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Dókus Gyula.
Elvonulva, szerényen, zajtala

nul ülte meg D ö h ts Gyula vár
megyei közszolgálatának 40  éves 
jubileumát. Egyszerűen, csende
sen, az 6 finom, nemes lelkülc- 
tének megfelelőleg.

De hisszük, hogy avval a na
gyon szép levéllel, amelyet 1 )óktis 
Gyula tisztviselőtársaihoz intézett, 
nincs befejezve ennek a neveze
tes évfordulónak a megünneplése.

Sokkal nagyobb, hasznosabb 
fényesebb a szolgálat, amit Dókus 
Gyula 40 év alatt vármegyéjének 
és hazájának teljesített, sokkal 
hatalmasabb, nagy emlékekben s 
nagy eredményekben gazdagabb 
a pálya, amit megfut ;t, mint 
hogy a felett ilyen egyszerűen 
átsiklani lehessen.

Dókus Gyula 40 éven át hű
ségesen teljesítette kötelességét 
vármegyéje iránt. A vármegyének 
van most teljesítésre váró köte
lezettsége Dókus Gyula iránt. Ez 
a kötelezettség a hála lerovása 
40  évi hűségért és érdemekért. 
Hisszük, hogy a vármegye be
csülettel le fogja róni ezt a kü- 
lezettséget.

Kog-é Dókus Gyula az ő nagy 
érdemeiért, becsületes munkás
ságáért kitüntetést kapni felülről, 
azt nem tudhatjuk. Egy kitünte
tést hazájához való hűségéért ka
pott már most öt éve, mikor fel
függesztették s csendőrökkel űz
ték ki a vármegyeházából.

De hogy az értékesebbik kitün
tetést, azt, amely alulról, a nem
zettől, a vármegye közönségétől 
jön, hogy azt megkapja, az tel
jesen bizonyos. Már meg is kapta, 
—  állandóan egyre növekvő mér
tékben élvezi. Páratlan népsze
rűség, mély és őszinte tisztelet, 
osztatlan nagy szeretet környezi 
Dókus Gyula személyét Zemplén- 
vármegyében.

Nemcsak a lankadatlan, buzgó 
munkásságot illeti az a tisztelet 
és szeretet. Illeti a szív jóságát, 
a lélek nemességét, a gondolko
zás fenkölt idealizmusát, amely

Dókus Gyulában olyan gyönyörű 
harmóniában van egyesülve. Illeti 
a puritán tisztességet, önzetlen 
becsületességet, áldozatkész, tör
hetetlen hazaszeretetét, amelynek 
olyan sugárzó mintaképe Dókus 
Gyula.

Ezért nincs ma Magyarországon 
tiszteltebb, becsültebb, szeretet- 
tebb alispán Dókus Gyulánál.

Negyven évi szolgálat után ma 
is ő a vármegye legszorgalmasabb 
tisztviselője. O jön be legkoráb
ban s ő dolgozik legtovább. Késő 
este, mikor mindenki pihen, sé
tál, az ű hivatali szobája még vi- 
világos, ő még mindig dolgozik. 
Csudálatos munkaerő, lelki frisse
ség, erős akarat van benne. S 
ezek a hatalmas férfias tulajdon
ságok párosulva a leggyüngédehb 
érzésű finom müvészlélekkel. Sza
bad idejének legkedvesebb fog
lalkozása a fényképezés, amelyben 
művészi tökéletességet ért el, sza
badságát pedig egy természet- 
imádó rajongásával s a magyar 
fold meleg szeretetévcl mindig a 
Tátra lelséges vidékén tölti.

Nemcsak minden zempléni em
ber szivébe, —  Zcmplénvárme- 
gye történetébe is el nem múló 
betűkkel van beírva Dókus Gy ula 
neve. A vármegye újabb történe 
tének legfényesebb eseményei az 
ő nevéhez fűződnek. Férli biisz 
kessége, lelki nagysága, önfelál
dozó, rendületlen magyar hűsége 
az üldöztetés, a nemzeti ellenál
lás nehéz napjaiban tündöklőit 
leghatalmasabban. Akkor lett ö 
valósággal legendás, körülrajon
gott hőse Zemplénvármegyc kö 
zonségének.

Akkor szerzett nagy érdemeit 
márványtábláról aranybetük hir
detik Zemplénvármegyc ősi ta
nácstermében. A márványtáblára 
irt nevek közül soknak a ragyo
gása elhomályosult azóta. z\z 
övé, ha lehet, még fényesebben 
ragyog. O ma is az, aki akkor 
volt.

S  az is lóg maradni mindig I 

b. h.

'S z e n z á c ió k  n a p ja .
€1 nem fogadott költségvetés.

Képviselőtestületi közgyűlés

Nem nagyon látogatott Ülésen tár
gyalt:*. f. hó 4-én délután a képvi
selőtestület a város 11)10. évi költ
ségelőirányzatát. Alig 90, javarészt 
ellenzéki képviselőtestületi tag vitá
zott afelett, hogy rendben tartják-e 
u város vagyonát, vagy sem. E* bár 
csak ily kevesen voltak, a vita szín
vonalas volt és bátran állíthatjuk, 
hogy enyi buzgalommal, ennyi hozzá
értéssel régen nem tárgyaltak költ
ségvetést a város tanácstermében.

De szükség is volt ezekre az ala
pos vitákra, mert az összeállított, il
letve a képviselőtestület elé ter
jesztett költségvetés, akár szakszerű
ségi nézőpontból, akár pedig gazda
sági érdekből bíráljuk is azt, minden 
esetben kritikán aluli. Egy teljesen 
kusza összeállítású, irreális költség- 
vetés került tárgyálás alá, amely 
hozzáértő, alapos munkával volt csak 
némileg is javítható.

Az elveszett fa.
Az általános vitát Busa Marna 

kezdte meg egy nagvon érdekes fel
szólalása!, melyben bizonyos »*ltCi nt 
í.ik leszámolását követelte. 1904. év
ben ugyanis — úgymond Búza — a 
város felterjesztést intézett a föld- 
mivelésügvi miniszterhez, melyben 
elmondták, hogy a városi erdőben 
van egy körülbelül 2 és fél hcldnyi 
terület, melyen 84 éves tölgyek van
nak. Ezek a tölgyek kiválóan alkal
masak épületfára, de csak az 1910.- 
14. évi időben vághatok ki. Miután 
azonban a városnak — legalább a 
felterjesztés szerint — nagy szük
sége volt épűletfára, kérték a minisz
tert. hogy engedje azt meg még 
1904 ben kivágni. A miniszter 1904. 
áprilisában megengedte, a fa kivá
gását. Azóta ez a fa elszámolva nem 
lett. Azt hitték, hogy talán mégsem 
vágták ki. Az idei költségvetés azon
ban azt mutatja, hogy kivágták a 
fát. Kéri tehát a polgármestert, hogy 
a fa, esetleg az elszámolás holléte 
ügyében tartson vizsgálatot és a lég 
közelebbi ülésen tegyen jelentést a 
vizsgálat eredményéről.

Nem re á lis  a költségvetés.

llauisz Jósztf volt a második szó
nok, aki elsősosorban azt bizonyí
totta, hogy az előterjesztett költség- 
vetés nem reális, A városnak van — 
úgymond — körülbelül 75000 kor. 
behajthatatlan pótadóhátraléka. Ez 
a hátralék nem onnan szúrni taott, 
hogy nem volt behajtható, hanem 
többlete a megengedett százalékon 
felül szedett pótadónak. Kéri, hogy 
ebből a hátralékból 25000 koronát 
állítsanak be a költségvetésbe és

akkor tetemesen le lesz szállítható a 
kivetni szándékolt 50 százalék pót
adó. Do leszállítható az még ezen 
felül is a költségvetésbe fel vett 
olyan tételek törlésével, amelyek 
csak felületes, lanyha ellenőrzés foly
tán kerülhetnek a költségvetésbe.

A villanygyár mélységéből.
Mindjárt rá is mutatott egyre. A 

városnak van a villanygyárral egy 
szerződése, melyben a városnak a 
fogyasztott áram után engedmény 
van biztotva. Még pedig biztosítva 
van 12 százalékkal nagyobb enged
mény minden magánfogyasztónál. 
Miután pedig a magánfogyasztók 
5—25 százalék kedvezményben ré
szesülnek a városnak 97 százalék 
kedvezményt kell kapnia. A város 
azonban nemhogy ezt a kedvezményt 
nem kapta, de még a magánfogyasz
tók által élvezett kedvezményt sem 
vonták le soha a számlából. A szám
vevő ur — és ezért dicséri — rájött 
erre és már be is hajtott e címet, 
a villanygyártól nagyobb összegen 
azonban még van a városnak körül
belül 5000 korona ily fajt a követe
lése. annak a behajtását is sürgeti. 
Majd a villanygyárral kapcsolatban 
rátér a városi adminisztrációban dúló 
állapotokra. Általános a panasz — 
úgymond — a közvilágitásru. A 
képviselőtestületben is nem egyszer 
tették szóvá ezt a tarthatatlan álla
potot. Ekkor megállapították többek 
hozzászólásából, hogy a világítás, 
illetve az áramszolgáltatás neru szer
ződésszerű. Elhatározták, hogy ezen
túl mérni fogják az áram feszültsé
gét és utasították a város vezetősé
gét, hogy a rendőrséget árrarmné- 
rőkkel lássák el és a legénységet 
oktassák ki az árammérésre. Azóta 
sem történt ez ügyben semmi. A 
város vezetője nem teljesíti köteles
ségét. Hát nem lehet a villanytársu
latot kötelessége teljesítésére szo
rítani ?

Végül ind tványt terjesztett be, 
hogy a képviselőtestület ne fogadja 
el a költségvetésben megállapított 
pótadókulcsot, hanem utasítsa a pénz
ügyi bizottságot, hogy az adóhátra
lékból állítson he legalább 25000 ko
ronát a kö'tségvetésbo és ilyenfor
mán állapítsa meg újból a pótadó
kulcsot.

Kisért a múlt.
Szirmay István a múltak emlékeit 

idézte fel nehány pillanatra. Kipp van 
Winklének érzi — úgymond — ma
gát, valahányszor eljön a képviselő- 
testületbe, mert miudig egy és ugyan
azt a panaszt hallja. Igaza van Ha
lásznak, hogy ezek a behajthatatlan 
hátralékok pótadótöbbletből származ
nak, csakhogy legyen igazságos Ha
lász és állapítsa meg, hogy kit ter
hel ezért a felelősség. A régi rend
szer bűne ez, mely törvényhatósági 
leszállítás dacára is nagyobb pótadó 
százalékot szedett," Hogy évek óta 
nem vonták le a villany gyári szám
lákból a varost megillető százalékot, 
ez is a régi rendszer bűne és a szám
vevőt sem dicsérni, de elítélni lehet
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aiért, hogy csak most jött rá arra,' 
amit első perctől kezdve kötelessége  ̂
lett volna ellenőrizni. Hozzájárul a 
Halász indítványához, de kiegészí
teni kívánja azt azzal, hogy a több
letkivetésre vonatkozó iratok is — 
melyek a fegyelmi iratok közt ta
lálhatók — terjesztessenek a képvi* 1 
selőtestület elé.

Elveszett osztalék. 1
Búza Barna kezdte a mulasztások | 

feltárását, ő akarta — ugylátszik -  
be is fejezni. Ismét felszólalt. Ezút
tal egy másik elveszett vagyonról 
kért felvilágosítást. A városnak — 
úgy mód — van 20 drb. ipartestületi 
szövetkezeti részvénye. Ezeknek osz
taléka még soha sem lett elszámolva 
Fél évvel ezelőtt utasították a szám
vevőt, hogy az osztalékról tegyen 
jelentést. A számvevő nem tett ele
get a képviselőtestület utasításának, 
nem adott választ. Azonban néhány 
héttel ezelőtt megérkezett egy dur
ranás válasz, amelyből most mar 
tisztán láthatjuk, hogy mit fog kap
ni a város.

Teremtsenek rendet

Kérdi, Csáki szalmájá é a város 
vagyona, mellyel mindenki kénye* 
kedve szerint gazdálkodhat ? Es mire 
valók a képviselőtestületi határoza
tok, ha azokat csak az hajtja végre 
aki akarja? Kendet kell teremteni. 
— úgymond — ebben a városban, 
mert igy végleg elzüllik a város In
dítványozza, hogy vezessenek nyil
vántartási jegyzéket a képviselőtes
tület határozatairól és az interpellá
ciókról és ezt a jegyzéket minden 
képviselőtestületi rendes közgyűlésen 
a tárgyalás előtt olvassák fel.

Részletes vita.
Ezután áttértek a részletes vitára. 

Ennek során több felszólalás hang 
zott el, melyek szintén alaposan os
torozták azt a minden kritikán alul 
álló gazdálkodást, amely a városnál | 
folyik. Sok tételét kifogásolták aj 
költségvetésnek és bizony nem egyet 
változtattak meg. így törölték a he
lyettesítésekre előirányzott 1000 ko
ronát, a tűzoltó-laktanya kibővítésé- j 
re felvett G(H)0 koronát és más kisebb : 
tételeket. Végül pedig elfogadták a 
Halász József és Ssirmay István 
együttes indítványát és a költségv»« 
tést a pótadó-ku’cs újabb megálla
pítása végeit kiadták a pénzügyi bi
zottságnak.

Közigazgatás Sárospatakon.
Elmondok egy jellemző esetet arról, 

hogy Meczner Gyula családja milyen 
igazságosan kormányozza Zemplén 
vármegyét.

Julius hó 10-én kaptam a végre* 
hajtótól a következő értesítést. B. 
Zsigroond sárospataki lakosi értesi- 
sitem, hogy alsóhegy községi dijat 
(12 korona) a főszolgabíró ur nekem 
átadott sürgős végrehajtás végett. (Még 
pedig mint tudom soroukiroul.) Fölhí
vom hogy ezen összeget 3 nap alatt 
nálam fizesse be, nehogy eilene vég
rehajtást költségére foganatosítani 
legyek kénytelen.

Sárospatak 1910 évi VII 8. Wittek 
végrehajtó.

Ez egy teljesen korekt intézkedés. 
Nagyon szép do'og, ha a főszolga
bíró ur annyira szivén viseli a köz
ség érdekeit, hogy egy 12 koronás 
követelés behajtását is ilyen erélye
sen szorgalmazza. De mit szól hozzá 
a tisztelt közönség, hogy annak a 
főszolgabírónak az apósa, Meczner 
Gyula, ennek a szerencsétlen vár*

62. szám (2) ________

megyének a főispánja, Sárospatak 
városnak következő községi adó hát 
ralékkal tartozik :
1896. évtül kataszteri

raunkadij *04 K. 40 fill.
1908 évi községi adó 373 „ 05 „ 
1900 w .. •• 470 66 ..

Ö0Smzen 15 7  K. 09 fill.
Ezen hátralék behajtására nincs 

főszolgabírói intézkedés. Itt nem kül
dik ki sóronkivül végrehajtót. Ennek 
behajtása nem sürgős a főszolgabíró 
urnák. A főispán ur tehát községi 
adót nem fizet. Annál jobban ki
használja a községet.

Igyráköltött szegény Sárospatak a 
makkoshotykai útra :
1908- ik évben 2500 K. — fill.
1909- ik „ 2530 „ — „ 
útfelügyelő dinen 153 ,, (>0 „ 
két év alatt összesen 5183 K. i>0 fill.

Ilyen Zemplén vármegyében az 
igazság. A főispán nem fizet a szent
nek sem, de ő a maga érdekében a 
hotykai útra elvisz a várostól 5183 K. 
t>() fillért. Az idén még jóval többet 
harácsolnak a hotykai útra. Mint hal
lom, Sárospataktól Hotykáig az ut 
mentében két oldalt fákat akarnak 
ültetni, hogy árnyék alatt koesikáz- 
liasson haza a főispán ur.

Ez az előirányozott két sor fa is 
belefog kerülni 3000 koronába. Az ut 
mar nem bírja a követ — de bez
zeg Vég-Ardó Sárospatakhoz egy 
kilométer távolságra van, ha esős 
idő van, szekéren nem lehet a vá
rosba jutni, ha csak nem azon az 
utón, amely az országúira vezet 
Károly falva felé A végardói útra nem 
telik, mert a hotykai útra megy min
den költség.

llát még a sárospataki alsóhatár
ban a 10 öles ut milyen ? Tízezer 
lélek érdeke volna ott egy kis jó ut, 
de arra nincs sem főispánnak, sem 
a főszolgabírónak érzéke valamit len
díteni.

Nekik mindenkitől minden kell. ők 
nem adnak senkinek semmit és aki
nek mégis muszáj volna adni, ott 
meg furfanggal elhárítják magoktól 
a fizetést. Így a főispán ur alsó ha
tárbeli birtokán volt a ntu't évben 
egy kis jég, mondjuk 10—15 száza
lék, kirendelt engem mint volt b. 
főbírót, jegyzők két és tanácsosokat 
a nagy jég pusztításáról meggyő
ződni. Majd követelve lett tőlem 
másnap, hogy Írjak a a egy bizonyít
ványt, mely szerint 70 százalék jég
kára volt. Azt nem akartam teljesí
teni, mert nem vitt ra a lelkiismeret. 
Meg nem akartam engedni a várost 
költségbe hajtani vagy 5— 6000 
koronáig azon a címen hogy neki 
telefon kell Hotykyról az alsóhatár
beli tanyájukra. Ennek költségeit 
egy részben a varossal akarták fizet
tetni, de sőt bevonni a fizetésbe a 
járás többi községeit is. Es mert több 
effélékre nem voltam kaphatói kiadta 
a parancsot engem elcsapni és Szabó 
Zsiga sógort odahelyezni.

A szegény jégverte főispán urnák 
killőmben szolgáljon a következő ki
mutatás a múlt évi aratásáról Be volt 
vetvo 220 hold búzával. Eladott 
Kassára

F E L S Ő  MA G YJA R O R  S

Fejér terménykeres
kedőnek kivel pere 
is volt 650 ra. mázsát

1908—9 évi vetsro 
kellett körülbelül 250 m. múzsa 

cselédeknek legalább 100 m. mázsa 
összcseu 1000 m. múzsa 

Ezen kimutatás szerint termett a 
főispán urnák holdankint 450 kiló 
búzája. A ki tudja a múlt évi orszá
gos silány búzatermést, az csak azt 
konstatálhatja, hogy a főispán úrnak 
a viszonyokhoz képest jó aratása volt. 
Mégis alighanem kiszorította magá
nak, hogy ez idén adóelengedést 
kapjon, mert hát 70  százalék jégkára 
volt /

Hát hiába Ezt érdemelte a sors
tól Zemplén varmegye. Az a vár
megye, a hol még nemrég is olyan 
nagy és megérdemelt tisztelete volt 
a főispáni méltóságnak.

Azt beszélik, hogy már egészen 
biztos, hogy a drága vejét, Besse
nyeit kinevezik Árva varmegye főis
pánjává. Nem hiúba hogy árva a 
megye neve, do már akkor nemcsak 
árva, Jo szerencsétlen vármegye is 
lesz.

Sárospatak, 1910. augusztus 2.
ttogyay  Z sigm ond

fi főispán tovább vitézkedik. 

A  n a g y m ih á ly i  h ő s te tt .
Raszkessen minden ember!

Isten látja lelkünket, hogy egy 
csepp kedvünk sincs már szere
tett főispánunk törvénytelenségei
vel toglalkozni. Hiszen tudja azt 
mindenki, hogy ha egy törvényt 
lát valahol ő méltósága, nem tudja 
mcgállani, hogy meg ne szegje s 
legkedvesebb foglalkozása a tör
vényeken való gázolás. Ezt már 
úgy megszoktuk tőle, hogy csodál
koznánk, ha egyszer törvénye 
sen járna el valamiben.

De hát a mai világban ez a 
divat. Kimennek ugylátszik, ilyen 
főispánok kellenek. Az Erősdyek, 
a Meczner Gyulák az ő kedvencei 
1 lát csak legyen velük boldog. Mi 
nem irigyeljük az Ízlését. S  meg 
is untuk már a Meczner Gyula 
törvényszegéseit mind rovásra 
szedni. De nem tehetünk róla, ha 
vad erőszakosságában oly komikus 
dolgokat cselekszik aztán ő mél
tósága, hogy lehetetlen nevetés 
nélkül nézni s lehetetlen meg nem 
emlékezni róla olvasóink mulatta 
tására.

Különös gyűlölettel van ő mél
tósága az ingyenes állások iránt. 
Mivelhogy ő maga szeret a mel
lékfoglalkozásai (pl. villnnydirek- 
torság) után fizetést húzni, harag
szik azokra, akik ingyen vállalnak 
mellékfoglalkozásokat. Ebből az 
ellenszenvből lakadt Búza Barna 
felfüggesztése is az iparbiztosi 
állástól.

Most Nagymihályra csapott le 
s ott valóságos tömogfelfüggesz- 
tést vitt véghez. Felfüggesztette, 
illetve elmozditotta a nagymihályi

1  Á G I II I R L A P

állami elemi iskola egész gond
nokságát, 20  előkelő úri embert 
Még pedig teljesen törvénytelenül.

A szabályzat szerint a gond
nokság tartozik minden évben 
megvizsgálni az iskola számadá
sait. Ha ezt a tanfelügyelő isme- 
m itelt felszó lítására se teljesíti, ak
kor a tanfelügyelő lemondottnak 
tekintheti s elmozdíthatja a gond- 
nokságot. Itt pedig az történt, 
hogy a tanfelügyelő junius 27-én 
kérdést intézett a gondnoksághoz, 
hogy megvizsgálta-e már az idei 
számadásokat ?

Poldnyi Géza elnök rögtön össze 
hívta a gondnokságot s azt lelel
ték (jul. 1-én) a tanfelügyeló'nek, 
hogy kit héten belül beterjesztik a 
szám adásokat

Erre jul. 7 én jö tt a főispán 
rendelete, amely a gondnokságot, 
miután a számadást felszólítás da
cára se vizsgálta meg) feloszlatja.

T eljesen törvénytelen ez a ren
delet. Mert a tanfelügyelő egyet
lenegyszer se szólította f e l  a gond
nokságot. Mindössze egyszer inté
zett hozzá kérdést, amire a gond
nokság rögtön felelt. Tehát ismé
telt felszólításról szó se lehet.

S nem is a főispán hatásköré
hez tartozik a feloszlatás, hanem 
a tanfelügyelőéhez. De hát Mecz
ner Gyulának ma már mindent 
szabad

Nagymihályban részint kacagva 
részint felháborodva fogadták a 
főispán urnák ezt a dühöngését. 
Tulajdonképen személyes bosszú
nak tekintik az egészet a gond
nokság egyik munkás és köztisz
teletben álló tagja, Bereznay  ve- 
zető-járásbiró ellen, akire szóki
mondása s bizonyos elmaradt fel- 
köszöntő miatt nagyon haragszik 
ő méltósága s akin nem tudván 
máskép bosszút állani, ilyen kicsi
nyes kellemetlenséggel akarta meg
bosszantani.

Bereznay járásbiró a (őispáni 
ukáz ellen lelebbezést adott be a 
közigazgatási bizottsághoz s pa
naszt a közoktatási miniszterhez. 
Nem mintha sokat adna a főispán 
üldözésére, csakhogy lássa a küz- 
igazgatási bizottság is, a minisz
ter is, milyen vad törvénysérté
sekre képes Meczner Gyula.

Az érdekes panaszt itt kö
zöljük :

Nagyméltóságu m. kir. vallás és 
közoktatásiigyi Miniszter Ú ri 

Kegyelmes U iam l
Zemplénin, főispánja 784/1910. fííisp. 

szánni határozatával arról értesítette 
a nagymihályi állami iskola gndnok- 
ságái, hogy annak tagjait állásáról 
lemomlottaknak tekinti, illetőleg ezen 
eddig viselt tisztétől a tagokat fel
menti.

Ezen határozat ellen ezennel tisz
teletteljesen

p a n a s s z a l
élek.

Nem keresve és nem látva kitün
tetést a gondnoki tisztségben, elfo
gadtam azt és becsületesen teljesí
tettem az azzal járói kötelezettsége- 

i két egyedül és kizárólag hazafias 
lelkiismeretem sugallatára hallgatva. 

I A taniigynek, a kultúrának és ezze|

S0F* Sátoraljaújhely látványossága! “• B
Megnyílt az „EUTE,é fényképészeti és festészeti műterem.

Olcsó á ra k i  Sátoraljaújhely Petófi-utca 14. (sa ját ház) Művészi kiviteli
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hazánknak tartozó kötelességet ki 
vántam teljesíteni akkor, amikor ez 
a csupán munkával, felelősséggel járó 
és minden személyi előnyt nélkülöző 
tisztséget magamra vállaltam s igy 
vélekednek e kérdésben bizonnyal 
gondnok-társaim is.

A hivatkozott határozat tehát leg
nemesebb intencióinkat sérti meg 
erőszakos kezekkel, midőn eredmé 
nyes és önzetlen fáradozásunk el- 
ösmerése helyett az anyagi előnyö
kért hűtlen ül sáfárke dó cselédeknek 
hozzánk méltatlan sorsában részesít.

Teszi pedig ezt minden törvényes 
ok nélkül, minden törvényes forrna 
mellőzésével, — bizonyára bosszú
vágyból vezérelt személyi intrikák 
sugalmazására, melyeknek ugv lát
szik nagyobb fontosságot tulajdonit, 
mint a kötelességtudó, hazafias mun
kának és a törvényesen meghatáro- 
kautéláknak.

A nevezett határozat egy jogtalan 
tényt öltöztet jogtalan formába.

Jogtalan a mi tisztségünktől való 
felmentés ténye, mert a vonatkozó 
rendelet 30. §-a értelmében ilyen 
intézkedésnek csak akkor van helye, 
ha a gondnokság számadás-vizsgá- 
lási kötelezettségének legkésőbb szep
tember haváig, felhívás dacára sem 
tesz eleget.

Kérem a gondnoksági ülések jegy 
zőkönyveinek beszerzését és ezekkel 
bizonyítani fogom, hogy ilyen fel
hívás a gondnoksághoz a folyó 
1009/1910. tanévben nem intézte* 
tett. E tárgyban az első felhívás 
3844/1910 sz. a f. évi junjus hó 29-én 
érkezett a tanfelügyelő úrtól a gond
noksághoz. mely ennek következté
ben el is határozta f. évi julius hó 
1-én tartott ülésében, hogy ebheii 
kötelességét teljesíteni fogja. A mi
niszteri rendelet egészen szeptember 
haváig terjedő időt engedélyez erre. 
A tanfelgyülő urnái azonban — 
előttem ismeretlen okból — egy 
szerre rettentően sürgős lett a <io 
lóg, mert amikor julius l-én kelt 
határozatunkat megkapta, nyomban 
reá meghozta a tisztségünktől fel 
mentő határozatot, — tehát ebnozdi 
tolt bennünket anélkül, hogy be
várta volna, vájjon eleget tett-e a 
felhívásnak,

Ebből az eljárásból kitűnik, hogy 
a tanfelügyelői felhívás nem vo t 
komoly felhívás, hanem előre elké
szített indokolása a személyi intri
kák folytán akkor már elhatározott 
elbocsáttatá.>unknak, melyet sieti i 
kellett illőit már hamarosan elin
tézni, nehogy a tanfelügyelői felhí
vásnak időközben eleget legyünk é.s 
ezáltal az egész tervet meghiúsítjuk.

Valóban méltatlan eljárás a tan
ügy vezetőjéhez és méltatlan bánás
mód önzetlenül dolgoz*) honpolgá
rokkal szembeni

Törvénytelen ez eljárás annál is 
inkább, mert a számadások megvizs
gálását a 3b. ij-a szerint a gondnok
sági elnök által kikü'dött gondnok
sági tagnak kell te jesitenii*, már 
pedig ilyen kikü'detés, ilyen meg
bízás a jelen esetben egyáltalán 
nem volt.

Ha pedig az elbocsátó határozat 
indoka az, hogy a számadások nem 
a folyó, hanem az 1908/1909. tanév
ben nem leltek megvizsgálva, akkor 
e határozat szintén a legnagyobb 
mértékben törvénytelen, mert az 
1908/909. tanévben a gondnokság 
erre egyáltalán nem lett felhiva s 
ennélfogva ha valakit mulasztás ter
hel, akkut az csak a tanfelügyelő 
ur lehet, aki fizetett állásából folyó 
kötelességénél fogva tartozott volna 
ezt a felhívást legkésőbb az 1!*09. 
évi szeptember haváig kibocsátani. 
Hallatlanul brutális eljárás tehát a

fizetett tisztviselő mulasztását a no-| 
bilo officiumot vállal.', gondnokokra 
hárítani akkor, mikor a felhívás 
voltaképen még a inai napig se tör
tént meg, mert hiszen a 3844 sz. 
átirat lényegében nem is felhívás, 
hanem egyszerű kérdés, holott a 
tanfelügyelő urnák egy záros határ
időhöz kötött egyenes felszólítást 
kellett volna hozzánk intéznie, ha 
"cm tartott volna attól, hogy e fel
hívásnak a záros határidő alatt ele
get fognak tenni.

Törvénytelen a forma is, melyet a 
gondnokság m ’galázására a tanfelü
gyelő és a Főispán I rak választol
tak, midőn a rendelet világos intéz
kedést; dacára egy fői-páni átiratba 
tunkolják a tanfelügyelői határoza
tot, hogy ezzel bennünket felebbe- 
zési jogunktól elütni -ikeriiljön.

Mi azonban bízunk abban, hogy 
a Nagy méltóságú in. kir. Vallás és 
Közoktatásügyi Minist, r l ’r keresz
tül töri ezt a törvénytelenül össze
állított formát. Bízunk benne, hogy 
Nagy méltóságod fel fogja ismerni 
azokat a fontos erkölcsi és tanügyi 
érdekeket, melyek e határozat meg
semmisítését követelik.

Elemi népoktatásunk egész szerve 
zeto arra van alapítva, hogy a köz 
ség polgársága kivegye a maga ré
szét a gyermeknevelés nagy állami 
feladatából. Minél inkább hozzá édes 
get ni a tanügyhöz az ügyes-hajó- 
dolgaikkal elfoglalt polgárokat, — 
ez kell, hogy a tanügy vezetői elől* 
b-begő vezérelve legyen.

Es midőn akadnak a tanügy gon
dozására hivatott férfiak, kik erről a 
célról megfeledkezve, személyi haj
szák m. rlaiékául dobják ezt a kér 
(lést és egy község egész inti lligen- 
tiájának int megsértésével elhidegi- 

! tik a közönséget a taniigytol, akkor 
az ilyen férfiak méltatlanok ázol hoz 
az életbevágó állami érdekekhez, 
melyek sorsa közökbe van letéve.

Vájjon I i lesz hajlandó a varos 
po'gárai küziil gondnoki tisztséget 
vállalni, ha látja, hogy elösmerés 
helyt t megalázás, megszégyenítés jut 
osztályrészéül.

Es tisztelettel alulírott korántsem 
áhítozom a gondnoki tisztség után. 
De a teljesített polgári kötelesség 
önérzete arra késztet, hogy az egész 
város közönségére mélyen sértő, a 
tanügy szempontjából pedig egyene
sen veszélyes eljárás el on t 1 a-o zim. 
trtakozzsun annál inkább, mert s/dárd 
meggyőződésem, hogy es a lépés 
egyenesen az én személyem ellen 
irányul. En voltam ugyanis az. aki 
állandóan közérdeket t s igaszágérze 
tét képviseltem okkor is, ha úgy lát 
tuiu, hogy ezen magatartásom t gye 
nesen szembe állít tanfelügyelő ur 
felfogásával. Nem a kötelesség el
inti osztása, haneiu ellenkezőleg, n 
kötelességnek igen lelkiismeretes s 
ép azért néha kellemetlen teljesítése 
képezi a sérelmes rendelkezés motí
vumát. A forma pedig, melyet a Fő
ispán Ur kieszelt arra nézve, hogy 
személyeim t a gondnokságból kivon
hassa, olyan forma, amilyet bár ál
landóan panaszol, mégis megszokott 
már a Főispán Ur részéről e vár 
megye közönsége.

Nagy méltóságod n kötelességtudó 
lelkiismeretes tevékenységet ily jog- 
t.i'unsácgul megtorolni bizonnyal nem 
engt dheti s ez okból mély tisztelet
tel az iránt esedezem :

Méltóztassék a neheztelt átiratot, 
illetve az annak alapjául szolgáló 
tanfelügyelői határozatot törvényte
lennek kimondani, megsemmisíteni 
és az altban foglalt intézkedéseket 
hatályon ki\üi helyezni.

C s a k  titokban.  
Hlmaradt az elégtétel. 

R ése n  legy ü n k  !
A nagy bizalmi nyilatkozat, a szer

vezett támogatás elmaradt. Székely 
Elek hivei alaposan meglapultak. 
Pedig hát hogy készült valami, sőt | 
egy nagyon erős valami, azt ma is 
fenntartjuk. Székely hívei erősen ké
szültek Miklósy megtámadására és 
arra, hogy Székelynek a képviselő
testület színe előtt, nyilt ülésen szol
gáltassanak elégtételt. Igen ám, csak 
hogy ők titokban akarták ezt meg
csinálni. Titokban, mikor senki sem 
gyanítja és a jóizlésü képviselőtestü
leti tagok ellentüntctésétől nem kell 
tartani.

Ám mi kipattantottuk a titkot és 
ők, akik tudták, hogy most már nem 
lehet simán végigcsinálni a bizalmi 
cécót, szépen visszahúzódtak, sőt 
egyáltalán el sem jöttek az ülésre. 
Ám azért tervükről még most sem 
mondtak le. Folyik a készülődés to
vábbra is titokban, csöndesen és haj 
majd egyszer a jobbizlésüek elma
radnak az ülésről, előfognak hoza
kodni ezekkel a várost megszégye
nítő készen tartogatott beszédekkel.

A jobb ízlésű képviselőtestületi ta
goknak a kötelessége, hogy ezt a 
titokban szervezett csúf játékot meg
akadályozza és ezt csak úgy teheti 
meg, ha állandóan tömegesen láto
gatják a képviselőtestület üléseit — 
szóval Ita résen lesznek.

jVii van az épületfával?
M eczner Gyula

Székely Elek
Csoltkó Jó z se f

megmondják a vizsgálatnál!
A legutóbbi képviselőtestületi 

ülésen történt, hogy Búza Uarna 
kérdést intézett bizonyos kivágott 
erdőrész fainak cszámolása iránt. 
A részleteket a közgyűlésről irt 
tudósításunkban hiien adjuk. Itt 
egészen mással kívánunk foglal
kozni.

Történt ugyanis, hogy az 1905 
esztendőben felállt a képviselőtes
tületben Ncmethy Bertalan képvi
selőtestületi tag, aki az iránt in
tézett kérdést az akkori polgár
mesterhez : Székely Elekhez, hogy 
hová maradt a zárszámadásból a 
miniszteri engedéllyel 2'/j hold 
nyi területből kivágott épületfa 
szárszámadása. Székely Elek ak
kor azt válaszolta, hogy ilyen 
miniszteri engedély nem létezik 
sőt épületfa kivágásának engedé
lyezése iránt nem is folyamodtak. 
Ezen a gyűlésen jelen volt Alecz- 
ner Gyula is.

Ez az egyik tény.
Most aztán előkerült a minisz

teri engedély és kitudódott, hogy 
az engedélyt Meczner Gyulának 
a közigazgatási bizottság erdé-j

szeti albizottsága akkori elnöké
nek javaslatára adta meg a mi
niszter. Kisült tehát, hogy Szé
kely Elek valótlant állított és 
félrevezette a képviselőtestületet 
akkor, amikor azt jelentette, hogy 
ők nem folyamodtak épületfa ki
vágásáért engedélyért és ilyen 
engedélyt a miniszter nem adott.

' I >e kisült az is, hogy Meczner 
Gyula a város pénzügyi bizott
ságának akkori elnöke hallgata
gon tűrte ezt a félrevezetést.

Ez a másik tény.
A képviselőtestület ülése után 

szerkesztőnk felvilágosítást kért 
Csoltkó József városi gazdától az 
épületfákat illetőleg. Csoltkó, aki 
előbb nem akart emlékezni az 
egész esetre, végre mégis nyilat
kozott és kijelentette, hogy a Iák 
el vannak számolva az 1904. évi 
zárszámadás ölfái között, mert az 
a fa nem is volt épületfa. Epü- 
letfának azt csak a miniszter előtt 
tüntették fel, akit félrevezettek 
azért, hogy megengedje a terü
letet kivágni. Egyebei nem mond- 

j h it, csak még azt, hogy a vizs
gálattól nem fél, mert amit ez 
ügyben tett, azt Székely paran
csára tette.

Ez tehát a harmadik tény. Es 
most nem füzünk bővebb kom
mentárt az esethez. Mindenki 
kombináljon önünmagának. Mi 
leközöltük a tényeket, tessék ezek 
egybevetésével mindenkinek ön
álló képet alkotni arról, hogy mi 
történhetett? Hol a fa? Hol az 
elszámolás? stb.

Egyet azonban ígérünk, hogy 
élénk figyelemmel lógjuk kisérni 
az esetet és az ez ügyben meg
indult vizsgálatot, mert alapos a 
gyanúnk, hogy érdekes dolgok 
fognak kisülni ez ügyben.

— augusztus 6.

Dókus Gyula ünneplése Ahhoz a
lelkes ünnepléshez, amelyben Ddkus 
Gyula alispánt köztisztviselői műkö
désének 40-ik évfordulóján részesí
tik, most Ujhely városa is csatlako
zott. A város tanácsa nevében ugyan
is Farkas Andor h. polgármester a 
következő üdvözlő iratot küldötte a 
jubiláló alispánnak : M éltóságos A lis
pán U r! Abból a szép és ünnepélyes 
alkalomból, hogy Méltóságod folyó 
évi julius hó 26-án köztisztviselői mű
ködésének negyvenedik évét töltötte 
be, Sátoraljaújhely r. t. város tanácsa 
a nemes egyéniségek, a társadalom 
élén önzetlenül munkálkodó vezér
férfiak iránti őszinte tisztelettel és 
lelkesedéssel üdvözli Méltóságodat 
úgy a maga részéről mint a város 
segéd és kezelő személyzetének ne
vében. Méltóságod életének e neve
zetes határkövénél ünnepi érzéssel 
áll meg e város tisztviselői kara s 
kéri Méltóságodat, hogy a közügyek 
nehéz szolgálatában tanúsított lelki
ismeretességének, önzetlen munkás
ságának szerény jutalmát lássa abban 
hogy az igazi, a szó nemesebb és 
ideálisabb értelemben vett köztiszt
viselő ragyogó és ritka példáját 
tiszteljük mindnyájan Méltóságodban 
s osztatlan szeretettel és nagyrabe
csüléssel viseltetünk Méltóságod, — 
Mint felettes zatóságunk irányában 
is. Az ég áldása kisérje Méltóságo
dat további működésében.

A Nagyszebeni Földhitelintézet törlesztéses kölcsönt nyújt 
házakra és földbirtokokra. Bővebb felvilágosítás Dr. BUR0ER 

JAKAB sátoraljaújhelyi ügyvéd urnái kapható.
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Hol a feljelentés: 
nincs beadva! 

T isz tá n  a k a r u n k  látni
Még

A “Z. U.“ legutóbbi számúban 
nagy hűhóval jelezte, hogy Székel} 1 
Elek megbízásából dr. Holló Andor 
rigai mazii.'i pert indított Miklós}' 
István ellen, amiért a képviselőtes
tület utolsóelőtti ülésén azzal támad 
ta meg Székely Eleket, hogy ktfsok- 
iratharuisitással volt vádolva.

Mi már akkor kifejeztük azt a gya 
nunkat, hogy ez a per nem lesz In 
adva. Mert hiszen sokkal okosaid 
embernek üsmerjiik mi Székely K e
ket, mintsem fel is tételezzük r> 
hogy egy 'olyan pernek megy neki 
amely sehogy sem dűlhet el nz 
javára és csak arra volna alkalma 
hogy végleg lehetetlenné tegye őt 
a város közönsége előtt.

Ez a gyanúnk igaznak bizonyul 
Jelentjük, hogy a* oly nagy hangon 
meghirdetett rágalmazási per még t 
mai napig sincs headva. Mi azonbar 
ezúttal szaván fogjuk Székely urékat. 
Követelni fogjuk az ígéret hova tu
sát, ha kell, számról-számra is, mert 
a város közönségének érdeke, bog) 
tisztázódjék egyszer már a sokat vi 
látott kérdés bírósági döntéssel is, 
vájjon részes-e Székely Elek abban 
a közokiralhamisitáshan, mellyel a 
piaci hérszerződés alkalmával oh 
nagyon megkároMtottúk u várost.

A város szennyesét
nemzokára baj éri. Ami
től oly nagyon féltek, 
be fog következni — 

Rövidesen a

b író sá g  elé v i s z i k !
A vámbériéi ügye, amelyet alapo 

san, szépen, ügyesen intéztek el an
nak idejen Székely Elek es Schwei- 
ger Ignác, már megint kisértett egy
néhány percre. A képviselőtestület 
előtt hozta szóba a legutóbbi ülésen 
Búza Barna ezt a nem épen kelle
mes illatú ügyet. Szóba hozta pedig 
azért, mert véleménye szerint a va
rosnak jelentékeny összegig jogos 
követelése van Schweiger Ignáczal 
szemben.

A várossal kötött bérszerzödés 
kötése alkalmával ugyanis benne fe
lejtettek a szerződésben egy pontot, 
amely valamennyire még Schweigert 
terhelte volna. Ki van kötve a szer
ződésben, hogy a vámházak fenntar
tása a bérlő kötelessége. Csakhogy 
amit elfelejtettek a dupla árszabások 
készítése alkalmával a szerződésben 
megváltoztatni, megváltoztatták szer
ződésen kívül Székely Elek csak 
nem engedhette, hogy Schweigert 
kötelezettségek terheljek Es nem is 
engedte. Egyszerűen beállította év- 
röl-évre a költségvetésbe a vámhá 
zak fenntartására szükséges költsé
geket és így — miután a város tata
rozta a vámházakat — Schweigernek 
nem kellett e célra egy fillért sem 
költenie. Nem került rá sor, hogy 
a szerződésben elvállalt kötelezett
ségéi teljesitthesse.

Schweiger ur tehát n- mcsak dupla 
dijakat szedett a város közönségé
től, hanem még a várossal fizettette 
— Székely Elek segélyével — azo
kat a munkákat is, amelyekre ő volt 
kötelezve. így játszották ki, Így hasz
nálták ki a várost.

Búza Barna azonban nem hajlandó 
belenyugodni abba, hogy azért emel
kedjék most a potadú, mert néhány 
évvel ezelőtt magánosok érdekeiért 
fecsérelték el a közvagyont es indít
ványt tett, hogy a város a Schwei- 
gerrel kötött bérviszony ideje alatt 
a vámházak fenntartására fordított

pénzét követelje vissza Schweigertől.l mellett Alexander M anóigAlexander 
Miután pedig a képviselőtestület is Vtlntosne■ Benoth/ion iioegyesulet, 
egy véleményen volt Búzával, a per />»/"* Adói né, j ‘ *egy vélemény 
nemsokára megfog indulni és alkalma 
lesz végre a bíróságnak is foglal
kozni a város szennyesével

H Í R E K .

— augusztus G.

Oly sokszor megcáfolták már 
és ime megint, isten tudja 
hányadszor, ismét felüti 

fejét a vérvád. Beteg agyú hír
lapírók fantáziája ismét fel akarta 
eleveníteni a tiszaeszlári rémna
pokat. Solymosy Eszternek ter
mészetesen akadt utódja, mert 
hiszen jó pénzért mindent lehet 
kapni, sőt — ha sorra került 
volna — talán a kis Scharf 
Móric szerepére is kerítettek 
volna valakit. Am a terv nem 
sikerült. Az őrült mesének hívői 
nem akadtak és Perzian Adáni 
ur, az „Alkotmány- muukatársa 
gaz rágalmait hiába vetette 6 ha
sábon keresztül papirra. De — 
azt hisszük — a vérvád meséje 
most utolszor kisértett. A rágal
mak mestere ezuttat ügyész-kézre 
kerül és ez az egyedüli orvos
ság talán hatni fog végképen.

A király születésnapját ez évben 
különös fénnyel fogja megülni az 
ország közönsége és Így természete- 
sen Zemplénvármegye és Sátoralja
újhely város is. A vármegye f. hó 
18-án a király születése napján dísz
közgyűlést fog tartani, ezt megelőző
leg pedig hivatalos istentiszteletek 
lesznek, melyekre falragaszok utján 
hívja a város közönségét Farkas 
Andor h. polgármester.

—• ítéletidő, A sors sújtó keze 
mintha telj s erejével feküdt volna 
erre a szerencsétlen vidékre. A nem
régen volt pusztítást most újabb kö
veit*. A tegnapi délutáni órákban ha
talmas jégeső vonult vonult végig a 
Hegyalja egy részén és elverte tel
jesen Tolcsva község szőlőtermését 

amely eddig egyedül állt sértetle
nül a Hegyalján. Ujhelyben már nem 
csinált nagyobb veszedelmet, mert 

r — nem \o't miben. És a föld
mi velésügyi kormány ezentúl is a 
szivén fogja viselni a Hegyaljai jég
károsultak érdekeit, — mint eddig is 
tette. Szóval újból nem kapunk 
semmit.

— Napipiac áthelyezése. A h. pol
gármester falragaszokon adja tud 
tára a közönségnek, hogy a napi
piac . hó U- én megnyílik a Tüz- 
oltó-téien és addig amíg a piacteret 
véglegesen nem rendezik, a piac 
egy része az Andrássy-utcán lesz 
elhelyezve.

— Újítás az ipartestületnél. Az
ipartestület elnöksége egy üdvös 
ntézkedéssel kíván az iparosoknak 

szolgálni. Eddig az iparosok az ökci 
érdeklő ügyekről nem szerezhettek 
tudomást. Most ez az anomália meg
szűnik, mert az ipartestület kapujára 
jövő héten egy dróthálóval bevont 
izekrényt fognak alkalmazni és eb

ben az iparosokat érdeklő hirdet
ményeket ki fogiák függeszteni.
35 — Egyesületi közgyűlés. A „Mai- 
(>isch Arumin gyermek felruházó egye
sület július 27-én tartotta évi rendes 
közgyűlését Alexander Vilmos elnök- 
lése mellett. Elnök visszapillantást 
vet az egyesület 3 évi működésére. 
Örömmel tajiasztalja, hogy az egye
sület szép fejlődésnek indult; az el
múlt évben már 500 koronái fordít
hatott szegény gyermekek felruhá
zására. Kéri a tagokat, karolják fei 
szeretettel továbbra is az egyesület 
ügyeit, A titkári jelentésből kitűnik, 
hogy az egyesületnek 102 rettJes 
00 pártoló és 21 alapitó tagja van. 
A múlt közgyűlés óla alapitó tagu- 

belépteli 20 korona befizetéseknl

Klein Izidorné, Lene Mihályité, 
iizv. A'enfeld S.-né Homonnáról, Schön- 
feld Hermáimé, Stem  Lajosné,&/» 
ger Márkttó, „SzandeE-osz Egyesület“ 
Ungár Zsigmondié- Bnlasagyarmat 
róf. A pénztári jelentésből kitűnik: 
hogy a múlt évben 114b kor. 20 
fillér bevétele és 623 kor. 73 fillér 
kiadása volt az egyesületnek, pénz 
túri maradvány teliét 522 kor. 4̂  
fillér; ebből 420 kor. alaptőke, 25 
korona tartalékalap és 77 kor. 41 
fillér folyó összeg. A közgyűlés ki 
küldte Lefkereics Mikséné és Eriméin 
Edéné tagokat az egyesület kiadá
sában megjelent távirat-blanketták 
árn-itására. Miután e távirat-űrlapok 
felhasználásával olcsóbban és kényel
mesebben oszküzülhetők a menyeg
zői üdvözlések, mint közönséges sür. 
gúnyok utján és mivel ezek szegény 
gyermekek felruházására jövedel
meznek, tisztelettel ajánlja az egye
sület vezetősége ez űrlapokat a kö
zönség szives figyelmébe. A koz 
gyűlés köszönetét szavazván a veze
tőség eddigi eredményes és buzg- 
működéséért. 3 évre megejti a tiszt- 
ujitást. Elnökké újból egyhangúlag 
megválasztotta Se/neeiger Ignácnéi, 
társelnökké Alexander Vilmost, pénz- 
tirosá Blumen/eld Jenőnét, ellenőré 
Se/neeiger Márkáét, alelttükké Deutsch 
Adotfuet és Hartstein Mayernét, ru- 
habeszerző bizottsági elnökké Alexán- 
dér Lipótnét, titkárrá Gárdos Mórt. 
Ezenkívül megválasztotta a 25 tag
ból álló választmányt és ruhaheszerző 
bizottságot. Köszönetét szavazott 
közgyűlés mindazoknak, akik tag- 
ryűjtés, adományozás által vagy 
'gyűlt utón előmozditták az egyesület 
jt arapodásáí.

— Kabarédirektorból — főpincér.
Sz o-s Liczi. az Ujhelybenis jól es elő- 
ty őseit isiiért szegedi kabarédirektor 
főpincér lesz. Ott hagyja a töviseket 

rmö művészi pályát, az anyagi elő
tt) őket biztosító főjdneéri állásért. 
Kondor Ernő nagyváradi állandó ka
baretjében ft pja hallgatni a tajisok 
hoz szokott fűié ezután :

— Laczi I Fizetni.
A kabaré ritkán jó üzlet; a főjtin- 

cérség mindig. Annyira tehát a bo 
lelkű Szűcs Laci sent fiatal, 

hogy ne tudja reálisan látni az éle
tet, de nem is öreg annyira, hogv 
ne kezdhessen uj életet. A munka 
nem szégyen. Es ha mellé kalács is 
jut, annál jobb. A jó megélhetést 

dig alighanem inkább biztositja a 
főj ineérség egy jó Üzletben, mint a 
11 üvészkedés egy rossz városban.

—  Vízbe fűlt. Kovács Gyula hely
beli cipészsegéd f. hó 4-én több tár 
sával a Bodrogba ment fürödni és a 
vízbe fűlt. Holtestét másnap 5-én reg 
gél kifogták és behozták Ujhelyben.

Óvonok helyettesitese. A királyi 
tanfelügyelőség felhívja azon állas 
nélküli okleveles óvónőket, akik al- 

Imaztatás hiányában helyettesi 
megbízást elfogadni óhajtanak, hogy 
hivatalában oklevelük bemutatásával 
akár személyesen, akár írásbeli utón 
elentkezzenek. Helyettesítési dij havi 

70 korona. Jelenleg is sürgős szükség 
van 6 heti helyettesítésre.

—  Betörések Mádon. Az utóbbi na
pok lián több betöréses lopást követ
tek el Mádon. A tettesek ismeretle
nek. Az első nagyobb betörést Zip 
szer Márkusz szesznagykereskedőnél
követték el, majd llettdecz fiáimtól 
került sorra. Utána Lefkovics Jézsef 
korcsmároson ütöttek rajta, a negye
dik esetben Weinstock Vilmost ra 
bolták ki. A betörő urak finomabb 
érzésére vall, hogy mindenütt pénzt 
aranyat, értékpapírt keresitek.

„Évek óta használom a termé
szetes Ferencz Joztéf-kuseriivizet 
úgy a klinikán, mint a magán- 
gyakorlatban, mert ez anélkül, 
Itog kellemetlenséget okozna) 
gyorsan és biztosan hashajtóig
Itat,1

D accclli G. tanár,
a romai kir. egyetemen az 

ae orvosi klinika igazgatója

— Tokaj oitroma. F. hé 1 én puska-
ropogás, fegyverzaj töltötte be a to
kaj i  Ilid környékét. A tniskolei 15. 
huszárezred védte a tokaji közúti 
hidat a nyíregyházai 14. huszárezred 
támadása ellen. Az ütközet lefolyása 
után a megbeszélés eredméuyu az 
volt, hogy ha az egyik elleufél a to
kaji magaslatokat birtokába keríti 
úgy a másiknak emberfeletti mun
kát kell végeznie, hogy a hídon át
juthasson. A gyakorlat kedden foly. 
tatódott az ellenfelek helycserúlése 
után,

—  Magas jutalék mellett ügynökü
ket, utazókat keres ablak-redőnyük 
élárusitására Schilllngar Simon és Tárta
ahlakredőtiv-gyára, Budapest, Urát 
Zichy .lenő utca 16, hová Írásbeli 
ajánlatok és megrendelések inté- 
zendők.

—  Tanuló felvétetik Fantónl Béla
borbély és fodrászüzletében. (Pénz
ügyi palota.jj

NYÍLT-TÉR.

fA S Fün oóESn3B53S3£IiH!
[BOZÍÁSÍ PHŰNK

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

Vese és hólyagbajoknál, a veseme- 
dence idült hurutjainál, húgykő- és 
fény képződésnél, a lékgutak és a 
kiválasztó szervek hurutos bántál- 
mainai kitűnő szernek bizonyult. — 
Ovosilag ajánlva. — K o l e r á k a t :  
Behyna Testvérek cégnél Saujhely

Császárfürdő
Budapesten. Nyári ée téli gyógyhely, 
a magyar Irgalmaerend tulajdona. 
Elsőrangú kénes hévvizű gyógyfürdő;
modern berendezésű gőzfürdő, ké
nyelmes iszapfürdők, iszapborogatá
sok. uszodák, külön hölgyek és urak 
rszéére. Török-, kő- és márványfiirdök ; 
hólég. szénsavas- ás villamotvizfürdók. 
A fürdők kitűnő eredménnyel hasz
náltatnak Főleg csuzos bántahmknái 
ét Idegbajok ellen. Ivó kúra a légző
szervek hurutos eseteiben s altesti 
pangásoknál. 200 kényelmes lakó
szoba. Szolid kezelés, jutányos árak. 
■ iyógy- és zenedij nincs. Prospektust 
ingyen és bérmentve küld az Igaz
gatóság.

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

Kiadótulajdonos :
L A N D E SM A N N  MIKSA

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

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

Fő ra k tá r:

Éipschitz j lM J  cégnél S lto riljttjk riy .
s*t. Lukácblurdd Kutvállalat K. T, 

Budapest, (Buda.J
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Tk. 1610/1910. szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A gálszéesi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, 
hogy Lefkovics Náthán végrehajtó
iénak Kristóf Amirúsné szili. Hadar 
Borbála végrehajtást szenvedő elleni 
140 korona tőkekövetelés és járulé
kai iránti végrehajtási ügyében a 
sátoraljaújhelyi kir. törvényszék (a 
gálszéesi kir. járésbiróság) területén 
levő llardiesa községben fekvő, a 
hardiesai 75. számú tkvben A. 1. 2. 
sor 72. hr. sz. a. felvett ingatlanból 
és az ezen ingatlan után a hardiesai 
220. sz. tkvben A. lapján bevezetett 
közös legelőből a B. 8. alatt Kristóf 
Andrásné sz. Badar Borbálát rész
ben megillető jutalékra az árverést 
020 koronában ezeunel megállapított 
kikiáltási árban elrendelte ás hogy a 
fentebb megjelölt ingatlanok az 1910 
évi augusztus hó 17. napján délután 
3 órakor Hardiosa község házáná- 
megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alul ell 
adatni nem fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlanok bessárának 10" n át 
vagyis 62 koronát készpénzben, vagy 
az 1801. LX . t.-c. 42. §-óban jelzett, 
árfolyammal számított és az 1881. 
évi november hó 1-én 3388. sz. a , 
kelt igazságügyminiszteri rendelet S. 
§-ában kijelölt ovadékképes érték
papírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. MX. t.-c. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál történt előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Gálszécsen, a kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóságnál 1910. évi 
junius hó 9. napján.

Valkovszky s. k,
kir. járásbiró

Több fiatal ember jó 
házi kosztot kaphat.

Hol ? Megmondja a 
kiadóhivatal.

1821/1910. Tk.sz.
Árverési hirdetményi kivonat

A gálszéesi kir. járásbíróság, mint 
telel könyvi hatáság közhirréteszi, 
hogy Fried Manó végrehajt utónak 
Dzurcnko dános és Dzurenko István 
végrehajtást szenvedő elleni 40 kor. 
52 fillér tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtói ügyében a sátor
aljaújhelyi kir. törvényszék (a gá.'- 
szécsi kir. járásbíróság területén lévő 
ualsz cs községben fekvő, a gálszéesi 
210. sz. tjkvben A. f .  1. sor. 463. 
hrsz. a. felvett ingatlanból B. 1. 4. a. 
Dzurenko János */* részben és B. 7. 
a. Dzurenko Istvánt */* részben meg
illető jutalékokra az árverést 1839 
kor.-han ezennel megállapított kikiál
tási árban elrendelte és hogy a 
fentebb megjelölt ingatlanokaz 1Í910. 
évi szeptember hó 12 napjának d. u. 3 
Órakor gálszécsen a tjkvi hatóság 
hivatalos helyiségéban megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási ár kétharmadánál alaeso- 
nabb áron alul eladatni nem fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan kikiáltási árának 10 szá
zalékát, vagyis 183 korona 90 fillért 
készpénzben vagy 1881. LX. te. 42 §. 
jelzett árfolyammal számított és az 
1881 évi november hó 1-én 3333 sz. 
a. kelt m. kir. igazságügyminiszteri 
rendelet 8 §-ban kijelölt óvadékképes 
értékpapírba a kiküldött kezéhez le
tenni, avagy az 1881. LX. te. 170 
§-sa szerint a bánatpénznek a bíró
ságnál előleges elhelyezéséről kiál
lított szabályszerű elism?rvényt át
szolgáltatni.

Gálszécsen. kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóságnál 1910. évi jú
lius hó 16-án.

Valkovszky s. k.
kir. járásbiró,

F E L  SO M  A G Y A R O R S Z

fi legkitűnőbb minőség teljes szavatosságával
ajánlok a mostani legkedvezőbb időpontban

1-a minőségű pormentes porosz sziléziai

koczka szalon kőszenet
korona 3*30 per 100 métermázsa, franko  

vasút Sátoraljaújhely.
Teljes tisztelettel

L ’N O A R  A D O L F ,
kőszénnagykereskedő KASSA.

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 1009. e'vben ke'szült

2500 sajtó 
1200 zúzó.

Csattanós bizonyítéka 
ezen gyárt ányok feltűnő 

jóságának.
Tessék bizalommal fordulni

Mayfarth Ph. és T
mezőgazdasági és ipari gépgyáraihoz

B E C S  II., T aborstrasse  71.
Több mint 650 arany*, ezüst-éremmel stb. 

kitüntetve.

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

Tessék mindig a Mayfarth ezég nevére ügyelni.

sa

M egyei Ál ta l ános  Bank
részvénytársaság

--------  S Á T O R A L J A Ú J H E L Y .  --------

Elfogad betétet kamatozás végett. 
Bevált külföldi pénzeket (dollárokat.)

Leszámítol váltó- és JJzálog-kölcsönöket.

Foljó sziímlii liileli és (ivadékot njiijt kedvezd Icllélrllel.
E s z k ö z ö l  1 0 - tő l  5 0  é v ig  t e r je d ő

t ö r l e s z t é s e s  kö l c s önt
Vásárol megbízásra értékpapírokat és sorsjsgyeket és 
előlegezi az értéket havi törlesztésre. — Elvállal min

den a bankszakba vágó megbízást.

A Megyei Általános Bank Részvénytár- 
.«l s a sá g  Igazgatósága.

Müveit és okos ember nagy súlyt 
helyez a fogápolásra, mert annak 
elhanyagolása nemcsak szépséghiba, 
hanem egyben undorító szagot ad a 

leheletnek. Szak
orvosok egyön
tetű véleraéuye 
srerint a beteg 

I fog további rom- 
1 lását megakaszt

ja, a száj üre
get szagtalanítja 
s a fogakat gyö

nyörűen fehéríti Sztraka-fólo Men
tből fogszaban. Kaphetó gyógyszer
tárakban l koronáért. 3 darabot bér
mentve küld 3 koronáért Sztraka 

gyógyszerés* Mohol.

Dr. Halász-féle

„SANITOL"
Száj és Jogápoló szerek.

Minden eddig létezőnél tökóletcsebb 
és megbízhatóbb szerelt,

melyek a legnjabban 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.

Jdcgjizethdeilen 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.

Nagv üveg szájvíz 2 korona, kis 
üveg 1 korona 20 fiilér. Fogpor 1 
korona. Fogkefe 1 korona 40 fillér.
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Közeli kiránduló hely az

Erzsébet
kerthelyisége

k ö zv etlen  a n ag y  állom ás 
m e lle tt . —  K itű n ő  m ele g  és 
h id e g  é te le k , s a já t  te rm ésű  
b o ro k , k ő b án y i sö r . —  P o n 
to s  k iszo lg á lás, szolid  árak .

Hetenként kétszer zene.
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Jntézeti fehérnemfiek és kelengyék
leányok és fiuk részére

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

Schön Sándor és Barna.
kelengye- és fehérnemüáruházában.

Vászon-, sifon-, teríték-, törülköző-, törlőkendó'-mintogyüjteménynyel készséggel szolgálunk.

ul a t  ü
SALGOTARJANI

K ő s z é n h á n y a  R é s z v é n y t á r s
széntermékei (szobafüte'sre és ipari czélokra)

KLÁR és NEUMAN cégnél
Sátoraljaújhely

Ugyanott legjobb minőségűrendelhetők meg 
durva szemű kétszer mosott kovács szén 

valamint porosz briket kapható.

Superfosfát-m űtrágya.

apró és 
és koksz

S Z T O J K a
- J m Í7Ö 5 5AVANJ-UVIZ

rekedtség, köhögés és nátha ellen. 
C u k o r b e te g s é g n é l  s p e c iá l is  g y ó g y s z e r .

WILKOVSZKY és TÓTH cégnél.

Kiadó €ladó ház.
Az Apponyi-utca 9. számú ház, Az Andrássy-utca 66. számú 

mely 5 szobából és mellékhelyi- 3 utcára nyíló sarokház, mely 4 
ségekből áll november hó 1-től lakosztályból és mellékhelyiségek- 
kiadó, j bői áll, eladd.

Bővebbet ugyanott. Bővebbet ugyanott.

Pályázati hirdetmény.
A mczőzomberi ref, egyház teljesen újonnan épít 

templomot; amikor is az építkezésnél előforduló összes 
munkálatokra versenytárgyalási pályázatot hirdet.

A pályázaton részt venni óhajtók, a tervezetet, költ
ségvetést a ref. lelkészi hivatalban bármikor megtekint
hetik , az ajánlatok a mezőzombori ref- lelkészhez 1910. 
a iif ju s z tu s  h ó  2 2 - é n  d é le lő tt  1 0  ó r á i d  adan
dók be, a mikor a zárt ajánlatok (elbontatnak s a ver
senytárgyalás kezdetét veszi.

As ajánlattevő köteles az építkezés összegének meg 
felelően 1400, azaz egyezernégyszáz koronát készpénzben, 
vagy bármely elfogadható biztosítékban mellékelni.

M ezőzon  b o ro n , 1 9 1 0 . aug . 2 .

A mezőzombori ref. egyház.

$  nyár legnagyobb alkalmi vásárja.
S Z E G Ő  S Á N D O R  sátorai aújhelyi cég

az ez idényről visszamaradt összesnyári újdonságait még eddig nem létezett
árban árusítja el.

3

olcsó

Batisztblouzok . . . . 1-90, 2 45 és 3 1 0 kr. ^  Chantung ruha , , 10-25, 12-50 és 15 50
Csipkeblouzok . . . . 3 80, 4 75 és 6 20 H || Vászonkosztümök 9-50, 11-20 és 14-80
Vászonaljak . . . II k I) Pongyolák . . . 3 8 0 , 4-75 és 5-50
Lüszteraljak . . . tt q!j> Gyermekruhák . . 1 20, 2 15 és 3 60

LUszterkabátok . , 6-50, 7 25 és 9-50 kr.
Selyemkabátok . 12 50, 14-80 és 17 00
Angol raglánok . . 7'50, 9-— és 12-50
Mapernyők . . . . 2-80, 3-75 és 4-40
Füzővédők . .

Nyuiuftiott liaidaiMiiiii Mikii é« I ir t *  klay*AyoaKÍájét>Mi bétoralji^bily,
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