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A  főispán védencei.
Meddig tartja még magánál a 

főipán ur törvény ellenére az ipar- 
testületi iratokat ? Meddig akar 
még betekinteni ? Meddig akadá 
lyozza még a választás megtar
tását? Meddig áll még injába 
annak, hogy liatszáz iparos tör. 
vényes választói jogát gyakorol- 
hassa f

M it akar még ? Hová akarja 
juttatni ezt a szerencsétlen ipar
testületet? A  végső züllésbe vitte, 
a tönk szélére sodorta már cini
kus erőszakosságával. Egész el 
akarja pusztítani ? Egészen semmi
vé akarja tenni ?

Hiszen elérte célját. Kedvencét, 
az annyira védett Gáthy Gézát 
ott tartotta haláláig az ipartestü
leti titkárságban. Törvénytipró vad 
erőszakkal megakadályozta, hogy 
a gyűlést megtailsák s azon Gáthy 
Gézát kibuktassák s eszel lehetővé 
tette, hogy Gáthy nyugodtan foly
tathassa sikkasztásait. Még ez se 
volt elég? Mit akar még? flogy  
az is tönkremenjen, amit kedven
ce és elvtársa, Gáthy meghagyott.

Valami különös kedve telik ab
ban a tőispán urnak| hogy átok 
legyen mindenen amire erőszakos 
hatalmával ráfekszik. Védelmezni 
a sikkasztókat, üldözni a becsüle
tes em bereket: az az ő munka
párti politikája. Összezavarni min 
dcnt, megakasztani mindent, el
fojtani mindent, hogy semmi se 
legyen ebben a vármegyében csak 
az ő önző egyéni és családi 
uralma.

Vigyázzon a főispán u r ! Min
dennek van határa. Törvénytip- 
rással, erőszakkal még ebben az 
»uj« korszakban se lehet sokáig 
boldogulni H a valaki egyebet se 
csinál, Csak folyton a törvény eken 
gázol, mindig a maga önző érdé 
két szolgálja, sikkasztókat, okirat- 
haniisitókat használ fel céljai elé 
résére, arnak még Khuen-korszak 
bán is elébb-utóbb beletörik ebbe 
a bicskája.

Hiszen csak vannak Zemplén 
ben is törvényes és morális gon- 
dolkozásu vezető férfiak, akik nem 
fogják engedni, hogy egy minden

re képes erőszakos főispán a köz
életi erkölcstelenség fertőjébe sül
lyessze ezt a vármegyét!

Jó lesz már kegyesen megen
gedni annak a gyűlésnek a meg
tartását főispán ur ! Mert bizony 
mondjuk, hogy azért a törvény 
néha nagyobb ur még a főispá
noknál is.

*
Tavaly novemberben hozta a 

fegyelmi választmány azt a híres 
határozatot, amellyel Gáthyt hi
vatalvesztésre Ítélte s amit aztán 
a főispán ur nem adott ki s ké
sőbb visszaszivatott.

Ha akkor engedi kiadatni azt 
az Ítéletet, bizonyos, hogy nyom 
bán menni kell Gáthynak az ipar
testülettől is, a szövetkezettől is. 
így ott maradt mind a két he
lyen. Azóta az ipartestületnél (az 
eddigi adatok szerint^ elsikkasz
tott 400 koronát, a szövetkezet
nél tízezer koronát. Ki felelős 
ezért ? Egyedül a főispán u r ! 
Kinek a lelkét terheli szegény 
embereknek ez a mcglopása, meg
károsítása ? Egyedül a főispán 
űrét 1

Rettenetes e z ! Minden főispán
nak, aki csak valamit ád a rá
bízott vármegye érdekére, tisztes
ségére, első dolga, hogy megbíz
hatatlan, méltatlan embereket el- 
távolitson a közszolgálatból. Itt a 
fegyelmi aktákból meggyőződött 
a főispán ur, hogy pár évvel az
előtt is 23 rendbeli sikkasztást 
követett el Gáthy. S épen azóta 
valósággal kétségbeesetten vé
delmezte. A  lurfangnak, törvény- 
sértésnek, erőszaknak minden kép
zelhető eszközét igénybevette, 
csak hogy ezt az embert a vá
rosnál s az ipartestületnél viselt 
hivatalában megtarthassa.

Április óta akadályozza a főis
pán ur az ipartestületi közgyűlés 
megtartását. Bizonyos, hogy ha 
meglett volna a közgyűlés, Gáthy 
nak nyomban mennie kellett volna. 
S ment volna a szövetkezettől is. 
Tehát amit azóta sikkasztott, az 
már feltétlenül és kizárólag a fő

ispán ur Gáthy iránt való védel
mező, erőszakos nagy szeretető 
nck köszönhető.

Ha még Andrássy volna bel
ügyminiszter, ez az egy gyaláza
tos eset elég volna .arra, hogy a 
főispán urnák nyomban távoznia 
kelljen állásából. Kliuen persze 
szereti, mert jó l korteskedett. I)e  
azért lesz még igazságszolgáltatás! 

*
Végtelenül jellemző. Mikor je 

lentették a főispán urnák, hogy 
Gáthy sikkasztott s kérdezték, 
nem kellemetlen e ez néki, fari
zeusi ártatlansággal azt m ondta:

—  Nekem? Hiszen én a zt a 
Gáthyt nem is ismerem! Életem
ben kéLszer se b es zé ltem  v e l e ! 
Azt se tu d o m , h o g y  ki az a 
Gáthy ?

Mindenki ráismer ebből a be
szédből a főispán urra. Három  
hete még ölelkezett vele. Hányán 
látták, mikor ment vele az utcán, 
szokása szerint ölelgetve, vállára 
téve a kezét. S most már nem is 
ismeri.

Pedig milyen ur volt nála az 
utóbbi hónapokban Gáthy ! Más
sal szóba se állt, minden kíván
ságát egyenesen a főispán elé 
terjesztette. S a főispán nyomban 
készségesen és szigorúan intézke
dett. Például nem tetszett Gáthy 
nak, hogy Búza Barna az iparha
tósági biztos. Nem a városi ta
nácshoz, iparhatósághoz fordult. 
Hanem egyenesen a főispán úr
hoz. Kérvényben kérte —  helye
sebben : megrendelte, —  hogy 
Búza Barnát el kell mozdítani, 
mert neki kellemetlen, hogy ott 
van. S a főispán ur nyomban en
gedelmeskedett Gáthynak. Azon
nal leküldte a beadványt a ta 
nácshoz szigorú ukázzal, hogy 
ezt rögtön intézzék el s az elin
tézésről neki 24 óra alatt jelen
tést tegyenek. Szegény tanács 
rohanvást ült össze s —  mit te 
gyen —  engedelmeskedett Gáthy 
parancsának. Annyiban mégis eny
hítette a dolgot, hogy csak a 
választásig mozdította el Búzát.

Ebbe Gáthy kegyesen belenyu.
godott

Ezen felül is alig volt hét, hogy 
az ipartestület nevében valami 
kérvényt ne adott volna be Gáthy
—  persze egyenesen a főispán
hoz. Mit álljon 6  szóba holmi 
tanácscsal, polgármesterrel, mikor 
neki a főispán a cimborája! S a 
főispán mindig abban a percben 
intézkedett Gáthy kívánsága sze
rint. Csak úgy jöttek az ukázok 
a városi tanácshoz. Egyszer pláne
—  az első közgyűlés előtt — 
sürgónyileg intézkedett Pestről a 
főispán, hogy ne Búza legyen a 
gyűlésen a hatósági biztos, mert 
ez nem Ízlik Gáthynak. Igaz, hogy 
törvény szerint a főispánnak nincs 
joga közvetlenül rendelcteket in
tézni a közigazgatási tisztviselők
höz, hanem csak az alispán ut
ján. De hát mikor törődtek a tör
vénynyel Meczner és Gáthy urék ?

H i t  arra nem emlékszünk e, 
mikor a niuszKapárt alakuló gyű
lése volt ? Nehezen jött össze a 
diszes társaság. A főispán idege
sen k iá lto tt: „Hát az iparosok 
még sincsenek itt ? Küldjenek 
csak Gáthy ur után!" A  rendőr- 
kapitány szalajtott Gáthy űrért és 
a főispán ur élénk örömére nem
sokára bevonult 6 , mond hat ipa
rosok élén.

Haj. bizony akkor kedves Gáthy, 
édes Gáthy volt, belső tanácsos 
volt, szellőtől is védett dédelge
tett kedvenc volt, ma pedig mos
suk a kezeinket s Pilátus módjára 
forgatjuk a szemeinket: >nem is 
ismerem!«

„Mielőtt a kakas hármat szó
lana, háromszor tagadsz meg en
gem." A  revolver kakasa csak 
egyet szólt s íme már, hogy meg
tagadok a szegény segítőtársat. 
A mór megtette kötelességét, a 
mórt kirúgják. A  citromot kifa
csartuk ■ félredobjuk. Nem ismer
jük többé.

Tessék majd visszaemlékezni: 
nem adunk neki három hónapot, 
Székely Elekre is azt fogja mon
dani a főispán u r : nem is isme
rem! Sőt alighanem most is azt
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jelentette már felőle, mikor kér
dőre vonták, hogy miért hítta 
meg a katonatisztekkel egy tár 
saságba.

#
I laj pedig de nagyon jó l is

merte Gátliyt a főispán u r ! Két 
esztendeje senkivel se volt annyi 
baja, mint Gátlóval. Két eszten
deje zaklatják már, hogy engedje 
eltávolítani a várostól ezt az em
bert. Nemcsak 13uza Barna, aki 
két éve folyton hangoztatja, hogy 
tünkre megy teljesen az ipartes
tület, ha Gáthy ott marad s aki 
e mialt Ujhelyben is, Pesten is 
csaknem minden héten, sokszor 
nagyon is szenvedélycsen vitatko 
zott a főispán úrral s nem egy
szer szemébe mondta, hogy poli
tikai érdekből tartja és védi erő 
szakosan. Hanem a főispán ur 
akkoii legbizalmasabb emberei is, 
mint —  hogy csak egyet említ
sünk —  Miklóssy István, akiről el 
kell ismerni, hogy mindig a köz
élet tisztessége volt a vezető szem 
pontja, hányszor kérte a főispán 
urat, hogy szabadítsa meg a vá
rost ettől az embeii.ől !

Nem akarta, mert tudta, hogy 
még hasznát veszi. Sőt mikor már 
az iparosok is clfordu.tak Gáthy- 
tói s ki akarták buktatni, erőszak
kal megakadályozta a gyűlés meg
tartását, csakhogy a kedvelt Gáthy 
ott maradhasson az ipartcsiiilct 
nyakán. Gáthy fel is használta ezt 
a magas főispáni protekciót ahhoz, 
hogy kétszeres erővel látott hozzá 
a sikkasztásokhoz.

Azonfelül az ipartestületnek is 
van 10 darab szövetkezeti rész
vénye 5<X) korona értékben. Ezt 
elveszíti s még ráfizethet ő is 200< l 
koronát.

*
Ne mondják, hogy mi a kegye 

letet sértjük, mikor tovább boly
gatjuk a Gáthy dolgait. Ezeket 
el kell mondani. Mi Gátliyt nem 
bántjuk már. Ő leszámolt, meg- 
bünhődött. l)e  azt nem lehet e l
hallgatnunk, hogy mindenért, a 
mit Gáthy az utolsó években vét 
kezett, erkölcsileg Székely Elek 
és Meczner Gyula felelősek, mert 
ők pártfogolták, ők védelmezték 
ők mentették meg a bukástól. Nem 
Gáthyval foglalkozunk mi már, 
hanem Székelylyel és Mecznerrel 
S ezekkel se azért, hogy a múl
takért bosszút álljunk, hanem, hogy 
megmentsük ezt a sokat szenvedett 
szerencsé ién várost attól a fe
nyegető katasztrófától, amit Mec - 
ner akar rá/uditani avval, hogy 
visszaülteti Székely Eleket a vá
ros polgármesteri székébe.

Ez ellen küzdeni kötelességünk.

Ki felel most annyi szegény 
ember károsodásáért ? 1 liszen úgy 
látszik, hogy a szövetkezetnél 
4 0 — 50 ezer koronára is felme
het a kár. Kik fizetik azt ? Első
sorban a szegény igazgatóság. 
Ezeknek minden vagyonuk rámegy. 
Másodsorban az üzletrész tulajdo
nosok. Nemcsak hogy elvész min
den részvény (üzletrész), de az 
ötszörös felelősség alapján még 
200 koronát behajthatnak minden 
részvényestől.

Persze a főispán írnak nincs 
részvénye, ő nem károsodik vé
dence után. De a sok szegény 
ember nagy részben neki köszön 
heti a kárát.

A város is károsodik

Mikor alakult a szövetkezet, 
S:M ely  Elek, akit elnökké válasz
tottak, ezért hálából megvételen 
a várossal is 20 részvényt. Ez 
mai napig mint vagyon szerepel 
a város leltárában. 20 részvény 
á 50  kor. —  1000 korona.

Szép kis vagyon ! Most a város 
is ráfizethet erre a Székely által 
szerzett »vagyonra* még 4000 
koronát I

Az ipartestiiletnet is sikkasztott

Amit lehetett, az ipartestület
nél is elsikkasztott Gáthy így 
nemrég a vasúti gyártelep átkül
dött a/, ipartestülelhez 280 koro
nát, hogy állítsanak ki munka 
könyveket Gáthy vette fel a 
pénzt. Elsikkasztotta. Munkaköny
veket pedig nem adott.

Egy pár kisebb —  10, 20 ko
ronás —  sikkasztás is kiderült 
már az ipartestületnél. Kiilöntben 
itt csak apródonkint lehet rájönni 
az esetleges sikkasztásokra.

— junius 22.
A Gathy eset A fi.ti.ihiM> föispáni 

harsona, a „Z nipléni Újság* leg
utóbb azt illa, 1 ogv mi a Gáthy 
halálát az rt iiiomiiuh „a mi fényes 
igái olásunk41 nak, rot i; G itby raunl ;.- 
párti volt. Igazán nem tudjuk, hogy 
mit feleljünk erre a rágalomra. M- l 
t képen ezt a rágalmat csak U'y jel- 
enu-zlietnők, hu írásunkkal Jesillyed* 

nőnk a h-gkomiszabh fokig. E< ezért 
• zu tál csak azt üzenjük „Zemplén i 
Ujság“-nak hogy mielőtt az irá>- 
hoz ke/d va aki előbb tanu'joo meg 
értelmesen olvasni. Mert ha valaki 
józan é » el elöl v; g a a Gáthv-c.t 161 
iri uuló'it vsainkat i>yen mind »n ala
pot nélkülöző rágalmakká1 nem át 
hat uő.

A polgármester-választás.
-  l£bbe is betekintenek. —

MagyJárja vahö 
s/.es városait, Ta 
oJ\au gyalázató 
l jh -1\ ben.

Ueichuiti polg.'r.iifst 
Kértük, hogy ni tr.nljoi 
<i» m ti le ti. F*’rfia>, u 
hm elhatározása, hogy

rorszag os 
Csak egy Itt II

Aputokra, n

r lemondott 
Azt mondta, 
.m k-iiliut lt- 
i i ’ iv. Mikor

a k< pvise őlestiili 
d t ra, ott pilye

kell lemondott állapotban maradnia, 
hogy az ügyvédi kamarát túl hite
gethesse nzzal, hogy ő már lemon
dott), s 1911 ben jöhessen vissza utána 
s az ő hátán Székely Elek. Mert igy 
akarja Meczner Gyu'a.

A város pedig ziillik, sőt már tel
jes anarchiában van. Az idei költ- 
-égvetésiek ni“g Ilire hamva sincs. 
Minden marad, semmi se megy előre 
s mind e.-ak azért, mert Meczner 
Gyula nőm akarja, hogy most rendes 
L er kvágá-ba jöjjön a varos, mert ő 
jövőre vő-za akarja hozni, akit ta
vaié elcsapott, kortes cimboráját

Ilyenek történő- k Ujhelyben 1910- 
ben. In m ir mind- n lehetséges. Nincs 
törvény. Nincs erkölcs Nincs igazság. 
Csak ev.y van: a Meczner Gyula 
akar. ta.

No. csak várjunk türelemmel. 
S miui se tart önkiké. Még Meczner 
Gyula / urnoki uralma se.

l iá thy  s ik k a sz tá sa i ,  
folyik a vizsgálat, 

iparosok a tönk szelén
Gáthy

. E . ,..

Most 
l"> I ■

ul öt.

jll HU-

o** ko- 
»a!ó n< m lö. .ii 

b bo a 
lonil.*., ho„ el- 
. d *  m m  ter- 

n»z s nem 
E H - < d t> 
kom- d. h in-

ion po

Matolai la 
élén kél..* 
g<öt, törü1 .« ite S/.« !
•> ét a MICgiiutOtl'aJ 
hogy ix in marad -a 

Ez volt febru .:b 
van s K-iciiard ma 

Közben e j iszol 
ux di.it, am ’x z f>* 
még ebh. n az oi 
képviselőtestület I 
fogadja a Iviuond 
jeszti lel ez a ■ x .. 
ki az uj v; a l i. 
lement ebbe a l * 
igy kivái ta a ló' pán 

»S azóta 1\ icíi d S 
mester is, ü .jved i- 
nyílt, vi agos rémiek 

Az újhelyi ü . . < < 
tek ntély* s tc^tü'et — 
bog ez az á lapot séi 
reputácié.t s in i i. i f'- sz> 
chardot, hogy sziintc-,-e 
chard nem is heduhett i 
védi kar azt.in feljelent 
üg\ v. di kain. óhoz i-*, az a’ispánboz.
E y ügyvéd, akii k. Harsainak tes 
tületu Ieljelent. Ez c.-ak el g súlyos 
do og ! Uhiiju is o! \ igao ügy védés- 
ke-.dk és po gáriix-sdrkedik tovább 
egy személyben. Törvény 
s.ig ellen re.

S inind-z csak a/.ért. hogy R 
maradjon Ib iiig  polc. ár ni-st 
az ügyvédségét se vészit >e el (ezért | előzni

IV

Géza holtteste örök 
nyug vóhelyén fekszik. Az ő d ; t t  
már befedi az a nehéz földréteg, 
melyet koporsója felé hánytak. 
Nem is kívánjuk az ö múltját fe
szegetni. A holtak emlékét tisz
teletben tartjuk. De azok a bűnök, 
amiket ö életében elkövetett, cs.ik 
most fognak a maguk igazi ret- 
t letcsségükben felsxirre kerülni. 
A vá’tóhamisitások és sikkasztá 
sok következményeit c>.ik most 
fog ák érezni azok a szerencsét
len á’dozatok, akiket G áh y  esz
közül használt fel bűnös ma tipii- 
láciéi iák takarkagatására.

M e.. áldó. at az nagyon sok 
lesz. Mag yon sok ember fog je 
lentékeny összeg erejéig megká
rosodni részint a saját, részint 
íz igazgatóság könnyelműsége és 
i Gáthy személye iránti vak bi- 
ahna lol) Ián, Es I»;>• .nily szomo 

moieak is az esd.lek ilyetén kö
veiké menyei, azon segíteni nem 
lehet már.

IG. a lap már hosszú évek óta 
hirdette, h-.gy a Gáthy személye 

bi ható. Régtől fogva 
megírtuk, hogy olyan em bcu, aki 
már I.'l vármegyéből volt kény

ülve elmenni es most is 23 
rendbeli sikkasztáséit v. n vád j 
alatt, nem szabad oly.in felel 
állást

zártát. Egynéhány családapa sze
méből fog könnyeket kifacsarni 
ennek a halálba menekült ember
nek iszonyú bűnné és egynéhány 
családnak átka fogja még kisér
ni utolsó nyugvóhelyén is azt, a 
ki őket a tönkbe kergette mielőtt 
végkép ráborítják a feledés fátyo 
lát erre az ügyre.

De h áta  sors keze működött itt 
közre. A becsületes figyelmeztető 
szó nem használt. Vérnek kellett 
folyni, hogy észre térjenek a meg
tévesztettek, a félrevezettek, a 
vakon hívők. Es ez a szomorú 
eset, ha egyébnek nem is, de 
tanulságnak fényesen bevált.

\m

kar —
• Ölt re.

1-1. g
I- no xlia, 

1 * ügyvédi 
ilot R i- 

meg. R-i- 
a. Az ügy- 
tte öt űz

- m• h a szövet
kezet ku. } velői állása. A 
vauk a pusztába hangzott 
uallgatás helyt.t az üldözés ju-j
^ 11 ® 11 frészünkül, A t. >• pán 
kopyehj -t nem lehetett állásúban I 
meg ngat.ii.

Most a. tán a maya r. tte .ie -' 
tess ;Kébcn lámlutk lel a ..k ,
bü lük, amelyek Gáthy i , . |, |

Az oz ügyben megindult vizsgálat 
( ddigt i redmény érői az alábbiakban 
hozunk ré.-zlet *s tudósítást:

Hogyan sikkasztott?
Az ipartestületi hitelszövetkezet

nek betétei nincsenek. Egész tőkéjű 
abból a néhány rcszjeg) bol áll, amit 
a tagok jegyeztek. Küicsünüket sem 
maga a itteni szövetkezet ad, hanem 
a búd pesti országos hitelszövetke
zet, amelynek ez a szövet kezet is 
tagja. A kö'oöinigylet úgy bonyo- 
1 >dik le, hogy az itteni szövetkezet*

1 b-nyújtják a váltókat, az itteni 
igazgatóság felü'.vizsgá'ja a váltót, 
ó' uta ja az országos központ pedig 
folyósát ja  a; ös*zcgct és a váltók is a 
központnál vo tak e belvezvo. A/, 
i teni szöv t ezet t hát csak olyan 
í*özvitilö szer. pet tőit be. És » zt 
haszná ta fel Qátliy a hamisításra. A 
váltók nem voltak itt és igy ixiu 
lehetett rájönni hamis voltukra. 
Gá hy pedig pontosan rend* zte a 
váltókat. Sőt — é- ez is igaz — tüi» 
teszteli is.

Mióta tart a sikkasztás?
A sikkasztás nem c>ak újabb ke

let i. Már évek óta tart f.ilytono.san- 
lí*02 bel köv. tte el z cb-o sikkasz
tást ós azóta állaiub an, sőt — bát
ran mondhatju< rerds'eresu fotv- 
tattu Gáthy. Utóbbi időben is vo - 
lak litván sikkasztások, de sokkal 
kisebb mérvben, mint az azelőtt- 
• v. kben. I‘N a zt has/náják fel ment- 
s* gül az igazgat.-ág tagjai, hogy hi
bájukat kisebbit'i’k. A/t bi?zik ugyan
is, hogy ha az azé ö:ti igazgatósági 
tagok könyeiinüeti biztak Gáthy bán, 
ők is bizliattak.

Ki a hibás ?
Most azon folyik a vita, hogy ki

ket terhel a f. lelő.-s'g a sikkasdá- 
i *. A helyi igazgati>.' t : a központra 

központ pedig :u itteni iu g atóság - 
ra h. .tja a fe> ö*.s-'got A kaliuunk 

s . volt heti k1 t -ri a Könyvekbe és ala
pos ' iformáeiót ny* r: iink mindkét 
részről, megállapít Itatjuk t-hát, hogy 

''*1“ kiket ierlx-i a t -iel.'ss.'g. Meggyőzo- 
t dcRÜiik, hogy a központot semmi rou- 

!r</tj a! sem lelxt vádolni. A köny- 
vek teljesen rendie n voltak A leg- 

is. bb ok sí-in m iölx  teit tehát fel 
G iiby biinös-ég.'re v onat koz->lag a 
v 'áb.tok alki.'m íval. Egvedül az 
i.t- i i >zöv. t 7 •; : nd’-nkeri igez-

jó  atu { 
i Az a r

J«>H

két Urlielt' K. A, 
a n iga is zony i 
let e elé : r.a 
biiu.iek, n ly 
még cs. , i l::

A i
lódoi... 
mely a .s, ic ő. 4 
dett enibeim . a : 
nckUi>)| ij;; .áK<,t >Z(
ez az i g a  s . í g  már ki- 
sok nagy on sok s. e 
fog az anyagi r m; 

Ennek
tehát még n.igv ;n t;

ölve
gáb

goly ó 
an vé

sők

l idei

rgoly< a

életét oltotta. 
> Iga itat >tt. D 
són jö u , mert 
g1 ny c - ládot 
ísba dönteni, 
u Mstijriának 

. . Goira vannak
inrj befejező akkordj i l-.gy ébány 

d.' j család anyagi romlás i fogja in

, gat ói ágat i ii,- i ■ lő-s.‘g, akik a
! h n • \ : at elfogni tik és uf lták.
E 1 lek u-ak.iuii kellett volna
rájöf ’ a hibákra ; z uta'ások alka!-
mává

Hamisított egyebet is.
Az •IP abá'yok az r n is .kis a

rés • \ény. '• k vehetni•U f • • 1 Kö!e«ü-
nö et a :-zöve' íez to !. De Gáthy

• vés' „'inVixjot" t- .1 t a tagok közt.
S gi*‘tt li t magán uj hogy töb-
b. kix•k v*i tolt r s/.jo.:y  t, befizette

és azok
'•v t j  ? •. i r ön baru iG io tt egy, 
s tle több i a. |)- hamisított

y7" " ' Ki t x. M gliamisitotta
/. üzleti könyveken a vezetőség

1 aláírását is.
Nagy volt a bizalom.

! A kÖ7poat a f ii-ye xti vizsgáin 
' a k »lm. . i a köuvv«*k* t mindig 

. \ /. i • vonat*
|ko óiag uzonlun g.akran tett észre- 

jegyző
, , 14 - " 111 11 g awiao le

“*•> jk U llu k  Vct'»° le- I Vételeket. A* éairevételeit
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könyvbe is foglalta és felszólította 
hz igazgatóságot a rendellenességek 
megszüntetésére. Az igazgatóság azon* 
bán mit sem törődött a központ fi
gyelmeztetéseivel, hanem továbbra 
is vakon bízott Gáthyban.

A központ gyanakodott.
Körülbelül ez év februáijában az 

egyik igazgatósági tag figyelmez
tette a központot Gáthy múltjára és 
felfedte azt a fegyelmi eljárást, 
amely 20 rendbeli sikkasztás miatt 
folyt ellene. Ettől kezdve a központ 
állandóan figyelte Gáthyt és szorgo
san kutat valamelyes adat után. 
melynek alapján kivetheti a szövet
kezetből. Az igazgatóság azonban 
erősen tartotta kedvencét és ha a 
múltkori véletlen közre nem játszik, 
akkor talán m g ma is ott ülne Gá'hv 
régi helyén és folytatná további a is 
bűnös manipulációit.

Mennyi a hiány?
Hogy mennyi a hiány azt még ma 

megállapítani pontosan nem lehet. 
A vizsgalat m g folyik és csak vagy 
2 nap mu'va fog teljesen tisztán 
állam előttünk, hogy mennyire ká
rosította meg u szövetkezetét Gáthy.

Mintegy 10—15000 korona az ed
digi hiány. De hogy milyen óriísi 
módon gyűlnek a hamis váltók, szol
gáljon bizonyítékul, hogy kedden 
délelőtt egy óra leforgása alatt a 
következő összegekre tagadták meg 
a váltókon o fogad íként szereplők a 
váltók valódiságát: Gyurkovits Ödön 
250 korona, C-ernovits Gvula 160 
kor., Tóbiás Gyu'a 190 kor., 1> gala 
András 150 kor . Hérics Sándor 450 
kor., Székely Mihály 470 kor., Túrái 
János 470 kor., Elek István 450 
kor., Klein G za 700 kor., Zsil ovits 
Bertalan öt‘Ókor.

Felszámol a szövetkezet
A sikkasztás o'y nagy mérvű, hogy 

lehetetlenné teszi a szövetkéz* t to
vábbi fennmaradását. Ezt tudj ík már 
a vezetők és ezért elha'áiozták, hogy 
a szövetkezet — mihelyt az ügyek 
véglegesen rendezve lesznek — fel
számol. A felszámolást az országos 
központi hitelszövetkezet fogja ve
ttetni.

Kik fognak fizetni ?
A hiányért első-orh m az igazga

tóság jelenlegi és volt tagjai fele
lősek. Ezek fogják elsősorban fe
dezni a hiány t. Amennyi!) *.*n azon
ban az igazgatósági tagok v.ig»<o:a 
nem volna elegendő a hiány f 4 - 
zésére, a részvényesek tartoznak fe 
dezni a hiányt. A« a ’ap zab . \ ok •' r- 
tehuében ugyanis a tagok n.k. i *n 
birtokukban levő üzletrész in. n> 
séig felelősek a hiányért. A in. k 
tellát egy részjegye van, az 250 ko
ronáig fole'ős.

Fo l/ik  a v izsgálat.

A vizsgálat még 1 ik n ' Idi 
amig a hiány kid ritve n m >*• 
Egyelőre még bizon\t Van. iog* 
mennyi lesz a hiány, d k r.mi 
nap mu'va már t■ ■'j > - ti ti i 
állani előttünk telje* m.i 
az a rengeteg bűn, am y i  a- i . - 
gatósági tagok könnyelmű vak bi 
zalma folytán Gittív G za « > k 
bosszú során át elk-A. 1 ti.

Ki hazudik?
Megmondja :

K o b o z  Huo-Ó.
A közigazgatási bizottsági ülésen 

történtek m’*g mindig nem akarnak 
lekerülni a napirendről. N m ii  engedi 
azt onnin leszedni a főispáui har
sona. A főispán urnák érdeke, hogy 
az ellenzéki lapok minél feketébb 
sziliben tűnjenek fel a közönség előtt, 
u jó  öreg tudós, a megalázkodásban 
kivénült „Zemplén*4 siet hát főispáui 
urának parancsát teljesítőm és fer
dít,, kertel, gyanúsít, rágalmaz, ahogy 
csak erejéből telik.

Mi ez ügyben már a múlt szá

munkban elmondtuk a véleményün
ket. Abból ezúttal sincs semmi el
venni valónk. Alijuk azt utolsó be
tűig és bizonyítani vagyunk hajlan
dók bármely fórum előtt. Sőt ha 
kell, leközöljük akkori tudósításun
kat újból, egész terjedelmében is.

Am a „Zemplén" a legutóbbi ülé
sén történteket is szeretné már a 
főispán szája ize szerint feltüntetni. 
Szeretné elhitetni a publikummal, 
hogy a bizottság ülésén lapunk fe
lett bírálatot mondtak és ezért múlt 
szám iban már sejteti a publikum- 
mai, hogy mi a közig, bizottság lég 
utóbbi üléséről felvett jegyzőkönyvet 
nem fogjuk a valóságnak megfelő 
•lek elfogadni és — Írja — ez sem 
fogja őket meglepni.

Es ebben az utolsó pár szóiban iga
zat mondott a „Zemplén". Mert épen 
olyan jól tudták — már amikor le
közölték — hogy a bizottság kiadott 
jegyzőkönyvi kivonata nem fedi a 
va'óságot, mint amint tudjuk mi. ő » 
épen olyan jól tudják, hogy Mailáth 
József gróf ezúttal sem azt vetette 
papírra, amit a bizottság ülésén inon 
dott, mint amilyen jól tudjuk mi. D • 
liát a főispán ur parancsol és a 
„Zemplén" engedelmeskedni tartozik. 
A főispán ur p dig kiadta r rende
letet, hogy ki kell csavarni az igaz 
8ég nyakát, a „Zemplén" hát c-avart. 
Sőt művésziesen c?avart.

Es mi nem is igyekszünk többé 
cáfolni. Mi beadtuk a sajtópert é? 
igy most már a bíróság fog igazsá
got szolgáltatni ez ügyben. A füg
getlen magyar bíróság fogja Ítélet
ben megállapítani, hogy ki irt iga
zat. Sőt — és ezt is már előre jelez
zük — maga a „Zemplén44 szerkesztő- 
j *: Robos Hugó fogja eskü alatt val
lani, hogy ez ügyben mi irtunk iga
zat.

Kissé komikus lesz talán, de azért 
mégis meg fog történni, hogy az uj- 
h lyi törvényszék a Koboz Hugó val
lomása alapján fogja itéletileg ki 
mondani, hogy néni szabod hazudni 
Esezazité'et nem nekünk fog szólni.

f  i  ipartestületi választás.
‘— Folyik a betekintés, —

Most már minden reményünk el
őszőtt, hogy vaialu is meglesz az 
ip. rte-tüleii választás. Legalább is

ig Meczner Gyula főispán lesz, ad 
dig nem lesz m »g. 11a busz eszten
deig lesz még Meczner Gyu’a főis
pán, h it hii'Z esztendeig fog bete
kinteni az iratokba s húsz esztendeig 
• s/. ír, ••g M<’ré törvény, igazság s 

küztis-tesség ellenére ipartestületi 
o'nö..

Bedig most már megvolt a válasz
tás \<. Gáthy is meghalt. Hát mit 
akar m'g a főispán ur? Meddig fog 
ni*.; be kint* ni? Mikor lesz már 
'[ } ' m ‘gengedni, hogy az ipar-

*t márciusi közgyűlését leg- 
a > 1» ju U'ban vagy augusztusban 
rae_;,.rthnssák ?

Hat c-ak várjunk. Egyelőre úgy 
se tele l ink egyebet evvel az erő- 
-za os, törvénytipró emberrel szem
lém.

Az or. zággvülés megnyitása utáni 
h U kben interpellál

tál ni foguk e miatt a gyalázatos 
tervéin teo:ii.-ég miatt a kereske
delmi minisztert.

Egyébként pt di; várjunk. Lesz még 
eg\sz«r igazság Magyarországon.

Lesz még szőlő, lágy kenyér!

II Í R H K. *
— Uj ügyvéd. Dr. dombos Bertalan 

ügy védjelölt — Kuopfier Sándor ii) ug 
iskolaigazgató fia — az ügyvédi viza

gát a budapesti ügyvédvizsgáló bi
zottság elétt sikerrel letette. Dr Gom
bos — mint értesülünk — Király, 
mecen fog letelepedni.

— Uj jogtudor. Kolonav Gyula ügy
védjelöltet • kolozsvári tudomány 
egyetemen a jogtudományok tudorá
vá avatták.

— Megsemmisített mandátumok. A
közigazgatási bíróság —■ a várme
gyéhez leérkezett ítélet szerint — 
jóváhagyta a vármegye igazoló vá 
laszlmáuyának azon határozatát, mely 
Ivei a városi képviselőtestületi tag 
választásokon megválasztott Gutt 
mann Ármin és Kottán György ma i- 
dátumait megsemmisíti.

— Halálozások. Majoros András f 
hó lü-én t58 éves korában elhunyt. 
Temetése f. hó 21-én d. u. 3 órakor 
volt nagy részvét nu-’Vit. — Pro 
h.iszka József p. ü. számoMenőr f. 
hí 20-án 45 éves korában e*huii)t. 
Temetése f. hó 21-én d. u. 5 órakor 
volt és részt vett azon a pénzügy- 
igazgatóság és adóhivatal egész tisz
tikara

— Egy sajnálatos Incidens. Folyó
hó Iá án, szombaton délután egy 
sajnálatos incidens történt két hely- 
buli ügy véd között a központi kávé- 
házbrn. Az incidens oly annyira 
privát terméssé ü volt, hogy abba 
nem kivántmk heleavatkonv. Va'a'.i 
azonban oule; ‘tóttá magát ebbe a 
privát ügybe ét az „E.st"-nek eg\ 
célzatosan e 'eró’tett, hazug tudó 
sitá-t küldő ». he. F ek utón termé
szetesen most má*- a mi kötelessé 
giinkké is v. ik az ügyet a nyilvá
nosság elé v ti és ott p-,.t a teljes 
valósadban fei Nem i-az, nő it 
ha Ro i Hu ó nioid'a vo’np,
hogy Appou ” »b l»ec ó ’etvrn, 
m»nt j  . ujlie ' >o okb. i egvütt- 
véve, hanem * mondta, nogy
t .ii ja  Anpony .. « • • ’og ann\ ra
b* csü'ete lek, i it (Jjlielyben akár- 
k t. A r. sem'*,; hogy az első pofont 
Roth dr. kapta, meu . . a dr. Klein 
Ki-oly t re? 1 csati; it el először. Igaz 
hogy K'e’ i fkait először ii'ui, de 
Roth megelőzte és alapos n meg 
verte dr. K 'e’n Kó oly u -at. Az ügy 
egyébként a lovag!us*ág szabá’yui 
szerint eMntézteteíi. mert duuaniot 
t ik kenőt a levegőbe, r^onbnn hogy 
a verés okozta fjjda'mak ehnu tal
a lövessél, i t Csak KW in Károly dr 
ur tudná megmondat i.

— Érettségi mulatság. A sátoralja-j 
újhelyi fogy mtiasiumhan érettségit | 
tett ifjak a szegénysorsu tanul.ik fol-j 
segélyezésére f. hó 25 én este I i 
9 órakor a szinházkerlh'Mi ny .ri tár.c i 
mulatságot rendeznek

— Csőd megszűnés. \ kupái kir.| 
törvényszék, a ViM o i.i g.í/fur z* | 
gőzmalom Meller és Go dstei t ;

......................................idi., m

nyit Sátoraljajhelyben. — A tanfo
lyamra jelentkező növendékok aug. 
hó eljére betanittatnak s így azok 
is, kik fürdőbe szándékoznak menni, 
beiratkozhatnak a táncfolysmra, hol 
a divatosabb táncokat sajátítják el 
a kitűnő vezetés alatt. Beiratkozni 
lehet a táncórák megkezdése előtt a 
„Nyúl" kerrhelyiségében. Az idei 
tanfolyam ugyanott lesz megtartva.

— Cirkusz Ujhelyben. A sok csé
pi) rágó trupp után végre egy jó, 
művészi nívón álló cipkusz!ársulat 
érkezik e napokban városunkba mely 
művészi produkciókkal fogja szóra
koztatni a pub'ikumot. SlutzbarL 
igazgatóé ez a cirkusz, melyről a 
sajtó — amerre megfordult — min
denütt a legmelegebben emlékezett 
meg

— 2 drb két hónapos faj tiszta vizsla 
kölyök kapható. Czim: a kiadóhiva
talban.

— Buziásfürdö a » Magyar Nau-
heim« elnevezést teljes joggal meg
érdemli, mert dacara annak, hogy 
hazánk ezen legkiesebb fekvésügyógy- 
fürdőjében a szivbt tegek kezelése és 
gyógyítása még csak 12 év óta fo
lyik, már is sok száz gyógy ult áldja 
Buziásfürdö páratlan hatású gyógy
forrásait. Buziásfürdö, mint elsőrangú 
szívbaj elleni gyógyfürdő, immár az 
egész világon cl van ismerve és 
ezért látogatottsága évről-évro nőt- 
iön-:iő, annál is inkább, mivel Bu- 
ziasfürdő tulajdonosa, Muschong 1. 
páratlan áldozatkész léggel és farad- 
hatatlan szorgalommal működik azon, 
hogy Buziásfurdőt, mely a betegek
nek a legnagyobb kényelmet és szó
rakozást nyújtja, mérsékelt árak mel
lett, a continons legelső gyógyfür
dők sorába emelje és viiágfürdővé 
tegye.

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

kiaiiotu.aidnnúM
LANDESMANN MIKSA

házai c ;g ellen e're 1 
u*án az összes c-'Ml i /. k. v* . 
lésekiegyenlittete'i lm* ők hiányá
ban megszünteti.*.

— Mikor a fináncnak kardja van
Véres verekedés szi: * vo i f.
hó 20-án éjjeli fél 3 :. *r i.NAu'' 
kerthelyisége. A famu *. k mul.it- 
síigi volt ugyanis ekkor * - 1 n
Kovács Mihály pénzű i fő-:
nem táncolhatott az a!, akiv* p 
neki ieisstttt. RetU 
rodott hát ezen a fő\i. "r ? 
az oldalán lógó fringiát kő. ; .) * . '
vagdalkozásba kezdett. Nag n • 
zen lehetett csak a m ..vadult fi- 
nánct lefogni, de már • kor Kr.msz 
Károly rendőr jobb karján, (lajd.»> 
.János mészárosseged f i 1 jobb 
karján, Bánó József fej n e ti ijdics 
Árpád cipészsegéd jobb 1 lején 
szenvedett súlyosabb .- b \et. A 
megvadult finánc e"en h it í-ág elleni 
erőszak és súlyos testi sértés címén 
vádat emeltek. — Hja de igy van 
ez, mikor a fináncnak kardja van.

— Lopás. F. hó 21- n eddig üs- 
meret’cn tettes ellopta l.vnyay Gábor 
gr. értékes vadászfegyver.'t a vasúti 
állomáson. A nyomozás folyik.

— Tánctantolyam Sátoraljaújhelyben 
Révész Imre a várcsunban is .*vti
zedik »íta általános megeléged '■ rr 
működő tanctanitó folyó hó 2)-étől 
kezdődőleg hat heti táncfolyamat

470/910. vh

Árverési hirdetmény
A saujhelyi kir. járásbíróság 910. 

607 2 sz. kiküldő végzése folytán a 
lv r ‘-ködők, Iparosok és Gazdák hi- 
tels/tivi*tkez t * 2<X) kor. követelésé
nek j iru ékainak kielégítése végett 
1910- évi junius 27-én d e. 10 és fél 
orakor Satora'jaujliely ben. 

lutcA 19 , / * —  • iwn-
I vedo l ptnühelycbpii elárverezem 
azon 18*J<K) kor. becsült ingóikat,

I iii-iy. k 't a saujhelyi kir. jbirósági 
Itt 10. V. s i>- III. 132/3 sz. végre- 
hajtást r nulo ő végzése folytán 910. 

! V. «»07/2 sz. végrehajtási jkv -ben 
! f 1 ü fô ; .i tani s melyek az í»09 Vr- 
(2507 3  f. végrehajtás jkv.-ben 1—7 
i i 910. V. _’7it i  >/. \ égrtt-
h íjtási jkv. ben 1—8 tétel a. van
nak ő' zcirva u. m. gahonatisztitó, 
c- ő .'•» egyéb gépeket, malomhcn- 
g»rek* t sth.

Saujhely, 1910. május 30.
Rosner Imre, 

bir, vhjtó.

Küzeli kiránduló hely az

Erzsébet
kerthelyisege

közvetlen a nao^- állomás 
mellett. —  Kitűnő meleg és 
hideg ételek, saját termésű 
borok, kőbányi sör. —  l’on 
tos kiszolgálás, szolid árak.

Hetenként kétszer zene.
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STVTZBART
agy c irk u sz a  jönn,

60 elsőrendű tag. J
10 tagból álló kitűnően iskolázott 

sa ját  zenekar.

Sa já t  amerikia rendszerű  
Washington világítás.

Jegyek előre válthatók Landesmann Miksa és T ár sa  könyvkereskedésében.

m = d S I
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Árlejtési hirdetmény.
A hóri ref. egyház presbyteriuma egy a Hórban 

felállítandó ref. iskola és tanítói lak felépítésére nézve 
árlejtést hirdet.

Az iskola és tanítói lak építési költsége 11U00 ko
ronában van felvéve.

A zárt árlejtési ajánlatok folyó évi julius hó 1-ig 
Nemes Sándor gálszécsi főszolgabíró s hóri ref. főgond
noknál Gálszécsen adandók be.

Az árlejtés julius hó 5-én a gálszécsi főszolgabírói 
hivatalban fog megtartatni, a hol a terv és költségvetés 
bármelynap d. e. 10— 12 óráig megtekinthető.

Az árlejtésben résztvenni szándékozók 10* „ bánat
pénzt tartoznak készpénzben vagy megfelelő értékpapír
ban letenni.

A döntést a presbyterium magának tartja fenn.

A hóri ref. egyház elöljárósága.

= S \ J l

bperjesi

cse ré p 
kályhák,
gránit és 

márvány

Í bizományi r a k t á r a :

BEHYNA TETSVÉREK, Sátoraljaújhely.

Sárospataki Zsolnay-Jéls yígyagipar Részvénytársaság

ajánlja
kési és gépi tégla, 
liiati/ló [fhamotte) tégla, 
konyha és padló tégla, 
alagcső,
hótl/'arku cserép gyártmányait 
és különösen legújabb mintájú 
h o r n y o l t  c s e r e p e i t

melyek teljesen víz és fagyállók, egy négyzetméterre 14 
darab szükséges.

Kívánatra mintával készséggel szolgálunk. 

Sürgönyeim: T í y l a y y á r  S á r o s p a t a k

m a d ó egy dívány és 4 drb. támlisszék. 

Czim a kiadóhivatalban-

SALGÓTARJANI
K o s z é n h á n y a  R é s z v é n y t á r s u l  a t

széntermékei (szobafütésre és ipari czélokra)

KLÁR és NEUMAN cégnél
Sátoraljaújhely

rendelhetők meg. Ugyanott legjobb minőségű apró és 
durva szemű kétszer mosott kovács szén és koksz 

valamint porosz briket kapható.

Superfosfát-műtrágya. Káli-só.

NvomaW'l J.ami."maiin Miksa áa 'Jarn, könyvnyomdájába!! Sátoraljaújhely,
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