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| Hirdetéseket a legjutányosabb á rb a n  közlünk

M  E  C Z N  E  R  G Y Ű L  A .
Andrássy Gyula gróf akkor bi

zonyította be legjobban, hogy 
végképen nincs emberismerete, 
mikor Meczner Gyulát kinevezte 
Zemplénvármegye főispánjává. 11a 
csak sejtette  volna, hogy milyen 
ember Meczner Gyula, ha akár
kit a vármegyéből megkérdezett 
volna, bizonyára nem tette volna 
ezt a szerencsétlen intézkedést, 
amellyel hosszú időre megron
totta a vármegye közéletét.

Igaz, Andrássy kormányzata 
alatt némileg tékezte Meczner 
Gyula az ő kíméletlen, erőszakos 
és önző természetét. Ha pedig 
meg is nyilatkozott egyben más
ban ez a természet, lehetett a 
kormánynál vagy máskép módot 
találni, hogy visszaszorítsuk.

Például, mikor a várost erővel 
bele akarta vinni, hogy a villany
gyárral kösse meg azt a képtelen 
szerződést, amellyel 50  évre fel 
tétlenül lekötötte volna magát. 
Vagy mikor a Kossuth-szobrot a 
saját háza elé akarta tétetni. 
Vagy mikor Patakon —  ahol 
bittoka van —  mindenáron járás 
bíróságot akart állíttatni. Vagy 
mikor a tokaji borértékesítés kér 
dését a Patakon nagyobbrészt 
nem is bortermelő tanárokból 
alakult szövetkezetnek nyújtandó 
300 ,000  koronás államsegéllyel 
akarta megoldani s lelterjesztesé- 
nek legfényesebb pontja az volt, 
hogy engedje meg a miniszter, 
hogy az alakulandó szövetkezet
nek ő lehessen az elnöke. (Amely 
kérelmen úgy megbotránkozott 
Darányi, hogy az egész lóispáni 
felterjesztést még csak válaszra 
se m éltatta.) Meg hogy Makkos- 
hotykat vegyék be a tokaji bor
vidékbe.

Ezeket a dolgait mind meg 
lehetett akadályozni. De mióta 
uj kormány van s korteskedesbol 
minden szabad, azóta feltétlenül 
tombol az ő bosszúálló, kímélet
len s önző erőszakossága.

Mikor főispán lett, ígérte a 
visszaélések üldözését. ígérte, 
hogy a jegyzői hivatalokat, köz
ségi háztartásokat sorra vizsgálja 
s mindent rendbehoz. S  négy év 
alatt egyetlenegy jegyzői hivatalt, 
egyetlenegy tkozségi háztartást 
meg nem vizsgált. Csak a válasz
tás előtt két nappal ment sürgő
sen hivatalvizsgálatot tartani Ha- 
taszthy Vincénél. Mindenki tudja, 
hogy miért.

Semmit nem alkotott, semmit 
nem létesített négy évi főispán
odba alatt. Egyetlenegy hasznos 
és helyes dolog, amit négy év 
alatt csinált, az volt, hogy Ú j
helyi megszabadította Székely 
Elektől. Ezt se Ujhely iránt való 
jóindulatból vagy Székely visssa- 
élései miatt való felháborodásból 
tette. Hanem tisztán a zászlóbe
vételi kellemetlenkedés miatti 
bosszuállásból. Ha Székely ezt a 
bolondságot el nem követi, ma 
is polgármester s tovább kötheti 
Schweigerrel a megduplázott díj
tételű szerződéseket.

S  ezt az egyetlen jó cseleke
detét is lázasan igyekszik vissza
csinálni most, hogy nem kell már 
félnie Andrássy tisztességérzete- 
töl Andrássy elé nem mert volna 
oda állni avval, hogy helyezze 
vissza Székely Eleket. Kimen előtt 
megtette, beadta az ujrafelvéieli 
kérvénj t s mindent elkövet, hogy 
visszahelyeztesse azt az embert, 
akit egy évvel ezelőtt olyan bot
rányos visszaélések miatt ő csa
patott el. Ennél undorítóbb er- 
kölcstelenseget még nem követett 
el főispán Magyarországon. E l
csapni, becsukatni valakit, rásütni 
a bélyeget, hogy szerzi >déshami- 
sito, a varos megkárosítója s 
aztán egy esztendő múlva óssze- 
ölelkezni vele, bizalmas cimborá
jává tenni, magasztalásokkal E l
köszöntem, az államtitkárt a ko
csijába ültetni s mindenáron visz- 
szacsempészni abba a székbe, 
amelyben olyan súlyos bűnöket 
követett e l ; ezt az eljárást meg 
kell utálnia mindenkinek, akiben 
csak egy parányi érzék van a 
koztisztesseg iránt.

A legsúlyosabb vádakra se 
tud egyebet felelni Meczner Gyula 
csapatja, minthogy mi a képviselő
választás miatt bosszúból támad
juk őt.

Hát mikor köztisztviselőt ilyen 
súlyos visszaélésekkel vádolnak, 
csak annyi a ielelet, hogy bosszú
ból teszik? Nem, urak, itt az első 
kérdés, hogy igaz-é az, amit 
Meczner Gyuláról irtunk?

Igaz-é, hogy Gáthyt hivatal- 
vesztésre ítélte a fegyelmi vá 
lasztmány ?

Igaz é, hogy Gatliy kérte Illés- 
házyt. hogy ezt ne Írja meg, mert 
a tőispán megígérte neki, hogy 
eligazítja a dolgot?

Igaz é, hogy a főispán egy hó-
l ^ i p u n k  (

napig magánál tartotta az ítéletet, j 
s aztán se kézbesítette ki, hanem 
egy halasztó végzést hozatott s 
azt adatta ki helyette és igy a 
25 sikkasztással terhelt Gáthyt 
továbbra megtartotta hivatalában?

Erre feleljen a főispánvédő 
Zemplén! Es ha mindez iga/., hát 
maradhat-é hivatalában olyan fő
ispán, aki ilyeneket cselekszik?

Ma már általános a meggyő
ződés Zemplénben, hogy Meczner 
Gyula nem való főispánnak. Hi
szen itt ismére mindenki, tudják 
a viselt dolgait s azért nincs egy 
hajszálnyi tekintélye sehol. A csa
ládtagjain kívül nincs egy ember, 
aki ne örülne, ha megszabadul 
hatna tőle a vármegye.

1 iogy sokan nem lépnek fel 
nyíltan ellene, az csak onnan van,

tart mellette senkit, csak az érdek, 
vagy a lélelem. Ismerik eszkö
zökben nem válogató, kíméletlen, 
bosszúálló természetét, remegnek 
tőle s nem mernek ellene szólani- 
Hiszen mindenki tudja, hogy vi
lágos, mágánjogi követeléseiket 
nem merik az en.berek ellene 
perelni, mert félnek a bosszújától. 
Hódig de sok ilyen követelés van!

Valóságos lidércnyomás alól 
lóg Elszabadulni Zemplén vár
megye közönsége, ha Meczner 
Gyula távozik a lóispáni székből.

Hisszük, hogy Lovászy Márton 
pompásan előadott interpellációja 
ezt a kívánatos távozást siettetni
lógja,

Itt közöljük a minden szavában 
igaz interpelláció teljes szövegét :

Loiaszy Marton: T. képviselőhúz 
(Halljuk / Halljuk f) Egy kis korké
pül leszek bátor a t. Ház elé ter
jeszteni Zemplén varmegyéből, trnely 
korkép im Iuii némi vi ugot vet arra 
az trküicstieiuesilö kumiriuisszióra, 
amelyet a t. többség vezérének, a 
miniszterelnök urnatc büszke dicsek
vése szerint mugacnak vall.

Feldúlt közbéke.

Tapasztalásból állíthatom, hogy 
Zemplén vármegyének, különösen pe
dig u vármegye székhelyének, 8a- 
toraljuujhely városnak, ennek u de
rék szorgalmas, törekvő varosnak 
nyugalma és küzbékéje teljesen lel 
van dúlva azóta (Halljuk! Halljuk!; 
a mióta Zemplén vurmegyeuek fő
ispánja szakítva azzal u kormányzati 
rendszerrel, amely a koaheiu idejé
ben uralkodó voit, uj kormán) zali 
elveket vall magáemuK es rastauraija 
azt a régi rendszert, (Hulljuk I a bal
oldalon.) amely u kormányeati na-

» oldal.

taliuat az uralkodó párttal azonosítja;] 
amely az ellenkező politikai meg
győződésű államférfiaktól nemcsak, 
hogy minden hatósági védelmet meg
von, benőni azokat, mint a közhata
lom és a közhatóságok ellenségeit 
állitja oda, akikkel szemben minden 
jogmegvonás, minden jogolkobzás 
teljesen jogosult.

Sátoraljaújhelyben ma az a hely
zet, hogy a polgárság az 5 autóimra 
jogainak, közszabadságainak, fejlő
désének legfőbb és legnagyobb ellen
ségét a főispánban látja,,(Igaz ! Úgy 
van ! balfelől. Ellentmondás a jobb
oldalon ) ennek a meggyőződésének 
népgyüléseken is kifejezést ad. (Moz
gás jobbfelől.)

Sümegi Vilmos: Kérdezzék meg 
Nagy Sándort. Az is tudja! (Zaj.)

P á rtsz em p o n t a fő .

Lw assy Márton : Mert azt kényte
len tapasztalni, hogy minden köz
ügy, minden a lakosságot érdeklő 
fontos dolog teljesen pártszerapontok 
szerint bírál tátik el és ukiuek abban 
a vármegyében a törvények legfőbb 
őrének, a visszaélések üldözőjének 
kellene lennie, éppen attól a férfiútól 
ered mindama furfang vagy egyenes 
törvénysértés, amellyel a közlakosság 
jogai elkoboztatnak és érdekei a 
legnagyobb mértékben megsértetnek. 
(Úgy van ! a baloldalon.)

Neiu akarok hosszadalmas lenni ; 
csak egy pár esetet akarok nagy vo
násokban és igazán minden kommen
tár nélkül előadni, amelyek élénk 
világot vetnek a zenipléniuegyei fő
ispán türvénytisztoletére, de ame
lyekhez kommentárt éppen azért 
nem szükséges fűzni, mert azok ma
guk helyett beszélnek.

V ám b érlet.

Itt van elsősorban a sátoraljaúj
helyi polgármesteri állás betöltési
nek ügye.

Sátoraljaújhely /árosának hosszú 
ideig polgármestere volt Székely 
Elek, uki ebbeli hivatalos működése 
alatt igen számos visszaélést köve
telt el és működésével igen érzéke
nyen anyagi kárt okozott a város 
lakosságának. Hogy csak egyet em
lítsek fel, amikor 1902-ben a város 
bérbeadta a helypőnascedést és a 

I kövezetvámot, abban a határozatá
ban megállapította azokat a dijukat, 
amelyek szedhetők kövezetvám- és 
helypénzdij fejében és utasította a 
polgármestert, hogy kösse meg a 
vállalkozóval a szerződést. A polgár- 
mester pedig ekként kötötte meg a 
szerződést, hogy ebbe a város által 
megállapított dijaknak kétszeresét 

1 vette be és igy evek hosszú során 
át teljesen jogtalan sarcot rótt & la* 

■ kosságra, másrészt ezen magas di
jak folytán a városnak ipari forgal
mat és fejlődését megbánitotta. Ezen 
és más visszaélések miatt Székely 
Elek polgármestert a vár>i.egyei köz
igazgatási bizottság fegyelmi választ
mánya a múlt évben hivatalvesztésre 

I Ítélte. (Halljuk I Halljuk !)_________
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Fegyverbarátság
Bekövetkezett azouban az uj kor

szak, és a főispán felismerte a volt 
és hivatalától elmozdított polgármes
terben a kortes-zsenit; ennélfogva 
szövetségre lépett vele, a volt pol
gármester belépett a munkapártba 
és magára vállalta az ottani mun 
kapárt fővezérségét. A fogatán hor
dozta végig a kormánypárt jelöltjét 
s ennek fejében azt az ígéretet nyerte 
a főispántól, hogy vissza fog helyez
tetni a hivatalába. A főispán maga 
adta be a belügyminisztériumhoz 
kérvényt az ügy ujrafelvétele és 
polgármester visszahelyezése iránt. 
Úgy látszik azonban, hogy a bel
ügyminisztériumban mégis, talán 
kissé erős dolognak tartották azt. 
hogy igy a hivataltól súlyos vissza
élések miatt fegyelmi lég elmozdított 
tisztviselőt egyszerűen visszahelyez
zék a hivatalába, úgy hogy ott az 
ügy elintézése sokáig késett és az a 
veszedelem fenyegette a főispánt, 
hogy nem lesz képes Ígéretének ele
get tenni, iuert majd a huza-vona 
folytán a polgármesteri állást a tör
vény értelmében be kell tölteni. 
Hogy ezt megelőzzék, mi történt ? 
1901! decemberében megválasztották 
polgármesternek Reichard Salamont, 
a főispánnak egyik bizalmi embe
rét, aki, hogy helyet csináljon a 
visszahelyezendő polgármesternek, 
1910. februárban lemondott az állá
sáról. Hogy azonban ez a lemondás 
jogerőre ne emelkedhereék, a főis
pánnak és a polgármesternek bi
zalmi emberei megfelebbezték ezt 
az, igazán mondom, raegfelebbezhe- 
tetlen dolgot, mert azt, hogy egy 
lemondás ellen miként lehet feleb- 
bezni, felfogni képes nem vagyok.

Ü gyvéd-polgárm ester.

A vármegye törvényhatósági bi
zottsága esen felebbezést, mint telje 
sen alaptalant és rosszhiszemüt visz 
szaut ásított a. Ezt a varmegyei huta 
rozatot megapellálták a belügyim 
niszteriumboz, ahol ma elintéz*''•> 
alatt áll. Ez a Reichard Salamon 
volt polgármester, lemondása elle
nére is viszi a polgármesteri híva 
talt, mivel azonban ügyvéd is és 
magát lemondott polgármesternek 
tekinti, egyszersmind az ügyvédsé
get is gyakorlatilag folytatja. Így 
tehát most ebben a városban az a 
helyzet, hogy ott van egy inkom
patibilis helyzetben levő polgárines- 
tei, aki ügyvédkedik is és a polgár- 
mesteri hivatalt is viszi, habar arról 
lemondott, fenyegeti azt a várost 
az a daraokles-karvja, hogy hírük 
tudtuk és hozzájárulásuk nélkül egy
szerűen visszahelyezik a polgármes
teri székbe azt a tisztviselőt, akit 
súlyos visszaélések miatt az illetékes 
hatóság hivatalától megfosztott; egy
szóval, ott minden megtörténhetik, 
csak az nem, arait a törvény előír, 
hogy t i. annak rendje és módja 
szerint az a város és annak képvi
selőtestülete a polgármesteri székbe 
választás utján olyan férfiút ültessen, 
aki iránt bizalma van. megszűnt

az ipartestületi alapszabályok szerint 
A so k old a lú  férfiú. meg kellett ejteni a tiszt újítást és 

Itt van egy másik eset, amely u akk, r mindenesetre az ellenzéki ér
maga tragikus kiment-telénél fogva 'lKirosközöns**g, amely külön-
annak idején nagy feltűnést keltett. ,^on ,'s. l,(,gy az ipartestületi
Gáthy Géza előbb Abaujmegyében,! ’'löljároság gondatlanságával a lég- 
azután Reregben volt scolgabiró,

I törvénytisztelő főispánsága alatt ez 
az ur kénytelen volt otthagyni a vár
megyei szolgálatot és ugyanakkor a 
főispán ellene 25 rendbeli sikkasztási 
eset miatt fegyelmi vizsgálatot in
dított.

Károlyi József gróf : Ez is kortes? 
(Derültség balról.)

M eg ak ad ály ozo tt h ivatalvesztés.

Iuroásxy Márton: Ekkor ennek a 
Gáthy Gézának pártját fogta Sator- 
aljaujhelvnek volt polgármestere ez 
a Székely Elek és a városhoz nevez
tette ki közigazgatási gyakornoknak, 
így vált lehetségessé nz, hogy ez az 
ember az ipartestületnél is megtart
hatta az állását, sőt az iparosok hi
telszövetkezeténél könyvelőnek is 
megválasztották. A fegyelmi ügy 
azonban a 25 rendbeli sikkasztási 
eset miatt tovább folyt ellene és 
1909 ben szintén Zemplén vármegye 
fegyelmi választmánya előtt be is 
fejeztetett, amennyiben ez az em
ber is sikkasztásai és egyéb, előbb 
elkövetett visszaélésül miatt hivatal
vesztésre ítéltetett. Ugyanaz az eset 
történt akkor, mint az előbbinél, t. 
i. közbejött a munkapárt alakulása 
é*s szükség volt kortestehetségekre. 
Ennélfogva a főispán, aki ebben a 
férfiúban szintén fe ismerte a kortes- 
zsenit (Derültség a baloldalon), gon
doskodott arról hogy »*z a fegyelmi 
Ítélet végrehajtható ne legyen, illetve 
megakadályozta annak végrehajtá
sát. Az a hivatalvesztészi ítélet, a 
mely 1909. decemberében kelt, a fő
ispán beavatkozása folytán nem kéz- 
besittetett, hanem arra a vármegyei 
főjegyző, alighanem azért hogy ma
gamagát fedezze, a következő fel
jegyzést tette (olvassa): »Meczuer 
Gyula fői-pán ur állal kiadványozva 
nem lett, helyette a 174—1910, kgysz. 
alatt iktatott jegyzőkönyvbe foglalt

Ott megjelent az ipartestületi elnök j is az ő környezete terrorizálni pró- 
és anélkül, hogy megszáradhatta hálják a sajtót. Megtörtént, hogy a

mikor ezekről a dolgokról az ottani 
lapban Búza Barna volt képviselő
társunk. (Felkiáltások báliéiul • KM

volna a jelenlevőket, kimondotta, 
hogy nem jelentek meg a tagok ha
tározatképes számban és ennélfogva 
a közgyűlést elhalasztotta. Az iparo
sok némi zúgolódással belenyugodtak 
mert tudták, hogy a törvény rendel
kezései szerint, ha a meg nem jelen
tek miatt a közgyűlést elhalasztják, 
8 napra ezután ki kell tűzni és ak
kora a jelenlevők döntenek. Ennél 
fogva kitiizetett a második ipartes
tületi közgyűlés április 3-ára. Azt 
hitték az iparosok, hogy akkor csak
ugyan megtarthatják a tisztújító 
közgyűlést, de akkor megjelent egy 
plakát azzal az aláírással, hogy Ipar- 
testületi Elöljáróság és ez azt mondta 
hogy tekintettel a közelgő képviselő- 
választásokra és tekintettel arra, hogy 
ezek miatt az iparosok közt nagy 
izgalom mutatkozik, az ipartestületi 
tisztujitás bizonytalan időre a válasz
tás utánra elhalasztatik. (Mozgás a 
hal- és széhőbaloldaloii.)

Egy hang a középen : Ez helyes !
Lin'ászy Márton : Semmi sem lehet 

helyes, ami a törvénybe ütközik. 
Hogy pedig az izgalom nem lehetett 
olv veszedelmes, kiderül abból, hogy 
akkor még a képviselőválasztásoktól 
két teljes hónap választotta el az 
országot.

F őisp án i törvényszegés.

Ez ellen természetesen az iparos
ság panaszszal élt, a városi tanács
hoz fordult és ez be is látta pana
szuk igaz voltát és ennélfogva meg
bízta a helyettes polgármestert, hogy 
tűzze ki az ipartestületi tiszt újítást 
április 17-ére. Ekkor, miután a fő
ispán eszközei, amelyekkel operálha
tott, elfogytak, mint duus ex machina 
ő maga lépett közbe s hogy meg
akadályozza ezt a tisztújító közgyü-

végz-s lett kiadva'. 1910. január 1 í-én lést, egyszerűen rendeletet intézett 
Bernáth Aladár főjegyző.- a polgármesterhez, melyben betekinfőjegyző. . . .

Mi van ebben a végzésben ? A fő-lfes Vl**5l*R magához kérte az írató- 
ispAni végzésben az va 
után Gáthy Géza ellen
té-M ítélet után újabb fegyelmi ese 
tek merültek fel, ennélfogva ezek az 
újabb fegyelmi esetek egyesületnek 
az előbbi iratokkal és együttesen 
fognak elbíráltatni. Itne fel van ta
lálva a legegyszerűbb módja annak, 
hogy egy tisztviselő, aki a legna- 
gyold) visszaéléseket, sőt bűntény*- 
kel követheti el, mert akkor öze* 
egyesület vén a régiekkel, folytono
san újabb elbírálás alá kerülnek és ez 
igy megy a végtelenségig. (Mozgó-.)

M iért ak ad ályo zták?

De mi volt az oka a főispán eljá
rásának? Ez az ipartestületi titkár 
igen nagy befolyással bírt az ipar
testület akkori elnökére, úgy, hogy 
önnek a révén remélte a főispán, 
hogy majd a sátoraljaújhelyi, túlino- 
nióiag ellenzéki, független érz* Imii 
iparosközönség közt velük majd pár
tot szerez magának. A baj azonban 
az volt, hogy az ipartestületi elöljá
róságnak mandátuma az év elején 

igy a törvény, valamint

azonban mindenhonnan kikopott. 
1895-ben aztán egyik zeraplénmegyei 
főszolgabíró, a központi főszolgabíró 
magához vette és kineveztette a volt 
szolgabirót közigazgatási gyakornok- 
nak, egyúttal megválasztana tiz köz
ségben közgyámnak és a sátoralja
újhelyi ipartestülethez titkárnak.

Szmrecsonyi György: Sokoldalú!
Lovas^y Márton : 1903-ban azonban 

gróf Hadik Bélának tisztességes és

nagyobb anyagi károkat okozta 
ipartestőletnek és azt mondhatnám, 
a tönk szélére juttatta, mondom, hogy 
akkor i-z az ip. rosközonség másik 
ipartestületi elöljáróságot fog válasz
tani. Ennélfogva meg kellett akadá
lyozni o tisztujitást és erre nézve a 
főispán és gárdája a következő ma
nővert eszelte ki.

Ip artestü leti ügyek.

»n. hogv mi- ■ kaí* Konstatálnom kell, hogy a lő 
a hivatalvesz- Up innak ez az eljárása határozott 

törvényszegés, mert először is a főis
pán nem rendelk* zhetik közvetlenül 
a tisztviselőkkel, másodszor nincs jo 
ga iratokat magához venni, hanem 
ha azokba betekintést iván, ezt ott a 
helyszínén, az illető hivatalban van 
jogosítva megtenni.

így történt azután, hogy az irato
kat ^magánál tárván a célt csakugyan 
elér e, mert a képviselőválasztások 
előtt az ipart •stiio'ti tisztujitá-t műn 
lehetett megtartani. En azt hiszem, 
hogy azok az iratok in *g ro >st is a 
főispánnál feküdnének és az u Gáthy- 
féle fegyelmi ügy ma is még befe
jezetlen volna, ha nem következett 
vo na be az a tragikus eset, mely 
mint mondom, oly nagy feltűnést 
keltett. Időközben kiderült ugyanis 
hogy ez az ipartestületi titkár az 
ipartestületnél 500 koronát, az ipa
rosok szövetkezeténél pedig 40.000 
koronát sikkasztott.(Mozgás balfelöl.) 
és miután őt a letartóztatás vesze
delme fenyegette, ez a szerencsétlen 
ember agyonlőtte magát és igy ez 
a sokat húzódott fegyelmi ügy ek
ként befejeződött.

S a jtó  te rro r iz s lá s a .

Nem akarom folytatni ezeket az 
eseteket, csak arra utalok még, hogv 
mikor a főispán a kreatúráival rési- 
ben direkt t örvényt iphissal megfoszt
ja a polgárságot Hiltonom jogainak 
gyakorlásától, araikor a főispán ro- 
vett életű embereket, hivataluktól 
megfosztott tisztviselőket és sikkasz- 
tókat akar a közönség nyakára tolni 
akkor csodálkozni nem lehet azon, 
a helyi sajtó méltó kritikában része
síti annak a főispánnak és az ő klikk
jének tevékenységét. (Helyeslés brl-. . .  ... , „ ■'...... * 1,1 k' ^nciv esies nn-

Kilu/.tc’k az ipari •-III <-t rl«> liszt felül.) Es akkor azt kell látnunk 
UjiUS kuzgyul.iét 1J10. március 20-ra.| hogy az a főispán, az 3 családtaciai

(Felkiáltások balfelől: El. 
jen !) habár élesen, de semmi esetre 
sem úgy, hogy a jogos kritika ha- 
tárát túllépte volna . . .

Molnár Béla: Minden egyes szavá
val ! (Zaj. Elnök csenget.)

Líroaszy Márton: . . .  akkor meg
történt az, hogy a főispán veje egy 
átvirrasztott éjszaka után elment eh
hez a hírlapíróból és azt mondta 
neki hogyha pedig az ur merészel a 
főispánról tovább Írni, akkor én tett- 
lóg inzultálni fogom. (Zaj és felki
áltások jobbfelől: Magánügy! .Nagy 
zaj a baloldalon.)

Tagányi Sándor: Ez magánügy! 
(Felkiáltások jobbról: Magánügy !)

Bethlen István gróf : Balkán stílus ! 
Az egész orságban igy van ! (Nagy 
zaj.)

Sión égi Vilmos: Tessék Nagy Sán
dor l épviselőt megkérdezni! (Zaj) 

Lovászy Márton : Bocsánatot kérek, 
magánügynek ezt tekinteni nuu le 
bet, (Helyeslés balfelől.) mert itt köz- 
tisztviselők tevékenységéről van szó, 
szó volt azoknak a jogos kritikájáról.

Justh  János : El kell csapni azt a 
főispánt ! (Zaj.)

G yáva a fő sz o lg a b író .

Lovászy Márton : Es habár a ter
rorizmus neru ért célt, mert az a 
hírlapíró nem tettont meg, hanem 
kiállt annak a fegyvernek, de én azt 
kérdem, vájjon helyes és jogosult 
módja-e a sajtószabadság megóvásá
nak az, ha hírlapíró köztisztviselők
kel szemben kénytelen az ő tollának 
véleményének, meggy őződésének, 
igazságának jogát fegyverrel meg
védelmezni? (Igaz! Úgy van! hal
téiul.)

Nagy Sándor: Gyáva az a főszol- 
>. abiró ! (Mozgás a jobboldalon. Nagy 
zaj és felkiáltások a baloldalon ; Kire 
értette? Ki a gyáva?)

Molnár Béla: Hogy meri ezt mon
dani ! (Nagy zaj.) Itt az immunitás 
vődeltuo alatt mondja! (Folytonos 
nagy zaj.) Fentartja e a Házon kívül 
is? (Folytonos zaj.)

•Vagy Sándor: Fentar»otn én ott 
is! (Felkiáltások balról . Kendre I Ki 
az a gyáva ? Kire értette ? Nagy zaj.) 
Gortvavra mondtam! A főszolgabí
róra értettem. (Mozgás és nagy zaj 
jobbfelől. Eljenaés a szélsőbalon.) 

Molnár Béla közbeszól.
Nagy Sándor: Majd meg fogja 

hallani kint is. (Nagy zaj.)
Elnök \ Kénytelen vagyok Nagy 

Sándor képviselő urat az elébb hasz
nált kifejezése miatt ruiidreutasitani. 
(Helyeslés jobbról.)

P á r tk ö z ig a z g a tá s .

Loi'ászy Márton: En nem tudom, 
azonositja-e magát a kormány ezek
kel a cselekedetekkel ; nem tudom, 
vájjon a kormány intenciója szerint 
való e, hogy Magyarország küzigaz- 
gatás.i ismét párt közigazgatássá ala
kuljon, ahol csak az kap igazságot, 
aki a kormány politikájához szít, el
lenben a kinek politikai meggyőző
dései vannak, az minden jogától 
megfosztott állampolgárnak tekint
heti magát.

Eli azt hiszem, hogy ha ezt a régi 
rendszert restaurálni akarják, akkor 
a közfelháborodás vihara az önök 
többségét az első alkalommal el fogja 
seperni. (Úgy van! Úgy van: a bal 
és ssélsobalodalon.)

In terp e llá c ió ,

A következő interpellációt intézem 
a t. belügyminiszter úrhoz (olvassa): 

„Van e tudomása a t. belügymi
niszter urnák azokról a súlyos vissza
élésekről. amelyeket Zemplén vár- 

dtagjai megye főispánja a sátoraljaújhelyi

Sátoraljaújhely látványossága!
Megnyílt az „ELIIE" fényképészeti és festészeti műterem.

Olcsó á r a k i  Sátoraljaújhely Petófi-utca 14. (sa já t  hát) M jjvésá kiviteli
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polgármesteri állás betöltése, Qáthy 
Géza volt közigazgatási gyakornok, 
közgyám és ipartestületi titkár sik- 
kasztásainak palástolása, valamint a 
sátoraljaújhelyi ipartostület ügyei 
rendezésének meggátlásn tekinteté
ben elkövetett?

Hajlandó-e ezeket a visszaélése
ket vizsgálat tárgyáva tenni és meg
torlás iránt inézkedni ?“ (Elénk he
lyeslés a bal* és szélsőbaloldalon.)

Az interpellációt kiadják a bel- 
ügyminszternek.

N agy Sándor
elmondja miért nevezte 
gyávának Gortvay fő
szolgabírót.

Ázsia Zemplénben
Országszerte nagy feltűnést 

keltett, liogy N agy  Sándor mun
kapárti képviselő L ovászr Márton 
képviselőházi interpellációja al
kalmával agyává"-nak nevezte 
Gortvay Aladár főszolgabírót. Sok
féleképen kommentálták ezt a 
közbeszólást és a família már 
arról is gondoskodott, liogy a 
Nagy Sándor közbeszólását sze 
mélyi bosszú kifolyásának t üntessi k 
fel az ország előtt. Az . E st< c. 
újság kérdést intézett Nagy Sán
dor orsz. képviselőhöz aziránt 
hogy mi Késztette erre a kissé 
különös küzbeszó.ásra, mire Nagy 
a következőkben lelelt:

— A kik ismernek engem, 
tudják, hogy én sohasem köte
kedtem. Ennek a közbeszóld-nak j 
előzményei vannak. Én a megy 
aszói kerület képviselője vol
tam régebben s a koalíciós éra 
alatt kimaradtam. A kerület pol-1 
gárai azonban ez idő alatt isi 
telkerestek. Egy községet na
gyobb ingatlan vásárlásába ug- 
i attak bele s mikor ezek hoz
zám fordultak, én látva azt, 
hogy a községnek nagy kára 
származnék abból, ha az. ingat
lan a njakán maradna, lülke- 
restem a lőispánt, hogy a vé
telt a vármegye ne hagyja 
jóvá.

A főispán nagyon hűvösen 
fogadott s ebből láttam, hogy 
a veje, Gortvay főszolgabii® is 
érdekelve van, hogy ne mond
jam M a s az ügyben. Fölkeres 
tem gróf Andrássy G jula bel
ügyminisztert, a kinek előadtam 
a való ténj állást, mire ő a vétel 
ügyletet megsemmisítette. Mi
kor én ezt az eredményt meg- i 
tudtam, a választók kérésére le 
utaztam, hogy velük —  m enj 
akkor már az ingatlan a nevükre) 
volt Írva — a további teendő
ket megbeszéljem.

Gortvay fó’szo'gabiró akkor 
kihágási eljárást inditott elle
nem azon a cimen, hogy enge j 
dély nélkül gyűlést tartottam. 
Azt a gazdát, akinél szállva 
voltain, csendőrökkel vitette be. j 
Majd mikor a választások jót-

tek és engem ott jelölni akar-1 
tak, a jelölő gyűlést betitotta1 
s úgy viselkedett a választóim- j 
mai, hogy én ott visszaléptem. 
Viselt dolgairól többször elég' 
hangosan i*s erélyesen meg-1 
mondtam véleményemet, de ő 
nem reagált rá. Levélben is ir
tain neki egyet-mást. Hallgatott.

hzt már nem hallgathatja el. 
Különben tegnap megmondtam j 
m agának a  miniszterelnöknek is  I 
hogy ne tű r je  to v áb b  az o k a t 
a  b o trán y o s á lla p o to k a t a 
melyeket a  főispán és Z'eje rét: 
(feznek, mert ebbel országos bot 
rány is kerekedhetik. 
hbből a felvilágosításból most 

már tudjuk az igazi okát annak, 
amiért Gortvayt gyávának nevez
ték az ország színe előtt. De 
megtudtunk egyúttal olyan vissza 
éléseket is amiről eddig fogal
munk sem volt. No, de azért 
nem lepnek meg minket a Nagy 
Sándor által előadottak, mert 
Gortvay ur részéről mindenre el 
vagyunk készülve, ami a hivatal 
erőszakosságot és a közigazgatási 
tudatlanságot illeti.

A főispán ur
és az igazmondás.

Szeretett főispánunk úgy látszik, 
sehogyse áll jó lábon az igazsággal. 
Elvakitja a szenvedély s akkor még 
a hivatalos jelentésekből is mást ol
vas ki, mint ami azokban van. És 
Így megtévedve, a határozataiban a “ 
tán hamisan idézi a hivatalos jelen
téseket.

íme, egy példa. Az ipartestületi 
ügyekről hozott híres és igazságos 
határozatában ("vájjon mikor lesz az 
a belügyminiszterhez felterjesztve ?) 
azt mondja ő méltósága:

Amit ismét kétségtelenné tesz 
ugyancsak a rendőrkapitány f. évi 
április 6-án 1019. sz. alatt tett azon 
jelentése, hogy április hó :5-án dél
ben az ipartestületi elnök Móré 
Dániel vezetése alatt hivatalomban 
előttem megjelent s ugyané tárgy
ban kérelmező tagjait ugyanakkor 
a megye székházával szemben a 
nagytőzsde előtt felcsopotosult s 
mintegy 5 0 — 6(> főnyi, a független
ségi párthoz tartozó csoport a 
megyeházból való távozásuk al
kalmával gyalázrt szavakkal insul 
tálta. aminek behatása alatt a kül
döttséget vezető elöljárósági tagok 
mindaddig mig az utcán álló rend
őr felhívására a tömeg el nem osz
lott, távozni sem mertek.
Magunk is borzadunk ettől a ret

tentő súlyos jelentéstől sajnáljuk 
Mórét és deputációs társait, akik 
annyira meg voltak félemlitve, hogy 
a rendőrkapitány hiteles jelentése 
szerint nem is mertek elmenni a 
megyeházáról, ntig a rendőr felhívá
sára a tömeg el nem oszlott.

Lám, ilyen vad terrorizmus I És ez 
mind igaz, mert hiszen a rendőrka
pitány jelentette.

De vájjon jelentette c ? Kezünkbe 
került véletlenül a rendőrkapitány je
lentése, a melyet ő méltóságához in
tézett. Szorul szóra ez van benne: 

M ásolat Sátoraljaújhely r. t.

város rendőrkapitányától 1486 Rk. 
910, szám. — Méftóságos Főis
pán u r! F. évi 357—910. számú 
rendeletére jelentem a következő
ket : F. hó 8-án d. e. amikor Móré 
Dániel az iparosok küldöttségét 
vezette Méltóságod elé, ugyanak
kor a megye székházával szemben, 
a nagytözsde előtt mintegy 5 0 -6 0  
főnyi,' a tüggetlenségi és Hericz 
Sándor elnökielölt pártjához tarto
zó csoport verődött össze, amely
ből, amikor a küldöttség tagjai a 
megyeházából kifelé jöttek, ezek felé 
többszörös „mungók, ntuszkapár- 
tiak, tetvesek" kiszólások történ
tek, ami azonban lármásabb tünte
téssé nem fajult, tettleges inzultus 
nem történt s az ott volt rendőri 
közegek ténykedése annyiból állolt 
hogy a csoportosatokkal szemben a 
a járdán való szabad közlekedést 
biztosítsa s őket csendre intse. — 
Sátoraljaújhely, 1910. évi április hó 
6-án. Schmidt Lajos sk, rendőr
kapitány.
No tessék! Ez a rendőrkapitány 

milyen gonosz ember! Nem azt je
lenti, amit ö méltósága akar I 

Először is nem igaz, hogv nem 
mertek távozni Móráik a tömeg miatt. 
Mert ép ellenkezőleg a kapitány je
lentése szerint kifelé jöttek a megye
házából, mikor a szóbeli inzultus 
történt. S egy szóval se mondja a 
kapitány, hogy Móréék bent marad
tak volna a megyeházában s nem 
mertek volna onnan távozni.

Másodszor nem igaz, hogy a rendőr 
felhívta a tömeget eloszlásra. Mert 
csak annyi volt a rendőr működése, 
hogy a járdán való szabad közleke
dést biztosítva saz iparosokat csendre 
intse. Es az egész más, mint a tö
megnek eloszlásra való felhívása.

Hát honnan vette ezeket Méltó
ságod ? Álmodta ? Tetszik látni mégse 
illik hamisan idézni a rendőrkapitány 
jelentését s ráfognii hogy olyanok is 
vannak benne, amik pedig nincsenek. 
Ez nem illik olyan kiváló és igazsá
gos főispánhoz, mint Méltóságod I

Madár távlatból.
Egyn éh ány m eg jegyzés, 

mely m eg szü letésre  m él

tó  ig azság ok at tarta lm az

A bibliára épugy, mint a szabad 
kutat, sra támaszkodó közfelfogás az 
embert tekinti a roirdenség egyik 
legfontosaeb alkatrészének. Ez a gon 
dolat képezi énünk minden való és 
képzelt tényének alapját és magvát. 
Ebből a gondolatból idul ki és ehhez 
tér vissza életünk mind* n tudatos és 
öntudatlan mozzanata. Ez képezi 
niegokolását annak, hogy túlhelyez 
k» dve saját egy éni kicsi nyírségünkön 
bírálatot mondunk tárgyak, egyének 
intézmények és események fölött és 
bírálatunkat másokkal is elfog: dtntni 
óhajtjuk. Ez közös tulajdonságunk 
is kölcsönösségén alapszik.

Mindezt mentségemül említeni a 
helyi érzékenységgel szemben most, 
midőn véleményt kockáztatok szülő
városomban, ahova vándormadárként 
időről időre vissza visszatérek.

Sajátosan jellemzők a saujholyi vi
szonyok Ki-s fekvés, mozgalmas élet 
sok természeti kincs, erős egyének, 
véitforraló szenzációkat termelő ta

laj. egymástól nagyon elütő lakósság, 
aránytalanul sok diplomás ember, 
gyülöletteljos társadalmi széthúzás, 
nagyon kevés kereseti forrás és túl
sók gondterhelt áhrázattal lézengd 
utcai alak. Ha ehhez még hozzá
vesszük, hogy ennek a városnak 
húszezer, nagy részben anafalbéta la
kossága mellett öt lapja és nyolc 
pénzintézete van, akkor kész a nem 
éppen örvendetes kép.

Ezen kép láttára önként kínálko
zik a kérdés : mi lehet az oka annak 
hogy ennyi ész, éré és pénzforrás 
mellett napról-napra szemmel látha
tóan sorvad ezen város gazdasági 
ereje. Mi lehet nz oka annak, hogy 
habár e város közéletében számos 
nagy tehetségű, fáradhatatlan munka- 
kedvű és szívós akaratit férfiú az 
önzetlen ambíció csodálatraméltó ne
mes hevületével és egész egyénisé
gének latba vetésével működik közre- 
mégis inimb-n téren csuk visszafej
lőd •«, csak gyöngülés tapasztalható !

Végig olvastam a helybeli lapok 
ös.-zes hasábjait, k«-resU m e kérdés 
megoldását, de legnagy obb meglepő- 
lésemre, e kérdésnek taglalását som 
tudtam akár egyikben is fölfedezni. 
Mindannyian létjogosu-tságukat csak 
létezésükkel igazolják. Mindegy iknek 
az országos párt keretek adják meg 
ti színezetét és az önként fölmerülő 
i m mél yeknek a tárgyát. Uj helyi 
érdekű eszmét, a várost gyarapító 
gondolatot, látkört tágító értekezést 
e hanyagolt Kereset források megnyi
tásira buzdító cikket, bchoztu't ké- 
p , ő ipari Ürülékek honi előállítá
sira serkentő Útmutatást egyetlen 
egyben sím lehet találni. Már pedig 
helyi érdekű lapoknak ez volna a fő 
feladat uk.

Ez oly világos, hogy bővebb ma
gyarázatra sem szorul, főkép oly kép- 
zi-tt férfiakkal szemben, mint amiiiők- 
bői a helybeli lapok szerkesztőségei 
összetevődlek. I l i  tehát mindemellett 
a felsorolt fogyatékosságok mutat
koznak ennek egyedüli oka szerény 
nézetem szerint csak az lehet, hogy 
a sérelmek kozvttlen megtorlása és íz 
egyéni meggyőződésen alapuló igaz
ság keresése és kimutatása annyira 
előtérbe tolu;t, hogy minden más 
fontos közérdeket háttérbe szorított, 
olyannyira, hogy a világos látást és 
a helyzet kellő megbirálását is veszé
lyezteti. Itt mindenki a boldogulás
nak csak egy szűk ösvényét látja, a 
melyen az előhbrejutást egyedül a 
másiknak leszorításával véli elérni. 
Úgy látszik, mintha a helyben vias
kodó vezérek és táboruk az ó és 
középkor önfeláldozó vitéz harcosai
nak nézetét vallatták, ki1-- azt vélték, 
hogy értékeket nem termelni, hanem 
csupán egymástól elhódítani lehet.

Fogadjuk inkáid) el a jelenkor 
azon bevá't gazdasági elméletét, hogy 
értékeket nem egymástól, hanetu a 
ti rinés7ettől kell elhódítanunk. Ebben 
a jelben mindannyian győzni fogunk.

l.iebermán Manó.

Szombat, julius 30.

Sokan vanuak kiket érdekel 
a Szegő Sándor cég e heti 
hirdetése.

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

JAKAB sátoraljaújhelyi ügyvéd urnái kapható.
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H Í R E K .

Számozott kofák.
Példa amit követni kell
Mdkán a rendőrkapitány, aki 

ebben a nyugati kultúrától elma
radt városban a haladas szellemét 
képviseli, sorszámokkal latta el 
a kofákat, Ezentúl tehát a makói 
kofák épen úgy számot fognak 
viselni a ruhájukon, mint pl. 
Ujhelyben a rendőrök és fiak- 
keresek, vagy Budapesten a mas- 
senger boyok.

Ez az intézkedés az első pere 
ben talán nevetségesnek tűnik 
fel, aki azonban csak valamit is 
hallott a makói viszonyokról, 
nemcsak helyesnek fogja tahi ni 
ezt az intézkedést, hanem — 
ismerve az újhelyi viszonyokat 
— követendőnek is.

Hogy a kofák nem alkalmaz
kodnak mindig a müveit társalgó 
paragrafusaihoz, azt mindnyájan 
tudjuk. Nem tartozik a ritkasá
gok közó az sem, hogy a vá 
sárló uriasszony kénytelen tűrni 
a koTa durva inzultusait és ha 
panaszra tuegy, a kofa nemcsak 
letagadja, mintha ő sértett volna, 
hanem még elégtételt is kér a 
.rágalomért". A megszámozott 
kofák kénytelenek lesznek lisz- 
tességesen viselni magukul, mert 
a számról mindegyiket megis
meri az, akinek panasza van 
valamelyik ellen és ez az állapot 
sok anomáliát fog megszüntetni.

Ha valaki romlott árut, hami
sított élelmiszert vásárol a ko
fánál, másnap, harmadnap már 
nem tudja, kit ok,zzon meg
károsításáért. du ha a kofa szá
mol visel akkor a vásárló meg
jegyzi magának a kofát ós nem
csak, hogy ni ni vásáréi a jövő 
ben annál, de iné-g följelentést 
is tehet ellene a hatóságnál.

Számos más előnye is van 
ennek az .intézkedésnek, amely 
korántsem nevetséges, hanem 
inkább régi, rósz állapotokat 
szüntet meg. Ajánlatos volna, 
hogy meghonosítsák Ujhely ben is.

— Dokus Ernő főrend. Üókus Er
nőt, közéletünk e kiváló vezérféríiát 
immár másodízben éri kitüntetés. 
Nemrégen egyházmegyéje emelte a 
legmagasabb egyházi méltóságba, 
most pedig — mint értesülünk — a 
király kegye is feléje fordult, ameny- 
nyiben főrendiházi taggá nevezte ki

— Dokus Gyula nyílt levele, üókus 
Gyula varmegyénk közszeretetben 
álló derék alispánja abból az alka
lomból, hogy e hó 26-ikán töltötte 
be vármegyei közszolgálatának 40-ik 
évét, nyílt levelet intézett tisztviselő- 
társaihoz, melyben eddigi támogatá
sukért köszönetét mond es kéri, hogy 
szeretetüket és támogatásukat ezután 
sem vonják meg tőle. — A levél, 
amely messze vidékről, Ótátrafüred- 
ről kelt, tele van azzal a nemes me
legséggel, tiszttársai iránti azzal a 
meleg szeretettel, amely az ő nemes 
egyéniségét jellemzi. De nem ezért 
fontos reánk nézve ez a levél. Egé
szen más az, amely nagyfontossá- 
guvá, értékessé teszi előttünk ezt a 
levelet éz es a következő mondat: 
.ígérem, hogy.mig a vármegye kö
zönsége az alispáni állás betöltésére 
érdemesnek tart és bizalmáé. 1 meg
ajándékoz, irántatok érzett igaz sze
retetem egy pillanatra sem fog csök
kenni." Ebben a mondatban sok min
den van kifejezve, — ami a legfőbb

sában, amig fizikai ereje bírja, meg
marad És ennél a mondatnál szeb
ben hangzót, kedvesebbet nem vet
hetett volna papírra a mi közszere
tetben álló alispánunk, akinek a ne
vezetes évforduló alkalmából mi is 
igaz szeretettel kívánjuk, hogy a vár- 
megye őrükében. unnak élén meg 
hosszú esztendőkig tartsa meg a 
Mindenható kegyelme a legteljesebb 
egésszégben.

— Az ipartestületből. V. hó
27-én szerdán este tartotta az 
ipartestület elöljárósága H ericz 
Sándor elnöklete alatt alakuló 
ülését és ugyanekkor választották 
meg a tisztikart is. Alelnükük 
lettek : R t m ár József és llim it 
J ikf. b, ügyésszé dr. fíttza  Barnát, 
pénztárnokká V asz ijJózsefet,jegy 
zővé Zöldy Nándort, h. jegyzővé
l \ :chy Jenőt választották meg A 
hivatal átvételéről is szó került 
az ülés folyamán és elhatározták, 
hogy — tekintettel az ipartestü- 
et kezelése körül tapasztalt ren

detlenségekre —  az átvételhez 
szakértőül kérik fel Xémethy Ber
talant és ugyancsak az átvételhez 
a tanácstól is kérnek egy kikül
döttet. —  A pénzrárátvétel csü 
törtökön este történt A pénztár 
mapa a legnagyobb rendben van 
ami K ovalcsik  János volt pénztár 
nők becsületességét bizonyítja, de 
a pénztár átadásából kifolyólag 
a kezelési szabálytalanságoknak 
és könnyelmű gazdálkodásnak 
számos esete bizonyult be. Ki
derült, hogy nz ipartestüket adós
sága jav a i Je lű  th alad  minden ed- 
dig képzelt mértéket. —  A hivatal 
végleges átvétele csak akkor fog 
megtörténni, ha a tanács dele- 
gáljn a maga kiküldöttjét.

— Elmaradnak a király gyakorla
tok. A mai fővárosi lapok híradása 
szerint az ezidei királygyakorlatok 
a Galíciában kitört takonykórjárvány 
miatt — elmaradnak. Zemplénmegye 
jól jár. Megmaradnak a vetések meg
maradnak a most készített jó me
gyei utak is. Csak egynéhány ember 
könnye fog hűlni a gyakorlat elma
radásáért, — akiknek gomblyukfáj 
dalmai nem nyernek kielégítést.

Tűz F. hó 28-áról 29 éré virradó 
éjjel fél 10 órakor kigyuladt az özv. 
Weiss Sámuelné és heldbrand Fülöp 
tulajdonát képező Árpád-utca 46. sz. 
ház. A tűz rohamosan terjedt, úgy 
hogy mire Friss Heiman parancsnok
sága alatt megérkezett a tűzoltóság, 
a tető már teljesen lángokban állott. 
Veszedelmesebb mérveket azonban 
a tűz nem ölthetett, mert a tovater
jedést megakadályozták.

— A forró verő parasztasszony 
Budi Mihály feböknie-ói lakos öt 
éven át Amerikában volt, hogy szert 
tehessen egy kis pémzmagra , fiatal 
szemr**való felesége pedig itthon 
morzsolhatta bánatosan a napokat és 
szerelmesen ábrándozott mint eg> 
párját vesztett gerlemadár. Anna 
asszony végre megunta a varast és 
Galamb Miklós szolgájával szer -'mi 
viszonyt kezdett. Az amerikai férj 
azonban váratlanul megjött és meg
tudta az asszony viselt dolgait, mind 
amellett nem adott hitelt a falu nyel 
vének. Múlt hó 28 án mindahárinan 
bementek a sztropkói vásárra s ott 
észre vette, hogy felesége folyton a 
fzolga körül legyeskedik és egész 
nap vele járkál a vásárban, miközben 
a szerelmesek egy forgópisztolyt is 
vásároltak. A gazda otthon feleségé 
nek szemrehányást tett, aki durván 
visszafeleselt, ekkor a férfi megütötte 
az asszonyt, a szolga azonban erre 
pisztolyát előrántotta és z áromszor 
rálött gazdájára, akit súlyosan meg
sebesített. A megcsalt férj most ágy
ban fekvő beteg, a merénylőt és 
bűntársát pedig elfogta a nagydobrai

Olyan egyének, akik sokat ülnek
és kevés mozgást végeznek majdnem 
mindannyian nehéz székelésben szen
vednek. Egv fél pohárnyi termébe- 
természetes Ferencz József keserüviz 
reggelenkint éhgyomorra használva, 
megszünteti a bél renyheségét anél
kül, hogy más orvossághoz kellene 
folyamodni.

A „Medical Mirror“ ciniü ame- 
kai orvosi szaklap ezért a követke
zőket írja :

„A természetes Fvrenez-fózsef- 
keseriivizre minden székrekedés 
meggyógyul."
— A villám áldozata F. hó 20-án 

éjjel nagy égjhnboru vö t a varaiméi 
járásban. Kőpatakon lecsapott a vil
lám egy parasztházba s egy asszonyt 
meg 13 éves leányát agyon.-ujtotta. 
1/gyanabban a szobában egy öreg
asszony is aludt, aki a szörnyű zajra 
felébredt, majd odalépett a nagy 
csendre az ágyakhoz s ekkor szo
morúm látta, hogy leánya és uno
kája halva fekiisznek. A villám két 
más házat is felgyújtott.

— A gallérok es kézelők drágábbak 
lesznek. Az osztrák fehérnemügyá- 
rosok egylete f. évi julius hó 31-én 
körlevélben tudósítja az osztrák és 
a magyar kereskedőket, hogy a gal
lérok és kézelők árait emelik. A 
körlevél szerint az áremelést a fa
gyapotnak és a gyártási költségeknek 
a drágulása teszi szükségessé, a 
gyártási költségek emelkedését pe 
dig a múlt tavaszkoi hetekig tartott 
sztrájk okozta. Ausztriában és Ma
gyarországon voltak eddig a legki
sebb eladási árak, azonban most a 
gyári árak emelkedése folytán az 
eladási árak is emelkedni fognak.

STERN JAKAB úr, a
Singer-féle varrógépek 
újhelyi raktáraink üzlet, 
vezetője a polgári leány
iskola tornát* miében 
mintegy 14 napja ter

jedő és mühtnizisi tanfolyammal egy• 
bekötött naijy mühimzési kiállítást n■:> 
ti. /. A kiállított tárgyak az „Eredeti 
Singer** varrógépen leitek előállítva 
us a mühimzési t* chnikúk mindegyi
két feltüntetik. Ezen technikákban 
ingyenes oktatást ad egy oktató nő 
a miihinuési tanfolyamon, amely 
tanfolyam kittrjeszkedik a varrógé 
pen való közönséges varrás és ruha- 
tömésre is. A tanfolyam augusztus 
••V jén veszi kezdetét. A kiállítás

tartózkodásra. Budapesti lakos sze
rény fizotésü hivatalnoknő vagyok 
és mint ilyen, nem lett volna tehet- 
magam gyógykezeltetni. A véletlen 
kedvezett és mint a gyógyfürdő öt- 
ezredik vendége az igazgatóság elő
zékenysége folytán tizennégy napi 
ingyen lakást, ellátást és fürdőt biz
tosított s ennok eltelte után mint 
toljesen felgyógyult hagyom el a 
fürdőt. Minek folytán nem mulaszt- 
hatom el szerkesztő urnák b. tudo
mására hozni, ezt a páratlan figyel
met, melyet hazánkban még egy 
fürdőhelyen sem ért el senki, hogy 
lapjában közölni szíveskedjék.

Miért is szerkesztő urnák előre köszö
netét mondva vagyok

kiváló tisztelettel;
Hajszky Etel.

„ V ik to r "  szálloda.

— A tengerfenék titkalbóll Bülsche 
Vilmostól, a nagy német természet
búvártól és filozófustól eddig igen 
keveset ismer közönségünk : pedig 
kétségtelen, hogy egyike a legelsők
nek azok soraiban, akik a nagy kö
zönséggel is művészi formában és 
élvezetesen tudják haladásának újabb 
fázisait. Az a füzet is, amely a fünti 
címmel most jelent meg a „Magyar 
Könyvtár" bán, igazi mintaképe lehet 
annak, hogyan kell népszerűsíteni a 
természettudományt. Az amit benne 
„a tengerfenék titkaiból" elbeszél, a 
hogy elmondja a legkisebb ólő szer
vezetek, a radiolériák, buvárlásának 
történetét és jelentőségét, szinte úgy 
olvastatja magát, mint valami érdek- 
íeszitő regéay. A „Magyar Könyv
tár valóban nagy szolgálatot tesz az 
ilyenfajta ismeretterjesztő munkák 
kiadásával, melyek iránt egyébként 

közönség mindinkább kezd von
zódni. A füset — »lr. Fülöp Zsig- 
mond jeles fordítása — 30 fillérért 
kapható minden köngvkvreskedésben.

' i l í í T S S

BUZlÁSi

órától 0 óráig van naponta 
A kiállított tárgyak nem 

a saánvák s a kiállítás láto- 
vételi kényszer nélkül való.

Ü D 1T  - Ö Y O G Y I T

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

Vese és hólyagbajoknál, a vosotue- 
denee idült hurutjainál, hugykő- és 
fény képződésnél, a lékgutak és a 
kiválasztó szervek hurutos bántál- 
máinál kitűnő szernek bizonyult. — 
Ovosilag ajánlva. — F ő l e r a k a t :  
Tannenbaum Miksa cégnél Saujhely

hogy ő ezt a kitüntető ragaszko-1 csendőrség és a sztropkói bírósághoz 
dást honorálni kész azzal, hogy állá- bekísérte.

i. u. 
nyitva. 
e'adá>r 
gutasa

— Nyilvános nyugtázás. A „Sátor
aljaújhelyi Kaiholikos Olvasókör 
folyó hó 17 n t art ott nyári t incimi- 
latságán jegyeiket megváltották 
Gróf W ab is Gyuiáné 20 K Cbu 
dovszky Mór 10 koronával. Felülfit 
zptlek: Bessenyei István 13 K. Orosz 
Mihály 10 K , Ga.-pmk dános 8 K 
Fackini Quirino G K., Kéz G\ ula 4 K . 
Qireth Mihály, Braun László, I)r. 
Ambrózy Agoton 3 — 3 K., Kimar 
József 2 K.. Kölnit Mihá-yné. Vil- 
kovszky Ká'mán Visr.it/. István Ureier 
Alfréd. Hlinvánszki József, Ilausen 
Ix-rgiT Ede Tóth Ai d rLung György 
Medveczky János, Meza István. Ko- 
mancsák Andor, F í.-cIk r Ödön, Bokor 
József, Makai András, Eogolborth 
György, Juhász G\ ula, Szabó János 
ll<*dadg Géza és Szorbordi József 
1 — 1 koronát, Szem s Karoly 40 fillért.

A Félix fürdő ötezredik vendége 
A Félix-fürdo kiváló gyógyító ha 
tása, modernsége és szépsége any- 
nyira közismert do'og, hogy azt bi
zonyítani igazán fölösleges Azonban 
a fürdő bérlőjének Komsz.ik Alajos
nak jó szivéről és humánus gondol
kozásáról tesz tanúságot az az után
zásra méltó cselekedete, amelyről a 
szerkesztőnségünkhöz intézett követ
kező levél ad számot:

Nagyságos Szerkesztő [ ’r !

Orvosom tanácsára, ki c-uzos, reo 
más lábaim miatt a kitűnő Félix- 
fürdőt ajánlotta, jöttem ide pár napi

NYILT-TER.

Nyilatkozat.
Miután a városban valamely ke

nyér irigy azt hiresztelte, hogy mi 
Szabó testvérek fisetesképtelenek 
vagyunk és a Mezőgazdasági Bank 
1 .'>000 koronáig mindent lefoglalt. 
Ez egy haszontalan aljas rágalom, 
mivel mi úgy a Mezőgazdasági, Köz
ponti, valamint az itteni hiresztelt 
bankokkalseramiféle összeköttetésben 
nem vagyunk. Egyúttal kijelentem, 
hogy egy aljas, haszontalan gazéin 
bér aki o hirt terjeszti, mindadpig, 
mig be nem bizonyítja.

Szabó Testvérek nevében 
Szabé> Bertalan

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

Kiadótulajdonos :

LANDESMANN MIKSA
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akinek éjjel nappal szün
telenül \ Isiketejsége van
s nyugalmát s alvásit ts 
sokszor társadalmi létet

ingerlésre mutat, mégsem 
létezett czideig oly szer ez 
ellen, ami ennek a kínos 
helyzetnek véget vetett 
volna. Hetek sót hónapo
kon át ezen bajban szen
vedők kétségbe vannak 
esve, testileg s lelkileg 
megtörve, képtelenek tár
saságban mozogni Sokszor 
csak egy kis pontot képez 

. amely rettenetesen viszket i  a vakaró 
Ojlat ftnkivületlenül magához készteti fiz rtndeeen 
a kezdete s rosszabbodO viszketegségre voset A 
viezketegség okai még eddig nem lettek kikutatva, 
wiufán azonban a betegség jelelnek tekinthető. 
■1T talaőoa Ilyen •••then amúgy la ■■ orvaal 
taaAcara kall hallgatal. Sok orvoz e viszketeg 
betegek külónOsen hangsúlyozzák a Zackar féla 
n a k a é . gyégya iappan kedvező t  győri hatáséi 
A vaetag teher hab ezen szappan Által előírás 
szerint alkalmazva, azonnali enyhülést s a visi- 
ketagzég beszüntetését hozza magéval, ucv. hogy 
végre teljesen elmúlik. Ezen idegbintő bőrbejt a 
Zaelear féla n ab ad . gyógyarappaa segélyével 
efysacrfien s a legnagyobb reménynyel el lehet 
^  távolítani.

A megrendelésnél a következő különbségre kell 
ügyelni:

Zackar szabad. SS° gyógyezappaaja a leg-
hathatósab s lecnagvobb. Darabja 2 kor. 50 Ilii. 
Zackar aeabad. 15 c aa gyAgyarappanja, ha
tásában s mennyiségében gyengébb Databja 1 kor. 
Ehhez velő Zack00,**krén» (zsirtalanitő) a bőr- 
krémek gyöngye. F.gr tubus ára i kor. Hí '"'w 

kis tubus 1.25 kor

Kapható Sátoraljaújhelyben.

Hrabéczy Kálmán drogériájában

jtasználjonjtagysáő F Ö L D F S -fé le

Margit-Orémet,
hogy arca tiszta, üde es bájos legyen !

A Földes-fele Margit- Créme a főrangú
hölgyeknek is kedvenc szépítő szere, g 
egé>z világon el van terjedve.

Páratlan Itatása szerencsés összeállítá
sában rejlik, a bőr azonnal felveszi és 
kiváló hatása már pár óra alatt észlelhető.

Mivel a Földes féle Margit Crémet utá
nozzák és hamisítják, tessék eredeti véd- 
jegvgyel lezárt dobozt elfogadni, mert 
csak ilyen készítményért vállal a készítő 
mindennemű felelősséget.

A Földes fele Margit-Créme ártalmatlan, 
zsirtalan, vegytiszta készítmény.

A bőr mindennemű tisztátalanságát, 
szeplőt, pattanást, raiteszert, májfoltot, 
ráncokat stb. gyorsan és biztosan eltá
volít. Nemcsak az arcbőr, hanem a nyak, 
vád és kéz fehérítésére és szépítésére is 
legalkalmasabb. Nagy tégely 2 korona, 
kicsi 1 korona minden gyógy tárban és 
drogériában.

Készíti és postán küldi:
FÖLDES KELEMEN gyógyszerész ARADON

Kapható : Satoraljaujhelyben : Kincsessy 
Péter. Hrabéczy Kálmán, drog., Widder 
Gyu'a. Homonnán : Fábián Arnold. Nagy- 
mihalyon: Tolvay Imre. Sárospatakon:
Horváth Mátyás gyógyszertárakban.

f i to M té í !
A Schicht

szarvasszappan
v a ló d i  csak is  a

Schicl"
névvel és a „szarvas* véd

jeggyel!

Dr. Halász-féle

I J SAN1T0L"
Száj és jogápoló szerek.

JAlnSen eddig létezőnél tökóletesebb 
és megbízhatóbb szerek,

melyek a legújabban megállapított 
tudományos és klinikai vizsgálatok 
alapján egyedül sikeres és helyesnek 
talait alapelvek szerint készülnek. 
Használati utasítás szerint eljárva, a 
fogakat megvédik a romlástól, Vég. 
teleti kellemes szájíz. Ideálisán tiszta > 

száj és fogak.

Jftegjizetheteilen előnyük,
hogy rendszeres használat mellett 
megvéd a heveny fertőző betegsé
gektől (vörheny, kanyaró, torokgyík 
stb.) 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 
üveg 1 korona 20 fiilér. Fogpor 1 
korona. Fogkefe 1 korona -10 fillér.

Közeli kiránduló hely az

Erzsébet
kerthelyisége

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

Hetenként kétszer zene.

35.000 bor- és gyümölcs-sajtó
20.000 gyümölcs- és szóllőzúzó 

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

féle gyárakból.
Az 1909. évben készült

2500 sajtó 
1200 zúzó.

Csattanós bizonyítéka 
ezen gyárt ányok feltűnő 

jóságának.
Tessék bizalommal fordulni

Mayfarth Ph. Tsa
m e z ő g a z d a sá g i és  ipari g ép g y ára ih o z

B É C S  II., Taborstrasse  71.
Több mint 650 arany-, ezüst-éremmel stb. 

kitüntetve.

Kimerítő képes árjegyzékek ingyen.
Képviselők és viszontelar.isitók kívántainak. 

Tessék mindig a Mayfarth ezég nevére ügyelni.
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az emésztési ELŐSEGÍTI 
AZ ÉTVAGYAT fokozza.

dűlt gyomorbajok és az emésztőszervek hurutos 
bánt almainál nélkülözhetetlen.
Főraktár Sátoraljaújhelyen :

WILKOVSZKY és TÓTH cégnél.

Legjobb kalap

Legdivatosabb
kalap

Legszebb kalap

Legolcsóbb
kalap

Szenesfipót
uridivt üzletében

S.-A.-Ujhely.

€ladó ház.
Az Andrássy-utca 66. szán 

3 utcára nyíló sarokház, mely 
lakosztályból és mellékhelyiség! 
bői áll, eladó.

' ;  Bővebbet ugyanott,
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IJntézeti fehérnemüek és kelengye
leányok és fiuk részére

az intézetek előírásához híven, elismert legjobb minőségben és legelőnyösebb árban szerezhetők be:

f  S c l t ö a t  S á n d o r  é s  B a r n a  D .
3  kelengye- és íehérnemüáruházában.

j j j  Vászon-, sifon-, teríték-, törülköző-, törlőkendő-mintagyüjteménynyel készséggel szolgálunk.

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

Értesítés.
Van szerencsém a nagy

érdemű közönség szives tu
domására adni, hogy

lakatos 
műhelyemet

V ekerle-tér, Vörös ü k cr udvarába helyeztem a't.'* ”
Elvállalok épület lakatos munkákat, tömeges cikkek 

gyártását, szivattjus kutak javítását és újonnan szere
lését. Villany világítás és telefon szerelést és ezeknek 
javítását pontosan eszközlöm.

Műhelyemet berendeztem Autogén hegesztésre
Törött géprészeket, hib s öntéseket, kazán és gőzhen

ger repedést, m otor alkatrészeket, vasgerendákat, öntött 
vasat, kovácsolt vasat, acélt és minden fémet műhelyemben 
és vidéken gyorsan hegesztek.

Múlani a n. é. közönség I

Az „Acetylén' világí
tás sátoraljaújhelyi 

egydüli képiselete.

pártfogasába ajánlva, maradtam 

kiváló tisztelettel

Vályi Bertalan,
lakatos mester.

SALGÓTARJANI
K ő 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

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-m űtrágya. Káli-só.

S Á Í

K i a d ó
Az Apponyi-utca 9. számú ház, 

mely 5 szobából és mellékhelyi
ségekből áll novem ber hó l-től 
kiadó.

Bővebbet ugyanott. 
_______________________________ t

Több fiatal ember jó 
házi kosztot kaphat.

Hol ?  .Megmondja a 
kiadóhivatal.

Miért legjobb és miért legolcsóbb a 
Sztraka-fóle Mentből fogszappan ? 
Legjobb azért, mert kellemes izü 
fogszappan a fogkölerakodást eltávo
lítja, a száj savuny u és ross itét 
felfrissíti, feliiditi, végül 
átitató de.-inficiáló erejével 
a fogszuvasodást megaka
dályozza. Legolasóbb azért 
mert mindennapi használat 
mellett is eltart s eredeti 
hatásából állás közben sem
mit sem vészit. Kapható 
gyógvtárakban, drogériák
ban 1 koronáért. 3 darabot 3 koro
náért bérraeutve küld Sztraka gyógy- 
szerész, Mohol. Kapható : Hrabec/y 
Kálmán drogériájában Sátoraljauj- 

helyben.

$  nyár legnagyobb alkalmi vásárja.
S Z b G Ő  S Á N D O R  Sátoraljaújhelyi cég az ez idényről v isszam aradt összes  

nyári újdonságait még eddig nem létezett olcsó árban  árusítja el.

krB a tisz tb lo u z o k ............................ 1-90, 2-15 és 3 10
C sip keblou zok....................... 3-80, 4 7 5  és 6-20
V ászo n aljak ............................. 5 25, 7 20 és 8.50
L ü szteraljak .............................  5 50, 6 75 és 9 2 0

Lüszterkabátok . 
Selyemkabátok . 
Angol raglánok . 
Mapernyők . .
Füzővédők . .

Chantung ruha . . . 10-25,
Vászonkosztümök . . 9 5 0 ,
P o n g y o lá k ........................ 3 80,
Gyermekruhák . . . 120 ,

6 50, 7 26 és 9 50 kr.
12-50, 14-80 és 17-50 „
7-50, 9 — és 12 50 „
2-80, 3 75 és 4 ’40 „

— 48, — és — 75 „

12 50 és 
11-20 és 
4 75 és 
2-15 és

1550  kr. 
14-80 „

5 50 „ 
3 6 0  „

Állandó B L O U Z V Á S Á R  július hó végéig.

yuuatott Lande-mann klikk* e» T«i»» kbu>v nyomdájában hátoraijujhely.
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