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Meczner Gyula főispán ur le
szállóit pálinkás választási diád a 
lánaK olimpusi magasságából a 
Zemplén hasábjaira és nagy ön- 
mosást rendez a Gáthy ügy dől 
gában.

Nagyon eszes és ügyes ember 
a főispán ur, de annyira még 
sem jó színész, hogy a cikk mö
gött önmagát jó l el tudja rejteni. 
Nem tagadhatja le azt az apasá- 
ságot. Azt a védekező cikket 
első szavától az utolsóig ő irta. 
Tiz sort se kell a cikkből elol
vasni, már látja mindenki, hogy 
ez a tőispán ur leikéből fakadt 
szellemi termék.

így már felelnünk kell rá. A 
Zemplén szavalhatna akármit, nem 
törődnénk vele, de főispán ur 
mégis megérdemli, hogy hosszú 
önvédelmi nyilatkozatával részle
tesen foglalkozzunk.

Hizelgés nélkül mondhatjuk, 
hogy Pilátus óta nem végeztek 
még olyan kézmosást, mint most 
a főispán ur és a farizeusok kora 
óta nem tudták még ol>an mo 
sés művészettel kicsavarni az 
igazság nyakát, mint most a fő
ispán ur cikke.

„En ártatlan vagyok ez igaz
nak vérétől** —  mondá Pontius 
Pilátus, azaz Meczner G)ula tő
ispán ur. Mint múlt számunkban 
megjósoltuk, tényleg kijelend, hogy 
ő alig ismerte Gáthyt, világéleté
ben háromszor beszélt vele, ó 
nem tehet semmiről, ő ártatlan, 
mint a ma született bárány. De 
nincs is itt tulajdonképen semmi 
egyéb, mint hogy Búza Barna 
dühös a bukása miau és bosszút 
akar állni a szegény ártatlan tő
ispánon. Ezért halt meg Gáthy, 
ezért sikkasztott Gáthy, ezért ve
szett el a szövetkezet pénze, min
den csak azért van, mert Búza 
Barna bosszút akar állni. Az 
egész hivatalvesztés, sikkasztás, 
öngyilkosság, mind csak a Búza 
bosszúvágyából született.

Am hozza Öméltósága a lavór 
vizet és mindenek szemcláttára 
mossa a kezeit. Es mutogatja, 
hogy milyen tiszták. Csakhogy 
baj van kérem. A tnosogatói'iz 
nagyon piszkos. Tele van ferdí
téssel, csavarással, valótlansággal.

Kiveszünk belőle egy pár csep
pet s a nyilvánosság előtt ve- 
gyelemezziik. Majd meglátják, mi 
van benne. —  Kezdjük hát cscp- 
penkint.

Polgármester jelölt volt.
M ec'ncr Gyula a rendezett ta 

nácsuvá való átalakulás idején 
nem foglalkozott a város ügyei
vel. —  Nono! Ujhelyben még 
élénken emlékeznek arra, hogy 
nagyon is foglalkozott. Annyira, 
hogy egyenesen polgármester 
akart lenni Csakhogy akkor Mecz
ner G)iila még polgármester se 
lehetett Ujhel)ben. Azóta felvitte 
az isten a dolgát.

I ladik Béla uralma tényleg tisz
tességes volt. Mégis sok rósz tör
tént alatta. S  minden rósz a Mecz 
ner Gyula befolyására történt. 
Ezt már Hadik Béla gróf is 
belátja.

Hányszor beszélgettek ?
Gáthyval háromszor beszélt éle

tében a főispán ur. Jóformán nem 
is ismeri.

Nem ismeri ? Majd bemutatjuk. 
Tetszik tudni, az az a Gáthy, a 
kivel ölelkezve tetszett sétálni az 
utcán négy nappal a választás 
előtt az egész utca szemeláttára. 
Meg aki után tetszett küldeni a 
muszknpárii alakuláson, hogy hozza 
már a megígért iparosokat.

Háromszor beszelt ? Kicsit fel
frissítjük az emlékezését méltósá
godnak. Mikor a hamis bizonyít
vány miatt volt az eljárás, akkor 
éppen háromszor méitóztatott egy
másután kihallgatni, hogy a bajból 
kihúzhassa. Ezt akták igazolják. 
A híres halva született hivatalvesz
tési ítélet előtt is volt fenn eg>- 
szer utána is egyszer. A válasz
tás előtti napokban karonfogva, 
illetve összeölelkezve sétáltak 
együtt az utcán. Ez már eddig 
összesen hat. Ha tetszik, még 
több beszélgetésre is viss/aemlé- 
keztetjük majd a főispán urat.

Székely fegyelmije.

A Székely Elek fegyelmi és 
királysértő pereiben Búza Barna 
volt Székely eg>ik lelkesült párt- 
jogója s közbenjárója, h ja főispán 
ur. Félig igaz. Annyiban, hogy a 
királysértési üg>ben megkegyeí- 
mezésért közbenjárt. Kijelentette 
Székely Elek előtt is, Fned Lajos 
előtt is (tanú lehet ra), hogy a 
fegyelmi ítéletet helyesnek tartja, 
annak mindig erősen ellene lesz, 
hogy Székely Ujhelyben még pol
gármester lehessen, —  ellenben 
a király.sértési büntetést nem tartja 
méltányosnak, esni dolognak tartja . 
hogy emiatt a főispán leljelcntet-1 
te, mert ilyen feljelentgetés nem

méltó magyar emberhez s ezért, 
de különösen a köztiszteletben 
álló családjára való tekintettel, 
szívesen megtesz mindent, hogy 
kegyelmet kapjon s ne legyen be
csukva. El is készített ő maga 
három kegyelmi kérvényt, azt be 
adta, járt nagyon sokszor Günther 
igazságügyminiszternél, WcKer lé
nél, a referens tanácsosoknál még 
Székely több közbenjáró ismerő- j 
seinél, kétszer külön ezért fel isj 
utazott t'estre, két iz.ben ki i s : 
eszközölt halasztást Székely szá- ! 
mára, ehhez is a kérvényeket ő 
maga készítette, —  de mindennek 
a sok táradságnak nem lett ered
ménye. Székely nem kapott ke
gyelmet épen a fegyelmi ügye 
miatt, mert azt a kabinetirodában 
olyan diffamálónak tartották, hogy 
a miatt még a királysért isi ügy
ie n  sem adiiattak kegyeimet.

No, ezt a sok fáradozást meg 
is hálálta aztán Székely Klek a 
maga módja szerint. Most körül
belül ép annyit fáradozott ő is, 
hogy Buzit megbuktassa. Ezzel 
Székely K i k kiegyenlítette Búza j 
irányában való erkölcsi tartozását. ! 
a számla le van zárva, minden 
rendben van.

Csak a főispán úrral nincs rend
ben a dolog. Mert ő azt állítja, 
hogy a fegyelmi ügyben is párt 
fogója s közbenjárója volt Búza 
Székelynek. Ez nem igaz.

A királysértés következményei 
alól tényleg igyekezett Búza ki
menteni Székelyt. De azok a fe- 

| gyelmi ügyek nagyon piszkos dol
gok. Ott ő soha egy lépést nem 
tett, egy szót sem szólt, mindössze 
hogy a vátos érdekében többször 
sürgette a belügyminiszternél az 
ügy gyors elintézését, is határo
zottan kijelenteti e, hogy mindig 
ellene lesz annak, hogy Székely 
visszakerüljön a polgármester
ségbe.

A fegyelmi ügyben Székelynek 
egy védője volt, a főispán ur, a 
ki ellenezte az. iratoknak a bün
tető bírósághoz való áttételét s a 
fegye’mi Ítélet indokolását is nagy
ban enyhítette.

A bizonyitvAnyhamisitás.

A bizonyitványbamisitási ügyben 
igenis kimélte Gáthyt a főispán 
ur. Nagy hókusz pókuszt csinált, 
felvett egy millió jegyzőkönyvet, 
de már az elején látható volt, 
hogy nem akarja bántani. .Annak

U n p u n l i  G  o ld a l ,

idején bőven tárgyaltuk ezt az 
ügyet, most nem akarjuk ismé
telni. Igaz, hogy a hamis bizonyít

vány kiáltásának vétsége alól a 
járásbíróság felmentette Gáthyt, 
ez azonban csak azt jelenti, hogy 
biintctendB cselekményt nem látott 
a dologban a bíróság. Ez. birót 
leltogás dolga. Az azonban két
ségtelen, hogy a dolog nagyon 
súlyos fegyelmi vétség volt. Ezt 
elég kompetens szakértő.- a vár
megye főügyésze állapította meg 
a főispán elé terjesztett vélemé
nyében. A lőispán ur kivételesen 
még a tőügyészre se hallgatott 
ebben az ügyben.

Ma is vállaljuk, hogy súlyos 
fegyelmi vétség volt az a dolog. 
Am tessék akármelyik jogász em
ber elé terjeszteni. Nekünk ad 
igazat.

Hivatalvesztés! italét.

Most jön  a >fő sláger.* A hi
vatalvesztést ítélet. Az előzmé
nyekhez semmi közünk. A botrá- 

 ̂nyos résznél szokott módon mo
sakodik ő méltósága. Egyszerűen 
tagad. Vagyis nem mer nyiltan 

1 tagadni, hát csavarja a dolgot 
1 ide oda.

Például azt mondja: „a fe
gyelmi választmány —  bár Gáthyt 
a hasonló vádak alól a biróság 

1 felmentette —  a legsúlyosabb íe- 
I gyelmi büntetésre: hivatalvesztésre 
volt hajlandó Ítélni Gáthyt.

Nem igaz. Nem csak hajlandó 
volt elítélni. H l is i/elle. I latáro- 
zottan, világosan, kétségtelenül 
elitélte Gáthyt hivatalvesztésre. Fel
olvadták a főügyész indítványát.

! A főispán felhívta szavazásra a 
\ tagokat. Mindenik jelenlevő tag 
(a főügyész nem is volt jelen)

! kifezetten hozzájárult az indítvány
hoz, amely hivatalvesztésre szóit. 
Erre a főispán kimondta a ha
tározatot. Azt mondta: „A z urak  
tek il engem leszavaztak, égy ki
mondom a  határozatot, hogy a  f e 
gyelmi választmány Gáthy Gézát 
hivatalvesztésre í t é l t e Ezzel vége 
volt az ülésnek, a tagok elmentek. 
A választmány jegyzője írásba 
foglalta a hivatalvesztésre szóló 
ítéletet s felvitte másnap a főis
pánhoz ábrás végett. A főispán 
ur napokig, talán hetekig magá
nál tartotta a fogalmazványt. Es 
csak azután hívta össze —  állí
tólag —  újra a fegyelmi választ
mányt. Hogy ezen az uj ülésen 
kik voltak jelen s mi történt, azt
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nem tudjuk. Ugylátszik, akik ezen 
jelenvoltak, jobban őrzik a hiva
talos titkot. Tény csak az, hogy 
ezután eltűnt az első, hivatalvesz 
test kimondó határozat az iratok 
közül, helyébe tettek egy másikat 
—  ez már a  főispán ur sa já t  
keze Írása , —  amely kimondja, 
hogy miután Gálhynak újabb fe
gyelmi Ugye is támadt, azt ezzel 
egyesit! s majd együtt dönti el.

Először is képtelenség, a leg
súlyosabb szabálytalanság és visz- 
szaélés, egy már érvényesen meg
hozott ítéletet egyszerűen eldobni 
s uj határozatot hozni. Ilyen még 
sohase történt a fegyelmi választ
mányban A Gáthy kedvéért, az 
ő védelmére kellett megtörténni 
ennek a skandalumnak. Ugyan mi 
lenne, ha a törvényszék is ma 
hozna Ítéletet, aztán egy hét múlva 
összeülne, s/éttépné az ítéletet és 
uj Ítéletet hozna. 1 lol van ez 
megengedve ?

Es milyen bölcsen indokolja a 
főispán ur. „Arra való tekintettel, 
hogy itt nagy anyagi kártérítésről 
van szó és ha Gáthy most hiva- 
vatalvesztésre Ítéltetik, mint meg
szűnt hivatalnok ellen újabban 
fegyelmileg Ítélkezni és az anyagi 
kártérítést fegyelmi Ítélettel többé 
kimondani nem lehet4* . . .

No, hallottak valaha ennél bo
londabb beszédet ? Halálra Ítélik 
a gyilkost. De azután újabb gyil
kosságot követ cl. Tehát elhalaszt
ják a felakasztásár, mert ha most 
felakasztják, akkor már az uj .bb 
gyilkosságért még egyszer fel
akasztani nem lehet. Es igy a 
gyilkos tovább él és a kapott meg 
hosszabbítást felhasználva megöl 
még vagy három embert. Ó, bölcs 
bíróság!

De az anyagi kártérítés! T e t
szik tudni mi volt ez ? Ez volt a 
Valkovszky féle ‘22000  koronás 
sikkasztás. Mint most látjuk, ezt 
akarta a főispán ur Gáthyn be 
hajtani s ezért hagyta meg to 
vábbra is a hivatalában. Lám, 
lám! Most már kin fogja behaj
tani a főispán ur a 22(>0O ko
ronát ?

De tetszik látni, ha a gyilkos
nak el is halasztják a leiakasztá
sát, legalább letartóztatják, hogy 
tovább ne gyilkolhasson. Hát ha 
már elhalasztották a Gáthy hiva
talvesztési Ítéletét, legalább fel— 
függesztették volna. De itt bébi 
zonyul egy tisztviselőre 23 sik
kasztás. Es az ilyen embert ott 
hagyják tovább sértetlenül a hi
vatalában. Miért? mert az Ítélet 
előtt még egy sikkasztásban bűn
részes volt, tehát meg ezt is ki 
kell nyomozni. Persze, inig ezt 
kinyomozzák, addig hivatalban 
marad és sikkaszthat tovább.

Szabad sikkasztani.

Sikkasztó tisztviselők! Tanulja
tok a főispán ur jogi álláspontja 
b ó l! Ha sikkasztás miatt fegyelmi 
van ellenetek s holnap hozzák az 
ítéletet, akkor ma sikkasszatok 
gyorsan még egyet. Ezt az uj

ügyet a régihez csatolják, az egé
szet e miatt elhalasztják s ti igy 
számos sikkasztások után is holto
tok napjáig hivatalba maradhattok.

De a mellett jó kormánypárti 
kortesek legyetek, mert kiilömben 
úgy jártok, mint a felsőregmeci 
biró. Az nem is sikkasztott, csak 
állítólag egy kicsit korteskedett. 
De rossz helyen, a függetlenségi 
párt mellett. No, ezt nyomban 
felfüggesztette ő méltósága. Ez 
már súlyos eset. Gáthyt nem füg
gesztette fel. Ő csak sikkasztott, 
tehát maradhat hivatalban. Sikkasz- 
szon tovább. De a biró kortes
kedett, az nem maradhat a hiva
talban, fel kell függeszteni.

így mentette meg a főispán 
Gáthyt a már kimondott hivatal- 
vesztéstől. S ezt ő olyan szépen 
fejezi ki a cikkben. »A főispán
nak mint elnöknek —  igy szól 
—  kötelessége, ha meg is lett 
volna hozva már az Ítélet, annak 
hitelesítése és kiadása előtt a fel
merülhetett hibákat kiküszöbölni.*

Tehát csak kötelességből tette. 
Kötelességből hagyta megfctovább- 
ra is hivatalban a sikkasztót. Szép 
kis kötelesség!

Es milyen naivul mondja: *ha 
meg is lett volna hozva már az 
Ítélet*. Igenis kérem, meg iz volt 
hozva már az Ítélet, nem csak lett 
volna, de valósággal meg volt 
hozva. Es azon törvény szerint már 
csak a felebbezési hatóságnak lett 
volna jog a  változtatni, másnak 
nem. De hát mit bánja Meczner 
Gyula a törvényt.

„Hogy ha lehet.*'

Külömben elmondunk erről még 
valamit a főispán urnák. Amilyen 
naiv és ártatlan ember, biztosan 
erről se tud még s ez is megfogja 
lepni.

Mikor ami lapunk közölte a 
hivatalvesztési Ítéletet, Gáthy mér
gesen szaladt Lánczi Aladárhoz :

— Hogy merte közölni, hogy 
engem hivatalvesztésre ítéltek. Ez 
nem igaz.

—  De igenis, biztosan tudom, 
igaz.

—  Az lehetetlen. Nekem illeté
kes helyen megígérték, hogy még 
most nem tárgyalják az ügyemet. 
Külömben megyek a  főispán úrhoz

Es elment. De már szelidebbcn 
jö tt vissza :

—  Kérem tényleg elitéltek. D e 
a  főispán ur megígérte, hogy ha 
lehet, igazítani fog a  dolgon. Min 
denesetre — ha kikézbesitik — 
felebezzem meg a határozatot.

És nyomban ment lllésházyhoz 
s őt arra kérte, hogy ne Írja 
meg lapjában a hivatalvesztési 
Ítéletet, mert illetékes helyen, meg
ígérték, hogy ha lehet, rendbehoz
zák a  dolgot,

I lát lehetett és rendbohozta.
Mit szól ehhez, főispán ur ? 

Ugye furcsa! Erről irja csak meg 
hogy mi az igaszág!

A huszonötezer korona.

A 25 000  korona! Azt mondja 
ő méltósága, hogy ennek a kiesz-

közlését megígérte, de * minden 
viszontszolgálat nélkül*. Tehát 
ingyen, gratis, franco. Tisztán sze
relembői. Milyen szép, milyen ne
mes dolog !

Ezzel szemben Móré Dániel 
száz tanú előtt hirdette uton-ut 
félen, hogy azért hagyta el a füg
getlenségi pártot s azért lépett 
be a muszkapártba, mert a főis
pán megígérte neki, hoyy akkor 
kieszközöl az ipartestületnek 25000  
koronát.

Milyen félreértés ! Milyen külö
nös félreértés !

Ipartestületi tisztujitás.

Most jön az ipartestületi tiszt- 
ujitás. »A miniszter megsemmisi 
tette a 907-iki választást, de F ar
kas Andor az iratokat 0 hétig 
visszatartotta s tette ezt Búza 
Barnával összejátszva*.

Nem igaz. Elmondottuk már 
százszor. Farkas Andor március 
14 én beszéit a dologról először 
Búza Barnának, Búza azt mondta 
hogy miután már a  rendes tiszt 
újító közgyűlés március 2 0  ra  van 
úgyis kitűzve, a miniszteri határo 
zat folytán való uj választás kitü 
zésének most már nincs értelme.

Szerencsére a * Zemplén* elő
adása ebben a dologban határo 
hottan rágalmazó Búza Barnára, 
ezért jehát ő megteszi a bűnvádi 
feljelentést és akkor legalább a 
biióság előtt lesz módja bebizo
nyítani, hogy a * Zemplén* állítá
sai nem igazak.

De arról nem szól a főispán 
ur, hogy az  ipartörvény szerint 
a rendes közgyűlést legkésőbb már 
dúsban meg kell tartani.

I Iát amit a törvény ilyen szi
gorúan terminushoz köt, azt sza
bad elhalasztani pusztán azért, 
mert az emberek izgatottak ? Hát 
melyik választásnál nincs izgalom ? 
Akkor sohase lehetne választást 
tartani. A főispán ur minden vá
lasztást elhalasztatna.

No, igaz, 100 iparos kérte az 
e’halasztást. Igen emlékszünk. Nem 
volt 100, csak 50  Es nem volt 
iparos, csak Mautner Aladár fa
cér pincér és még 48 Mauthncr 
Aladár. Es Klein Izidor. Ennyiből 
állt a »100 iparos*. Maga Mauth 
ner mondta el a Zemplénben.

Es nem inz.ultálta őket senki. 
Es nem oszlatta szét a csoporto 
sulókat a rendőrség. Ez mind 
nem igaz. Csak a Mautnerek szé- 
gyelték egy kicsit magukat a 
tisztességes iparosok előtt.

A főispán megsértette 
a törvényt.

• Közbelépett a főispán és uta
sította a polgármestert, hogy az. 
iratokat nyomban terjessze fel 
hozzá*.

Mi jogon utasította? Hogy meri 
a főispán a polgármestert utasí
tani ? Nincs hozzá semmi joga. A 
törvény világos intézkedése sze
rint a főispán rendelcteket csak 
az alispán utján adhat a közigaz- 
gaiási tisztviselőknek Ha Meczner 
Gyulában csak árnyéka is élne a

tárvény tiszteletnek, sose • utasí
taná* semmire a polgármestert. 
Es ha a polgármesterben lenne 
kötelességtudás és férfiasság, az 
ilyen »utasítást* kereken vissza
utasítaná.

Ha a főispán ur megmutatja, 
hogy neki joga van a polgármes
tert közvetlenül utasítani és tőle 
iratokat magához rendelni. •Ki
tisztítjuk a cipőjét* (ezt ígérte ő 
a Justh-pártnak, ha meg tudja cs i
nálni a bankot és kormányra jut.) 
De addig csak ismételhetjük, hogy 
Magyarország 70 főispánja együtt
véve nem követ el annyi törvény 
sértést, mint ő egymaga

No és ha a választásig nem 
engedte az izgatottság miatt a 
tisztujitást megtartani, de hát mit 
akar most? Hiszen már három 
hete a választásnak? M értül még 
mindig az. iratokon? Mért nem 
adja már ki a karmai közül5

Hisz ilyet igazán nem látott a 
világ! Lejár az elnökség mandá
tuma, márciusban kell a tisztuji
tást megtartani s már junius és 
még sem engedi, hogy megtart 
sák ! Ha egy bankigazgató járna 
el igy a banki közgyűléssel, be
csuknák.

I Iát mit akar még ? Az elöljá
róság fele lemondott Gáthy —  
miután minden elsikkaszthatót el
sikkasztott —  megölte magát. 
Mein Liebchen, was willst du 
noch mehr ? Mire vár még mél
tóságod? Megvárja, mig mindenki 
agyonlövi magát? Mig az épület 
is összeomlik?

Igazán már nem is bosszúság
gal, de kiváncsi érdeklődései vár
juk, hogy meddig lesz még ké
pes a főispán ur törvénytelen 
erőszakkal megakadályozni azt a 
tisztujitást ? Azt hisszük, hogy ha 
—  amit isten soká távoztasson — 
kimúlik a főispán ur, ezeket az 
iratokat is elviszi magával a — 
menyországba!

Városi sikkasztás.

Azt mi sose irtuk, hogy a Val- 
kovs/ky sikkasztásának Meczner 
Gyula az oka. Ilyet ne fogjon 
ránk. Annak a Meczner kortes
cimborája, Székely Elek az oka. 
Mert ő már lB03-ban rájött, 
hogy Valkovszky sikkasztott. S 
mégis ezt elhallgatta, engedte, 
hogy visszapótolja és nem csak 
el nem csapatta e miatt, de még 
a pénztárt is a kezén hagyta, 
pedig akiről egyszer ilyen kisül, 
arra egy pillanatig se szabad to
vább közpénztárt bízni. É s mikor 
mindezek történtek, M e c z n e r  
Gyula volt a pénzügyi bizottság 
elnöke s a város korlátlan ura.

Székely Eleket persze elítél
tette. De m iért? Mindenki tudja, 
hogy ha Székely azt a zászló le- 
vételi komédiát el nem követi, 
ma is polgármester s nyugodtan 
űzheti tovább Schveigerrel adupia 
dijszabásos manipulációkat. De 
már ezt az egyetlen helyes dol
got is, amit cselekedett, t. i. Szé
kely Elek elmozdítását, készül a

A Nagyszebeni Földhitelintézet törlesztéses kölcsönt nyújt 
házakra és földbirtokokra. Bővebb felvilágosítás Dr. BURGER 

JAKAB sátoraljaújhelyi ügyvéd urnái kapható.
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főispán ur >jóvátenni«. Vissza
hozza Székely Eleket. Előre is 
bejelenti, hogy „diffamáló dolgot 
nem követett el.‘*

Persze. Mikor a képviselőtes
tület meghatározza a Schweiger 
által szedhető dijakat, aztán el
megy Székely Schtveigerrel a koz- 
jegyzőhöz és ott dupla dijakat vé
tetnek be és Schweiger ennek 
alapján dupla dijakat szed hat esz 
tendeig, az nem diffamáló, az nem 
hamisítás. Csak egy kis igazítás. 
Corriger la fortune mint a francia 
mondja, M egkorrigálni a szeren
csét. Ennyi az egész.

Az eszes főispán

Tehát Székely Eleket a főispán 
• nem utasította vissza«, Vagy a 

mint ő mondja: >a főispánnak 
kellett, hogy annyi esze legyen, 
hogy Székely támogatását ne uta
sítsa vissza.<

Ó igen a főispánnak tényleg 
volt annyi esze. Sőt még sokkal 
több esze volt Mert itt úgy tiin 
teti fel, hogy Székely önként ön 
zetlenül és ingyen ajánlkozott. A 
valóság pedig az, hogy a főispán 
egy hónapig járatott Székely után 
Grósz Dezső és Izsépy Tihamér 
volt a postás. Es megígérte neki 
hogy visszahelyezteti polgármes
ternek. Es igy történt, hogy Szé 
kely Elek, aki még március ele

jén mindenki előtt kiabálta, hogy 
nála radikálisabb Justh-párti nincs 
a világon s Widder Gyulát majd 
megölte, mert ő csak Kossuth 
párti volt és nem Justh párti, má
jusra egyszerre vezetője lesz a 
muszkapártnak. Ilyen rettentő sok 
esze van a főispán útnak! Sőt —  
emlékezzenek r á ! —  még ennél 
is több esze van. Mert még ."■zé- 
kely Eleket is be fogja csapni A 
mint a korcámárosok és kortesek 
számláit nem fizetik ki, nem fogja 
kifizetni a Székely Elek számláját 
se. Nem helyezteti vissza a pol 
gármesterségbe. Es —  emlékez
zenek r á ! —  két hónap múlva 
úgy fogja ezért szidni Székely 
Elek a főispánt, mint a bokrot 
Már kezdi i s !

Ki a bűnös'

Végül jön megint Búza Barna 
A főispán szerint »egy féktelen 
étvágyú demagóg*

Persze, Búza Barna nagyon la 
Iánk. Nagy az étvágya. Sokat is 
csinált magának evvel a nagy ét
vágyával a képviselősége alatt. 
A családja tagjait mint elhelyez- 
gette jó  zsíros közhivatalokban. 
Vejei, fiai mind főszolgabírók, 
megyei tisztviselők. A birtokán —  
500 lakosú kis faluban —  csend 
őrséget állíttatott s laktanyául a 
saját házát béreltette ki. A falu 
jának az útját harmadik határbeli 
községek közmunkájával csinálják. 
Szolgabtrói hivatalnak a saját há
zát bérelted ki a megyével Köz 
tisztviselő létére ma is fizetett el
nöke annak a villanygyárnak, a 
mely a kormányzata alatt levő 
várossal szerződéses viszonyban 
van, úgy, hogy a szegény város 
még tisztességes világításra se 
meri szoritani a hatalmas protek- 
cióju villanygyárat.

Tényleg nagyon féktelen étvá
gyú ember az a Búza Barna. 
Mindent magának akar. Meséket 
beszélnek a vármegyében falánk- j 
Ságáról.

F E LS O M A G Y A R O R S Z A G I  H Í R L A P

Még nagyobb bűne is van, 3| 
héttel ezelőtt nagyobb úri társa
ság előtt jelentette ki, hogy 8 
napon belül belép a Kossuth- 
pártba. így mondja a főispán ur.

No, hát állítsa elő a tőispán 
ur azt a társaságot! Szeretnénk 
a szemük közé nézni!

Igen, azt többször mondta 
lluza Barna, meg is irta, hogy 
Justh Gyulának sok nyilatkozatá
val —- pl. a feltétlen destrukció
val —  nem ért egyet. De hogy 
8 nap alatt a Kossuth pártba lép, 
azt sohase mondta.

Ellenben az tény, hogy a fő 
ispán ur két hónappal ezelőtt ha 
tározottan azt mondta Búzának, 
hogy ha belep a  Kossuth pártba 
nem dilit neki munkapárti ellen 
jelöltet.

Tagadja le a főispán ur'•
Bocsánatot kérünk olvasóinktól 

ezért a túlságosan hosszú vála
szért Szükség1 volt mindezeket 
elmondani. Lesz még több is.

Es most nyugodtan várjuk a 
közönség Ítéletét. Döntse el az, 
hogy mi az igazság?

Az ipartestületi tisztujitás 
ügyében

Kerülöm a nyilvánosság előtti po
lémiát. A vitézi tornának ezt a faj
táját tartom a legháládatlanabbnak. 
S hogy mégis foglalkozom a „Zem
plén" előző számában „Ipartestületi 
tisztujitás” c. alatt megjelent közle- 
lem* nnyel, annak egyedüli oka az, 
hogy a közlemény szerint, az 1907. 
«*vi ipartestületi tisztújító közgyűlést 
jogerősen megsemmisítő miniszteri 
határozat végrehajtása körül Búza 
Barnával, az ő érdekében osszejat 
szóltam.

Mindenekelőtt beszéljenek helyet
tem a tények. Azután szólok egy 
pár szóit én is.

1910. január végén adia ki nekem 
a tárnics az ipartestületi tiszt újításra 
vonatkozó iratokat „további intézke
dés végett". Betekintvén az iratokba, 
megállapítottam azt, hogy a meg
semmisített 1907. évi tisztújító köz
gyűléstől számítandó 3 évi ciklus 3 
hét múlva letelik. Ha tehát a köz
gyűlést február közepére nyomban 
kitűzöm, felfogásom szerint egy hétre 
.'álasztattam volna tis^tikart és elöl
járóságot.

Minthogy az 1907. évben (ha 
jól tudom, febr 23-án) megtartott 
közgyűlés megsemmisítését célzó pa
nasz tárgyában a vizsgálatot én ej 
tettein meg, tudomással bírtam, arról, 
hogy az a t. ipartestület alapszabá 
lyai szerint a tisztújító közgyűlést 
március hóig meg kell tartani.

Az a kérdés állt tehát előttem : ki 
tűzzem ea v laszt i J ,  vág. ráhagyjam 
az ipartestület elnökségére " küzgyü 
lés összehívását ?

Annak megjegyzése mellett, hogy 
az ügyet egyáltalán nem tekintettem 
sürgős természetűnek, mert hisz a 
tanácstól direktívát nem kaptam, a 
felebbezési eljárás hozzávetőleg 3 
évig. tehát a 3 éves ciklus lejártáig 
húzódott s az uj választás március 
hóig mindenesetre megejtendő volt, 
dacára, mondom, a körülményeknek, 
még február elején tudakozódtam 
telefon utján dr. Búza Barna ipar 
hatósági biztos után, hogy vele a 
közgyűlés napjára nézve nn gállapod
jam, mert hisz az iparhatósági biz 
lo-nak az ipartestületi közgyűlésen 
a törvény értelmében jelen kell lennie.

Tudakozódásom eredménytelen volt 
Búza Barna a jelüljétől vett értesü
lés szerint nem volt Sátoraljauj 
helyben.

Hasonló eredménnyel járt még két 
vagy három izbeni tudakozódásom, 
a miről a jelölt és Búza Barna is 
tudnak,

Bura Barna március hó 10—15 ike 
táján jött le hivatalomba s arra a 
kérdésemre, hogy van-e értelme an
nak, hogy a közgyűlést kitűzzem, tud
tomra adta. hogy az elnökség az 
alapszabályok értelmében a közgyű
lést már kitűzte s neki is az a véle
ménye. hogy az én megbízatásom 
ennek következtében tárgytalan. Erre 
* n az iratokat a tanácsnak ily ér
telmű jelentésemmel visszaterjesz 
tettem, mely jelentést Sirnsa előadó 
tévesen elnókileg intézőit el s a pol
gármester távóllétében az intézke
dést én approbáltam.

Ez a tiszta tényállás, ez a hiteles 
és bármikor bizonyítható története 
az én Búza Barnával való „összeját
szásomnak .“

Az előadottaktól eltekintve : ugyan 
mi vitt volna rá, hogv dr. Búza 
Barnával összejátszani ? Hiszen még 
élénk hatása alatt álltam a polgár- 
mester választáson általános lelkese
dés közepette történt mellőzésemnek, 
amelynek éreztetésében Búza Bar
nának oroszlánrésze volt, mert ő volt 
az, aki a választást megelőző érte
kezleten a közszolgálati éveire ná
lam sokkal fiatalabb s automatikus 
előmenetelt biztosító pályán levő 
Bánóczy Kálmánt ajánlotta megvá
lasztásra, nem létezőnek tekintve, a 
képviselőtestület tekintélyes részével 
együtt, az én szerény személyemet, 
tudomást m m véve azokról az aspi
rációkról, melyeket joggal táplálhat
tam s a melyeket a történtek és ta
pasztaltak után teljesen kitöröltem a 
telkemből.

A meggyanúsít ás alapját tehát a 
személyes hálában nem kereste a t. 
cikkíró. Kereste és hite szerint meg 
találta a politikában.

Hát vegye tudomásul a t. cikkíró, 
hogy köztisztviselői működésemet 
teljesen szeparálom minden politiká 
tói és minden praktikától. Minden 
hivatali funkciómban az igaz ügyek 
iránti jóindulat, az igazság nagy 
szeretőin s a törvény tisztelete vi
zére!. Ez okból választottam életpá
lyámul a legszebbnek tartott bírói 
hivatást. Es azon a pályán nem vol
tam olyan iskolában, a hol a törvény 
többféle magyarázgatását tanítják, a 
hol az ember törvényes eljárás kü 
vetéséért görbe tekinteteket kap.

Rettenetes do'og az, hogy a város 
tisztviselői karának kebeléből micsoda 
bűzös bombák pattantak a közel
múltban a közélet piacára. Ara azért 
ne érje ennek a tisztviselői karnak 
minden tágját gáncs és rágalom. A 
tisztességet nagyra bi csülő, & tör 
vényt tisztelő tisztviselők nem arra 
vauik, hogy sajbáku! szolgáljanak a 
lokálzsurnalisztika revorveriö vésőinek 
En a magam részéről, ha céltáblá 
nak néznek s nekem szegzik a nemes 
acélt, minden esetben megelevenedem 
s védekezem az ig azig  biztosan 
hord • fegyverével. (Nem szívesen 
teszem bár, mert sokan nem tudják 
vagy nem akarják felismerni.) S u 
kik az objektivitás tiszta üvegen ke
resztül nézik a dolgok folyását, meg- 
áliipithatják, hogy bizonyos esetek
ben egyenlőtlen a tollak mérkőzése.

Farkas Andor.

MEGYE ÉS VÁROS

)( Vármegyei közgyűlés Zemplén- 
vái megye törvényhatósági bizottsága 
f. hó 28-án d. e. 9 órakor rendes 
évnegyed- s közgyűlést tart .1 A köz
gyűlés nevezetes, bb tárgyai: 1. A 
vármegyei tiszti nyugdíjalap 1909. 
évi számadási zárlata és 1911. évi 
költségelőirányzata. 2 A nagvmi- 
hály—laborcszögi vámoshid 1909. 
évi jövedelmi kimutatása. 3. Alispán 
évnegyedes jelentése a közigazgatás 
általános állapotáról. 4. A kereske
delemügyi miniszter leirata Kis- és 
Nagycigánd község nrb. gazdaközön
ségének várasz* d*‘-i joga tárgyában
5. A kereskedelemügyi miniszter in- 
téivéliye a gAlszócs — Mécskereszturi, 
a tavarna—ujszomotor—olykai vici
nális közutaknak a törvényhatósági 
közutak sorába való felveleie iránt.

8. A belügyminiszternek 58310/1910 
szám alatt a homonnai uj kórház 
építése ügyében kelt rendelete. 7. A 
ra. kir. honvédelmi miniszter 4062. 
sz. leirata a 0 évig szolgáló altisz
teknek polgári állások betöltésénél 
előnyben való részesítése tárgyában. 
8. Kereskedelemügyi miniszter intéz- 
vénye az 1909. évi költségelőirány
zat keretében szükséges hitelátruhá
zások és lekötések tárgyában. 9. 
Sopron sz. kir. város átirata a siket
néma gyermekek tankötelezettségé
nek megállapítása tárgyában. 10. 
Udvarhely vármegye átirata az állami 
tisztviselők vasárnapi munkaszünete 
tárgyában. 11. Beszterce—Naszód 
vármegye átirata a községi mérnö
kök és utbiztosok részére kedvez
ményes vasúti menetjegy kieszköz
lése tárgyában. 12. Szolnok várme
gye átirata a képviselőhöz f. évi 
március 21 iki ülésén történtek tár
gyában. 11. Tolna vármegye átirata 
Ő es. és kir. Felsége 80 dik születési 
évfordulójának megünneplése tárgyá
ban. 14. A kórházi bizottság hatá
rozata a gépész, kapus, kőmi vés fi
zetésének emelése tárgyában. 15. 
Alispán jelentése a ssürnyegi Bod- 
roghid építése után Solyó József és 
Fekete Fülöp mérnök vállalkozók 
részére végjárandóságuk utalványo
zása tárgyában. 10. Az Ondava fo
lyón levő tavarnai vámoshidon gya
korolt vámszedési jog meghosszabbí
tási ügye. 17. Máleza község kérvé
nye 4 országos vásár engedélyezése 
iránt. 18. Czéke község határozata 
a korcsmáknak vasár és ünnepna
pokon való zárvatartása tárgyában. 
19. Ujcsanálos község regále kötvé
nyeinek a kötvényezés aluli felol
dási. 20. Monok község vételi ügye. 
A már beérkezett és még beérke
zendő összes, a közgyűlés által elin
tézendő ügyek.

)( Városi közgyűlés. Sátoraljaújhely
varon képviselőtestülete f. hó 30-án 
d. u. 3 órakor rendkívüli közgyűlést 
tart. A közgyűlés tárgysorozata a 
következő: 1. Az 1909. évi gyám- 
pénztári számadás és mérlegnek a 
képviselőtestület által leendő meg
vizsgálása és a törvényhatóság bi
zottságihoz felülvizsgálat céljából 
leendő felterjesztése. 2. Andorkó J á 
nos iktató 3 heti szabadság iránti 
kérvénye. 3 Csatornázási bizottság 
jelentése a csatornázási szabályren
delet és csatornázási munkálatok ki
vitelére szükséges intézkedések tár
gyában. 4. Mérnöki jelentés a vizraü 
1910. évi május havi állapotáról és 
működéséről, ö. A Dohainál ól szállí
tott jég meunyiség bejelentése és 
eiadasa. 0. Az 1910. évi költségve
tés tárgya ása. 7. Házi és gyámpénz
tári vizsgálatról szóló jelentések tár
gyalása és felterjesztése. 8. Tanácsi 
javaslat a Bulhyányi és Bajza utcák 
összeköttetése végetti kisajátítása tár
gyában. 9. Ideig eues csatornázási 
engedély tárgyában kelt II. fokú ha
tározat In-mutatása. 10. Közigazga
tási bizottsági ítélet Kottán György 
é» Uuttman Annin választott képvi
selőtestületi tagok mandátuma ügyé- 
ben. 11. Polgármester előterjesztése 
az adóügyoszt. hiv. helyiségeinek 
szaporítása iránt. 12- Tanács javas
lata Üáthy Géza családja részére 
temetkezési járulék kiutalása iránt.

H Í R E K .

Feltámadás*)
Feltámad-e egykor régi szerelmed, 
Feltámad-e vájjon, minek vége lett ? 
Vállatura hajtod-e szőke szép fejed 
Es kezembe teszed puha kis kezed ?

A kihűlt szív vájjon felmelegedhet, 
A kihalt érzelem vájjon életre kél ? 
Es ju ’-e eszedbe első szerelmed,
Es jutok e eszedbe, kit rég feledtél ?

Kroó József.

•) Az ^Egyetértés" tegnapi számából.
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— Egyházi hir. A megyés-püspök a 
néhai Breth Gyula halálával megüre
sedett bodrogkereszturi plébániára a 
kegyur prezentálása alapján Laczkó 
István semsei lelkészt nevette ki j 
plébánosnak. . . .
— Anyakönyvvezetö-helyettes felmen 19-én a fiatalság az Engel-léle kores
ése Zemplén vármegye főispánja | mában zeneszó mellett mulatott. A

iránt csak akkor f *  végleg intéz-1 Gyula 8 K. Kun Frigyes, Schwarc
kedni, ha a kért újoncokat az or
szággyűlés megszavazta. Es mert ez 
csak úgy augusztus utánra várható, 
az egész munka hiábavaló.

Véres verekedes Málcán junius

tété Zemplén vármegye főispánja 
Hebina .János monoki anyakönyv ve
zető-helyettest ezen tisztsége alól fel
mentette.

mulatság vége, mint rendesen, vere
kedés volt. Ondócsik György márki 
20 éves legény egyik haragosát Mi-

— .Anyakönyvvezetö-helyettes kine- kul,al Jan.os l':' j ,;‘ Ĥt az t5rak'
HU. Zemplén vármegye főispánja Imn megtámad.* es súlyosan meg.. - 

kerti- besitette, hogy aléltan esett össze.vezese. Zetnpl 
monoki állami

armegye 
anvakönyv

letbe Marschal Péter Pál monoki la 
kost korlátolt hatáskörrel anyakönyv- 
vezető-helyettessé kinevezte.
— Papszentelés. György Ferenc Lász

lót, az imreghi minorita rend abszol
vált theológusát dr. l t  se ha Colbrie 
megyés püspök áldozópappá szen
telte föl.

— Az ügyvédi kamara köréből A
kassai ügyvédi kamara dr. Friedmann 
József ügvvédet Sztropkó székhely- 
lyel a kamarai ügyvédek lajstromába 
felvette.

— Elösmerés. Az iskolai gondnok
ság megtisztelvén azzal, hogy a le
ányiskola l. a osztályának vizsgáján 
elnököljek : indíttatva érzem maga
mat az osztály tanítónőjének, Schveicer 
Leopoldina kisasszony őnagyságának 
a felmutatott sikerért — amit ottan 
szóval is tettem — a nyilvánosság t»- 
rén is teljes elösmeréssel és dicsé
rettel adózni. Matolai Etele.

— A Gáthy sikkasztása Az ipar 
testületi szövetkezetnél a vizsgálat 
befejeződött és a hamis váltókból 
megállapítható hiány 119100 korona, 
Ez azonban még nem végleges ösz- 
szeg, mert ehhez még nem végleges 
mert ehhez még jöhetnek más egyéb 
apró hiányok, amik csat- ezután las 
sankint derülhetnek ki. A szövetke
zetnek 140 tagja van 290 drb.50 ko 
ronás részvénnyel. Az alaptőke tehát 
c.-ak 1450U korona >zóval körülbelül 
a harmadrésze az eddigi hiánynak 
Ez**rt el>ő sorban az igazgatóság — 
élén Székely E ek elnökkel — fele 
lős és aztán fokozatosan a tagok. 
Rövid időn be ül a törvényszék fogja 
megállapítani, hogy ki* tartoznak a 
hiányt fedezni.

— Huszonöt eves jubileum Lieber- 
maiin Samu tokaji igazgató-tanító a 
fo'yó tanév végén tanítói miikedé- 
sének 2ő-ik évfordulóját töltötte be. 
Ez évforduló emlékére volt s jelen 
tanítványai, hitközsége, baratai v> 
tisztelői fo yó évi junius hó 2t> án. 
va-árnap délelőtt 11 órakor az izr. 
hitközség tanácstermében jubileumot 
rendeznek.

— Eljegyzés. Luwing. r Ad » f hel\ 
beli terménykereskedő eljegyezte 
Klein Farkas leányát Rózsikat Olasz- 
Liszkan.

— Éjjel az utcán Műit évben ne g 
irtuk azt az affért, mely az újhelyi 
rendőrök és egy helybeli gyár igaz
gatója közt történt. Most volt ez 
ügyben a főtárgyalás az újhelyi tör
vényszéken. A kir. ügyész úgy a 
rendőrök, mint a két civil vádlott 
ellen elejtette a vádat és igv a soká 
húzódó affér befejezést nyert-

— A saturaljauihelyi mozdonyvezetői
kör ío.yó évi ju iu- hó 3 an u vad.i>z- 
kürt kerthelyLégében saját könyv
tarának gyarapítására zártkörű nyári 
tánczvigalmut rendez.

— Ujoncozás. A honvédelmi minisz
ter leiratot itézett törvényhatóságunk 
hoz. melyben felhívja, hogy az illeté
kes es. »‘s kir. hadkiegészítési kerü
leti. va amint a honvédparancsnok- 
sagokkal egyetértőleg újabb utazási 
és müktd. si terveket állapittason 
meg akk nt, hogy ez. n tervek a ap 
jan ái. 1910. évi fő>ororás a folyó 
évi ju iu- !ió 15-től au.u^ztu- 31-ig 
terjedő időtartama alatt végrehajt, 
ható legyen. Megjegyzi a miniszter, 
hogy azon sorozó járásokban, m< - 
lyekh az aratás tapasztalat szerint 
ezen időponton be in szokott lefolyni, 
a fősorozás oly időpontra lesz kitű
zendő, hogv az aralá>i munkák tu< g- 
tavat va ne legyenek. A minisvt

Mintegy tiz késszurást ejtett Ond ■ 
esik Mikulka János testén. Ondócsik 
azonban nem elégedett meg ezzel, 
hanem Márkra félholtan hazaszállított 
Mikii kát megtámadta és késével ha
lálos sérülést ejtett rajta. A szeren
csétlen fiatal legényt a nagymihályi 
kórházba szállították, a hol most is 
élet és halál közt vívódik.

— Rejtélyes gyilkosság Nagyráska 
községben e hó 13-én a legelőn levő 
kutban a pásztor egy hullát vett 
észre. Nyomban értesítette erről a 
közsé. i elöljáróságot, mire úgyszól
ván az egész falu kiment a helyszí
nére. A holttestet csakham.r kihúz 
ták és megállapítást nyert, hogy az 
Fekete Ltván hullája. A rejtélyes 
t s- tről iá1, irati’ag értesítette a/, elől
iár -ág o nagymihályi kir járásbíró
ságot, melynek folytán Klnnfár Ala
jos kir. atjnrásbiró dr. WehW és dr. 
Guttmunn orvosok kíséretében vasár
nap a hajnali ('rákban Nagyráskára 
ki-zállt. A boncolásén drnénye Csupán 
az. hogy a hulla mar három napja a 
kutban lehetett. Fekete István 50 
éves gaz.laeinber volt, aki családjá
val évek óta rossz viszonyban volt. 
Egyetlen fiával, Fekete Andrással 
állandóan hadilábon állott, olyannyira 
hogy a fiú kénytelen volt az apai 
házból elköltözni. Valószínű, hogy a
zerencsétlen ember búskomorságban 

ugrott a kútba, többen azonban 
Fekete Andrást gyanúsítják azzal, 
hogy atyját ilvképeti tette el láb a'ól. 
A nyomozás erélyesen folyik.

— Felhívás az ..aranka1 irtására
Vármegyénk területén a legvesze
delmesebb éiő.-di az „aranka** ezidén 
oly mért kh»*n elhatalmasodott, hogy 
a be-rkezett jelentések és panaszok 
szerint egves határokban tuár most 
több az aranka, mint a lóhere vagy 
luc< rna A legsürgősebb segítségre > 
gyökeres, erélyes védekezésre van 
szükség, különben a veszedelem a 
következő évek takarmánytermését 
is elpusztítással fenyegeti. Amidőn 
köte'esség-zerüleg a fenyegető ve 
szedelemre a gazdaközönség és köz- 
igazgatási hatóságok figyelmét ez 
utón is felhívjuk, felkérjük, hogy : z 
aranka elleni kötelező védekeztél 
azonnal a legnagyobb erélylyel fo
ganatosítani és folytatni. — illetve 
a védekezést kötelezőleg elre.id.-lui. 
annak megtörténtét szigorúan ellen
őrizni s általában odahatni szívesked
jenek hogy az id -vonatkozó törvény 
és rendieteknek minél hatékony ab
ban érvény >teremtessék. A Zemplén- 
vármegyei Gazdasági Egyesület el
nöksége.

— Tudományosan megállapított tény,
hogy a por-t nesek. mittessi rek és az 
arezbőr más ti.-ztállanságai a rossz és 
rendetlen »mésztésböl er. dnek. A 
térni 'sétád;a ferencz Jozsef-kes. -riiviz 
a gyomrot rövid idő a.att kímélete
sen hozza rendbe és igy biztosan 
megszünteti az egész kellemetlenség 
okozóját. — Ha a hölgyek tiszta és 
szép arcbőrt kívánnak, ne dobják ki 
pénzüket ha-zontulan „szépítőszerek
re** hanem igyanak időközünk int — 
mindig éhgyomorra — fél pohárnyi 
valódi „Ferenc* József* vizet, melyet 
az ászzes gyógy tarákban és jobb ás
ványvíz üzletekben árusítanak az 
egesz világon.

— Nyilvános köszönet A sátoralja
újhelyi izr. leányegylet 1010. évi un. 
4-én megtartott estélyén a követke
zők fizettek felül : Haas Bertalan dr. 
44 K., Bettelheim Jakab dr. 20 K.. 
Bírna Dezső, Taroay Gyula dr. ('Mis
kolc) Ferbztein Károly dr. (Eperjes)

Miksa (Bodrogszerdahely) Fucha 
Emil dr. Garai Ármin dr. Weinber- 
ger Viktor 7—7 K. Ligeti József dr. 
Szél Bertalan (Kisvárda). Singer Ig
nác 6—6 K., Reichard Ármin, Rosen- 
thal Sándor dr., Sebőn Sándor Zádor 
Frigyes, Rosenberg Márton dr. Wid- 
der 0*‘za, Szepesi Simon, Kardos 
Ignác, Landesmann Miksa. Gombos 
Gáspár dr.. Hollo Zoltán dr., Beltel- 
heim Mór 5—5 K., Grosz Dezső, Do- 
kus Gyula, Friedmann Benő dr.. 
Reichard Sándor, Zinner Henrik, flzv. 
Weinberger Dávidné, Davidovits 
Adolf, Reichard Salamon dr. Rudali 
Izrael dr, (Gálszécs), Waller Aladár, 
Szepesi Arnold ár. 4— 1 K., Haas 
Miklós, Erényi Manó dr., üzv. Kron- 
stein Mórné, Rudali Samu, György 
Sándor, Fried S inni dr.. Lichtenstein 
.lenő dr., Schvvarcz Ernő dr.. Nagy 
Arthur dr., Fornszek Béla, üsv Grosz 
Hermanné. Roth Józsefné, Zinner 
Adolf 3 —3 K., Lengyel Manó, Szegő 
Sándor, Burger Jakab dr.. Szeli 
László, Kellner Soma dr., Kun Géza 
(Miskolc). Weinberger Dezső, Pallos 
Sándor, Bajkor Béla, Vértes Simon. 
Grütibautn Simon, Blumenfeld Jenő, 
N urnán Jenő, Reichard Lajos. Ko os 
Simon 2—2 K . Vilkovszky Kálmán, 
Tóth Lajos 1 — 1 koronát. Fogadják 
a nemes szivü adakozók egyletünk 
nevében ez utón is hálás köszöné
sünkét. Bettelheim Honi egyl pénz- 
taros, Reichard Ilona egyl. elnök.

— Tanctanitás. Révész Imre ismert 
nevű tanctanitó, már megkezdte a 
tánctanitást a „Nyul“ kertben. Be- 
irhtkozei még mindig lehet minden
nap a tanítás megkezdése előtt.

— Magtermeles A takarmánynö
vények alól felszabadult területeken 
nagy haszonnal termelhet ők olyan 
kulturmagvak. melyek a nagy gaz 
dasági üzemhez taroznak nevezete
sen : Sárgarépa, carottn, csikórépa, 
karórépát ajok, kalarábé, kelfajok, 
különféle retekfajok, saláta, laboda 
>tb. A „Magyar Magtenyésztézi Rézz 
vénytátsaság** (Budapest IV.. Város- 
haz-utca 12.) mely ma már az or 
szagban mintegy 4000 holdon termel 
ilyen ku turmagvakat. készséggel áJ 
rend«ökezesre az érdeklődőknek. A 
termelés a vetéstől a letakaritásig a 
tészvény társaság szak felügyelete és 
vezetése alatt történik, a szükséges 
anyamagvakat ő adja s az átvéti ára
kat a termelővel előre megalapítja. 
Az i ziront érdeklődőknek készséggel 
nyújt felvilágosítást a Zemplénvar- 
tnegyi-i Gazdasági Egyesület titkári 
hivatala is.

— Nyilván s számadás a S. A. C.
junius 18-án tartott nyári táncmulat- 
-ágának bevételi és kiadási eredmé
nyéről Bevétel: Belépőjegyek, ren
dezői jelvények árulása és felül fize
tésekből összese 310 kor 20 filiér. 
Kiadás: M* ghivó és bélyeg 42 kor, 
Cigány 110 kor. Rendezői jelvény 
7 kor. 00 fül. Rendőri engedély 14 K. 
Teremdi-zités 23 kor. 00 fill. össze
sen 197 kor. 20 fillér, a maradvány 
113 korona mely összegből tnég a 
világítási szémlá lesz fedezendő. A 
jövedelemhez felülfizetéseikkel nz 
alább felsorolt urak járultak hozza 
kiknek e7iirou mondunk kö-zouetet. 
Németh Nándor 8 K., Dókus Gyula. 
Chudovszky Mór, Zinner Henrik 5—5 
K., Perlstrin József 4 K , Dr. Füz.*s- 
séry Zoltán. Mogyorosv Bertalan
3 —3 K.. l)r. Nvomárkay Ödön, Cser 
mák Kálmán. B^rzevicsy Béla Witi- 
der Gyula, Dr. Molnár János Dezső 
Sándor 2—2 K . id. Bettelheim Ja  
kab, Sohu ez Aurél, Tolnay Ödön. 
Erény i Vera. Alexander Vilmos 1—1 
koronával. Kottán György pénztáros.

— Elsőrangú fiú internátus a Gá 
bor féle, amely minden tekintetben 
modern és kényelmes. Egészséges 
és kellemes helyen fekszik. Gábor 
fiu-internátus „Budapest, VI., Hun-| 
kácsy-utca 2 1 “

— Buziásfürdö a »Magyar Nau- 
heim* elnevezést teljes joggal 
érdemli, mert dacára annak,

meg
hogy

hazánk ezen legkiesebbfekvésŰgyógy- 
reri,a«V' Ií urü?  ,,r* fürdőjében a szívbetegek kezelése és

“  UJOIHOZ.;, í v ny i v c gr e ha j t a s n  | Uuttmtnu llur 1U-1Ü K.. Widdvr | gyógy itá»a még csak 12 év óta fo-

lyik, már is sok száz gyógyult áldja 
Buziásfürdö páratlan hatású gyógy, 
forrásait. Buziásfürdö, mint elsőrangú 
szívbaj elleni gyógyfürdő, immár az 
egész világon el van ismerve és 
ezért látogatottsága évről-óvre nőt- 
tün-nő, annál is inkább, mivel Bu- 
ziasfürdő tulajdonosa, Muschung 1. 
páratlan áldozatkészséggel és farad
hatatlan szorgalommal működik azon, 
hogy Buziásfürdőt, mely a betegek
nek a legnagyobb kényelmet és szó- 
rakozást nyújtja, mérsékelt árak mel
lett, a continens legelső gyógyfür
dők soraba emelje és világfürdővé 
tegye.

NYÍLT-TÉR.

GÁBOR
f  i u-i n t e r n á t u s n  
Budapest. VI. Munkácsy-utca 21

(Andrássv-uti villarayon.) 
Telefon 90 — 00.

As ág. ev. főgjmnézium, a VI. kér. 
áll. főgimn., a VI. kér. főreáliskola, 
polgári és kereskedelmi iskolák köz 
vétlen közelében, a főváros legszebb 
és legegészségesebb részén fekvő 
villában, szép nagy, árnyas kerttel. 
Modern berendezés. Kü'ön vívó-, 
torna- és járszóterem. — Bentlakó 
francia, német e- angol tanerők, 
liiternátusi dij az összes mellék- 
kiadásokkal együtt a tanévre 

I O O O  k o r o n a ,
Külön szám a nincs.

Szünidei inti rnátus ismét Francia- 
országban.

Császárfürdő
Budapesten Nyári és téli gyógyhely, 
a magyar Irgalntasrend tulajdona. 
Elsőrangú kenes hevvizü gyógyfürdő;
modern b' rendezésű gőzfürdő, Ké
n y e im - *  iszapfürdők, iszapburogata- 
sok. uszodák, külön hölgyek és urak 
rs/'M-re. Török-, kö- es marvanyfürdök ; 
lioley. szénsavas- és viilamosvizfürdok. 
A fürdők kitűnő eredménnyel hasz
náltatnak főleg csuzos bantalmaknai 
es idegbajok ellen. Ivó kúra a légző
szervek huruton eseteiben s altesti 
pangá.'üknal 200 kényelmes lakó* 
n/obu. Szó id kezelés, jutányos árak. 
Gyógy- és zem-dij nincs. Prospektust 
ingyen és bérmentve küld az igaz
gatóság.

B a k  t e r i u m - m e n t  e s
természetes ásványvíz.

Vese és hólyagbajoknál, a vese me
dence idült hurutjainál, hugykő- és 
fény képződésnél, a lékgutak és a 
kiválasztó szervek hurutos bántál* 
mainai kitűnő szernek bizonyult. — 
Ovosilag ajánlva. — F ő l e r a k a t  
Tannenbaum Miksa cégnél Saujhely

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

Kiadótulaidonos :

LANDESMANN MIKSA
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.  Leányálm ok!
fárflbolondltó kinőlek -  eibájolé 
népségek -  szerelmi varázslás 

• szsrelml láncolat —

melyik fiatal leány nem á lm o d ta  ?
Hajdanában öreg vénasazonvoktól az<*- 
relmi Italt Tettek, naMMág a fiatal lányok 
böloeebben cselekszenek s a legközelebbi 
drogáriából, gyógyszertárból a illatszer- 

üzletből

Z u o k ííí-iz a p p a n t Z u c k ííí-k ré m t

fse ^ e ^ e n s v v s^ b : -jwoaí.**.

kfliön*. tubus 
nagy tubus

l . U  kor. 
l.M M

kis csomagolás 
nagy csomagolás 

(ajándék) t

Tiaárolnak.
Zucko^-szappan e ^nck^-krfm  azépa'get 
alkot mint a tavaszi gyöngyvirág, olcsó 
ée gazdaságos a napi használatban, a miért 
la a szépészeti szerek eszményképét képezi.
Fiatal leányok és asszonyok! Aki szép 
akar lenni, az csak Zuek' '̂-azanpannak 
hódoljon, aki különös szép akar lenni, az 

Zucko -̂króraet is használjon.

Rs b ilim :, n  kétkedj!
Is eyegsdj. rí plbuj addig 

■!|
Vágyitok célját il m m  értélét, 
llltabsi izouuru légii marad:

Be nem telje
süli óhajok!

Kapható Sátoraljaújhely ben.

Hrabéczy Kálmán drogériájában

kell a szappan összehasonlításánál és 
bevásárlásánál ügyelni. A világ egy 

szappana sem éri el a

Schichr
szarvas

szappanét
minden jó tulajdonságában, tiszta  ̂
ságiban, mosóképessegében, lágyságán 

bán és olcsóságában.
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rekedtség, köhögés és nátha ellen. 
Cukorbetegségnél speciális g y ó g y sz e r .

Főraktár Sátora'jaujhelven :
W ILKOVSZKY és TÓTH cégnél.

W í'
J C *  Védjegy: „H orgonyt*

A Linimení .  Capsici  coinp., 
a H o r g o n y - P a i n - E x p e l l e r

pótleka
«gy régiónak bizonyult h iz i«or, mely már sok év
o tt legjobb bedórznölésnek bizonyult köz/vénynél,

osuznál é* meghűl?kéknél. ......... ..
F igye lm ezte t**. Silány hamisítványok miatt be

vásárláskor óvatosak legyünk ée rsak olyan eredeti 
üveget fogadjunk el, mely a „Horgony" vtsijegygyel 
o« a R.chter cégjepyrésael ellát .tt dúl azba van 
csomagolva. Ara üvegekben K .SO, K 1.40 é« R2.- 
•<* úgyszólván minden gv >gyszertárban kapható 
Fóraktái T6r6k József gyógyszereméi, Budapest.

0r fíichter gyógyszertara az „Arany srotzUakiz",
l'rngaban, Klisabn-tlistrasso 5 neu.

E l a d ó
egy dívány és 4 drb. támláss/ék 

Czim a kiadóhivatalban-

Kerestetik
bérbe július és augusztus hóra 
egy két szoba és konyhából álló 
lakás a szőllökben . i

Ajánlat a kiadóba.

Dr. HALÁSZ
miskolci szakorvos

„SANITOL"
Száj és jogápoló szerei.

■ i n t a i  t N i ]  létezőnél tökiletesebb  
é s  megbízhatóbb szerek ,

melyek a lepnjabban megállapított 
tudományos és klinikai vizsgálatok 
alapján egyedül sikeres és helyesnek 
talált alapelvek szerint készülnek. 
Használati utasítás szerint eljárva, a 
fogakat megvédik a romlástól, Vég
telen kellemes szájíz. Ideálisan tiszta 

száj és fogak.

JKegfizetheteilen előnyük.
hogy rendszeres használat mellett 
megvéd a heveny fertőző betegsé
gektől (vörheny, kanyaró, torokgyík 
Btb.) és azért gyermekek részére már 
ez okból is különösen áldásos a 
használatuk. Ideális szép és jó fog 
kefék. Kaphatók használati utasí

tással :

HRABÉCZY KÁLMÁN
gyógyáru és illatszer üzletében 

Sátoraljaújhelyen.
Nagy üveg szájvíz 2 korona, kis 

vég 1 korona 20 fiilér. Fogpo 1 
korona. Fogkefe 1 korona 40 fillér.

A fogak közt maradt éteimaradókok I 
szétbomlásából minőén ember szája | 
hun főként az éjjeli alvas alatt sa
vak és rothadási mikrobiumok ke-| 
(étkeznék, melyek a fogakat meg
támadják. Ezek okozzák a fogszu i 
vasod.íst a szájbiizt és a kínos fog

fájást. Semmiféle 1 
fo„ tisztítószer ! 

meg nem szünteti 
Vezeti bajokat oly 
]g\ orsau és hiz.to- 
Isan, mint a Sztr i- 
'k a  Mentből fog
szappan. Gyógy 
tárakban és dro
gériákban ára 1 

kor. 3 korért h/rmentve küld Sztraka 
gyógyszerész Móltól. — Kapható: 
Hrabéczy Kálmán drogériájában Sá

toraljaújhelyben.

Közeli kirándult) hely a/.

Erzsébet
kerthelyisége

közvetlen a nagy állomás 
mellett. —  Kitűnő meleg és 
hideg ételek, saját termésű 
borok, kőbányi sör. —  Fon 
tos kiszolgálás, szolid árak.

Hetenként kétszer zene.

Van szerencsém a nagy
érdemű közönség szives tu
domására adni, hogy

lakatos
műhelyemet

Vckerle-tér, Vörös ökör udvarába helyeztem át.

Elvállalok épület lakatos munkákat, tömeges cikkek 
gyártását, szivattyús kutak javítását e's újonnan szere
lését. Villany világítás és telefon szerelést és ezeknek 
javítását pontosan eszközlöm.

Műhelyemet berendeztem Autogén hegesztésre
Törött géprészeket, hibás öntéseket, kazán és gőzhen

ger repedést, motor alkatrészeket, vasgerendákat, öntött 
vasat, kovácsolt vasat, acélt és minden fémet műhelyemben 
és vidéken gyorsan hegcsztek.

Magam a n. é. közönség ti. pártfogásába ajánlva, maradtam

Az ..Acetylén" világí
tás sátoraljaújhelyi 

egydűli képiselete.

kiváló tisztelettel

Vályl Bertalan,
lakatos motor.

Kristály
á s v á n y v í z f o r r á s .

Étvágyat javít. — Gyomorrontást 
megakadályoz. — Több mint ezer 
orvos ajánlja. — Kapható minden 
fűszer és csemege üzletben, jobb 
vendéglőben és kávéházban. 

Főraktár:
Cipschitz ytíolj cégnél Sátoraljaújhely.
S/f. Lukácafürdö Kiltvállalat R. T. 

Budapest, (Buda)

. -3 ; ^ sk̂ § I H 3 j3 í I5 E £ ® B r?3

Izletesházikoszt
kapható intelligens úri háznnl 

Jókai-ntcza 64. sz. alatt.

€ladó ház.
fi  Kossuth fajos-utcában lévő 

ház eladó.
értekezhetni lehet őzv. Román 

3ánosnéval.
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35.000 bor- és gyümölcs-sajtó
20.000 gyümölcs- és szőllőzúzó 

300 hydraulikus sajtó
bor, gyümölcs és 
ipari czélokrastb.
került ki a Mayfarth- 

féle gyárakból.
Az 1000. évben készült

2500 sajtó 
1200 zúzó.

es

Csattanós bizonyítéka 
ezen gyártmányok feltűnő 

jóságának.
Tessék bizalommal fordulni

Mayfarth Ph.
mezőgazdasági és ipari gépgyáraihoz

B E C S  11., Taborstrasse 71.
Több mint 650 aranyezüst-éremmel stb. 

kitüntetve.

Kimerítő képes árjegyzékek ing\rn.
Képviselők és viszontolárusitók kivánlatnak. 

Tessék mindig a Mayfarth ez ég nevére ügyelni.

Eperjesi

cserép-
kályhák.
gránit és 

márvány

HL 11

bizományi raktára :

B I t h NA TETSVÉREK, Sátoraljaújhely,

Sárospataki Zsolnay-jéle ^igyagipar Részvénytársaság

ajánlja
kérni és gé/>i légin, 
tiiaálló (chnmoUc) légin, 
konyhn és /miliő légin, 
n/ngcsö,
hóiifnrku cserép gyártmányait 
és különösen legujnbb mintájú 
h o r n y o lt  c n e re p e it

melyek teljesen víz- és tag) állók, egy négyzetméterre 14 
darab szükséges.

Kívánatra mintával készséggel szolgálunk. 

Sürgönyeim: T é g l a g y á r  SA ro sp a O tk

SALGÓTARJÁNI |
K o s z é n b á n y a  R é s z v é n y t á r s u l a t  y

széiiíermékei (szobafütésre és ipari czélokra) íd

KLÁR és NEUMAN cégnél ó
Sátoraljaújhely kt

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

valamint porosz briket kapható.

Superfosfát-műtrágya. Káll-só.

Nincs többé üzemzavar
ha motorja vagy kazánja repedt, vagy marások által üzem

képtelen, ha azt nálam

Autogén hegesztéssel
beforrasztja, melyet most újonnan, mint legkiválóbb gyárt
mányt, beszereztem.

gőz- «’-w m otorhengeroket, 
törött óh m otornlkntréaaeket,
ttntéitt- öh kovörKolt vnnnt, továbbá minden
féle fémet gyorsan és alaposan h e g e « /tr I .

Berendezkedtem továbbá

Autogén vágógéppel is,
melylyel bármily vastagságú vaslemezeket, gerendákat, síne
ket, kazánokat, tartányokat és azokon buvó- és niosdlyukakat 
vágok c-lc telepemen vagy u helyszínen.

A t. gép és niaiomtuiajdonos urak becses figyelmét fol- 
I ivóm, hogy bármely a v i t A H O k a t  pontosan és
olcson vállalok.

Állandó, dús raktáron tartom az összes malom 
berendezési gépeket, 4-es, 41 2-es és 6 os gőzcséplő 
garnitúrákat, melyek olcsón és kedvező fizetési 
feltételek mellett beszerezhetők.

Tisztelettel

Sátoraljaújhelyi malomépitészeti és gépgyár  

Reismrn Károly.
t&í-í 3 ^ 2  t & r f S f c ü

XXX ik évfolyam XXX Ik évfolyam.

B U D A P E S T I H ÍR L A P
Főszerkesztő és laptulajdnnos:

R ÁKOS I  J ENŐ

Az ország legelterjctebb és legtekintélyesebb

p o l i t i k a i  n a p i l a p j a .
Megjelenik naponta (hétfő kivételével) kora reggel.
Előfizetési ára: egy évre 28 kor., félévre 14 kor., negyedévre 
7 kor., egy hónapra 2 40 kor. — Egyes példány ára 10 falt* 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, Vili., Jótstf kArut 5. az

Minden magyar embernek a figyelmébe ajánljuk a

BUDAPESTI HIRLAP-ot
N \ untatott Laudv-m.m, Ilik,, é. láma könyvnyomdájában baloraljaujhaly.
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