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Lapunk legújabb 5;zám:inik ve 
zércikkében olvasom a felteleket, 
amely alatt pártunk — az ellen
zék — „a tiszteszéges kiegyenli-| 
tés-“t lehetőnek tartja. Nem írja 
a cikk szerzője, Hogy ez az or- 
szággyiilési ellenzéki pártok meg 
állapodása, tehát szabad nekem 
úgy vélenem a cikkíró egyéni! 
meggyőződésének, és mint rgv 
indítványának tekintenem és mint 
ilyenhez szótanom : habár nem 
hinném, hogy jogom nem volna 
hozzá szólni akkor is, ha ez már 
az országgyűlési ellenzék megál
lapodását fejezné is ki.

1-ső feltétel a cikk szerint a 
mostani kormány lemondása. Hz 
oly természetes, annyira a szó | 
betüszerinti értelmében »conditió | 
sine qua nont, hogy e nélkül a 
kiegyenlítésről szó sem lehet, m ert1 
ha nem »tisztességes kiegyenli- 
tés«-ről volna szó, akkor a ko r- ' 
mánynak nem lemondásához, de 
vád alá helyeztetéséhez kellene elén- 
gedhetlenul ragaszkodnunk.

A 2-ik teltétel Tisza István, 
Beöthy Pál, Lukács László és 
Angyal József visszavonulása (ter
mészetesen a képviselőségtől.) Hz 
ugyan igénytelen véleményem 
szerint inkább az illető választó- 
kerületek joga, mert ha képvise
lőik most lemondásra kényszerit- 
telnének, kerületeiket attól eltil
tani nem lehetne, hogy őket újra 
meg ne válasszák. Rájok nézve 
pedig Ízlés dolga, van-é kedvük 
a rájok váró temérdek minden
féle vádat szemrehányást végig- 
élvezniök. De épen ezért alig 
tudom képzelni, hogyha kiegyen
lítésre kerül a sor, önkényt visz- 
sza ne vonulnának.

A 3 ik feltétel »páriamenti 
határozattal való correactiója a 
törvénysértéseknek és a régi ház
szabályok alapján való elnöklés.« 
Ez is olyan*természctes mint az 
1-ső feltétel, de csak úgy vagyok 
teljesen őszinte, ha nyíltan ki
mondom, hogy engem ez nem 
elégít ki teljesen, mert én abban 
a parlamenti határozatban vilá
gosan kimondatni kívánom, hogy 
ami a parlamentben, tehát úgy, 
a képviselő mint a főrendiházban 
az 1912. évi junius hó 4 én és 
azóta mostanig történt, az semmis, 
az törvény vagy határozati erővel 
nem bir, ide értve természetesen 
a házszabályok változtatását is, 
és ha netalán van is közte ami 
a hazára üdvös, az a rendes álla- 
pót helyreállítása után a képvi

zelő házban újra rendes tárgya
lás alá veendő. Kielégítő »cor- 
rectió«-nak, helyrehozatalnak csak 
ezt képzelem.

Mindezeknél több mondani 
valónk van a 4-ik feltételhez. Ez 
azt mondja : »A választóreiorm 
sürgős előterjesztése . . . azon az 
elvi alapon, amelyben megegyezett 
az ellenzék, vagyis legkevesebb
2,400.000 szavazó . . .  a részleges 
titkos szavazás alapján.“

Támadó szándékunk csak e 
„részleges" szó el’en van, de 
mielőtt támadásunkba beleeresz
kednénk, legyen szabad a 2.400 00 
számára is elmondanunk megjegy 
zésünket.

Hiszem ugyan, hogy e kérdés
nél a végeredményben találkoz
nánk, de én azt óhajtom, hogy 
amit mondunk, félreértést ne 
okozhasson. Már pedig igy, amint 
ez mondva van, arra a gondo
latra viheti az olvasót, hogy az 
ellenzék célja nem az, hogy min
den hazafi— ha vagy koránál vagy 
magatarrásánál fogva ellene ki 
fogás nem emelhető — gyako
rolhassa politikai jogát, nyerjen 
választói jogot, de hogy az el 
lenzék csak felvette a 2.400.000 
számot és ha nem lenne ennyi 
kifogástalan hazafi," akkor a kor
látokon tágítana például a kort 
lejebb szállítaná, ha pedig több 
lenne, a kifogástalanok egy ré
szét is kizárná a választói jogból. 
Hnnek nem lenne helyes értelme, 
ellenkezőleg az ellenzék nem jár
hatott el másképen, mintsem l'ogy 
megbeszélvén és megállapítván 
előbb a kor és egyéb kizáráso
kat, az után m érté a statisztikai 
adatokból a számot, hányán ma 
radnak hát a lakosság összes 
számából, akik ki nem zárhatók, 
és igy jutott s számra, hogy te
hát mintegy 2.400.000 szavazat 
képes egyén lesz akiknek a vá
lasztói jogot meg kell adni.

Most hát végre térjünk rá
arra a „részleges" szóra. Nekünk 
teljességgel nem a réssleges, de 
az általános titkos szavazás kell. 
A részleges csak lélrcndszabály 
lenne, ami pedig sohasem elégí
tett ki senkit. Lalán megengedik 
nekem t. olvasóink hogy e kér
déshez a magam nevében be
széljek, a ki a titkos szavazási 
rendszernek közel lél század óta 
vagyok harcosa, mert képviselő 
koromban a múlt század 70-cs 
éveinek elején a velem egyetértő 
kisebbsége a képviselőháznak en

gem választott meg a kisebbségi 
vélemény előadójává Es. habár 
azóta is, de leggyakrabban épen 
a legújabb időkben volt alkalmam 
és bátorságom, c feletti nézetei 
met, érveimet e lapok hasábjain 
is bővebben, részletesen fejteget 
nem, bocsánatot kérek, ha talán 
ismétlésekbe is esem, de szüksé
gesnek, sőt némileg kötelessé
gemnek is tartom ezt, annál is 
inkább, mert ha igaz, hogy az 
ellenzék állapította meg a fen- 

j tebbi feltételeket, akkor most 
nemcsak ellenfeleinkkel, de saját 

I pártunk egy részével is harcba 
’ keveredem.

1861 óta amikor magam is 
képviselőjelöltje voltam a nagymi- 
hályi választókerületnek, figyelem
mel kísérem vármegyénk válasz
tókerületeiben a választásokat, és 
azt tapasztalán^ hogy legfeljebb 
a hegyaljai városok, cs mindenek 
felett Sátoraljaújhely város pol 
gársága tud önállóan gondolkoz
va, magának politikai véleményt 
és meggyőződést alkotni és ha 
kell a kormányhatalom nyomá
sinak is ellenállva saját meggyő 
zödéséből szavazni. A felvidéki 
nem magyar ajkú választók pa
rancsszóra mennek, a „census" ez 
ellen semmit sem használ.

A censusról azért nem beszé 
lek többet, mert az általános vá • 
lános választói jog, vagy annak 
legalább is nagy kiterjesztése 
mellett annak helye, értelme töb
bé nem lehet, el kell önkényt 
enyésznie. De azért a lenti 4-ik 
feltételben mégis ott szeretném 
olvasni azt is, hogy az uj válasz
tói törvényben a censusnak nyo
ma se legyen, mert a vagyon 
se józan értelmet, se hazafiságot 
nem ad

Százszorosán bebizonyított köz
tudomású dolog, hogy a mostani 
választási rendszer alatt tiszta 
választások alig képzelhetők. De 
akik a részleges titkos szavazás
sal a bajt megszüntethetőnek 
vélik, nagyon csalódnak, mert 
azt hiszik, hogy a választá
sok tisztaságát csak a kormány- 
hatalom nyomása, befolyása ve
szélyezteti, és nem veszik észre, 
hogy a választásokra más oldal 
ról is jön olyan befolyás, amely 
még sokkal több választóra hat, 
még sokkal többet kényszerit vagy 
veszteget meg, hogy oda szavaz
zon a hová az a befolyás viszi, 
és pedig annál inkább, mert ez 
a befolyás azok közt működik, 
akik nagy részének úgy sin
csen politikai elvük, tehát annál 
könnyebben engednek a belo- 
lyásnak, mert lemondaniok sem 
kell meggyőződésükről. Úgy sin
csen politikai (‘Kuk és meggyőző

désük. Ez a befolyás a nagybir 
tokosoké, akiknek kívánságukra 
és érdekükre dolgoznak cselédeik, 
gazdatisztjeik, a községi és kör
jegyzők, sőt igen gyakran a köz- 
igazgatási tisztviselők is, és rábe
szélő működésüket lényegesen 
megkünyiti egy kis fajzási és le
geltetési kedvezmény.

Ezt nem látják, nem tudják, 
talán nem is hiszik akik csak 
városi választásokat látnak, pedig 
akik a sajtó nagy hatalmát keze
lik, fővárosi napi lapjainkba a 
vezércikkeket Írják, s a közvéle
mény irányítására tagadhatatla
nul határozó hatással vannak — 
mind csak városi választásokat 
látnak, ahol a választókra — 
tisztviselők, hivatalnokok, vasúti 
és egyéb a kormány hatalma 
alatt álló választókra a kormáuy 
nyomása nehezedik, azt hiszik te
hát, hogyha ezt a titkos szava
zással megszüntetni sikerül, a vá
lasztások tisztasága már biztositva 
van, azért elégednének meg az
zal a részleges titkos szavazással 
amely csak a városoknak a d a t  
nék meg.

Tudjuk mi azt is méltányolni, 
miszerint a városijválasztóknak — 
akiknek van saját politikai meg- 
g\ üzüdésük — sokkal keserve
sebben esik erről lemondani és 
épen az ellenkezőre szavazni, 
tehát őket kívánják e kinzó kény
szertől megmenteni, de ismétel
jük, hogy ez csak félrendszabály, 
ha a falusi választókat e jótéte
ményből kizárjuk.

Midőn képviselő koromban 
párttanácskozásunkban (a clubban) 
e kérdést vitattuk, az ellen vé- 
leményüek azt hozzák fel ellenem, 
hogy magyar emberhez nem illő 
titkosan szavazni, de nyíltan 
megmondani meggyőződését, ime 
a büszke angolok is nyíltan sza
vaznak és mennyivel szebb, hogy 
engem ellenzéki jelölt létemre 
nyilvános szavazással még a mi
niszterelnök ellenében is meg
választottak, mintsem, ha ez 
csak titkos szavazással történt 
volna.

Igen! viszonzám elösmerem 
és büszke 1 hetek rá, de belőle
tek azok az ellenzéki képviselők 
beszélnek, akiket — mint engem 
is — nyilvános szavazással is 
megválasztottak : belőlem pedig 
azok az ellenzéki jeleltek beszél
nek, akik nyilvános szavazás miatt 
otthon maradtak. Ami pedig 
Angolors/ágot illeti, tudóin — 
mondván, — hogy ott a képviselő 
választásokon nyilvános a szava
zás, de tudom azt is, hogy már 
két parlament alatt meg volt 
téve az indítvány a titkos szava
zásra, és hogy másodszor már
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sokkal kisebb volt a többség, 
amely leszavazta, mintsem először. 
Es ezt az indítványt megújítják 
minden parlamentben, és előbb 
utóbb, talán már igen hamar, 
meg is szavazzák.44

Jóslatom csakhamar teljesült.
Midőn a képviselőházban ke

rült a kérdés tárgyalás alá, a 
többség megbízott szónoka a 
többi közt azt hozá lel ellenem, 
hogy nagyon természetes, hogy 
az úri kaszinóban ha egy valaki 
felvétele vagy egész kizáratásáról 
van szó : a szavazás titkos ; mert 
csak nem lehet egy müveit úri 
embert annak kitenni, hogy az 
illető megtudhassa, ki szavazott 
ellene. Zárbeszédemben mint ki
sebbségi előadó — erre azzal 
felelék, hogy nagyon csudálko- 
zom képviselő társamon, aki 
a maga kényelmére igénybe 
veszi a titkos szavazás jótékony
ságát, nehogy valaki szemére 
vethesse, hogy ellene szavazott, 
de ugyan ezt a jótékonyságot 
megtagadja attól az egyszerű, 
műveletlen embertől, aki magát 
védeni sem képes, ha szavazatá
ért megtámadják.

A részleges titkosság meg
győződésem szerint nem zárná 
ki, hogy előbb utóbb általánossá 
ne tegyük, de késleltetné, ne 
álljunk meg tehát fél utón, men
jünk el a célig. Nem a részleges, 
de éljen az általános titkos sza
vazás.

gél építendő iskola külső hatásában 
is jobban érvényesülne ezen a 
helyen.

Mi nem kívánunk ezúttal elébe | 
vágni a képviselőtestület határoza
tának. Hízunk a képviselőtestület 
tagjaiban, hogy feltétlenül a város 
érdekeit tartják majd szem előtt, 
mikor ez ügyben határozni fognak 
és nem fogjak magukat befolyásol- 
tatui egyez érdekcsoportoktól, me
lyek saját ingatlanaik értékemelke
dését kívánnák elérni azáltal, hogy 
közelükben épüljön az iskola.

Egyet azonban már most figyel
mébe ajánlunk a képviselőtestület
nek. Bármilyen álláspont kerüljön 
is győzelemre a tárgyalás folyamán, 
vesse annak magát feltétlenül alá a 
kisebbség.

Az építkezés ügyének ugyanis 
a legközelebbi közgyűlésen dűlőre 
kell jutni. Mert ha most huza vona 
állna be ebben az ügyben és feleb- 
bezgetésekkel igyekeznének gátat 
vetni valamely megoldási mód ke
resztülvitelének, könnyen megeshet
nék, hogy az építkezés a tavasszal 
nem volna megkezdhető és a felső
kereskedelmi iskola a jövő iskola 
évben hajlék nélkül maradna.

Már pedig ezt — azt hisszük — 
a város egyetlen polgára sem akarja. 
11a már o'y nagy áldozatok árán I 
megvalósítottuk a felsőkereskedelmi 
isko át, nem szabad annak fejlődését 
semmi esetre sem megakasztani. 
Aki ilyet tenne, az a város érdekei 
ellen cselekednék és igazán méltat
lanná válna arra, hogy a polgárság 
képviseletében beleszólása legyen a 
város ügyeinek intézésébe.

1 M M i islá
építkezési ügye 
rövid időn belül

a  k é p v i s e lő t e s tü l e t  elé kerül .
A kereskedelmi iskola építkezési 

ügyében rövidesen határozhat már 
a képviselőtestület. Sárkány Emil 
mérnök már elkészítette az épjtke- 
kezési terveket, most a kiírási mű
veleteken dolgozik és a jövő hét 
valamelyik napján már határozhat 
a képviselőtestület, hogy elfogadja 
e a terveket és a költségvetést.

A tervek úgy készültek, hogy 
az épület a régi közkórház András- 
sy-utcai frontjára épüljön. Azonban 
tervbe van véve — bár erre kész 
tervek nincsenek, — hogy a Tornaté
ren, vagy Matolai Etele utcában 
építsék fel az iskolát. A képviselő
testület állásfoglalásától függ, hogy 
melyik megoldási módot választja,

A régi közkórház Andrássy-utcai 
frontján való építkezés a városra 
nézve jövedelem csökkenéssel járna, 
mert le kellene hontani a jelenlegi 
épület egész Andrássy-utcai front
ját, melyet most a csendőrség bérel. 
Ámde az iskola érdeke azt kívánná, 
hogy ezen a helyen történjék 
az építkezés, mert ezáltal könnyeb
ben válna az a növendékek részére 
hozzáférhetővé és a nagy költség

KEND LESZ
— MONDJA FA ZEKA S 
P Ó S T A T 1 T K Á R

A TELEFON KÖZPONTBAN.
Az a nagy felzúdulás, amely 

az újhelyi felefon központ hibái 
miatt a nagyközönség sorában 
és a sajtóban nap-nap után mind- 
erősebben nyilvánult meg, végre 
cselekvésre késztette a kassai 
póstaigazgatóságot. Fazekas pós- 
tatitkár szombaton megvizsgálta 
a telelőn központot, hogy szemé
lyesen győződjék meg a panaszok 
igaz voltáról.

Vizsgálat — és ez csak termé
szetes — mindenben megerősítette 
azokat a tényeket, amelyek az 
utóbbi időben panas/kópen hang
zottak fel és arra késztették a 
vizsgálatot vezető póstatitkárt, 
hogy előterjesztésében a telefon 
központ hibáinak gyökeres meg
javítását véleményezze az igaz
gatóságnak.

Fazekas titkár itléte alkalmá
val módot keresett és talált arra, 
hogy meghallgassa mindazokat, 
akik panaszt emeltek a felefon 
mizériák miatt. Lapunk szerkesz
tőjét is meghallgatta a póstatit

kár a cikkeinkben foglalt pana
szokra vonatkozóan, egyben a 
Felsőmagyarországi Hírlap közön
ségének tájékoztatása céljából 
nyilatkozott a bajok orvoslását 
illetőleg.

Az érdekes nyilatkozat a kö
vetkezőképen hangzik:

Bár elismerem, hogy a pa
naszok legnagyobb részben 
jogosak, előre kell bocsátanom 
azt is, hogy gyökeres orvoslást 
egyelőre ne várjanak. Az 
igazgatóság a maga hatáskö
rében meg fog tenni mindent, 
hogy a bajokon — bár ideig 
lenesen — segítsen és e cél
ból kisegítő munkaerőt ad a 
telelőn központba, de gyöke
res javítás csak akkor fog be
állni, ha az uj, »multimax* 
kapcsoló szekrényt felszereltet
jük. Az uj kapcsoló) szekrény 
felszerelése egy fél év után 
veheti csak kezdetét, mert az 
uj szekrény beállításához a 
helyiség kibővítése is sziiksé 
gesé válik, már pedig Lengyel 
ezredes ur lakja most a majd 
igénybeveendő épületrészt. Meg 
kell még jegyeznem, hogy a 
>mu!timax< kapcsoló szekrényt 
szabály szerint csak 400 elő
fizetővel ren lelkező központ
ban szaLad lelállit.inunk, de 
ezúttal Ujhellyel kivételt óhaj
tunk tenni és a legnagyobb 
készséggel segitünk a legna
gyobb áldozatok árán is a 
hibákon, amennyiben lehet, 
mert minden hibától ment ke- 
kezelésre alkalmas kapcsoló 
szekrényt eddig még nem ta- 
találtak fel.

Készségei adtuk közre Fa
zekas titkár fenti nyilatkozatát, 
mert az újhelyi telefonelőfizetők 
iránti legnagyobb jóakarat szól 
ki belőle, Hisszük, hogy ezek 
után a közönség is türelemmel 
fogja bevárni, amig a hibák gyö 
keres orvoslása lehetővé válik. 
Elvégre mindenhez idő kell és 
egy telefon központ teljes átala
kítását máról holnapra nem le
het elvégezni.

ingyen épít

KASZÁRNYÁT.
SŐT TALÁN MÉG 
RÁADÁSUL IS AD 
V A L A M I T ,

Most, amikor egymást érik a 
furfangosnál furfangosabb üzleti fo- 
gái-ok és valóságos élőt halál harc 
fejlődik ki a kereskedő emberek közt 
azért, hogy melyikük birja ügyesebb 
hangzatosabb módon lépre vinni a 
még mindig hiszékeny közönséget, 
— külön fejedelmi hely illeti meg 
Tó ásó  Pál budapesti építész urat.

Ez a kiváló üzletember vala
hol olvasta — mert hisz a fővárosi

lapok is hirt adtak róla — hogy 
Ujhely egy ozred katonaságért áhí
tozik és e céljának eléréséért haj
landó egy első osztályú laktanyát 
építeni, rögvest felhasználta liát az al
kalmat a maga üzleti céljaira. Leve
let irt a város tanácsának, melyben 
— adva a jól értesültet — megsúgja, 
hogy a minisztériumban befejezett 
tény, hogy t'jhelyben építtetik az 
egyik ezred uj kaszárnyáját, — 
majd hirtelen fordulattal felajánlja 
szolgálatait a városnak, mert hát ő 
kiváló kaszárnya építési szakember, 
aki semmiből teremt majd egy e|,ő 
osztályú kaszárnyát.

Az érdekes levél — aruely a 
tanácshoz van címezve — egyébként 
a következőképen hangzik :

Az uj véderő törvény életbe
léptetésével több uj laktanya épí
tése válik szükségessé. Hogy ezen 
uj laktanyák hol helyeztessenek 
el, az megközelítőleg ki vun je
lölve.

így tervbe van véve az is, hogy 
Sátoraljaújhely városában uj lak
tanyát kell építeni.

A laktanyák építése rendes kö
rülmények között a város pénzügyi 
megterhelésével jár. Es ez a meg
terhelés csuk akkor kerülhető el, 
fia az építkezés luüszaki munkáit 
— nevezetesen a tervezést és a 
laktanya jövedelmezőségét— olyan 
építész szerkeszti meg, aki a lak
tanya tervezésekben kiváló jár
tassággal bir és a katonai szabá
lyokat a legapróbb részletekig is
meri.

E tekintetben én már egv évti
zeden át bőséges gyakorlatra tel
tem szert, s a legutóbbi időben is 
kü'önösen behatóan tanulmányoz
tam h kérdést. így én terveztem 
a ceglédi közöshuszár laktanyát, 
most tervezem a zalaegerszegi 
honvéd lovassági és verseci hon
védtüzérségi laktanyát. Es mind
ezeknél a lak lány u építés nem
hogy a város pénzügyi megterhe
lésével járna, de a karbantartás 
költségei is fed- zetet nyernek.

Ezen sikeres ertdiuényU mun
kám bátorít arra, hogy szolgála
tomat felajánljam és tisztelettel 
kérjem, hogy a város állal épi 
tendő laktanya tervezési munkájá
val engem megbízni, valamint az 
ezen ügyben tartandó helyi ve
gyes bizottsági tárgyalásra a vá
rosi mérnökön kívül a város ter
vező szakértőjeként engem meg
hívni méltóztassék.

Hát van-e még, aki ezek után 
sem vágódik hasra Tóásó Pál ur 
üzleti zsenialitása előtt ? Van-e em
ber, aki még ezek után is más szak
értő, tervező és építész után vágya
kozik, miután

1) a kitűnő Tóásó súgta meg 
először az édes titkot, hogy lakta
nyát kapunk ?

2) a kitűnő Tóásó megtudja épí
teni a laktanyát ingyen úgy, hogy 
még u fenntartási költségek is ai 
égből fognak potyogni mindaddig 
tűig a kaszárnya fennáll ?
_Ugye hogy nincs ? Hát csak

t -h

r ">
Hungária! Sátoraljaújhely, Széchényi tér 6 szám. 

(A rom. kath templom mellett).

V V’,r  J y  "
L - v 'X Í  tisztitásra elfogad mindennemű báli és alkalmi ruhákat, butorsöveteket 

Gallér és ’;é lő ; kristály fehérre tisztittatnak.

Vegytisztító és gőzmosó
Vasalások 1 órán  belül.*



61. szám. (3.) Szerda augusztus 7F E L S Ő M  A G Y A R O R S Z A G I  H Í R L A P

jöjjön édes Tóásó urunk, itt miná- 
lunk nagyszerű talajra talált. Itt fel- 
tétlenül elhisznek Önnek mindent, 
mert itt szeretik ám az olyan csoda
tevőket, amilyen Ön, Tóásó Pál uram ! 
Sót még attól sem kell félnie, hogy 
a kiábrándulás után látják el a ba
ját, mert a szégyenünket nem szeret
jük vásárra vinni.

Botrányos
á l l a p o t ok

a rendőrségen.
Előre kívánjuk bocsátani, hogy 

nem a rendőrség elleni országos 
felzúdulás adja kezünkbe a tollat. 
Nem is az a bizonyos ledoron 
golási vágy, amely az újságírással 
foglalkozók egynémelyükét el szók 
ta lógni, valahányszor valamely 
közintézményről kell biráló szót 
inondaniok. A tapasztalat, a té 
nyék el nem tagadható valósága 
késztet minket ezúttal arra, hogy 
megállapítsunk egy kellemetlen 
igazságot: az újhelyi rendőrség 
nem áll hivahísa magaslatán, sőt 
egyáltalán képtelen kötelességeinek 
megfelelni.

Fájó érzéssel vetjük papirra e 
sorokat, mert egy nehéz munká
ban fáradozó testületről nem szi 
vesen mondunk kellemetlen dol
gokat. ha azok igazak is, dehát 
a közönséggel szemben tartozó 
kötelességünk parancsolja, bogy 
véget vessünk a hosszú hallgatás 
nak. elnézésnek és kíméletlenül 
megmondjuk — ép a bajok or 
voslása céljából — az igazságot. Es 
nehogy üres vádaskodásnak higy - 
jék fenti állításunkat, mindjárt té
nyekre is hivatkozunk.

1. ) A város szabályrendelete 
megtiltja, hogy a kávéházi teliró- 
nők a vendégekkel a szeparékban 
mulassanak. Az ellenőrzést a 
rendőrség teljesiti. Nem emelhet 
hát senki kifogást az ellen, hogy 
a szolgálatot teljesítő tisztviselők 
és rendőri közegek éjjelcnkint 
egyszer kétszer megjelennek a ká 
házban, sőt benyitnak a szeparék 
ba is, hogy az ellenőrzést tel
jesítsék. Ámde a mi rendőrlegé
nyeink nagyon gyakran visszaélnek 
ellenőrző jogukkal. Egyik r ndőr* 
altiszt például — nevet ezúttal 
nem akarunk még említeni — 
egész éjjeleket azzal tölt el, hogy 
ki-bejár egyes kávéházakba és 
mert haragszik a tulajdonosra, 
folytonos kelemetlenkedésscl elza
varja a mulató vendégeket. (Rész
letekkel szívesen szolgálunk a 
kapitány urnák.)

2. Az uj piaci szabályzat ér 
telmében az elővásárlások tiltva 
vannak. Az elővásárlás meggátlá- 
sára rendőrőr9zemekct rendelnek 
ki a piacra. Ezek az őrszemek 
azonban ahelyett, hogy rendet 
tartanának körzetükben, állandóan 
kellemetlenkednek a vásárló kö
zönségnek. A legutóbbi hetivá
sáron például az egyik rendőr — 
Krausz Károlynak hívják a kitűnő 
urat — egy úri asszonyt többek 
jeleni tében lopással vádolt meg 
ós mikor kitűnt állításának hazug 
volta, vállat vont és csak ennyit 
mondott: „hájszen tévedni lehet.M

3) Vasárnap este a „Magyar 
király4* szálló tánctermében tánc
órát tartott Bleuer Pál táncmes 
tér. Úgy 10 óra tájban, amikor a 
táncóra véget ért, a teremből ki
lóié tartó legények összevereked
tek és egyikük revolverét kétszer 
el is sütötte. A helyszínen meg
jelent két rendőr is,akik azonban 
oly ügyesen teljesítették köteles 
ségüket, hogy a tettesek megug
rottak. A szabályzat szerint ilyen 
kor a rendőröknek fel kell Írni a 
jelenvoltak neveit, hogy a nyo- 
mozat a tettesek kilétének meg
állapítása és a kihágást eljárás 
megindítása céljából megindítható 
legyen. Ámde a mi rendőreink 
egyszerűen tudomásul vették, hogy 
a tettesek megszöktek és nem
csak, hogy ők nem igyekeztek a 
verekedők neveit megtudni, ha 
nem még az egész esetet el is 
hallgatták felett* seik előtt, hogy

ma 3 nappal az eset után 
a rendőrségnek nincs hiva
talos tudomása arról, hogy 
vasárnap este a város leg
forgalmasabb helyén lövöl 
dözések történtek
Ilyenek az áPapok ma a rend

őrségen és legszomorubb a do
logban, hogy mindezen egyelőre 
segíteni sem lehet. A rendőrle 
génység legnagyobb része tanú 
latlan, teljesen műveletlen ele
mekből áll — egyik őrmester Írni 
olvasni sem tud — és nincsen, 
aki őket oktassa, aki iájuk fel- 
ügyeljen, aki köztük a fegyelmet 
fenntartsa, mert a jelenlegi tiszt 
viselők irodai munkákkal vannak 
elfoglalva.

Egyedüli módja volna a se
gítségnek, ha a város képviselő, 
téstülete megszervezné — a többi 
városok példájára — a rendőr
felügyelői állást, hogy a rendőrle 
génység egységes, ho/záértő ve
zetés és ellenőrzés alatt álljon és 
hogy megfelelő oktatásban része
süljön.

Sürgős intézkedésre van itt 
szükség, mert legközelebb már 
oda jutunk, hogy világcsufjává 
válik a rendőrségünk, mint a tu
datlanok, a tehetetlenek testületé.

n i r ii k.
F.GY JUBILEUM

A kassai lapok e napokban 
hosszú czikkekhen ünnepeltek 
egy férfiút, aki 40 hosszú óvet 
töltött u nevelésügy szolgálata 
bán és nehéz, fáradságos munká
val oly eredményeket ért el, 
amikre büszkén tekinthetne visz 
sza mindenki, aki a köz szolgá
latában tőitől te el egész életét.

V i i k o v s z k y  .József kassai 
igazgató tanító az ünnepelt. Az 
ő érdemeivel foglalkoztak a kas 
sai újságok és az ő munkássá
gának az eredni nyeit, — me
lyet különösen a magyarosítás 
terén szerzett — méltatlak bősz- 
szil hasábokon keresztül. Es 
ennek a férfiúnak, aki egész 
életét a legnehezebb munkában 
töltötte, aki a magyar haza 
iránti szeretetre oktatta mindég 
a növendékeit, most, amikor de
resedé fejjel megelégedetten 
tekinthetne vissza a 40 éves 
munka eredményeire, csak az 
újságok ünnepléséből jut ki.

A régi magyar szokást köve- 
lik — úgy latszik — Kassán i-f 
hogy csak azoknak j ir ki a 
hivatalos ünneplésből, akiket

szerencséjük, vagy valamelyes 
befolyásos kéz magasabb állás
ba vetett, ahol a munka helyett 
a kellemes henyélés jutott ál
landó osztályrészül. A munká
ban elfáradt kis embernek azon
ban Kassán sem jut kia hiva
talos ünneplésből

De hát V i I k o v s x k y .Jó
zsef mindig szerényember volt, 
aki sohasem kereste a zajos el
ismerést, aki munkája jutalmát 
csak a/, eredményekben keleste, 
nem törődik hát u hivatalos ün
nep elmaradásával.

Es hogy mi a messze távolban 
mégis szóvá tettük ezt az ese
tet, csupán azért történt, mert 
ráakartunk mutatni arra a ma
gyar társadalomra, amely — 
megmételyezve a közéleti köl
nijeiétől — csak olt ünnepel, 
ahonnan a talpnyalásért jutái
mat várhat.

— Tartalékosok figyelmébe. A
polgármester értesíti azon tartaléko
sokat, akik a os. és kir. (>5. hadki
egészítő kerületi parancsnokságnak 
f. évi 057 sz. a kelt álirata alapján 
i f. évi augusztus hó ltf-ra, illető- 
Ug aug. 25-re 13 napi fegyvergya
korlatra Munkádra lettek belliva, 
hogy miután Munkácson a hasi 
hagymás megbetegedés járványszr- 
riileg lépett fel._ az augusztus 10 ra 
bellivoltak augusztus 17 én, az alig. 
25-re bt hívottak pedig augusztus 
25-án a cs. és kir. 05. gyalogezred 
h z Miskolczra vonu'jaiiuk be.

— A vízvezetéki üzem július ha
vi eredményeiről Far kas  Andor 
polgármester a következő adatokat 
hozza a közönség tudomására : A 2 
Disel motor egész hónapon at 1127 
órát volt üzemben : Gépo.aj fogy asz 
tás 80 kg. Ilengerolaj fogyasztás 90 
kg. Nyersolaj fogyasztás 4503 kg. 
A város egész területén 50715 köb 
méter vízvezetéki vizei egy nap alatt 
átlagban 1000, kübm *t< r vizet fo 
gyászolták. A múlt év megfelelő 
havában 02303 25 köbméter vízve
zetéki vizet egy nap alatt átlagban 
2079.77 köbméter vizt-t fogyasztot
tak.

— Tartalékos zászlóalj a 10 
honvedgyaloyezrodben A E»t tudó
sítása nyomán több tóvárosi napilap 
közölte a hírt, hogy a Makó környé
kén megtartandó ősszi császargya- 
korlaton most először fognak kísér
letezni egy olyan ezreddel, mely az 
utolsó emberig tartalékosokból fog 
állatii. A tartalékos ezreddel való 
manővrirozással azt akarják illuszt
rálni, hogy esetleges hadiállapot 
id •jen mennyire bizonyul has/.nave 
belőnek egy ilyen tisztán tartaléko
sokból álló ezred. A magyar hon
védség egy ilyen tartalékos ezredet 
küld az őszi gyakorlatra. Az ezred 
négy zászlóaljból áll, és az egyik 
zászlóaljat 10-ik honvédgyalogezred 
szolgáltatja. Már késsitik is a behí
vó vat, meiylyel a tartalékos z;isz ó- 
alj császárgyakoriaton vaui szerep
ésére az embereket behívják. A 
tartalékos zá-ziéalj Miskolczról indul 
augusztus 2l-én a császárgyakoriatra. 
A zászlóulj parancsnoka Fejes Kál
mán őrnagy, segédtisztje Pécsi Já
nos főhadnagy, századp*ranc>uokai 
pedig ide lenka, Petyko, Némethy es 
Balogh főhadnagyok lesznek. A gép 
puskás osztag parancsnoka pedig 
Vitányi Dezső hadnagy lesz. Az 
ezredben nagy érdeklődéssel és vá- 
raaozassal tekintenek a tartalékom 
e?red, illetve az abba beosztott 10 ik 
ezrtdbeli zászlóalj szereplése elé.

— Uj sportegylet- A sátoraljaúj
helyi kereskedettül alkalmazottak 
vasárnap egy uj sportügyiét létesí
tését határozták el. A szervezés 
munkája erősen folyik és hisszük, 
hogy rövidesen már megkezdheti 
működését az uj egylet, mely u 
kereskedelmi alkalmazottakat van 
hivatva az egészségre üdvös sport 
szolgálatában tömöríteni.

— Müvóizestélyt tart ma este a 
szinházkertben 1* i n*t é r Imre, a v.
népszínház országos hirü művésze. 
Az előadás iránt nagy élduklödén 
mutatkozik a közönség sorában, mert 
Fintér művészi előadásában nagyon 
ritkán van alkalmunk gyönyörködni. 
Az előadáson többek közt fellép 
Furlaghy Kornélia is, akinek ének
művészeiéi ugyancsak országszerte 
a legelőnyösebben ismerik, — Pin
tér holnap a „Vadászkon1* kerthe
ly bégében tartja meg második mti- 
vészestolyét teljesen uj programmal.

— Villámcsapás Boirogk ereszt - 
túr fölött a mull hó 23-án délután 
nagyzivatar vonult el, a villám a 
réten lecsapott s agyoiisujtott egy 
do'gozó fiatul leányt.

— Leegett faraktár. Tokajban 
csütörtökön éjjel liiz ütött ki Paza
rol ics Adolf nagykt reskt dö far.tk- 
táráhan. Kövid fel óra alatt lángban 
állott s leégett az egész faraktár. 
A kár 150,000 korona, mely 
azonban biztosit ás révén megtérül.

— Labdarugó mérkőzés. A „Sá-
toralji Újhelyi vasutas sport club f. 
hó 11 cn d. u. fél 5 órakora kassui 
Magán A kabnazottak Sport Egyle
tével Dókus Uyu'a utcai pályáján 
barátságos foothall mérkőzést ren
dez. ilelyárak : 80, és 20 fillér.

— A fürdés áldozata. Novak Jó
zsef olaszliszkai gazda nyolc éves 
fia a múlt hó 30 án fürödni ment a 
Bodiogba. Fürdés közben örvénybe 
jutott, mely magával sodorta a kis 
fim. l!ullá|át másnap vetette fel a 
víz a szegő gázlónál.

— Uj tánctanfolyam. Ré v é s z  
Imro táucztanar, aki évek óta a kö
zönség legteljesebb megelégedésére 
tanítja az ifjúságot a tánc művésze
tére, az elmúlt héten fejezte be ez- 
idei kurzusát. Az eredmény oly nagy 
mérvben keltett általános olüsmeréaf, 
hogy többen még a tánc vizsgán kér
ték Révészt egy uj tánctanfolyam 
tartusára. Révész u szülők kívánsá
gainak eleget óhajt tenni és aiueny- 
nyibeii f. hó 12-ig elegendő számú 
je etilkező akad, uj tánctanfolyamot 
nyit. Jelentkezni lehet Szabó Pál 
könyvkereskedésében.

— Kedelyes táncmulatság (J3u- 
kabázáti egy táucminalsagoii nézet
eltérés keletkezett, Bubik György, 
Biiyó János és Selepák Péter közolt 
Miután megegyezésre jutni neiu 
tuntuk, Bdyo es társa megradadiak 
Bubitól és miután a földre teper
tők, bicskáikkal annyira Összegyúr
ták, hogy életveszélyes sérülések! t 
-zenvtdúlt. A liomonnai kir. járás* 
bíróság kikü dőlt bírája, a helyszí
nen hallgatta ki a sérültet, kinek 
felgy úgyulásához kevés a remény.

Szerkesztő: Lánczi Aladár.

Kiadótulajdonos :

LANDESMANN MIKSA

NYILT-TÉR

Császárfürdő.
Budapesten. Nyári és téli gyógyhelv- 
a magyar Irgalmas rend tulajdona 
Elsőrangú kenős hévvizü gyógyfürdő
modern berendezésű gőzfürdő, ké
nye,nos iszapfürdők, iszapburegatá- 
sok. uszodák, külön hölgy k és urak 
rszéére. Török , kö- és marványfürdök ; 
holetj szénsavas- e, villamosvizfürdok 
A fürdők kitűnő eredménnyel hasz
náltatnak főleg csuzos bántalmaknai 
es ideg1 aj#k ellene ívé kúra a légző
szervek miriiios eseteiben s altesti 
pangásoknál. 200 kényelmes lakó
szoba. Szolid kezelés, jutányos árak. 
Gyógy- és genydij nincs. Prospektust 
ingyen és bériucnt.ve küld az igaz
gatóság.

/
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ilj. S c h w a r c z  S á m u e 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 tart ezeken kívül kész gyermekruh ákban ésharisnyákban is. 

Vidéki megrendeléseket pontosan eszközöl, mintákat kívánatra küld.

Szives támogatást kér tisztelettel: ifj. SCHWARTZ SÁMUEL

„Műtrágyát Értékesítő Szövetkezet Zemplén-, Bereg- és
Szabolcs megyei képviselete:

N e u i t t a i l  Jenő cégnél Sátoraljaújhely.
Távbeszélő: 17 szám.

Ajánlja a gazdaságoknak az őszi idényre snperphospliat, 40\,-os káli trágyasó, 
kainit, chilisaletrom és csontliszt- superphosphat műtrágya fajokat.

Kívánatra részletes felvilágosítás és használati utasítás.

Szállítás egész kocsirakományban és kisebbb mennyi
ségben is teijesittetik.

KOLLARIT-
Rrioi FMP7 ruganyos.vihar* 
CUnLLI IÍ.L biztosfsiooiauó

SZAGTALAN FEDÉLLEMEI

)>Kollarit“-börIemez
kaucsuk kompozícióval be* 
vont ftdéileímz.

,,Kollarit“-bőrlemez
mezőgazdasági és gyári «'• j»ü- 
letekre a legalkalmasabb

„kollarit"-bőrlemez
vízhatlan, a legnagyobb vi 
harnak ellentál.

„kollarit”-bőrlemezt
nein kell másolni és igv f» n- 
tartási költséget nem igényel. 

KAPHATÓ:
BEHYNA TESTVÉREK

vaskcrcskedőnél
SÁTORALJAÚJHELYBEN.

A Jókay-utcza 50 szám
alatt

öt szobás úri lakás
zept. * 1-tól kiadó Bőv. ugyanott

kaziiiczy-utca 30 számú
lebontandó ház épületanyaga

Keresek
egy 5, esetleg 4 szobából és 
mellékhelyiségekből álló mo

dern iákást.
nyíri Jó z s e f  főbiztos,

Apponyi utcza 22 szám

Teljes ellátásra
gyermekeket elfogad 
ÖZV WES S E LI N É  

Sátoraljaújhely, Andrássy-u 4.
UJJ. 1012.

Árverési hirdetmény.
A saujhelyi kir. jhirriiág 912 V 

I|liij2. f,7. végzést* folytán Schw.rcs 
Mór BOO K. követelésének és ezek  
jáiulékainak behajtása végett 1912 
évi augusztus8 an d. e, 9 és fél óra
kor Saujhely községben Wekerle. tér 
ti szóin aialt a vhajtást szenvedő üz
letében elárverezem azon 9900 kor.O P l  A | \  Q 1 becsült iiiRÓkut, luclveket a stujlie

O  C / L n U  V r. Q  >yi R‘r* jhiróaáR 912 Sp. 1. 1019
__________se, vbejt ást rendelő végzése alapján *

Nyomatott Landesmann;Miksa es társa könyvnyomdájában"Sátoraljaújhely."

ti saujhelyi kir. járáxhirósági 912. V. 
967/2 sz. vhrjtási jegyzőkönyvben 
1 4 tőtelek alatt lefoglaltam u. m. :
üzleti h**r. női ruha .szöveteket stb.

Saujhely 1612 jul. hó 8-án.
Rosner Imre kir. bir. vhajtó. 

1743 1912.
Árverési hirdetmény.

i A saujhelyi kir. jhiróság 612 V. 
10063 sz. végzőse folytan Eisler 
Karoly 43 kor, 84 fill. követelésének 

\ és ezek járulékainak behajtása vé
gett 1912 évi augusztus ho 8 an d 
e 10 es fel órakor Saujhely kül
ső- ben Fő-utcu 24 sz. ulntt a vhaj* 
tust szenvedő lakásán elárverezem 
azon 1400 kor. becsült ingókat, me
lyeket a nyíregyházi kir. jarásbiró- 

I sag 612 Sp. I. 381/2 számú végre
hajtást rendelő végzése alapján a 
sátoraljaújhelyi kir. járásHrósági 612' 
V. 1006|2. sz. vliajtási jegyzőkönyv
ben 1—2 tételek alatt le és felülfotr- 
laltam s melyek ezen és a 612. 
V. 1332 2 számú alapfoglalási jkvek- 
ben 1—4 és tételek alatt vannak ösi- 
szeirva u. ra. bútorokat, zongorát stb.

Saujhely, 1912. julius 22-én.
Rosner Imre, bir. vhajtó
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