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(b. bj Mi, akik távoli szem
lélői vagyunk azoknak a korszak 
alkotó eseményeknek, amelyek 
Budapesten és Bécsben végbeme 
nck, igaz gyönyörűséggel, lelkes 
ürömmel szűrhetjük le ezeknek 
az eseményeknek a tanulságait, 
és mérlegelhetjük a küzdelemnek 
várható eredményeit.

Erős a hitünk, hogy egy 
jobb jövőnek a küszöbén állunk. 
— Mikor legsötétebb az éjszaka, 
akkor van a legközelebb a baj 
nal. — Bármily sötét legyen a 
jelen, bármily megdöbbentőek 
azok a rémséges, lelkiismeret 
len atrocitások, amiket egy zsar
noki hajlamú embernek őrülete, 
fanatizmusa a magyar parlament
ben véghez vitt — mi talán so 
kan nem is panaszkodhatunk 
emiatt. — Ez események szinte 
kérlelhetetlen erővel hozták fel
színre azokat a kérdéseket, ame 
lyek egy modern államnak a 
megalapozására vonatkoznak — 
első sorban a választói reform
nak elódázhatatlan, — s a jövő 
alakulásaik óriási kitartással levő 
kérdését.

A magyar nyelvnek egy jó 
kifejezése van arra az őrületes 
munkára, amit Tisza véghez visz : 
a vesztit érzi. Tisza a legekla 
tánsabb megszemélyesítője an
nak a rendszernek, amely a leg
ridegebb osztályuralom elvén 
épült fel, amely fázott, megbor
zadt minden modernebb eszmé
től, amely féltve őrizte azokat a 
hatalmi eszközöket, amely az ő 
birtokában volt, s amely kizáró 
lagos jogot adott neki az ország 
sorsának intézésében. Megszemé
lyesítője volt annak a rendszer- 
szernek, amely hivatali presziónak, 
a nyílt szavazás erkölcstelen in
tézménynek, a megvesztegetés sza
lonképes bűntettének talajából 
állt úgy hogy undok és borzalom 
fogta el az embert, ha ezt a 
rendszert, s ennek a rettenetes, 
pokoli erkölcstelenségeit látta.

Ez a rendszer utolsó napjait 
éli. En szivemből gyűlölöm ezt a 
rendszert, s mind azt az intézményt, 
mely belőle fakadt. Lelkemnek 
ünnepe lesz az a nap, amikor 
bukását megérem Látom, érzem,

hogy az a nap nincs messze. Lá-1 
tóm, érzem, hogy hiába való min
den görcsös ragaszkodás, hiába j 
való minden őrületes zsarnoki ke
gyetlenkedés, — ők maguk is a 
vesztüket érzik, azért őrjöngenek, 
azért vesztették el a józan eszü 
ket is.

A megegyezés ma már velük 
lehetetlenné vált, ők — ők nem ér
tették meg az idők szavát. Ha
talmi gőgjükben ész nélkül kö
vették gyűlöletes munkájában vég- 
zetszerű vezérüket és a bérencek 
émelyítő cinizmusával nézték vé
gig, hogy egy Andrássyt, egy 
Apponyit vastag marku rendőr 
pribékek lökdöstek ki a törvény- 
hozás terméből.

Igazán csak a megdöbbenés 
a hihetetlenség néma ereje az, 
ami leköti ezek láttára az indu
latok rettenetes kitörését.

Mintha elmúlt, idők, sötét, át 
kos szelleme vonulna végig a 
huszadik században élő Magyar- 
ország felett.

Ok elvégezték gyűlöletes 
munkájukat. Ma még, talán hol
nap is engedelmeskedik nekik 
Pavlik. De hiszem és hirdetem 
a meggyőződés minden erejével, 
hogy hogy finis glóriáé, vége az 
ő dicsőségüknek. A huszadik 
század csúfjára rendőrökből tör
vényhozókat csinálni nem lehet.

Ma még hősök, de az idő 
már megérett felettük. Bukásu
kat gyűlölet fogja kísérni s meg
átkozott nevüket és emléküket 
elretentő példaként fogják em
legetni az utókor iskolásgyerme
keinek.

f l i E i d á t u m
f o s z t á s .

Irta. Matolai Etele.
Lehetséges-e? Én nem tudora 

komolyan venni az uralkodó rainisz- 
terolnük vagy képviselőházi elnök 
azt a fenyegetését, hogy ilyen tör 
vényjavaslatot szándékoznak elő
terjeszteni. Nem hihetera, hogy 
Tisza vagy Lukács ilyen valamit a 
képviselőházban kimondani merné
nek és nem félnének attól, hogy a 
ház óriási kacajjal fogadná azt.

Azt az egyet ugyan nem tagad
hatjuk, hogy a gondolat ered- ti, 
mert ilyesmi még {sem nálunk, sem 
bárhol a kerek világon senkinek 
» '/.'!"• nem jutott.

j Hát hogy is gondolnák azok aj 
jó urak, kik ezzel fenyegetőznek: 
hol vennék azok az elbizakodott 
többséget alkotó urak a jogcímet, a 
jogalapot arra, hogy egy másik 
képviselőt, a ki olyan választásból 
kapta megbízatását, mint ők maguk 
— a nép választásából — megfoszt
hassanak megbízatásától. Amit nem 
adhatsz, el ne vegyed. Nem gondol
nak arra, hogy fordít hat a kocka, 
ók juthatnak kisebbségbe : valljon 
az akkori többségnek is megadnák 
a jogot és hatalmat, hogy most őket 
foszthassa meg mandátumaiktól? 
Vagy komolyan lehetetlennek tart- 
ják-é, hogy a mostani ellenzék bár
mikor és bármi körülmények közt 
is többségbe juthasson ?

De ha ezt még képesek is hinni 
vagy képzelni, hogy képzelik azt a 
jogot igénybe vehetni, hogy egy 
választókerületet megfoszthassanak 
képviselőjüktől, képviseltetésétől s 
magát a parlamentet csonkává te
hessék.

Vagy talán raegak árják paran
csolni a kerületnek, hogy más kép
viselőt válasszon ? Es mit gondolnak 
tenni, ha az a kerület ismét olyan 
ellenzéki képviselőt választ ? vagy 
épen ugyanazt választja meg újra ?

Talán csak nem gondolják azt 
is elrendelhetni, hogy az a kerii'et 
az ő pártjukbeli egyént válasszon 
meg ?

Vagy végre talán a kerületet is 
vélik megfosztani képviselő válasz
tási jogától és a parlamentet ekként 
megcsonkítani ?

Akármint okoskodjunk, a maii- 
dáturafosztással mindenképen a kép
telenségbe bemerülünk, „ad absur- 
dum“ jutunk. Es ist dér P uch dér 
bősen That, dass sie stüts Böses muss 
gébUhnen

Szálljanak J inkább magokba ! 
Gondolják meg mit tettek 1 Hazán
kat oly helyzetbe hozták, oly za
varba, oly válságba, amelyből azt 
kivezetni nem képesek ; mert nincs 
előttük más út, mint amely őket az 
„absurdum“ kátyújába sülyeszti. A 
hazaban oly általános felháborodást 
idéztek fel, oly botrányt, amelyet 
már a külföldi sajtó is, nemcsak a 
francia, de már a német sajtó, sőt 
a bécsi sajtó egyrésze is elitéi.

Nem gondolnak felelősségükre, 
mert annak idejében az úgynevezett 
darabont kormány tagjai mentek 
maradtak ? A inak voltak o’yan 
okai tudvalevőleg, amelyek most

nem forognak fenn. Es ellenkezőleg 
épen annál a tapasztalatnál fogva, 
hogy amazok büntetlenül maradván, 
most emezek felbátorítva érezték 
magokat a magyar alkotmányon még 
nagyobb csorbát ütni : ragaszkod
nunk kell ahhoz, hogy a mostani 
szabadság és alkotmány rombolók 
bűnhődjenek. Szarvas hiba lenne, 
ha kikerülnők.

De még e nem várt esetre is 
gondoljak-é, hogy a közraegvetés 
nem sújtaná őket ? gondolják-é, hogy 
igazi magyar ember, hazafi barátsá
gukat \issza nem utasítaná? hogy 
velük szóba állana ? hogy őket, 
mint veszett farkast nem kerülné ? 
Ez pedig, ha van még bennük em
beri vagy hazafiui érzés, még száz
szorta nagyobb büutetés lesz annál, 
melyei a parlamenti bíróság szabna 
rajok.

Mióta e sorokat megírtuk, a par
lament ismét összeült. Mintha csak 
egy nap jött volna közbe a szünet 
előtti ülés óta. A helyzet semmit 
so javult, sőt inkább réraitően rósz- 
szabbodott. Pirtunkbeli képviselőin
ket, hazafiaink legjobbjait, a társa
dalom legelső rétegeibe tartozókat 
durva erőszakkal hurcoltatják ki a 
képviselőházból, sőt már az összes 
ellenzéket tömegesen is és az erő
szak még kíméletlenebb, mint volt, 
de mit is beszélünk kíméletlenség
ről, most már kegyetlen, barbár erő
szak dúl. Sőt már az utcán vér foly 1 
Kinek a lelkére tapad a kiontott 
vér ? Csakis a Lukács László és 
Tisza Istvánéra és a rendőrség fő- 
parancsnokáéra. Mert ennek kellett 
volna tennie azt, amit közrendőre : 
Pólyák István te t t; neki kellett volna 
azt mondania, hogy hazaellenos célra 
az ő rendőrei nem kaphatók. Hát a 
rendőrfőparancsnok nem esküdött hű
séget a magyar királynak a magyar 
alkotmányra és a magyar országos 
tői vényekre nem esküdött? Es van
nak itt köztünk, akik a mi rendőr
ségünket is államosítani akarnák ! 
Nem ezt kell államivá tenni, do a 
fővárost is megszüntetni és helyette 
fővárosi rendőrséget alkotni, amely 
nem fegyverrel, de mint a londoni, 
csak fehér botocskával csináljon ren
det. A rendőrség feladata a közön
séget oltalmazni, nem eltiporni. Azért 
a vérontásért, arai sajnálatunkra 
megtörtént, azok felelősök, kik olyan 
bölcsen kormányoznak, hogy a nép 
elkeseredésében kifakad. Mikor ki
jutjuk oda Ciceróval e bölcs kor-

Hungaria! Sátoraljaújhely, Széchényi tér 6 szám. 
(A róm. kaih templom mellett).

Vegytisztító és gőzmosó
tisztításra elfogad mindennemű báli és alkalmi ruhákat, butorsöveteket.
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raányzúknak ,.Quousqu- tanden abu- 
tere Catilina patieDtia nostraV"

Gondolják meg, hogy az utókor 
a Caraffáknak, Ilaynauknak nem 
nmei szobrot, de emel a Rákóczy 
Ferencnek és Kossuth Lajosoknak.
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S ü r g ő s  a z

ui vágóhíd
é p í t é s e .

-  A  m in iszter rendeiete. -

Most, amikor a kereskedelmi 
iskola építkezése lelett elkesere
dett harc folyik, amikor a rend
őrkapitány a rendőrlaktanya és 
hivatalos helyiség megfelelő elhe
lyezését sürgeti, hirtelen előtérbe 
tolul a vágóhíd építésének ügye 
is. Még 1908-ban jelent meg egy 
miniszteri rendelet, amely arra 
kötelezi a rendezett tanácsú és 
szabadkirályi városokat, hogy vá- 
góhidjaikata legmodernebb egész 
ségügyi követelményeknek meg- 
leleloen alakítsák át, vagy — ha 
az átalakítás túlságos nagy kia 
dással járna — uj vágóhidat épít
senek. Ez a rendelet 5 évi ter
minust szabott a munkálatok el
végzésére.

A határidő 1913. augusztus 1 én 
jár le és a miniszter — nehogy 
később bármiféle kifogással ál 
hassanak elő a városok — most 
újabb rendeletet bocsátott ki a 
törvényhatósági állatorvosokhoz. 
Ez az ujnbb rendelet a követ
kező :

A husvizsgálat tárgyában 
kiadott 54, 300L, 1908 sz. alatt 
kelt rendelet 3 g-ával kö' 
telezőleg van elrendelve, hogy 
törvényhatósági és rendezett 
tanácsú városokban a köz- és 
a magánfogyasztásra szánt szar 
vasmarhákon kívül a közfogyasz
tásra szánt juh (bárány,) kecs
ke (gödölye) és sertés (malac) 
is csupán közvágóhidon legyen 
levágható s az ily berendezés
sel el nem látott városi köz 
vágóhidak megfelelő kibővíté
sére, illetőleg e célból egészen 
uj közvágóhíd létesítésére leg
később határidőül az e rende
let életbeléptetését követő ötö
dik év vége állapíttatott meg, 

Tekintettel arra, hogy ezen 
határidő 1913 évi augusztus 
hó l én lejár, a fenti rendel
kezés pontos végrehajtását el
lenőrizni s a netán késedelmes 
közvágóhidi építkezések ügyét 
szorgalmazni kívánom, miért is 
felhívom, tegyen ide folyó évi 
október hó 31 ig jelentést, 
hogy a működési területén lévő

törvényhatósági és rendezett] hogy 
tanácsú városok fenti rendel 
kezés értelmében közvágóhid- 
jukat megfelelően kibővítették e 
vagy uj közvágóhidat létesitet- 
tek-e, illetőleg gondoskodtak-e 
már arról, hogy a kérdéses 
építkezések a jelzett határidőig 
befejezhetek legyenek f 
Ujhely város vágóhídja — 

mint a szakértői vélemények meg- . 1 -- r' ml 
láljapitották — atalakitásra nem I es - f°gal|uazo, míg 
alkalmas. Teljesen uj vágóhidat «»'<“ ugyancsak egy rend

[kell épiteni és az épitkezés költ
ségeinek fedezésére — ezt már 
a törvény Írja elő — a vágóhídi 
jövedelmet kell felhasználni. A

Megint
gyilkolt

a vá ro s  n e m b á n o m sá ga .

mindig hivatását betölteni 
képes tisztikar kerül a rendőrség 
szolgálatába. Célszerűnek tartanók 
tehát, hogy a rendőrbiztosi állás 
I. oszt. rendőrfogalmazói, a tollnoki , 
állás pedig II. oszt. fogalmazói ál
lásra szervestessék át és mindkettő , 
költessék jogvégzettséghez. Igv el- í x>í v̂ ros nembánomságának 
élhetnük, hogy a rendőrség belső ismét áldozatául esett egy ember
hivatalos teendőinek ellátására volna Csak nemrégen történt, a

mikor az alsózsólyomkai bányaendőrkapitány, 
.Imazó,

2 alkapitány 
a külső szol-

vágóhidi jövedelmet eddig a ház
tartási kiadások részbeni ledezé 
sére használta fel a város. Most 
azonban ettől a 40000 koronát 
kitevő jövedelemtől elesünk 
pótadóból kell majd fedezni 
költségvetésben igy előálló jelen
tős hiányt.

De ez ellen nem védekezhe
tünk. A város most már nem 
térhet ki a vágóhíd épitese elől 
és — kelletlenül bár — eleget 
kell tenni a miniszter követelő 
rendeletének,

A képviselőtestületen tehát a 
sor, hogy alapos megfontolás alá 
vegye a város anyagi helyzetét 

végleg letérve arról az 
útról, mely monumcntá’is épít
kezésekkel csupán a város külső 
képét akarja emelni — csak a 
legszükségesebb építkezésekbe vi
gye bele a várost.

őrkapitány kezére volna bizható.
De nemcsak a tisztikar felfris

sítés-re van szükség, hanem egy- 
' ben elkerülhetetlen a rendőri állá
sok szaporítása is. A rendőrkapi
tány ur 4 uj rendőri állás szervezé
sét javasolja. Mi legutóbb kimu
tattuk, hogy az államsegélyből 
csekély ráfizetéssel 5 rendőri áiiás 
is szervezhető. A mi véleményünk 
azonban az, hogy legalább 10 eru 
berrel kell szaporítani a rendőrle- 
génység létszámát, ha azt akarjuk, 
hogy csak valamennyire is megfe
lelhessen az a hivatásnak. A vá
rosra évente csupán 5750 koron 
többkiadást jelentene, ha nem öttel, 
de tízzel szaporítanak a legénység 
létszámát. Ennyit pedig áldozhat 
város azért, hogy nívóra emelje 
azt a fontos kötelességet teljesíteni 
hivatott tertületet. amely eddig — 

upan a képviselőtestület hibájá
ból — a város szégyene volt.

H o g y a n

s z e r v e z z ü k  ú j j á  a  

r e n d ő r s é g e t  ?
Most, amikor a rendőrség újjá

szervezéséről van szó, talán nem 
lesz érdektelen, ha ismét ejtünk 
néhány szót az újjászervezés mikénti 
módjáról. A rendőri büntető bírás 
kodás, valamint a legénység szol
gálata kívüli állandó zavarok foly
tán szükségessé vált állasok sz. rve- 
zéséru vonatkozóan már megtettük 
észrevételeinket. most csupán a 
többi tisztviselők átmiuősitésérői 
kívánunk szólaia. Mert a város ér
deme nem c>ak részleges va tozást 
tesz szükségesé, hanem az kívánja, 
hogy a rendőrség tisztikara és 
legénysége úgy külsőt illetőleg, 
mint belső szervezetében is teljesen 
átformáltassék.

Éhez első sorban az szükséges, 
hogy a meglévő állások is átszer- 
veztesenek és ezek újonnan szerve
zendő állásokkal együtt megfelelő I újjá a tisztviselői 
képesítéshez legyenek kötve, mert legénységet, 

által félig-meddig elértünk aztj

Es ha ma már a rendőrség 
újjászervezéséről Írunk, szót kell 
ejtenünk néhány sorban a rendőr- 
épületről is. Az az épület, amely
ben ma artndőrség van elhe'yezve, 
mindenre inkább alkalmas az, mint 
arra a célra, amelyet most szolgál. 
Az épület első része, amelyben a 
tisztviselők hivatalos helyiségei van- 
e helyezve szűk és egészségtelen 

Csak elképzelni is rettenetes, 
hogy miiyen munka folyhat egy 
oly au hivatalban, ahol egyik szo
bában az alkapitány, a rendőrbiztos 
és egy dijnok, másik szobában egy 
állatorvos, a tűzoltóparancsnok, egy 
fogalmazói teendőket ellátó dijnok, 
az iktattó és luég két dijnok érint
keznek egyszere a felekkel. A le
génységi szobákról és a zárkákról 
pedig jobb nem beszélni, mert azok 
már szemét lerakodó helyül sem 
alka'masak.

Jó volna hát ha a képviselő- 
testület komolyan foglalkozna a 
rendőrség megfelelő elhelyezésével, 
mert a mostani helyiségekben ered
ményes munkát nem lehet majd 
végezni, bármiképen is szervezik 

kart és a rendőr-

egy levált sziklája agyonzúzott 
egy emberpárt és ismét áldoza
tot követeltek a város által fi
gyelmen kívül hagyott sziklák. 
Most azonban — hogy némi vál
tozatosság legyen a dologban _
nem az Alsózsólyomkán, hanem 
a honvédlaktanya mellett gyilkolt 
a hatósági gondatlanság.

A honvédlaktanya nyugati 
oldalán, közvetlenül a katonai 
raktárépületek mellett hatalmas 
sziklák emelkednek, amelyek vé
gét képezik annak a dombnak, 
amelyen az úgynevezett »uj város, 
épült. Alig 50 méternyire a me
redek szikláktól vannak felépítve 
a dombon a házak és a gyerme
kek — akiket szüleik szegénysége 
oda kényszeritett lakni — ott 
játszanak a sziklák közvetlen kö
zelében. Vasárnap délben együtt 
volt a rendes gyermek csapat és 
mit sem sejtve ugrándoztak a 
sziklás domb tetején még beépí
tetlenül maradt területen. A kis 
5 éves Ma k r a y  Sándor, Makr.iy 
Gergely napszámos lia is a ját
szadozó gyermekek közt volt és 
— talán a feletti örömében, hogy 
vasárnap lévén, hús is kerül majd 

asztalukra — a szokottnál 
pajkosaabb ugrándozással futko 
sott társai előtt. Az öröm azon
ban hiábavaló volt. A sors — 
no meg a hatósági bölcseség — 
úgy rendelkezett, hogy a kis 
Makray László ezen a héten va 
várnap se ehessen meleg ételt, 
sőt ne is lásson többet soha 
abból a húsból, amelybó'l eddig 
is csak ünnepnap jutott egy két 
falat a tányérjára.

A gyerek ugyanis játék köz
ben egy pillanatra sem gondolt 
arra, hogy tőle pár lépésnyire 
egy meredek, sziklás szakadék 
van és gondtalanul szaladt to
vább, mig el nem vesztette lába 
alól a talajt és vérző aggyal zu
hant a kaszárnya udvarára.

A többi gyermekek lármájára 
természetesen rögtön a szeren
csétlenség színhelyére siettek a 
honvédek és ápolás alá vették az 
eszméletlen gyermeket, de segí
teni nem tudott rajta már a hir 
télén előhívott S te  rn  Ármin dr. 
városi alorvos sem és alig, hogy 
a kórházba szállították, rövid fél-

S i r o l i n "
9 9

e zerszeresen bevált
tüdőhurutok ellen

f r is s  és id ü lt
k ö h ö g é s ,  h ö r g h u r u t n á l  

t i i a ő g y u l a d á s o k  után.
E gészséges tüdők erős étvágy ó v s z e r  a  

t i ' l d ö v é s z  ellen.

H i
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óra múlva már örökre lehunyta a 
szemét a kis Makray Sándor.

Epébe, vitriolba kellene már
tani a tollat és még talán akkor 
sem tudnánk elég kegyetlenül 
írni arról a hatósági nemtörődöm
ségről, mely rövid idő alatt im
már a harmadik emberéletnek 
vált gyilkosává. 300*100 koronás 
kereskedelmi iskolákról, 4000 ko
ronás plafonokról álmodoznak ná
lunk az emberek, de arra senki
nek sincs gondja, hogy a város 
bán szerteszéjjel lekvő veszélyes 
helyeket olcsó kis deszkakeríté
sekkel lássák el. Nem az embe
rek életbiztonsága itt a főszem
pont, de a nagyzási hóbort és a 
város sorsát intéző uraknak a 
legkisebb gondja is nagyobb an
nál, mintsem hogy a nyomor ál
tal gyilkos sziklákra, vagy azok 
alá szorított emberek életbizton
ságával törődnének.

Igazán ideje volna már, hogy 
végre gondolkozni is tanuljanak 
a városházán és néha-néha tö
rődjenek azokkal is, akiket a 
nyomorúságuk nem enged a zöld 
asztal mellé és akik csak a ha
lálukkal kiálthatják oda a város 
sorsát intéző uraknak, hogy ne
kik is joguk van az élethez.

MECZNER 
GYULA 

korteskedik
Már előre megjósoltuk, hogy a 

szeptember 30-ki szolgabiró válasz
tás nagy izgalmakat fog kiváltani. 
Jó előre tudtuk, hogy bizonyos ol
dalról vagv családi, vagy személyi 
érdekeket fognak belekeverni a vá
lasztásba és nem fogják engedni, 
hogy az egyedül igazságos szem
pontok : a méltányosság és a ráter
mettség érvényesüljenek a választás 
során.

Meczner Gyula főispán, ez a 
minden lében kanál, most is bele
keveredett a választási mozgalomba. 
Es ezen nem is csodálkozunk, mert 
hisz Meczner Gyulának a választás 
az éltető eleme. Ő csak akkor lé
legzik boldogan, akkor élvezi a maga 
igazában az életet, ha lóthat-futhat 
valami jelölt érdekében, kapacitál
hatja az embereket és Írhatja a lég 
utóbbi képviselőválasztásból is is
mert kortesleveit.

De azon igazán csodálkozunk, 
hogy a főispán ur ép olyan jelölt 
érdekében érvényesíti a kormány 
mindenható kegyelméből élvezett 
befolyását, aki a pályázók közül a 
legkevésbbó érdemes az előlépte
tésre. Mert a főispán ur Bárczy Elek 
érdekében lót-fut, kapacitál, erősza
koskodik. Annak a Bárczy Eleknek 
az érdekében, aki csupán egy éve 
szolgálja a megyét és akinek egye
düli jogcíme lehet — ha ez ugyan 
jogcímnek nevezhető — a megvá
lasztásra, hogy öccse a miniszterel

nök titkárának és unokaöccse a bu
dapesti polgármesternek.

Hisz igaz, hogy a kormánynak 
talán kedvesebb volna, ha Bárczyt 
választanák meg az ►•gyik szolgahi- 
rói állásra, de — legalább a mi sze
rény véleményünk szerint — egy 
főispánnak uéha — legalább egyszer 
életében — törődni kellene nemcsak 
a kormány kegyével, de az igazság
gal, a méltányossággal is.

Ez esetben könnyű volna a fő
ispán urnák az igazság álláspont
jára helyezkedni annál is inkább, 
rniTt Bálint Berta an mellett Meczner 
Béla, Cseley Andor mellett pedig 
A n d r á s s y  Gyula — mindketten 
többed magukkal — bocsátottak ki 
pártfogó leveleket a bizottsági 
tagokhoz. Meczner Gyulának most 
csak hivatkozni kellene parancsolni 
előtt arra, hogy Andrássyval és 
Meczner Bélával szemben ő tehe
tetlen — különösen, mert ezek o'da 
Ián van az igazság — a varmegyé
ben és a kormány megengedné 
azonnal — mert hisz egyebet ugv 
se tehet, — hogy egyszer, egyet
lenegyszer életében egyenes utón 
járjon.

Ámde Meczner Gyula — ha 
Cseley és Bálint mellé álina — nem 
korteskedhetne. Ez pedig egyenlő 
volna az elpusztulással. Inkább el
fogadja hát a felső parancsot és 
korteskedik Gróf Audrássy Gyula 
és Meczner Béla ellen.

Hisszük azonban, hogy a vár
megye közönsége nem ül fel a fő 
ispani erőszakosságoknak és a vár
megye becsülete érdekében győze
lemre segiu Bálint Bertalant és Cse
ley Andort.

Mert a vármegye becsülete 
követeli, hogy a legtöbb érdemeket 
szerzett két legidősebb gyakornok 
jusson magasabb állásba.

H Í R E K .

A  d o p i n g.
A  d üh to l m ár m in dö nki bérokodt.
Nőm h ig g a d t se n k i, csak a geszti ur.
S  ö k o n o k u l, m eging u th atlan u l,
Hoz A n g liá b ó l dopingszorokot.

Itt n á lu n k  m indent elvert a jé g . 
it t  n á lu n k  m inden falu lánggal dg.
It t  n á lu n k  m ár m inden fix  m egingott,
8 o hozza n ek ü n k  az a n gol dopingot.

M ily kem ény és konok a g rá n it omber ! 
T e le  van g y ilk o s  hazaszerelom m el.
Ha a rendnek oz lenne az ára:
H úsz m illjó  m agyart v in n o  a m á g ly á ra .,

S  oz a n gol szokásokhoz hogyan  ért t 
A  Tow orha monno a sportkorért,
M intha otthon voln a : az angol 
K ö zjo gi erdőben ugv barangol.

Mi jé  voln a, ha egész otthon v o ln a !
H a angol volna, otthon barangolna,
S  az angolokat verné főho-ngyha 
H on i pé ldákkal s rninkot békén hagyna

Binét Menyhért.

— Halálozás. Fábry Károly nv. 
rótn. kath. igazgató tanító f. hó 24 
én Sátoraljaújhelyben elhunyt. Te
metése f. hó 2ö-áu d. u. 3 órakor 
lesz.

— Rév Kálmán Ujhelyben Rh*
Kálmán a már világszerte ösraert 
17 éves hegedűművész a Kazinczy 
kör meghívására legközelebb Újhely
iben hangversenyt tart. A kiváló 
művész most Homonnán, szüleinél 
piheni ki az angolországi hangver- 
senykörűt fáradalmait és felhasz 
nálva az alkalmat, még amerikai 
körútja előtt bemutatja művészetét 
szülőraegyéje műértő közönségének.
A hangversenyt illetőleg részletes 
tájékozással a legközelebbi számunk
ban szolgálunk.

— Eljegyzés. Göndör Hermán 
városi állatorvos eljegyezte Fridi 
rich Olgát Sátoraljaújhelyben.

— Elmarad a gyümölcski-
állítás A Zemplcnvdrmcgyei 
Gazdasági Egyesületnek f. évi 
október 6, 7 és 8-án tervezett
vásárral egybekötött gyümölcs és 
kertészeti kiállítása a folyton tar
tó rossz időjárás miatt nem lesz 
megtartható. A midőn az eszme 
megvalósítása érdekében az elő
készítő munkálatok folyamatba 
tétettek, a legszebb reményekkel 
nézhettünk elébe a dicséretes 
válalkozás sikeres megvalósitásá 
nak. A szeptember hó elején 
dühöngött orkán az idei szép 
gyümölcstermés nagy részét le
verte, megsértette, az orkán ál- 
által megkímélt alma, körte féle 
nemkülümben a szőlő a folyton 
tartó hideg és nedves időjárás 
miatt sem kifejlődni, sem beérni 
nem tudott, jelentékeny része 
megférgesedett, megromlott és a 
szőlő rothadásnak induit. Ily 
körülmények kozott kiállításra és 
vásárra, minőségileg és mennyi- 
ségileg teljesen alkalmatlan ter
mények mellett a már eddig is 
nagy fáradságot és költséget 
igénybe vett terv idei megva
lósításáról a Gazdasági Egye
sületnek — sajnálattal bár — 
le kellett mondania. Az Egyesü
let külömben kedvezőbb gyü
mölcs termés esetén, előre nem 
láthatott okokból most meghiúsult 
tervét jövő ősszel kívánja meg 
valósítani, mert a kiállítás iránt 
főkép a kertészek részéről je
lenleg megnyilvánult érdeklődés 
garanciát nyújt arra nézve, hogy 
szerencsésebb körülmények mel
let vállalkozását siker koszo— 
ruzza.

— A mozi napról napra nagyobb 
közönséget hódit. Lassankint meg- 
g\ őzódöit mindenki arról, hogy a 
vászonra kerülő gyönyörű képek 
nemcsak gyönyörküdtetők, de tanul
ságosak is. Különösen az utóbbi 
időben semmi kifogás sem merülhet 
fel az előadások ellen, mert a lé 
pek tiszták és nem szakadoznak. 
Ma és holnap este a ^Fekete kancel
lár* c. 3 felvonásos világhírű dráma 
kerül vászonra, tnig pénteken és 
szombaton végigélvezheti a közön- 
ség — persze csak a felnőttek — 
a világszerte nagy hírre vergődött 
iránydraraát : »Egy asszony’, aki 
mindenkié* címmel.

—  Betörés. Vasárnapról hétfőre 
virradó éjjel Dókus Ernő külső Kos
suth utcai villájába betörtek. Az 
ablakon másztak he az eddig isme
retlen tettesek egy pár uj cipőt,

egy öltöny szürke ruhát, esetleg 
egy hosszú úri kabátot és néhány 
drh. asstalkendőt és abroszt elloptak 
A helyszínen egy pár ócska fűzős 
durva paraszt cipőt bakancsot, két 
drb. ócska tarka fehérneműből és 
két drb. ócska ritka zsákszövetű 
sávos szalraazt-ákból repesztett kap
cát és egy rövid uyelű közép nagy
ságú baltát talált a rendőrség. A 
betörőket a vincellér ugrasztottá 
meg, aki a zajra figyelmessé lelt 
és ablakon keresztül kilőtt az ud
varra. A rendőrség erélyesen nyo
moz.

— Ügyvédjelöltek és jogszigorlók 
érdeke vizsgáik, gyors leteteie, mert 
a törvényben megállapított átmeneti 
idő rau ik. Minden perc felhaszná
landó. Intézetünk ugyanezért foko
zott erővel, megszakítás nélkül foly
tatja tanfolyamait, amelyek a szep
temberi szigorlatra-, alap- és állam
vizsgára-, a szep.-nov. ügyvédi vizs
gára készítik elő a jelölteket, mint 
ez már országosan elismert és köz
tudomású: szakértelemmel lelkiisme
retesen, alaposan és gyorsan. — A 
nyári tanfolyamok dija lényegesen 
redukált, és mérsékelt. A kereslet 
megcsappanása folytán az itteni 
megélhetési viszonyok is sokkal 
kedvezőbbek, mint évközben. A 
szigorlati követelmények szeptem
berben még átlagosak. De aztán 
már az uj rendszer köszönt be uj 
tanárokkal, uj terjedelmes tanköny
vekkel, az anyag megkétszereződé
sével, megnehezebü lésével és a nivó 
szigorításával. 11a szivéu viseli sor
sát, használja fel ezt a rendkívül 
alkalmasan kínálkozó időt. Forduljon 
hozzánk évtizedes nívós és sikeres 
működésünkre alapított bizalommal. 
Gélszerű otthonkészülésre is igeu 
alkalmas módot nyújtunk. A jegyze
tek kölcsöndija is rendkívül jutá
nyos a szünidőben. Egy-két előadás 
díjmentes meghallgatasa után meg
győződést szerezhet arról, hogy az 
elmaradhatatlan sikernek minden 
biztosítékát csekély ellenértékért 
nyújtunk. Felvilágosítást díjmente
sen adunk. Az ügyvédi vizsgára 
vonatkozó külön kiadványunkat dij- 
és portóroHiitesen küldjük. Dr. Dobó 
Jogi- és Ügyvédi szemináriuma Ko- 
ozsvár Bolyai-utcza 3 sz.

— A homonnal kir. járásbíró
ságnál egy állandó dijnoki állas 
van üresedésben. Pályázók a kir. 
tvszéki irodaigazgatónal jelentkez
zenek.

NYILT-TÉR

Császárfürdő.
Budapesten. Nyári és télPgyógyhelv- 
a magyar Irgalmas.irend tulajdona 
Elsőrangú kénes hévvizü gyógyfürdő
modern berendezésit gőzfürdő, Ké
nyelmes Iszaptürdők. iszapborogatá
sok. uszodák, külön hölgyek és urak 
rszéére. Török-, kö- és márványfűrdök ; 
hölég. szénsavas- é3 villamosvizfürdok 
A fürdők kitűnő eredménnyel hasz
náltatnak főleg csuzos bántalmaknái 
es idegba »k Ivó kúra a légző
szervek hurutos eseteiben s altesti 
pangásoknál. 200 kényelmes lakó* 
szoba. Szolid kezelés, jutányos árak. 
Gyógy- és zenedij nincs. Prospektust 
ingyen és bérmentve küld az Igaz
gatóság.

Szerkesztő : Lánczi Aladár.

Kiadótulajdonos : 
LANDESMANN MIKSA

„Jüeri“ levélpapír, 5 0  levélpapír é s  5 0  borilék
1  K O R O N A

Landesmann Miksa és Társa könyv- és papirkereskedésében.
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Zemplén-. Bereg- és Szabolcs megyei képviselője:

enm a It Jenő  Sátoraljaújhely.
Távbeszélő: 17 szám.

Ajánlja a gazdaságoknak az őszi idényre superphospíiat.
p“ *■ ru soancasn atno: •mermxevixzMtsiJir,' &»

40°o-os káli trágyasó, kainit. cliilisaletrom és csontliszt-
garar^-ansam  tmcsíb SBaarratv -.v rx \ mmrumommá » » ■ ;/ t s j w s  arraauflrcaocaaw 'i*— t—

superphospíiat trágya Jajokat
— —i ——  ■

Kívánatra részletes íelviiágositás és használati utasítás.

Szállítás egész kocsirakományban és kistbbb mennyi
ségben is teijesiítetik.
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Fö-ut 18. a volt ,,Nagy 
Tőzsde*1 helyiségében

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. ■X.V&̂a-.'rXTX'TTXSUE

Nagy választékot tart ezeken kívül kész gyermekruh ákban ésharisnyákban is. 
Vidéki megrendeléseket pontosan eszközöl, mintákat kívánatra küld.

Szives támogatást kér tisztelettel: ifj. SCHWARTZ SÁMUEL.
a v - r-fra* -w .w atj ~tí.»,~v Kcjia. y;.-. wpawe»nn>c»p.'vjraaB/»ia

1 f iw u f tm n —m n im w  3V3\ S \ * 5 = ^

i  Őszi c ipö d ivat újdonságok
|  bán és legizlésesebb kívitelber

a legdivaíosaob íormák 
e ua.i ^  .egizlésesebb kivitelben urak, hölgyek és gyér* 
p mekek részére teljes választékban megérkezett.
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Nyomatott Landesmann Miksa es Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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