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A n d r á s s y  a z  e l l e n z é k k e l amelyről el lehesen hitetni a 
külfölddel, hogy kisebb és jelen-

-  okt. 21.
A külpolitikai bonyodalmak 

hullámvonalában a magyar po
litikai helyzet ügye jelentősebbé 
vált. Nekünk ugyan búsunkba 
vágó volt ez az ügy annakelőtte 
is, de az ország sorsára döntő 
íaktorok nem mindegyike tekin
tette ezt az ügyet mielőbb ren- 
dezendőnek. A kormány a csinált 
közvéleményével igyekezett az 
ország természetes közvéleményé
nek azt a hangját elfojtani, amely 
a parlamenti erőszak ellen tilta
kozott. Majd pedig a külpolitikai 
események bekövetkezésével igye
kezett az erőszakot igazolni. Ho
lott a valóság éppen az, hogy 
a külpolitikai bonyodalmak útját 
vágják az erőszak politikájának, 
lehetetlenné teszik, hogy a belső 
tűz tovább szdllittassék, amikor 
ég körültünk. Jól tudja ezt a 
kormány és ezért követ el min
dent, hogy az ellenzék sorai meg
bontassanak, illetve az ellenzék 
egységével célzott egészséges 
és megnyugtató rend helyreállít
ható legyen. Tudja és érzi, hogy 
a legalitás alapján biztositott bé
ke az ő vesztét jelentené, tehát 
a taktikai fogások különféleségé- 
vel dolgozik azon, hogy ez a 
a béke létre ne jöhessen.

A taktikai fogások legválo- 
gatottabbjait természetesen An
drássy pápai megnyilatkozása el 
len sorakoztatta és sorakoztatja. 
A mai helyzetben ugyanis An- 
drássyban látja a legfélelmete
sebb ellenfelét. Andrássy nem
csak Kossuthék támogatásával és 
Justh híveinek kíséretével vonult 
a pápai népgyülésre, hanem ma
gával vitte a nevében és egyé
niségében rejlő azt az erőt is, 
amelylyel az egész magyar el
lenzéki küzdelem külpolitikai súlyt 
nyert. A  pápai felvonulásnál: 
tékát féltitlenül visszaható ereje 
lesz Becsben is. A berlini szerző
dés iniciáléjának és egyik leg
zseniálisabb alkotójának fia, aki 
soha egy pillanatra sem tért el 
atyja politikájától, a külpolitikai 
bonyodalmak mai forgatagában 
csak azzal a szilárd meggyőző
déssel vállalkozott a magyar el 
lenzéki küzdelem támogatására, 
hogy ezt a küzdelemét nem csak 
a nemzet legszentebb jogai, a 
nemzet belső békéje, hanem a 
monarhia helytállása érdekéből 
is respektálni kell.

A király budapesti sejourja 
alkalmára természetesen a kor 
mány már nagyon szeretné azt a 
békességet biztosítani, amelyre

Andrássy törekszik. Azt a békét 
j ugyanis, amely- kiíelé is árassza a 
hatá-ait : a monarchia pozícióját 
megvédje az európai koncertben. 
De úgy óhajtaná ezt, hogy a 
belső béke az ellenzék teljes fi 
askójíval létesittetnék, megadás
sal vagy becsapa tással. Illetve 
a kormány crinthetetlenségében kul 

| miuál/on a béke, tekintet nélkül 
arra, hogy itt olyan reparációkról
van szí:, amelyeknek biztosítása 
nélkül alkotmányunk teljesen ki 
volna szolgáltatva a jövő ezer 
veszélyt rejtii újabb szeszélyeinek,

Justh a pápai népgyülés előtt 
egy nappal úgy precizirozta a 
megoldás lehetőségét egy újság
író előtt, hogy a jogrendet hely
re kell állítani a tettesek el
távolításával; biztosítékot kell 
szerezni, hogy a jogrend elleni 
merényletek meg nem ismétlőd
hetnek, az elnöki szék köré bün
tetőjogi korlátokat kell állítani 
és az általános, egyenlő, titkos 
választójoggal meg kell erősíteni 
a nemzeti alkotmányt. Andrássyt 
pedig a pápai megnyilatkozásában 
egy alapon állónak látjuk Justh 
Gyulával, mert minden, amit Justh 
a választójog ügyének eldöntése 
előtt eldöntendőnek tart, van 
annyira életbevágó Ugye a nem
zetnek, hogy az ennek eldöntésé
ben együtt küzdők megtalálhassák 
egymást a választójogi reform 
kérdésében is. Andrássy a plura 
litásával is demokratikusabb volt, 
mintsem hogy a pluralitás nélkül 
el ne képzelhessünk utat és módot, 
amelyen át itt is egy vonalba 
kerülhessenek a jogrend biztosítá
sára szövetkezett összes erőté
nyezők.

A jogrend biztosítása nélkül 
amúgy is fikció volna minden 
választójog, viszont akik a jog
rend helyreállításában őszintén és 
becsületesen egyek a jogrend 
letiprásával szemben, azok elülhe
tik egymásnak, hogy a választó
jogot nem a nemzet romlására, 
hanem a megerősítésére akarják 
kiterjeszteni.

el pápai nikgyűlés igen nagy 
lépés volt azon az utón, amelyen a 
nemzet erős és mélyreható békéjét 
készilik. Andrássy megnyilatko
zása befelé meggyőző volt és 
imponálóan hatásos,mert a minden 
tekintetben felülemelkedés erejé
vel szólt a nemzethez. Kifelé 
pedig eldöntötte a magyar ellen
zéki küzdelem megítélésének 
ügyét. Amiben Andrássy eggyé 
tudott olvadni az ellenzékkel és 
az ellenzek Andrássyval, az nem 
olyan kérdés és nem olyan ügy,

téktelenebb, mint a török tar
tományok alkotmányosságának 
ügye.

** *
Ezt a nagyon érdekes és ér 

dekes cikket előkelő kézből Bu
dapestről kaptuk. Örömmel kö
zöltük, miután a mi felfogásunk
kal is mindenben megegyezik. 
Csak egyre vagyunk kiváncsiak : 
mikor lesz már Andrássy Gyula 
gróf a saját vármegyéjében is 
ellenzéki, s az ellenzékhez való 
csatlakozásának konzekvenciáját 
mikor fogja Zemplénvármegyére 
nézve is levonni. Vagy ez a vár- 
megye — a kedves Meczner 
Gyula érdekében — továbbra is 
semleges terület marad ?

F E L J E L E N T E T T E
a z orsz. jeg y ző i 
e g y e s ü le t  a  b e l
ügym iniszternél

G o r t v a y  A l a d á r t .
A Gortvay—Görgey per — me

lyet az újhelyi kir. törvényszék tár
gyalt néhány héttel ezelőtt — még 
mindig foglalkoztatja azokat, akiket 
közelről érintettek a tárgyaláson 
történtek. De nehogy félreérhessünk, 
előre is kijelentjük, hogy nem Zem- 
plénvárraogyéről vau szó. Mert igaz 
ugyan, hogy a vármegyét nagyon 
közelről ériutették a tárgyaláson ki
pattant egynémely dolgok, de hát 
a familiáris összeköttetések nem en
gedik, hogy a főszolgabíró urnák 
— aki pedig súlyos hibákat köve
tett el — a legkisebb báutódása is 
essék.

A jegyzők azok, akik most 
mozgalmat indítottak megsértett te
kintélyük megvédésére. Gortvay 
ugyanis e tárgyalás során a jegy
zőket mélyen sértő kijelentést tett 
és emiatt most a községi és kör
jegyzők orsz. központi egyesülete 
a következő panaszos beadvánnyal 
fordul a belügymiuiszterhez :

Nagy méltóságú Mi niszter elnök-Belügy
miniszter Ur!

A múlt hónapban a napisajtó 
orgánumai bőven foglalkoztak egy 
törvényszéki tárgyalással, amelynek 
Gortvay Aladár, Zemplén vármegye 
szerencsi járásának főszolgabiraja 
volt az egyik szereplője. Az egész 
eset annyira köztudomású, hogy an
nak részletesebb ismertetését — úgy 
hisszük — bátran mellőzhetjük A 
dolog bennünket érintő részét tehat 
egészen röviden abban összegezzük, 
hogy Gortvay főszolgabíró járása 
jegyzőivel való bánásmódja jellem
zésért) azt a kijelentést tette, hogy 
neki egyik kezében korbács, a má
sik kezében kalács van.

L a p u n k  m a i  a z ó m a  4  o l d a l

A főszolgabíró urnák ez a ki
jelentése érthető megütközést és 
nagy felháborodást keltett nemcsak 
a jegyzői karban, hanem az egész 
müveit magyar közönségben.

Ez a testület évtizedek óta 
hiába kiizd jogos kívánságainak 
megvalósításáért. Hiába kérte, várta, 
sürgette azt, hogy a jegyzőt a köz
ségi közigazgatásban az őt megillető 
vezető helyre állítsák. Hasztalanul 
tett lépéseket a jelenlegi szégyenle
tes fegyelmi szabályok megváltoz
tatása iránt. Es kudarcot vallott 
eddig minden olyan törekvés, amely 
o testület anyagi helyzetének javí
tására irányult.

Szégyenkezve kell még mindig 
átengednünk az első helyet a köz
ség közigazgatásában olyan hiva
talnokoknak, akik az adminisztráció 
nagy munkájában részt nem vesz
nek, mert hiszen erre nem is vol
nának képesek. Némán kell tűrnünk 
sok igazságtalan üldöztetést, amelyre 
fegyelmi jogszabályunknak egy mo
dern cselédtörvénybe sem illő ren
delkezései jogorvoslatot nem nyúj
tanak. Es végül elkeseredéssel kell 
látnunk, hogy az állam a külöoböző 
igazgatási ágak minden munkásáról 
gondoskodik, csupán velünk nem 
törődik, noha a végrehajtó hatalom 
minden akarat nyilvánítási, a mi 
közvetítésünkkel kapcsolódik bele 
az életbe. Kétségbeejtő htlyzetüok- 
ben eddig csak az nyújtott némi 
vigasztalást, hogy az egész müveit 
magyar társadalom, különösen pe
dig azok a tényezők, akiket a köz- 
igazgatás rendszere felebbvalóinkul 
jelölt ki, úgy munkásságunkat, mint 
személyünket érdeme szerint becsü
lik. Főként az ország főszolgabírói 
kara az, amely a jegyzőkkel leg
közvetlenebb érintkezésben lóvén, 
igen jól ismeri és kellőképen méltá
nyolja a jegyzők nagvfontosságu, 
fáradságos munkáját. Es örömmel 
állapíthatjuk meg azt is, hogy a fő- 
szolgabirák és a jegyzők között ál
talában o'yan kartársias visszony áll 
fenn, amely a jegyzők magas minő
sítése és nagyfontosságu munkaköre 
szempontjából e részben joggal tá
masztható igényeket kielégíti.

Villámcsapásként hatott reánk 
az a hir, hogy éppen a főszolgabi- 
rák sorában akadt egv, aki a leg
nagyobb nyilvánosság előtt állat- 
szeliditői idomító eszközök emlege
tésével jellemzi a jegyzőkkel szem
ben való bánásmódját.

Nem lepett meg bennünket az, 
hogy ebből a szomorú alkalomból 
egyesületünk elnöksége és egyesü
letünk hivatalos lapja, a „Községi 
Közlöny", tömegesen kapta kartár
saink sorából a jogos felháborodás 
hangjától izzó, elégtételt sürgető 
leveleket, illetőleg a Gortvay fő
szolgabíró eljárását éles szavakkal 
elitélő közleményeket.

Mi azonban eláliottunk attól, 
hogy ezeket a jogos kifakadásokat 
teljes számban a nyilvánosság elé 
vigyük, mert a saját vármegyéjében 
„szerencsi pasa*4 néven ismert fő
szolgabírónak ezen az utón országos 
hírnevet szerezni nem óhajtottunk. 
Egyesületünk vezetősége azonban 
nyomban elhatározta, hogy felhívja 
erre az esetre Nagyméltóságod 
nagybecsű figyelmét. Hogy ezzel 
mindeddig várakoztunk, annak az 
volt az oka, hogy — őszintén szól-
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va — vártuk és hittük azt, hogy 
a főszolgabíró módot keres és talál 
ar/a, hogy sértő kijelentését — 
legalább járásának jegyzői előtt — 
megfelelő módon kimagyarázza. 
Másrészről pedig meg voltunk győ
ződve arról, hogy Nagy méltóságod 
nem hagyja a jegyzői kart ért sú
lyos sérelmet szó nélkül, hanem 
hivatalból tesz lépéseket a főszolga
bíró eljárásának tisztázására.

Legnagyobb sajnálatunkra, mind a 
két feltevésünkben csalatkoznunk 
kellett. A főszolgabíró — úgy lát
szik — nem óhajtja megváltoztatni 
a jegyzői karról tett ama megjegyé- 
sét, amely kijelentésében tudatosan 
sértő tendenciát lát, Nagyméltóságod 
nagybecsű figyelmét pedig — a 
kormányzás gondjai között — talán 
elkerülte ez az eset. Végrehajtjuk 
tehát elhatározásunkat és ezt a kí
nos ügyet Nagyméltóságod itélőszéke 
elé terjesztjük.

Nagy méltóságú Miniszterelnök 
Ur ! Ali önérzetünk teljes felháboro
dásával tiltakozunk a főszolgabíró 

4|r ur „korbácsba ellen és nem kérünk 
az ő „kalácsá**-bjí.

A durvaságot visszautasítjuk, 
kegyek sugarában fürdeni pedig 
nem óhajtunk.

A jegyzői kar a hivatalos élet
ben csak igazságos elbánásra és 
minősítéséhez, társadalmi állásához 
mért megbecsülésre tart számot.

Nem kételkedünk abban, hogy 
Nagyraéltóságod természetesnek fog
ja találni azt, hí testületünk önér-j 
zetónek ilyen durva arczulcsapása 
felett, karunk tekintélye érdekében, 
nem térünk napirendre.

Nagyméltóságod bizonyára ér
téke szerint méltányolja azt a ne
mes hivatást, amelyet jegyző, mint 
közigazgatási tisztviselő, mint a 
kulturális haladás és a nemzeti esz
mék előharezosa, a magyar állam- 
életben betölt és a gondozására bí
zott nagyfontosságu államérdekek
hez, valamint a testület tekintélyé
hez fűződő nagyfontosságu szempon
tokból nem fogja megtűrni azt, 
hogy a rajtunk esett sérelem min 
dón orvoslás nélkül maradjon.

Ebben a meggyőződésben tel
jes bizalommal arra kérjük Nagysá
godat, hogy önérzetében melyen 
megsértett testületünknek megfelelő 
elégtételt szolgáltatni méltóztassék.

*
Igen szép a jegyzői egylet fel

szólalása, igen szép az önérzet fé 
nyes megnyilatkozása. De az volna 
ehhez szükséges, hogy az önérzet 
mindig ragyogjon. Akkor igazán 
erős és tekintélyes volna a jegyzői 
kar, s nem merné azt semmiféle 
főszolgabírói elbizakodottság bán
tani.

liánéra bizony sokszor fájdalma
san látjuk ennek a férfias önérzet
nek ép az ellenkezőjét. Hiszen a 
múltkor is egyszerre két szerencsi 
járásbeli jegyző kelt a felettük kor
bácsot suhogtató főszolgabíró védel
mére. Ila nem akarnak a jegyzők 
korbácsot, ne pályázzanak a kalács
ra se.

Es a megy egy ülésen hányszor 
látjuk a jegyzők zömét felvonulni 
s leszavazni főispáni akarat szerintii

Es választásokon hány jegyzőtI 
láttunk a kormánypárt mellett erő
szakoskodni, s részt venni a nép 
etetésében, itatásában, vesztegeté
sében t

Ha a jegyzők azt akarják, hogy 
mindenki becsülje menőket, akkor

először is ők becsüljék meg magú 
kát s őrizzék meg a saját önérze
tüket.

Hizony, ma még sok van köz
tük, aki ezt nem teszi. S bizony, mi
kor a szolgalelküségnok ami) i csúf 
jelenségét láttuk a választásokon s 
a megy egy üléseken, azt kell mon
danunk, hogy a jegyzők közül na
gyon sokakra igaza van Oortvaynak. 
Aki öntudatos tisztviselőből le tud 
sütyedui szolgává s kortessé, az nem 
érdemel mást, mint korbácsot.

Aduá Isten, hogy Gortvay kor
bácsának suhogása az ilyen jegyző
ket is öntudatra ébressze s feltá
massza bennük a férfi önérzetet.

H o g y a n
s z e r v e z i k  ú j j á  a  

r e n d ő r s é g e t  ?
A rendőrség újjá szervezése 

ügyében már megtörtént az első 
lépés. A város tanácsa foglalko
zott a kérdéssel és beható vita 
után elfogadta a rendőrkapitány 
módosított előterjesztését, amely 
a következőképen hangzik :

A rendőrkapitányság ügykö
rére vonatkozó s a szervezke
dési szabályrendeletbe beillesz
tendő tervezetet teljes egészé
ben kidolgozva már régebben 
beadtam s azt abba beillesz
teni ezúttal is változatlanul 
kérem.

A rendőrség szervezése, ille
tőleg fejlesztése ügyében a 
képviselőteztülethez címzett elő
terjesztésemet a polgármester 
úrhoz 57/Eln. 912. szám alatt 
szeptember 17-én benyújtottam.

Ezúttal előterjesztésemet köz
tekintetekből némi részben mó
dosítom és a rendőrség szer
vezetét a következőkben kérem 
megállapítani:

1. Rendőrkapitány Vili. f. o.
2. Alkapitány IX. 1. o.
3. Két I. oszt. fogalmazó X. f. o. 
Egyik állás uj, a másik a

rendőrbiztosból átminősített ál
lás.

4. Rendőrtiszt (felügyelő) egy- 
szersmint tűzoltóparancsnok X. 
f. o., lakás természetben.

5. Rendórtollnok (iktató, ki
adó) X. 1. o.

6. 3 napidijas (á 90 K. havi 
fizetéssel.)

7. 1 rendőrőrmester.
8. 1 nyomozó r. altiszt (de

tektív) 1200 K. fiz. 440 K. 
lakpénz.

9. 3 rendőrellcnőr.
10. 24 rendőr, kivétel nélkül 

70 K. havi fizetés, 150 K.
lakpénz.

11. Egy kulcsár (zárkaőr) 1 
rendőrségi kézbesítő. Ugyan
annyi fizetés és lakpénzzel.
Ezenkívül a legénység részére 

megfelelő ruházat és felszerelés. 
Ezenkívül leltétlenül szükséges 

esetleg a hivatal kihelyezésé
vel is a rendőrség részére

megfelelő laktanyáról és fog
dákról s toloncszo’bákról való 
gondoskodás.

A javaslatnak csupán a rend- 
őrfeliigyelói állás szervezésére 
vonatkozó része változik meg 
némi tekintetben. A tűzoltó pa
rancsnok ugyanis ma is a X. fiz. 
osztályba van sorozva és mert a 
rendőrfelügyelői állással járó te
endők nagyobb munkát rónak 
majd rá, a tanács úgy véli meg
oldhatónak az egybekapcsolt állás 
financiális oldalát, hogy a tűzoltó
parancsnok részére nyugdíjba is 
beszámítandó megfelelő működési 
pótlékot hoznak javaslatba.

Ilyenformán tehát a legmeg
felelőbben lesz rendezve a rend
őrség tiszti éslegénységi létszáma. 
Hisszük, hogy e javaslathoz — 
melynél jobbat nem tudna kidol
gozni senki sem — hozzájárul a 
pénzügyi bizottság is, mely már 
a napokban fogja tárgyalhatni 
és hozzá járul majd a képviselő 
testület is, mely ugyancsak rüvi 
desen — az ujonnan átdolgo
zott szervezési szabályrendelettel 
együtt — foglalkozhat majd e 
kérdéssel.

M i r e  k ö l t i k
L u k á c s é k  az
o r s z á g  p é n z é t ?

Csak nemrégen kiáltotta oda az 
ország közönségének egy nyilvános 
gyűlés aikalmával Désy Zoltán volt 
pénzügyi államtitkár, hogy ez a 
a kormány, a moly most a leggalá- 
dabb módon tör keresztül az alkot
mányon, milliókat sikkasztott az ál
lampénztárból választási célokra. 
Akkor a kormány budapesti és vi
déki szócsövei rágalmaknak mondot
ták a Désy vádjait és csak úgy 
prüszköltek a dühtől, amiért Désy 
nem akarta visszavonni a kormányt 
megbélyegző ny ilatkozatat.

Es ime, mikor még nem is akadt 
alkalma Désynek, hogy vadjait bi
zonyíthassa, a kormány újból hoz
zányúlt az ország péuzéhez és 
gyalázatos, piszkos hangú íörmed- 
véuyekre költi azt a pénzt, amelye
ket különféle címeken sajtolnak ki 
az adófizető polgárságtó1. „Mi az 
igazság** címmel egy szenyiratot 
osztogatnak Zemplén megyében, 
mely et a „Szegedi Híradó** kerforgó- 
gépén nyomtak az ország pénzéből 
sok százezer példányban. Ebben a 
szeny iratban a kormányt védik az 
elkövetett gazságokért és piszkos 
rágalmakat szórnak az ellenzékre.

Hogy milyen aljas hazugságok 
vaunak ebben az ország pénzén ké
szült szennyes nyomtatványban, 
mutatóul lekózlüuk néhány idézetet. 
A munkapártot pidul a következő
kép festi le :

Ez a párt nőm Ígért olyasmit, 
amiről tudta, hogy nem lehet 
megvalósítani. Dj nem is tett 
olyasmit, amiről jó előre föl nem 
világosította volna a népet Ígérte, 
hogy rendbehozza az ország pénz*

ügyeit. Meg is tette. Uj vasutakat 
épített, a régieket kijavította, a 
rosszul fizetett hivatalnokok fize
tését fölemelte, mert ahol nincs 
megelégedve a hivatalnok, ott a 
nép jár rosszul, rajta tölti ki a 
haragját. Epitetett uj iskolákat, 
a tanítok fizetésit is emelni fogja, 
de gondoskodik róla, hogy a sok 
uj kiadással járó terhet ne érezze 
meg a szegényebb adózó polgár. 
Ezért igazságosabbá tette az adó
zást. A sok nagy jótétemény 
mellett a dohány és a vasút 
megdrágításán csak az akadhat 
fönn, aki nem tudja kiszámítani 
még a maga háztartásában sem, 
hogy egy forinttal neiu lehet két 
forint árát vásárolni. Hiszen a 
vasút azért drágult meg, mert 
drágább a szén, a fa, amit a va
sút elhasznál, de meg több a 
vasutas, de meg jobban is van
nak fizetve. A dohány meg azért 
drágább, mert a kincstár drágáb
ban vásárolja a termelőtől a do
hánylevelet, min* régebben. Aki 
azért izgatja a népet, mert ennek 
vagy amannak a holminak az 
ára emelkedik az vétkezik a saját 
hazája ellen, mert azt akarja hogy' 
minden maradjon a régi rossz 
állapotban, hogy ne tudjunk ha
ladni, erősödni, gazdagodni.

Lukács Lászlót pedig a követ
kezőkben mutatja be az ország 
népének :

Lukács László miniszterelnök, 
akinél jobban senkise tudott gaz
dálkodni eddigelé az ország pén
zével, naphosszat fárad és alkuszik 
az osztrákkal, hogy minél keve
sebb áldozatunkba kerüljön az a 
viszony, amelyikben a szomszéd 
országgal vagyunk. Ezt látja min
den józan, épeszű ember. Csak 
most utóbb is, mikor uj ágyukért 
százmilliókat kér a közös hadügy
miniszter, kereken kijelentette a 
bécsi nagy tanácsban, hogy Ma
gyarország ezt már nem bírja 
és a sok osztrákkal szemben egy
maga akadályozta meg ezt az 
újabb súlyos kiadást. Mit gondo
lunk aztán, mikor olyanok gán- 
csoskodnak, akik nem egy ország, 
hanem egy szegény kis falu dol
gát se tudnák rendbentartani! A 
koalíció alatt milliók folytak ki az 
országból, szegényedtünk, rongyo- 
sodtutik. Most pedig az állam 
száz és százezer embernek ad 
becsületes kenyeret, mert a pénz
ből, amit az országgyűlés meg
szavazott, vasutak, iskolák, kór
házak üpülnek, ahol alkalmas 
munkát kaphat, aki dolgozni akar.

A pamflet Írója azonban nem 
elégszik meg ennyi aljas hazugság
gá1, hanem még Tiszát is, mint az 
ország raeginentőjót dicséri a követ
kező sorokban:

A kormány mindent elkövetett, 
hogy békesség legyen. Az ellen
zék makacs volt és nem engedett. 
Pedig gondoljuk rueg: kétszáz- 
hatvan nemzeti munkapárti kép
viselő van és ezekkel szemben 
csak 37 .lusth-párti. Ahol igazi

Hungária!

tisztításra elfogad

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

és gőzmosó ~
mindennemű báli és alkalmi ruhákat, butorsöveteket.

Október hó 15-től felvett munkák budapesti műhelyünkben készülnek,
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alkotmány van, ott a többség dönt. 
A kisebbségnek az a joga és kö
telessége, hogy bírálja meg : hü
lyéidé, amit a többség miivel. 
Csakhogy a képviselőházi ellen
zék erről megfeledkezett. O akarla 
diktálni, mit tegyen, mit ne te
gyen a többség. Hát az ilyesmi 
ma már a vademberek között se 
lehetséges.

Ebben a nehéz helyzetben Tisza 
István vállalkozott arra, hogy ren 
det teremt. Ez a férfi mindig meg
mutatta, hogy neki az ország ér 
deke mindennél előbbre való. Na 
gyón sokat tanult, komoly ember, 
aki nem mulatságnak tartja a po
litikát, aki jó magyar létére elszo
rult szivvel látta, hogyan csinál
tak korcsmát az ország legelső, 
megszentelt hajlékából. Amikor 
az elnöki székbe ült, már több 
mint egy esztendeig vo t a ka 
toiiai javaslat a Ház előtt. Nin
csen a világon olyan képviseiőház, 
ahol ennyi idő ne volna elegendő 
egy javaslat Ittárgyalásához. Az 
ellenzék lármázott, mindenféle ra
vaszságokkal akarta huzni az időt, 
mert arra számított, ho%y Becsben 
mégis csak meghallgatják közben az 
ő ajánlkozását. Tisza ezt nem en
gedte. A többség szavazott és 
ezzel vége volt a hosszú, fárasztó 
és veszedelmes időpocsékolásnak. 
Végre határozatot hozott a Ház. 
— Mindenki örült, hogy végre 
túlestünk a katonai kérdésen, ti
tokban még az ellenzék is, amely 
ha kormányon lenne, semmikép 
se csinálhatott voiua mást, miül 
amit a nemzeti munkapárt. \  agy 
ha csinált volna, biztosan rosz- 
szabbui és drágában csinálta volna, 
mint azt a koalició alatt láttuk.

Ezt a piszkos, hazugságokkal 
telt nyomtatványt, uem csak a 
községekben osztogatják, de a va
súti kocsik is telve vannak vele. 
Ilyenekre költi* hát az ország pén
zét. Es még haragudni is mer ez a 
társaság, ha panamistáknak mond
ják őket.

H Í R E K ,

K eserves szüret.
Máskor ilyentájt vidám szü

reti rakéták pattogtak, most a 
balkáni ágyuk, dörögnek és réra- 
séges viharral fenyegetik a vén 
Európát. Mi pedig már is ezer 
sebtől vértünk. Gazdasági éle
tünk egész vonalán, mint rém- 
séges és elkerülhetetlen kataszt
rófa fenyeget, a Caöd. Ipari, ke
reskedelmi nyomorúságunkhoz 
most jött egy uj csapás, a ke
serves, szomorú magyar szüret. 
Máskor ez a pár nap milliókat 
jelentett a magyar gazdáknak. 
Drága borok bőséges forrása 
volt a venyige. Az idén, mikor 
minden forrást, minden vagyoni 
értéket annyira számon tart a 
keserves bajokkal küzködő or
szág, ez a reménység is füstbe 
ment. .Szomorúbb szüret nem 
volt ütvén éve, mint ebben az 
átokvert esztendőben. A tőkék
ről éretlen, rothadt gerezdeket 
szednek s a prés leve nem az 
édes magyar must, hanem sava
nyú ecet, amellyel mit se tehet

nek a gazdák. Senkinek se kell 
még a hegyalján a tokaji szőlők
ben termett bor sem. Így még 
soha nem gyűlt össze a baj. a csa
pás mint az idén. A kereskedő, az 
az iparos, a hivatalnok egyfor
mán fuldoklik s akkor adjunk 
mi ötszáz milliót háborúra ? 
Vagy csak ennek a felét ? Szo
morú egy ország ez a mienk !

— Kinevezések. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter dr. ifj. 
Kossuth Lajos ideiglenes minőségű 
díjtalan miniszteri foga'raazógyj - 
kornokot és dr. Osvath Gyu'a sáros
pataki jógakadémiai helyettes tanárt 
ideiglenes minőségű fizetésteien se-' 
gédfogalruazókká nevezte ki.

— Áthelyezés. Az igazságügy- 
miaiszter ilj. Bethy Aurél gálszécsi 
járásbirót törvényszéki bírói miuő 
.-.égben a szatmarnómttii törvény
székhez helyezte át.

Biroi kirendelés. Bernhard 
Károly dr. szerencsi Kir. járást iró 
sági betétszerkesztő biro u tuezőká- 
szonyi és Pokorny László mezőka- 
szoii) i járásbirósagi betétszerkesztő 
biró a szerencsi kir. járásbírósághoz 
mint tkvi hatosághoz hivatalból ki
rendeltetett.

— Kitüntetés. A kassai püspök 
Gecsei Lajos olasziiszkai plébánost 
szeniszeki tanácsossá nevezte ki.

— Modern nyelvi tanfolyamok.
A városi 1 isöktresatdeiini iskola 
igazgatója tudatában azoknak a kul
turális céloknak, melyeket az iskola 
szolgál, elhatározta, hogy az iskola 
égisze alatt Ber.itz-ieiidszerü nyelv- 
kurzusokat szervez, hogy a növen
dékeknek alkalmuk nyíljék szakava
tott pedagógusok vezetése mellett 
az idegen nyelveket tökéletesen el
sajátítani. A tanfolyamok kizárólag 
az iskoia növendék*i szamara ala
kíttatnak, de, hogy a kereskedelmi 
iskola kulturális hivatását az iskolán 
kívül is betöltse, tervbe vétettek 
városunk közönségé számára is ha
sonló német-, francia- és angol nyel
vű 13t-r itz-reiidszerü tanfoly amok. 
Régóta érzett hiányt pótol e tanfo 
iyatuokkal az iskola igazgatója. Az 
iskolai tanfolyamok anyagi ügyvi 
vöjeül dr. Visegrádi Jánost, a városi 
közönség szamara szervezendő tan
folyamok anyagi ügyvivőjéül pedig 
Kardos iguacz tanárt kérte fel az 
intézet.

— Felolvasó estély. A sátoralja
újhelyi református iparos ifjúsági 
olvaso egylet f. hó *27-eu, vasaruap 
délután 6 órakor felolvasó estélyi 
tart, meiyre a nagyközönséget tel- 
szésszerinti beléptidij mellett szíve
sen latja. Felolvasást tart Enyedy 
Andor, szavalni fognak Papp Pi
roska, Kovács Pál es Ny isitor Fe
renc/. A felolvasás az egyház ta
nácstermében lesz.

— Panasz a terebesi a lomas 
ellen. Utóbbi időben mind sűrűbben 
hangzik fel a panasz a terebesi vas
úti állomás ellen. Az állomáson 
ugyanis egy ember teljesiti a fór 
gaími és pénztári szolgalatot. Mar 
pedig mostanában — hogy megkez
dődött a kampány a terebesi cukor
gyárban — óriási a fprgalom az 
állomáson. Egymásután érkeznék a 
a répát szál íto tehervonatok es bi
zony egy embert teljesen igényből 
vesz a vonatok fogadasa. így törté
nik aztán, hogy a pénztár elolt néha 
életveszélyes a tolongás és az em
berek még akkor sem tuduak jegy
hez jutni, mikor a vonaljuk mar 
beérkezett. Ez immár íguzan tartha 
lattanná vált állapotot csak egy 
külön pénztárnoki állás rendszerest 
tésével lehet megszüntetni. Hisszük, 
hogy az illetékes hatóság uem fog 
elzárkózni a terobesiek e jogos kí
vánsága elől.

— Nők az államszámviteli tan
folyamon A hivatalos lap vasárnapi 
száma jelenti, hogy a király, a val
lás- és közoktatásügy i miniszter elő
terjesztésére megengedte, hogy a

tizenhatodik életévüket betöltött és 
négy középiskolai osztály, vagy an 
nak megfelelő, a nők kiképzésére 
szolgáló egyéb tanintézetek sikeres 
elvégzését igazoló nők a tudomány 
egyetemek jog- és államtudományi 
karán, illetve a jogakad^mi ikon tar
tani szokott államszámviteltani tan
folyamokra rendkívüli hallgatókul a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter
nek esetről-esetre kikérendő előzetes 
engedélye alapján felvehetők legye
nek.

— A vizvezotóki üzem augusztus 
havi állapotáról a varos főmérnöke 
a következőket jelentette a tanács
nak : Augusztus havában belső házi 
vízvezeték iránt 10 drb. kérvény 
nyujtatott be és ugyanannyi enge
dély adatott ki. Belső vízvezetéki 
felszí re lés engedélyezése ügyében 
9 Ízben tartatott helyszíni szemle, 
mely alkalommal ugyanannyi belső 
vízvezetéki felszerelés vétetett át. 
Házi csallakozasi és megfurási 
ügyben ö ízben tartatott helyszíni 
szemle. Ellenőriztetett 173 ház üzem
ben levő f-.-lszerelése mibő: rendben 
találtatott H»4, mig a többi 9-ben 
az é.zlelt hiányok voltak: Rossz kút 
4. Rossz falikagyló 1. csöreped**s 
4. A háztulajdonosokat M-zólittot- 
tam a hiányok azonnali helyre állí
tására, kik felszólításomnak meg is 
feleitek. Csőhálósat öblítés 70 drb. 
tűzcsapon át. Küzkutak m-*gvizsgá 
iása 10 esetben. Küzkutak javitá-»
9 esetben. Tűzcsap m ‘gvizsgálás 05 
esetben. Tűzcsap javitasa 35 eset
ben. Tolózár javítása 2 esetben. 
Medence m gvizsgálás és abban 
vízállás megadapitasa 31 esetben 
Vízmérő óra leolvasás 20 esetben. 
Augusztus hóban a vízmérő szerinti 
fogyasztás 0222 702 köbméter volt. 
Be ső vízvezetéki felszerelés meg
vizsgálása 173 esetben. Bt-kapcaolasi 
ég megfurási munkálatok meg 
vizsgáiása 173 esetben. A 2 Die
sel motor egész hónapon át 
1200 órát volt üzemben. Gépolaj fo
gyasztás 70 klg. Hengerolaj 77 klg. 
Nyersolaj 4836 klg. A város egész 
területén Ö44UŐ köbméter vízveze
téki vizet, egy nap alatt átlagban 
1755 köbméter vízvezetéki vizet, 
egy nap alatt átlagban 1042.80 köb
méter vizet fogyasztottak. Augusztus 
havaban a vízvezetéki ügyek száma 
46 drb. volt.

-— A gyufa áldozata. Horgai 
Lajos kőműves segt d f. hó 23-an, 
tnikoi feleségével együtt — aki a 
dohánygyárban dolgozik — munka 
ha ment, otthon hagy ta egyedül 7 
éves kisfiát. A gyerek unalmában 
gyufával kezdett játszani és játék 
közben meggy ujtoita magán a ru
háját. Súlyos égési sebekkel u kór
házba szállították a gyereket.

— Leeseit a létráról. Gávinszky 
Mihály szobafestóseg* d f. hó 22 en 
munka közben leesett a létráról 
és fején súlyosan megsérült. A köz- 
kórházba szállították.

— Bicskázások. A múlt héten 
két helyen is működött a bicska, 
előbb Szerencsen Tóth István és 
Béres István 17 éves legények szó- 
laikoztak össze, minek az lett az 
eredménye, hogy Tóth Bérest élet 
veszélyesen o dalba szúrta. — Gi
rhesen pedig egy bál alkalmával 
ifj. Hornyuk János bicskája hatolt 
be Horváth Subi Ödön czigány há
tába. Mindkét ügynek méltó elinté
zése a szerencsi kir. járásbíróság 
előtt folyik.

— Falusi csendélet. Történik 
néha olyasmi, minek következtében 
az ember kételkedni kezd, vájjon 
Európában van-e vagy a Kongó 
mellékén. Egy jellemző eset, mely 
vasárnap történt. Sz. M. mezőzom- 
bori tanítónál venndégül volt M. F. 
kassai postai műszaki tisztviselő s 
még egy hölgy. Este 7 óra előtt 
a tanító kikisérte vendig it a 7 
órai újhelyi személyvonathoz. Amint 
gyanútlanul halad a kis csoport a 
mezőzombori fő-uica sűrű Betétjében, 
valami részeg suhanc hirtelen neki 
ront hátulról, mellbelőki a nőt, orr*

havágja az egyik férfit, ide-oda ta-
szigálja az egész csoportot s aztán 
rohan tovább. A tanító kiváncsi 
volt rá, ki szerezte a váratlan mulat
ságot, s elcsípte a támadót. Dulako
dás támadt közöttük, a vendég ijesz 
tőül a levegőbe lőtt. mire a suhanc 
iszonyatos szitkozódás és fenyege
tőzés közt elillant. Mire a 7 órai 
személyvonat elhaladt a mezőzom
bori megállóhely előtt Zombor fe
lől megérkezett két suhanc ólraos 
botokkal, lassan behúzódtak az őr
ház mögé, a harmadik, a debreceni 
őrház mellett a kerítésnél bujt meg, 
maga az ^rdíke't negyedik (utóbb 
tudódott ki) távolabb leskulődött 
az ut mentén, úgy, hogy a tanító 
u vele levő K. J.-vol, ki vele együtt 
kísérte a vendégeket, kénytelen volt 
az őrházba vonulni, honnan telefo
non értesítették a csendőrséget. Az 
őrház mögé bujt legények később 
előjöttek, de bár semmi dolguk ott 
nem volt, nem akarták az őrház 
környékét elhagyni, ruignem megtud
ták, hogy már a csendőrök ér
tesítve vannak. A zoinbori vir
tus bármi nagy, a csendőr tekin
tély előtte, s igy ei.lantak. — 
Eddig az eset. Lesz-e folytatása, 
nem tudjuk. Ennyi azonban elegendő, 
hogy illusztrálja falvaink szomorú 
közrendészetét. Nem egyedül álló, 
sőt elég gyakori, hogy veszély fe
nyegeti falvainkon a gyanútlan, fegy
vert nem hordó járó-keiőt. Zorabo- 
ron különösen tombol a magyar 
virtus. Verekedés, bicskázás, lövöl
dözés napirenden van. A hatóság 
csak aiig tud róla. A paraszt nem 
szívesen törvénykezik. Akivel baja 
van, leszámol vele furkósbottal és 
késsel. A törvény ólé csak akkor kerül, 
ha egyik másik nyomorékká lesz, 
vagy belehal a virluskodásba. Pe
dig ez az állapot tűrhetetlen. Ily 
goromba, kötekedő s bosszúálló ter
mészetű, erkölcsileg züllött, korcsma- 
lakó népet őrizet nélkül hagyni vé
tek. Ennek dacára Zoraboron új
ságból is alig láthatni csendőrt.

— Elfogott kivándorlók. Dankó
József kolbásai lakos is felcsapott 
kivándorlási ügynöknek, hogy ily 
utón szerezen pénzt, de már az első 
kisérlésnél rajta veszett. Ugylátszik, 
hogy működése színteréül messze 
vidéket választott, mert két fiatal 
Ugocsa megyei földmivest kisért 
Galícia felé. Útközben Mezőlabor- 
con elfogták és a határrendőrséghez 
kisérték megbüntetés végett.

— Egy fiatal suhanc vakmerő
rablása. Szopora Jáuosnó laborcróvi 
lakos kifáradt mezei munkájában s 
ezért betért egy kerbe a száraz 
gyepre pihenni. A'ig hogy leült, mel
lette temett Kovács János oda való 
18 éves ifjú, az asszony fején volt ken
dőt erősen nyakára csavarta és 
annyira fojtogatta, hogy kiabálni 
nem tudott, azután zsebkésével le
vágta szók nyája zsebét és a benne 
talált lü koronává! elmenekült. El- 
alélt állapotban akadtak rá az asz- 
szonyra és mikor nyakát szabaddá 
telték, magahoz tért és elmondta az 
esetet. A vakmerő rablót, aki még 
az napon kézrekerült, az újhelyi 
ügyészséghez kísérték.

— Összeógett gyermek. Laborc-
falván e nó 18 án Burik György 4 
éves gyermek játék közben egy 
égő zsarátnokhoz nyúlt, melytől 
ruhája tüzet fogott. A gyermek si
koltozására a közelben dolgozó 
édes anyja elősietett és az égő ru
hát a gyermekről letépte. A gyer
mek oly súlyos égési sebeket kapott, 
hogy életben maradásihoz kévés a 
remény. A kétségbeesett anya mentés 
közben mind két kezét összeégette 
olyannyira, hogy gyógyu'ása hosszú 
időt fog igénybe venni.

Szerkesztő : Lánczi Aladár.

Kiadótulajdonos :

LANDESM ANN MIKSA
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Üzlet-feloszlatás!
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végleg megszűnik, A raktáron levő összes áruk u. m.: _
n ő i  r u h a s z ö v e t e k ,  s e l y m e k ,  v á s z n a k ,  k é s z  n ő i  é s  f é r f i  

f e h é r n e m ü e k ,  s z ő n y e g e k ,  f ü g g ö n y ö k  s t b .  s t b .  = Z Z =

mélyen leszállított
árakon kiárusittatnak.
A raktár a legutolsó divat szerinti cikkekkel

van ellátva.

Kedvező alkalom.
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S i r k o s z o r u k .
Mély tiszteletlel értesítem a 

nagyérdemű közönséget, hogy 
a kegyeletes Mindszenti ünne
pekre mindennemű érc-, mü- 
és szalmavirág koszorúkat dús 
választékban jutányos áron tar
tok raktáron.

é l ö v i r i g  k o szu ru k a t
arra berendezett saját kertésze
temből a legszebb élővirágok
ból előzetes megrendelésre bár
mily megkívánt ízléses kivitel
ben készítek. Pálmák cserép
edényekben is kaphatók. Var
rógépek és mosógépek olcsó 
és jó minőségben kaphatók.

Bretz Gusztáv,
Sátoraljaújhely Főtér.

2149/1912. vh.

Árverési hirdetmény.
A saujhelyi kir. jbiróság 912 V. 

1392|V. sz. végzése folytán Weisz 
Mór javára 1912 évi október 20 án 
d. u. 3 órakor Sárospatak külső ha* 
tárában Halászhoraokpusztán a vhaj- 
tást szenvedő lakásán elárverezem 
azon 630 kor. becsült ingókat, me
lyeket a budapesti IV. kér. kir. 
jbiróság 912. Sp. V. 1331|2. számú 
vhajtást rendelő végzése alapján a 
saujhelyi kir. járáshirósági 912. 2912 
V. 1393/1 számú vhrjtási jegyző
könyvben 1—6 tételek alatt lefog
laltam u. m. bútorokat stb,

Saujhely 1912 okt. hó 7-én.
Roener Imre

kir. bir. vhajtó.

A I 1—2 sor 127, 128 hrsz. alatt 
foglalt áelingatlanokból ifj. Kun 
Jánosné sz. Puskás Mária nevén álló j 
70,150 ed résznyi jutalékra 428 ko- ' 
royában ezennel megállapított kiki
áltási árban elrendeltetett és hogy 
a fentebb jelzett ingatlanok az 191 3 
évi január hó 22 napján d. e 10 óra
kor Hattyán község házánál meg
tartandó nyilvános árverésen eladat-. 
ni fog.

Árverezni szándékozók tartoz
nak az ingatlanok kikiáltási árának j 
10 százalékát vagvis 202 kor. 60 fill 
8 koronát 1 cor. 20 fill. 45 kor. 801 
fill. 5 kor. 90 f. s illetőleg 42 k. 80 f.!

4534)1912 tk.

Árverési hirdetményi kivonat.
A királyhelmeczi kir. Járásbí

róság, mint telekkönyvi hatóság köz
hírré teszi, hogy dr. Gombos Berta
lan ügyvéd által képviselt Kun Sán
dor és neje Salamon Mária végre- 
hajtatóknak Kuu Jánosné sz. Pus
kás Mária elleni végrehajtási ügyé
ben a végrehajtási árverés 233 kor.
33 fill. már megállapított valamint 
24 korona jelenlegi és a még fel
merülendő költségek kielégítése vé
gett az 1881 évi 00 te. 144 § a és 
as 1908 évi 41 te. 21. és következő 
§§-ai értelmében a saujhelyi kir. já
rásbíróság mint telekkönyvi hatóság 
területén fekvő.

1. a battyáni 84 számú betétben 
A I. 1—15 sor 511. 793, 794, 868,
869, 1071. 1306. 1610, 1634. 1005
1606, 1007, 1700 1912. 1727J2 hrsz. 
alatt foglalt külingatlanokból Kun 
Jánosné, sz. Puskás Mária nevén ál
ló 9|l6-od résznyi jutalékra 1020, 
koronában.

2. a battyáni 84 sz. betétben 
A f  1 sorsz. alatt foglalt közös le
gelő illetőségből Kun Jánosné sz.j Puskás Mária nevén álló 9 ,16-od réssz- 
nyi jutalékra 80 koronában.

3. a battyáni 228 sz. betétben 
A f  1, sor. 141 hrsz. alatt foglalt 
belingatlanból Kun Jánosné sz. Pus
kás Álária nevén álló 1/2 ed résznyi 
jutalékra 12 koronában.

4. a battyáni 270 sz. berétben 
A f 1 sor 201 hrsz. alatt foglalt 
külingatlanbol Kun éánosné sz. Pus
kás Mária nevén álló 1/2-ed résznyi 
jutalékra 458 koronábau.

5. a battyáni 289 a*. betétben 
A I 1 — 3 sor 58 59|1 59/2 hrsz. alatt 
foglalt belingatlanokból Kun János
né sz. Puskás Mária nevén álló 
1 8-ad résznyi jutalékra 59 kor.-ban,

0. a battyáni 328 sz. betétben
Nyomatott Landcsmann Miksa és Társa IwnyvnyomdájáTian Sátoraljaújhely.

készpénzben vagy óvadékképes ér
tékpapírokban a kiküldött kezéhez 
letenni vagy annak a bíróságnál tör
tént előleges letételét igazoló elis 
n érvényt annak átszolgáltatni. Az 
1908 évi 41 te. 21 §-ában felsorolt 
árverezők bánatpénzt letenni nem 
kötelesek.

Királyhelraecen kir. jbiróság 
mint telekkönyvi hatóságnál 1912 
óvi szept. 28-án.

Horkay
sk. kir. jbiró

-  legtöbb fémkompositió 
minden elképzelhető tárgy 

mázolására.
Á l l a n d ó a n  t a r t ó s
Izzó forróságnak, valamint 
n e d v e s s é g n e k  ellentállő

e z ü s t f e s t é k .

Semmi sem pótolhatja !

B E N D A L I N
a legjobb folyékony 
kályhaezüst - festéket.

I V p a t t a n  le vörösre 
izzott kályhákról cseni* 
hanem kihűlésük után 
ismét szép ezüst-fényü 

marad. %%%%■ 

N e m  r o b b a n  !
Q Használatban re n d k ív ü l k iad ó s . |  
M i n d e n ü t t  k a p h a t ó .

Egyedüli gyárosok:

GEORG BENDA
LUTZ-WERKE

BRONZ FESTÉK G Y Á R

Wien, Traism auer N. 0c.
................."  P R A 6. --------=
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