
Zemplén ellenben — hogy valami
képen bon) ontsa az ügyet és lehe
tetlenné tegye a tisztánlátást — 
nem riadt vissza a személyes élű 
támadástól sím. Erősen mcgvádo.ta 
Schiller lvá mául és annak rosszhi
szeműségét a következő sorokban 
igyekezett bizonyítani:

Schiller Ká noni járásbiró ur e 
a rosszhiszeműen eijaró vadácztai- 
sulatnak éveken kiretztül szintén 
tagja, sőt valasztiuányi tagja volt. 
S éppen ő volt az, aki egy alka
lommal, amikor a választmányban 
erről a szerződ sben bt csúszott té
vedésről volt szó, hangos szóval 
nagy beszéd kíséretébe jelenté ki, 
hogy „ő.iuint bíró, törvény ellenére 
létrejött szerződést nem respektál
hat, hiába vau az benne a szerző
désben, ő azt a jövőbeli sem fogja 
respektálni s miül iddig, úgy ez 
után is fog a llaiaskán vadászni/4 
Hogy egészen tisztán álljon az 

ügy minden részlete a közönség 
eiőtt, módot kerestünk a Schiller 
Kálmánnal való beszélgetésre és 
uy i atkozattélelre hívtuk tel a Z mp 
len vadjavai szemben. iSchi'ler Kál
mán a kővetkezőkben vo.t szives 
válaszolni:

Az ügy személy i részével mind
addig, inig a kihagasi és sommás 
visszuhelyezési eljárás befejezést 
nem Uy er, nuu kívánok foglalkoz
ni. Azután természetesen nekem 
is lesznek erdt-kesmondani valóim 
A Zemplén cikkéi nem tudom ki 
irta, de bárhonnan szármázzék is 
az, amit az én szamba adlak ide 
zöjeiek közt, az elejétől végig va 
lúltau. Eu ezt, sem ehhez hason
lót a vadasztúrsu aibau nem mond 
tam, de nuu is mondhattam, meri 
a llaíaska hoválartuzandósaguró. 
olt tolla szó nem esett.

1904. november 2-au jöttem Uj- 
huiybe. 12 évi távoliét után is 
1005 nyarai! léptuu be a vnduaz- 
tar.-uaiba. Eogaiman sün voit 
róla, hogy milyen terű etek tar
toznak a vadasztarsu at bérletéhes, 
tagtársaim mutatták meg azokat 
nekem. Eleimén nem is tudtam, 
hogy a Halaskun lehet kacsásni, 
Csak 1007-ben közölték a társulat 
tagjaival, hogy az kitűnő ka- 
csazo hely és hívtak fel minket 
arra, hogy járjunk ki oda is. En 
többször jártam azután oda Far

kas Andor, Tóth Alajos dr., Be- 
hyna Dezső dr. és Barna Pál tár
saságában vadászni abban a hit
ben, hogy az a terület a vadász- 
társaságé.

1908. tavaszán léptem ki a va
dásztársulatból és eszem ágába 
se jutott a Halaskát kibérelni, 
mert még mindig azt hittem, 
hogy az a vadásztársaságé. Később 
aztán megtudtam, hogy Behyna 
Dezső dr. saját személyére szóló 
vadászati engedélyt kért és ka
pott Németh Nándor úrtól a Ha
laskán való vadászatra. Ekkoi 
kezdtem az ügy iránt érdeklődni 
és miután raogtu Itara, hogy a 
Halaska önálló vadászterület, bér
li- kértem azl Németh Nándor 
úrtól. Németh Nándor ur bérbe 
is adta azt nekem azzal a kikötés
sel, hogy a Behyna Dezső urnák 
már előbb adott engedélyét ruspek 
tálni fogom és a terület évi bérét 
esetről esetre az újhelyi árvaház
nak adom. A bért minden évben 
— amit önök is igazolni tudnak — 
a Filsőmagyarországi Hírlap révén 
az árvaházhoz juttattam, Behyna 
Dezső urnák pegig Írásos onge 
d lyt adtam a területen való va
dászathoz. A rosszhiszeműség vád
jára vonatkozóan Csupán annyit 
kívánok megjegyezni, hogy a va 
dásztár>u'ftt elnökének jobban kell 
ismerni a társulat bérleményéi, 
mint nekem. Es ha oly kétségte
len joga van a vadásztársulat
nak a llalaskához, mi rt kérte 
néhány hónappal ezelőtt dr. 
Lóéin rer Lőrinc társu ati elnök 
Németh Nándor tu ajdonost, hogy 
vegye el tőlem a Halas kát és adja 
ki beibe a vada sztársalainak ? — 
Egye.őre többet nem moudlia 
toÁ, bcváro.u az illetékes hatósá
gok döntését.

Szomorú vedelem

volt hát — mint a fentiekből látható 
— Z lupléii védelme. Sokkal oko
sabban telte vo na kitűnő laptársunk, 
ha hallgat és bevárja az ügy fejle
ményeit. Dohát a Zemplénnek pa
rancsolnak és ő ir, bármilyen sülét 
lenséguk kerüljenek ki aztán az 
írásaiból. Most is védeni akart és 
olyan súlyos vádakat vagdalt a vár
megyei és városi közigazgatás fejé
hez, amit azoknak szó nőikül eltűrni 
nem szabad. Ha Csak egy cseppet 
is türoduek a vármegye tisztviselői 
a tisztességgel — amiben nem ké
telkedünk — akkor

haladéktalanul meg kell 
indítani a Zemplén ellen 
a sajtópert és rá kell kény
szeríteni. hogy bíróság 
előtt igazolja vádjait.

Es addig is, inig ez a sajtóper eldől,
nyilatkozzék az alispán,

mert Dókus Gyula nem hagyhatja 
magán száradni azt a vádat, üogy 
mint az újhelyi jár s főszolgabirája 
•két közkedvelt ur« kedvéért elkö
vette a legnagyobb fokú törvényte
lenséget és megkárosította a város 
hölöoség 1 azzal, hogy már három

évtizede elesik a Halaska bérjöve
delmétől.

Dókus Gyula neve fogalommá 
vált a megyében. A becsületesség, 
a korrektség, az igazságosság fogal
mává. Nem szabad tűrni, hogy ezt 
most sárba rántsák a félhivatalosban 
megjelent súlyos váddal

Botrányos
állapotok az újhelyi 
telefonközpontban.

A z  i g a z g a t ó s á g  b ű n e .
Nemrégen, néhány héttel ez

előtt loglalkoztunk az újhelyi 
posta mizériáival és ime most új
ból szóvá kell tennünk azt a már 
szinte botrányszámba menő elbá
nást, amiben a kassai igazgató
ság részesiti állandóan az újhelyi 
közönséget.

Valósággal kétségbeejtő az az 
állapot, amely az újhelyi telefon- 
központnál egy idő óta észlelhető, 
A központ nem képes megfelelni 
a forgalomnak és állandóan za
varok állanak elő a beszélgeté
sek során. Gyakran félóráig kell 
várni, inig kapcsolást kap az 
ember. Az 5— 10 perces várako
zások pedig normálisak.

Es mindezért a hibáért nem 
lehet felelőssé tenni a telefon
központot, mert a legnagyobb erő
feszítés mellett sem képesek meg 
lelelni a hirteleniil emelkedett 
telefonforgalomnak.

Azt hisszük eléggé megvilágít
juk a helyzetet, ha nyilvánosságra 
hozzuk, hogy a telefonkezelőket 
óráról órára fel kell váltani, mert 
a kimerültségtől nem képesek 
hosszabb ideig szolgálatot telje
síteni.

Összesen két kapcsoló szek
rénye van az újhelyi központnak 
185 helyi előfizetővel és a for- 
galmat egyszerre két kezelőnő 
látja el. Miután azonban Ujhely 
21 vidéki városnak a közvetitó 
állomása, egyúttal ezt a iorgal- 
mat is a szolgálatban levő két 
kezelőnőnek kell ellátni.

Csak egy kevés józan ész kell 
hozzá, hogy belássa bárki is en
nek a helyzetnek a tarthatatlan
ságát. 185 előfizető beszélgeté
sének a lebonyolítása — külö
nösen mert két kapcsoló szekré
nyen történik — elég munkát ad 
két munkaerőnek. A 21 vidéki 
város beszélgetésének a lebonyo- 
litása pedig egészen igénybe 
venné a harmadik munkaerőt.

Ámde az m. kir. posta lelket
len fukarsága nem engedi egy 
harmadik munkaerő beállítását. 
Az állam, amely minden téren 
kizsákmányolásra törekszik, csak 
nem lóg kivételt tenni a tisztvi
selőivel. Ki kell használni — ez 
az állami észjárás — a nyújtott 
éhbérért a tisztviselőknek az utolsó 
csep erejét is.

| Sátoraljaújhely, Széchényi tér 6 szám. 
**■* *** ' (A rom. kath templom mellett).

Vegytisztító és gőzmosó — . . . . . . . -
tisztításra elfogad mindennemű báli és alkalmi ruhákat, butorsöveteket.
Gallér és té löt kristály fehérre tisztittatnak. = = = = =  Vasalások 1 órán belül*m
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Igen ám, de itt nem csak a 
tisztviselőkről van szó, hanem a 
közönségről is. Arról a közön
ségről, amely iolyton csak (izet, 
amely véres verejtékkel keresett 
filléreivel eltartja a póstaigazgató 
urakat is. Ezzel a közönséggel 
nem lehet rabszolgamódra bánni, 
ennek a közönségnek teljesíteni 
kell a kivánságát, ennek a közön 
ségnek az óhaja parancs kell, 
hogy legyen a póstaigazgató urak 
előtt.

Es ezért nem is kérjük már — 
mint eddig tettük — de egysze
rűen követeljük, hogy az igazga
tóság teremtsen rendet az újhelyi 
telefonközpontban. Mert a türe
lemnek is van határa és ennek a 
városnak a közönsége bizonyára 
megtalálja a módot kívánságai 
teljesítésére és arra, hogy lehe
tetlené tegye a kassai póstaigaz 
gatóságnak a magyar pósta jó 
hírnevének lejáratására irányuló 
törekvését.

59 szám. (3.)_______________

KÉT R IPO R T
ÉPÜ L MÁR A BANK
PALOTA. — LÁTUNK E 
UJHELYBEN REPÜLŐ

GÉPET ?
Annak időjén hirt adtunk arrtV, 

hogy az Osztrák-Magyar Bank az 
újhelyi fiókja részére bankpalotái 
épit. A Beaseiiyey-féle Kazinczy-ut 
czay házat vette meg a bank az 
építendő palota helyéül. Csak a kö
zeli tavasszal indul ugyan meg az 
építkezés, de a bontási munkákhoz 
— úgy látszik — még az ősszel 
hozzá akarnak látni. Erre enged 
követketetni, hogy Lány i Jenő, az 
itteni fiók főnöke már beterjesztette 
a város tanácsához az építkezés tér* 
veit és megkérte az építkezési en
gedélyt. A bankpalota két emeletes 
lesz és ugyanolyan formában épül 
mint az eddigi, az országban épitett 
bankpaloták. Az épület földszintén 
és luásodik emeletén lakások lesz 
Uek, inig a bankhelyiségek az első 
emeleten nyernek elhelyezést. Ez 
az építkezés korszakot jelentő lesz 
városunkban nemcsak azért, mert 
nagyarányban fogja emelni a Ka 
tinoy utca szépségét, hanem mert 
ez lesz az első épület, amely lifttel 
épül. *

Amire néhány évvel ezelőtt még 
goudolni sem mertünk, most közel 
áll a írn gvaiósuláshoz. A közeljövő
ben — könnyen lehetséges — repü
lő gépet látunk Ujhelyben felszállni 
Zs e ml e  Elemér fővárosi aviatikus 
ugyanis beadványt intézett a város
hoz, melyben elmondja, hogy haj
landó volna Ujhelyben repülőgépén 
felszállni és különféle gyakorlatok 
közben a boiubavetést is bemutatni, 
ha a város ad neki ezért 1000 koro 
nát. Farkas Andor polgármester azt 
válaszolta Zsemlének, hogy a varos 
'— alap hiányában — nem adhat 
neki egyáltalán semmit, azonban, 
ha önmaga rendezi a felszállást 
nagy jövedelemre számíthat, miutáu 
még őzen a vidéken nem volt fel
szállás. — Nem tudjuk, mit fog szól
ni Zsemle a polgármester válaszához, 
fog-e vállalkozni a felszállásnak ön
maga által való rendezésére, d * min

denesetre érdekes, hogy ilyen terv 
már felmerült. Hisszük, hogy ezek 
után fog már akadni élelmes vállal
kozó, aki megrendezi Ujhelyben az 
első felszállást.

tt I R E k.

Lehoczky Endre. |

Egy érdemekben gazdag mun
kásélet ért véget f. hó 27-én. 
L e h o c z k y  Endre szinnai es
peres plébános tb. kanonok köl
tözött el az élők sorából épen 
akkor, amikor a királyi kegy a 
Ferenc József rend lovagkereszt 
jét juttatta neki tddigi érdt-mei 
elismerésed'.

M»r hetek óta nagy beteg volt 
Lt hoczky Endre. Egy su'yos ki- 
kíméletlen betegség nyűgözte 
ágy hoz röviddel ezelőtt még élet
erős testét, de ily hirtelen ka
tasztrófára, a végzetnek ily kí
méletlen csapására még sem 
volt elkészülve senki.

Halála nem csak l.ivei köré 
ben, de váriuegycszertu általá
nos részvéteit, keltett Mindenki 
ismerte és szerette a kedves, szol
gálatkész eiu'iert, aki papi hivatá
sát a maga igaz valójában is 
merte fel és igazi tanácsadója, 
pásztora volt népének és aki az 
egy igaz isten imádása mellett a 
magy ar haza iránti kötelessé
gekre is tanította híveit.

De nemcsak papi hivatásának 
élt Lehoczky Endre, hanem részt 
vett a vármegy e sorsának intézé
sében is. Tagja volt a törvény 
hatósági és közigazgatási bizott
ságoknak és — hacsak valami 
elháríthatatlan akadály vissza 
nem tartotta — mindig megje
lent az üléseken és okos, éles 
logikájú felszólalásaival gyak
ran szabott irány t a bozaiid i 
határozatnak.

Zemplén varmegye egész kö
zönsége részt .esz a Lehoczky 
Endre halála feletti gyászban 
és kegyelettel fogja megőrizni 
minden ember annak a férfiúnak 
a/, emlékét, aki papi hivutásának 
egyik legszebb céljául a inagy u- 
rositást tűzte maga elé és akit 
c nehéz munkában o'fárudva 
ért a könyörtelen hala1.

— Házasság. Dr. Ba j us z  Ernő 
ügy véd f. hu 28 án, vasarnup házas
ságot kötött özv. dr. Thuráuszky 
Zoltánuéval.

— A jegyzői intarnátus javára 
Kardos Iguacz felsőkereskedelmi 
iskolai tanár 5 korona adományt 
küldött lapunk szerkesztőségébe.

—  Sikkasztás a legyesbenyei pos
tán. Kejoszky kassai póslutitkar e h > 
2ü-án váratlanul hivatulvizsg*latot 
tartott a legyesbényei póstau s öt
száz korona hiányt fedezett fel, A 
postamesternőt Thegze Mihály ta
nító nejét állásától fölfüggesztette 
s a póstakezelést ideiglenesen egy 
idegen kezelőnőre bízta.

—  Ki a legény a csárdában ? Több 
telepéczi legény vig napot akart 
szerezni, bementek tehát korcsmá
ba és egynéhány pohár pálinka 
elfogyasztása után mindent zúzni 
és rombolni kezdtek, A korcsiuáros 
szorult helyzetében Drancsák Mihály 
bíróért futott, ki nyomban a hely
színére ment és tekintélye teljes 
súlyával csendet parancsolt, A már 
neki vadult legényeknek azonban 
tuár nem imponált a bíró személye

és hogy bátorságukat kimutassák, 
Hoezko András és Szojcsák Yaszily 
megragadták a község fejót, 
összevissza ráncig.iiták és ingét ősze- 
szakították, kidobták a korcsmából.

— Bő istenáldas. Bariba Józsefet, 
a gróf Szirruay-félo uradalom igás 
kocsisát ugyancsak megtisztelte a 
hosszucsőrü gólyamad Ír. A h'ten 
ugyanis egyszerre három gyermeket 
szállított a házához. Egy fiút és két 
leányt. Egyik leány meghalt, a má
sik és a fiú azonban él. Anyjuk a 
körülményekhez képest jól érzi ma 
gát.

— Az izr. népkonyha vezetősége 
hálás köszönetét mond Feierstein 
Borsi, Révész Frida, R vész Coruél, 
Schvarc* Ilona, Révész G'-za és 
Zö dhelyi Miklósnak az általuk ren
dezett gyermek színi előadásból ki
folyólag a népkonyha javára pdotl 
2 kor. 60 fillér adományért.

— Tüzek. Laborcrad.ányban IVt- 
runy Jánosáé a rendesnél nagyobb 
tüzet rakott a főzéshez, minek kö
vetkeztében az alacsony kéményből 
tömegesen kiszállt szikrától meg
gytől a háztető és elégett. — Vojt- 
ko György nagykőpataki lakos ro
zoga lakatlan házában tűz támadt, 
melytől három szomszédos ház ki 
gyűlt és melléképületeivel együtt 
elhamvadt. A rendőri nyomozat fo 
lyaruán megállapítást nyert, hogy az 
igen csekély értékkel bírt rozoga 
ház Ö00 koronáig vo’t tűzkár ellen 
biztosítva s tulajdonosa közvetlen 
a tűz kiütése előtt elhagyta a kér
déses házat. A tettességei tagadja, 
de a gyanúk aLpján vizsgálat van 
folyamaiba téve.

— Tartalmazhat e az áruminta írás 
beli közleményt ? Kereskedőink egy 
része az áruminta küldeményben 
reuuszi rint és hibásan üzleti levelet 
helyez el, ueiu ismerve a posta sza
bályzatát, amely szerint az írásbeli 
közleménnyel ellátott áruminta kül
demény jüvtd-ki kihágást képez. 
A jövedéki kihágás rniat kifogásolt 
áruminta kü'demény a továbbítás
ban fennakadást szenved és elte 
kiütve a feladóra kirótt 2 korona 
bírságtól és a levél dijától, már ma
gának az árumintának visszakü dése 
is a fél érdekében hátrányos lehet 
és az ügylet esetleges megkötését 
is veszélyezte!i. Livél vagy írásbeli 
közlemény teltit nem küldhető áru
mintában, mert ezzel uz all., m jöve
déki bevétele csorbulna. .Az árumin
ta természete és hivatása mégis 
megkívánja, hogy benne hizonyo* 
feljegyzések engedtessenek meg. A 
posta üzleti szabályzata, tekintettel 
az áruminta fontos szerepére, meg 
engtdi, hogy az áruminta kézzel 
írva tartalmazhatja a feladó nevét 
és társadalmi állását, a címzett nevét 
és lakását, a gyár vagy ker.s'stdo 
jegyét, folyó szamokat továbbá meg
jegyzéseket, melyek az árakra, súly
ra, mértékre, kiterjedésre, készletre, 
az áru számlázására és természeté
nek meghatározására vonatkoznak.

— Ismét a pisztoly. Kisvaikon egy 
iakadaimon Goffa József kelesei le
gény forgópisztolyából addig lövő - 
dözütt, míg az egyik lövés l’opov- 
nyák Vaszilyt jobb combján taiálta. 
-• Caukaliázán Kuriscsák János fór 
gutta és pattogtatta töltött pisztolyát 
pajkosan mig az elsült és a kitölt 
golyó egy mellette állt Gyivics Já 
nos nevű fiú jobb térdébu fúródott. 
A sérülés nehéz és gyógyu'ása liosz- 
szabb időt igényel.

— Gyermekgyilkossag gyanúja alatt.
Szabó Ferenc és Szabó Flóra lekenő* 
vájó cigányoknak, kik a mezőzom- 
bori határban levő Szent-Imrey-féle 
tanya közelében dolgoztak, meghalt 
egy kis gyermekük. Mikorra Hege
dűs István halónkéin kiment, hogy 
a halálesetet fölvegye, már le is 
szögezték a koporsót, s csak bősz 
szas vonakodás után nyitották föl. 
Hegedűs a halottvizsgálat alkalmá
val a gyermek arcán a szemétől 
lefelé ütésre valló gyauus foltot vett 
észre. Jelentést tett az elöljáróság

nak, mely a cigányok kihallgatása 
után az ügyet áttette a kir. járásbí
rósághoz. A nyomozás során kide
rült, hogy Szabó va'arui összeszó* 
lalkozás folytán egy fadarabot hají
tott a feleségéhez, mely azonban az 
asszony ölében tartott hathetes cse
csemőt érte. A boncolás azonban, 
melyet Hornyay törvényszéki orvos 
ejtett meg, kiderítette, hogy nem ez 
okozta a gyermek halálát, hanem 
hogy rosszul gondozták és táplálták

— Kis Robinson. Erdikes kis Ro
binson hajlamú fiúcskát vett pártfo
gásába a csendőrség f. hó 22 ón 
este. Sárospatakon szállott be a bu
dapesti éjjeli személyvonat egy III. 
osztályu Kocsijába, jegye nem volt, 
s maga sem tudta hová akart utazni. 
Terve azonban nem sikerült, mert 
épen egy csendőr is utazott abban 
a kocsiban, ki rögtön oltalmába vette 
a nyolc esztendős kis vándort, ki 
magát Boldizsár Lajosnak mondotta. 
Szerencsen kihallgatták, s azt mondta, 
hogy apállan-anyátlan árva, s valami 
tót Asszony neveli. Visszaszállították 
Sárospatakra.

— Halálos villámcsapás. Lask köz
ségben f. hó 23-án a mezön fogla
latoskodó Moszáiy Jánosuét és Zzu 
zsanna nevű 1<> éves leányát villám
csapás érte. Mire műnk ás társaik hoz
zájuk futottak, már nem volt ben
nük élet.

— Mezotüz. Három kis gazdának 
veroj tékes munkával összegyűjtött 
termése ment tönkre szombaton, e 
hó 13-án d. u. Tiszaluc határában. 
Eddig még ki nem derített okból a 
mezőn tűz támadt, s egymás utáu 
lettek lángok prédájává a buzako- 
resztek. Három gazda egész termése 
ment tönkre a tarlótüz folytán. 
Csak nagy nehezen sikerült szántás 
úttal a tűz további pusztítását meg
akadályozni, s a határ többi részét 
megmenteni.

— Kóbor cigányok kitiltása A to
kaji járás főszolgabiraja rendeletet 
adott ki, melyei a járás területén 
tartandó országos vásárokról a kő
bőr cigányokat személy és vagyon
biztonság megóvása érdekében egy- 
szersmindenkorra kitiltja.

— Meglopott kereskedő. A kassai
rendőrség néhány nappal ezelőtt 
elfogta Springer Hugó rovott múltú 
tolvajt éppen akkor, amikor egy 
arany láncot és órát akart elzálogo
sítani. A rendőrség biztos volt abban 
hogy Springer az órát nem tiszte- 
séges utón szerezte, épen ezért le
tartóztatta és felhívást bocsátott ki, 
hogy az értók jogos tulajdonosa je
lentkezzék. A felhívásnak meg is 
lett az eredménye, a mennyiben 
most jelentkezett Dicker Simon szó 
rencsi kereskedő, aki ueracsak az 
órát és láncot isrueite fel sAját tu
lajdonának, dj Springerben is fel
ismerte ulitársát, akivel e hó 10, és 
11-ike között éjjel Miskolczról Sze
rencsre utazott. U útközben elaludt 
és utitársa akkor meglopta. Springer 
Konokul tagad. Átszállították az 
ügyészségre.

— Árokban hagyott gyermek. Bara-
bula Katalin 18 eves tót napszámos 
leány az uj világ liarangodi tanyán 
dolgozott. Munkaközben egyszerre 
rosszullétről kezdett panaszkodni, 
félre is vonu't egy árokba s ott 
egy gyermeknek adott életet. A 
gyermeket arccal a fődre fektetve 
az árokban hagyta, maga pedig szál
lására ment, s másnap már újra 
munkába állott. A gyermeket még 
élve találták, 41 órát töltött éhen, 
de dacára, hogy ápolás alá vették 
meghalt. Szombaton délután boncol
tak fel. Az anya ellen az eljárást 
megindították.

Szerkesztő : Lánczi Aladár.

Kiadótulajdonos :
LA N D ESM A N N  M IKSA
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ilj. S c h w a r c z  Sámue l
ajánlja újonnan berendezett selyem-, szalag-, csipke- és disz- üzletébe most érkezett

nyári újdonságait: blusokat, ruha és sima selymeket, markisét 
és Muselinvoálokat minden színben, és mindennemű ruha 
""............—  díszeket, úri divat cikkeket. —

Nagy választékot ta rt ezeken kívül kész gyermekruh ákban ésharisnyákban is. 
Vidéki megrendeléseket pontosan eszközöl, m intákat k ívánatra küld.

Szives támogatást kér tisztelettel: ifj. SCHWARTZ SÁMUEL

Tanulónak e l a d ó

két fiú felvétetik W il- 
kovszky Kálmán fűszer 
és csemege kereskedésé
ben Sátoraljaújhely.

A Kazieczy-utcában 3 szoba,

fiz Jinrássy-utca 49 sz. 
alalatti ház, valamint a város 
határában fekvő mintegy 12 kai. 
hold szántó és rét.

felvilágosítás Sr. füzesséry 
Ztclán ügyvédi irodájában kap
ható.

konyha, fürdőszoba és mellék- ^  «  jp a

helyiségekkel ellátott lakás 1  f*  f l  P  T  jp
1912 augusztus elsejétől kiadó 3 ......„

Bővebbet Dr. Reichard ügy jutányos áron vétetnek 
véd irodájában fel a kiadóhivatalban.

KOLLÁR IT-
rjmni CMC? W6ANY0SVIHAR-• DUIUU Ili. BIZTOS csfOOTALlO

SZAGTALAN FEDÉLLEMEZ

f j

,K o lla r it“-bőrlemez
katiC'Uk kompozícióval be 
vont fedéllemez.

,,K o llarit“-börlemez
mezőgazdasági és gyári épü
letekre a legalkalmasabb

„K o llarit“-bórlemez
vízhatlan, a legnagyobb vi 
búrnak ellentál.

„K o lla rit’-bórlemezt
nem kell mázolni és igy fen- 
tartási költséget m m  igényel. 

K A P H A TÓ :

BEHYNA T E S T V É R E K
vaskereskedönél

S Á T O R A LJ A Ú JH E L Y B E N .

MEGHÍVÓ.

Újonnan berendezett áru
házának megtekintésére 
a n. é. közönséget tiszte- 
=  lettel meghívja = =

SZEGŐ SÁNDOR.

Vétel nem kötelező !

N>oldatott Landesniann Miksa is  Társa kónyvtijónidáiaban Sátoraljaújhely.
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