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LAPVEZÉR: POLITIKAI FŐMUNKATÁRS:

MATOLAI ETELE. Lfr. BÚZA BARNA.

Előfizetési ár:
Egész évre 10 korona. Félévre 5 korona. Negyed 
évre 2 korona 50 fiilér. Egyes szám ára 10 fillér 
Hirdetéseket a legjutányosabb árban köz lünk

A z  ínség hiénái,
— A kukurica-cimborák mosakodása. —

Múlt számunkban előre meg
írtuk, hogy a gyalázatos és fel 
háborító kukurica ügyben mivel 
fog a Zemplén védekezni. Mintha 
előre olvastuk volna, tényleg szó- 
rul-szóra avval védekezik, amit mi 
megirtunk. Nagyon gyenge, na
gyon undorító védelkezés.

Három fejezetben adja elő a 
Zemplén a védelmet.

I.
Az első, —  ép úgy, mint előre 

megírtuk, — azt mondja el, hogy 
az egész vád csak Búza Barna 
bosszúja azért, mert már nem 
képviselő s küz lelme azért, hogy 
újra megszerezze a mandátumot.

Érdekes ez. Bogyay Zsigmond 
kiírja, hogy a főispánnak Patakon 
1500 korona községi adó hátra
léka van. A főispán lapjának 
nincs egyéb védelme, mint hogy 
Bogyay csak bosszúból ir, mert 
már nem biró Tehát Bogyay bo- 
szujának müve az, hogy Meczner 
Gyula községi adóhátralékai bot
rányos módon 1500 koronára fel
szaporodtak.

Kiírjuk, hogy a főispán csúnya 
panamát csinált az Ínséges kuku- 
ricával. Ez meg tisztán a Búza 
Barna bosszúja. Búza Barna meg
bukott a képviselőválasztáson, 
ezért dühös és innen van az, hogy 
Meczner Gyula elharácsolta po 
tóm áron az Ínségesek számára 
küldött kukuricát

Bizony szomorú védekezés ez 
az első része a védelemnek. Mi
kor a tolvajt a rendőr rajlacsipi 
a lopáson, igen gyenge dolog, ha 
csak avval tud védekezni, hogy 
a rendőr neki haragosa, azért 
fogta el.

Nem az itt a kérdés, haragszik-e 
Búza Barna vagy nem, hanem 
egyedül csak az .- igaz-e az a fel
háborító disznóság, amit megir
tunk vagynem?

II.
Erre próbálna felelni a véde

lem második fejezete, amelynek 
címe: „Tengeri vihar egy pohár 
vizben“. Nagyon jó  cim. Csak
ugyan tengeri vihar. Helyesebben 
^«é»rirj-vihar. De nem egy pohár 
vízben. Inkább egy pohár iszap
ban. Vagy, még megfelelőbben, 
egy dézsa moslékban.

Ext a szánalmas védekezést 
érdemesnek tartjuk egész terje
delmében közölni. Hadd mulassa* 
nak rajta olvasóink. így szól :

1905 ben takarmányhiány volt 
és a városi tanács kedvczmé 
nyes áru vetőmagvat és takar
mányt kért a [földmivelésiigyi 
kormánytól. A iöldmivelésügyi 
minisztérium rövidesen jelezte 
is, hogy küld 150 mm. kukuri
cát és megfelelő mennyiségű 
zabot. A városi tanács nyomban 
közhírré tette a dolgot és fel
hívta a szegényebb sorsú gaz
dákat, hogy akik igényt tarta
nak a kedvezményes áru kuko 
ricára és zabra, azok jelentkez 
zenek. A jelentkezések meg is 
történtek, csakhogy mire ápril. 
22 én megérkezett a kukorica, 
a jelentkezett szegényebb sorsú 
kisgazdáknak nyomuk se rs volté 
A kukorica ára időközben ugyan
is erősen esett, a kisgazdák 
különben sem várhatták be, a 
mig nagy későn megérkezik a 
kedvezményes áru kukorica, be
szerezték hát más utón a szűk 
ségleteiket és elállottak a je 
lentkezéstől. Április 22-én meg
érkezik utánvéttel a kukorica, 
a városnak át kell vennie s 
nincsen jelentkező. Hogy ne 
maradjon hát ja  nagymennyi
ségű kukorica a város nyakán, a 
polgármester felszólít minden 
boldog-boldogtalant, hogy ve 
gyen a kukoricából. S  ilyen 
formán vészén a kukoricából a 
Búza Barna tudomása szerint 
csak: Meczner Gyula és Szé
kely Elek, a mi tudomásunk sze
rint azonban Euchs Jenő, Kin 
csessy Péter, Ddviáovies Adolf, 
Jelenek Adám és Arm ágyi János 
is. Ki kisebb, ki nagyobb meny- 
nyiségben, de vészén : az volt 
a cél, hogy a várost egy hiá 
bavaló sjelentős rizikó ne kösse.
Tetszik látni' Es mi méltatla

nul megvádoltuk azt a szegény 
Meczner Gyulát. Hisz az jótevője 
a városnak. Egy önzetlen nagy 
ember, aki képes áldozatokat 
hozni, képes 22 métermázni io  
forintos kukuricát 6  forintjával 
megvenni, csak hogy az ő szere
tett városát egy hiábavaló s je 
lentős rizikótól megmentse!

Persze a kukurica ára erősen 
esett s ezért a jelentkezett sze
gényebb sorsú kisgazdák meg 
szöktek és az a veszély volt, hogy 
a város nyakán marad a kuku
rica. Megmondtuk előre, hogy 
igy lesz és lám, csakugyan igy

volt. Es akkor, a végveszély pil- ] 
lanatában, mikor már-már magá
nak a városnak kellett megtarta- 

6 forint árban a 10 forint ér
tékű kukuricát, jött mind mentő
angyal, a jótékony és áldozatkész 
Meczner s levette ezt a nagy ter
het a város nyakáról. Így a város 
szerencsésen megmenekült és sze 
gény Meczner Gyulára nehezedett 
az a szenvedés, hogy 22 méter
mázsa tiz forintos kukuricát meg 
kellett vennie hat forintért!

Szegény Meczner Gyula ! Meny
nyit kell annak áldoznia és káro
sodnia a közjó érdekében !

Eszünkbe jut egy szellemes 
korcsmáros mondása, aki mikor 
Meczner Gyulának egy ócska, fossz 
Csűrje égett, nagy szánakozva ki
áltott fel .• „Szegény Meczner ur 
de sajnálom ! Megint fog kapni 
egy csomó pénzt a biztosításból. “

No, hogy mennyire esett a ku
kurica ára, azt hiteles adatok alap
ján közölni. Egyebekben csak a 
következőket kérdezzük :

1. Igaz-e, hogy Székely Elek 
aláírta kötelezőleg, hogy a kuku 
ricából csakis a valóban szűköl
ködő kisgazdáknak fog adni ?

2. Igaz-é, hogy a miniszteri 
rendelet nyomatékosan utasította, 
hogy a segélyezést a legkiterjed 
tebb módon tegye közhírré?

3. Hol és hogyan tette hát 
közzé úgy, hogy arról a kisgaz
dák is tudomást vegyenek ?

4. Azt mondja a Zemplén, hogy 
Székely felhívására a jelentkezé
sek meg is történtek, de mire a 
kukurica megjött, a jelentkezett 
kisgazdáknak már nyoma se volt. 
Hol vannak hát azok a jelentke
zett kisgazdák ? Hol azoknak a 
jegyzéke? Kik, mikor és hol je 
lentkeztek kukuricáért ? Nemigaz, 
nem jelentkezett senki, nem mintha 
nagyon soknak nem kellett volna 
olcsó kukurica, hanem mert nem 
tudtak róla, mert nem volt a 
segélyezés kihirdetve!

5. A polgármester felszólított 
boldog boldogtalant, hogy vegyen 
kukuricát. Az eredményből úgy 
látjuk, hogy csak a boldogokat 
szólította fel. Hát hogy történt 
az a felszólítás ? Kiket szólított 
fel ? Hol van annak valami nyoma ?

6. Jó, hát muszáj volt oda adni 
a kukuricát Meczner Gyuláéknak, 
mert máskép a város károsodott 
volna. Higyjük cl De hát mért 
nem jelentették ezt be sehová ?

Igaz é, hogy a polgármester 
köteles volt az általa aláirt köte
lezvény 1. pontja szerint kiosztás
ról készítendő lajstrom ot a kiosztás 
megtörténte után haladéktalanul be
terjeszteni ?

Hát hol van ez a lajstrom ? 
Hova terjesztette be a polgár- 
mester ? Es ha nincs lajstrom, 
mért nincs? Es ha nem terjesz
tette be sehova a polgármester, 
mért nem terjesztette be ?

Még ha szabályszerűen, a je 
lentkező tényleg rászorult kisgaz
dák közt osztották volna szét a 
kukuricát. meg tudnók érteni 
hogy fölöslegesnek tartotta erről 
külön lajstromokat csinálni s be
mutatni. De trrkur a kötelezvény 
rendelkezésétől s a megszabott 
céltól eltérő szükség-intézkedést 
kellett tenni, akkor már csak in
dokolt dolog lett volna erről leg
alább a képviselőtestület elé laj
stromot s indokolt jelentési ter
jeszteni. Akkor senki se mond
hatta volna, hogy itt panama volt.

Es csakugyan nem is volt szép 
dolog Meczner Gyulának ezt a 
nagylelkű áldozatkészségét igy ti
tokban hagyni. Legalább a kép
viselőtestület tudta volna meg s 
róhatta volna le háláját. Ki tudja, 
talán ha értesül erről az öntelál- 
dozásról, amellyel a várost olyan 
érzékeny kártól mentette meg, 
talán bálából megválasztotta volna 
Meczner urat a város díszpolgá
rává ? S ettől is megfosztotta 
Székely Elek Mecznert.

S  e helyett a rendes eljárás 
helyett mi történt ? Csoltkó tesz 
egy jelentést a polgármesterhez, 
hogy a kukurica megérkezett, ő 
azt átvette, s a rendelők közt ki
osztotta. Ez a jelentés tehát nyil
ván hamis. Egyenes hazugság. Mert 
nem igaz, hogy a rendelők közt 
osztotta ki Csoltkó a kukuricát.

Es a polgármester ezt a hamis 
és hazug jelentést még:s egysze
rűen tudomásul vette. Nem is kér
dezte Csoltkótól, hogy kik azok 
a rendelők, kinek mennyi kuku
ricát adott ? Pedig ő tudta leg
jobban, hogy az a jelentés ha
zugság.

Miért tette hát Csoltkó hazug 
és hamis jelentést ? S  a polgár- 
mester, aki legjobban tudta, hogy 
a jelentés hazugság, mért vette 
azt egyszerűen tudomásul ? Mért 
engedte, hogy az ő hozzájárulá
sával ilyen hazugság kerüljön a

L o p u n k  -4 ó id u l,
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ezt a kukoricát a szegények közt M r E U kbidta. S z z s s  bizonyos 
való kiosztásra küldte a kormány

kérte be a lajstromot Csoltkótól ?
S mért nem terjesztette be ezt 
a lajstromot, mikor arra Írásbeli 
kötelezettséget vállalt!

A gyerek is látja, hogy itt cél- 
zatos takargatds, bünpalástolás 
folyt. Azért hazudott Csoltkó, 
azért fogadta el ezt a hazugsá
got jobb tudomása ellenére Szé
kely Elek, azért |nem teljesítette 
elvállalt kötelességeit, azért nem 
kért s nem mutatott be lajsi ro
mot, hogy ez a gyalázatos osz
tozkodás jól és alaposan el le
gyen palástolva.

Bizony, nagyon gyatra a Zem- 
lén második védelme is.

III.
Jón a harmadik védelmi argu

mentum. Szintén az, amit előre 
megirtunk. Hogy nemcsak Székely 
és Meczner kaptak a kukuricából, 
hanem mások is.

Hát ez már aztán a legszánal
masabb védekezés ! Loptam, de 
mások is loptak? Nagy baj, ha 
a tolvaj már egyebet nem tud a 
védelmére felhozni.

Majd megmagyarázzuk, hogy 
mi külömbség van Meczner-Szé 
kely és „mások“ között. Egyelőre 
csak referálunk a mások véte
léről.

Megírtuk mi már a múlt mind
két számunkban is, hogy mások
nak is, akik véletlenül megtudták 
a nagy osztozkodást, adtak egy 
keveset. Persze azért, hogy zajt 
ne üssenek.

Most sorra megkérdeztük azo
kat a kik a két jeles osztozkodón 
kívül még kaptak. Érdekes dol
gokat mondanak el. íme:

Fuchs Jenő.
Nem tudom már kitől, véletle

nül meghallottam, hogy a város 
nak kukoricája érkezett s abból 
olcsón lehet kapni. Elküldtem 
Csoltkóhoz s tényleg kaptam 0 
forintjával 8 métermázsa kukoricát. 
A legjobb minőségű, kitűnő, vetni 
való kukurica volt.

Hogy ez ínséges segély s hogy 
ebből csak valóban szűkölködő 
kisgazdáknak szabad adni, arról 
sejtelmem se volt. Ha tudtam 
volna, semmi esetre se kértem 
volna belőle. De azt hittem, hogy 
mindenkinek ád a város.

Könyveimből egész határozott
sággal mondhatom, hogy feltét
lenül csak 8 métermdzsát vettem. 
Ha több van beírva, az csalás 
vagy hamisítás. (Csoltkó most be
mutatott tisztája szerint Fuchs 
Jenő 17 métermázsa kukoricát 
kapott. Ezt is érdekes lenne ki
kutatni, hogy hova lett a többi 
9 métermázsa s hogy miért írtak 
be Fuchs Jenőnek több mint még 
egyszer annyit.)

Kincsesy P éter
A városházán jártam s ott 

mondta nekem valaki, hogy olcsó 
kukoricát ád el r. város. Elküld
tem a vincelléremet s hozattam

Ha ezt sejtettem volna, semmi 
szin alatt se vettem volna egy 
szemet se. Ezt nem is teheti fel 
rólam, aki ismer engem.

Davidovics Adolf.
Még akkor Jesztreben laktam. 

Bent jártam a városban, elmentem 
a városmajorba ökröket mázsál- 
tatni Ott láttam sok tele zsákot, 
kérdeztem, mi van bennük. Csoltkó 
azt felelte, hogy kukurica. Kér
deztem. minek van itt. azt mondta, 
hogy eladja a város. lg)' vettem 
cselédeim számára kit métermázsát. 
Hogy mennyiért, arra nem em
lékszem, de tudom, hogy olcsó 
volt. Nem is sejtettem, hogy ezt 
akukuricát az ínségeseknek küldte 
a kormány.

Ármágyi János.
Véletlenül meghallottam vala

kitől, hogy a városnál olcsó ku 
kuricát lehet kapni. Miután szük
ségem volt kukuricára, lementem 
Csoltkóhoz és kértem. De u azt 
felelte, hogy az utasítás szerint 
nekem nem lehet adni. így nem is 
vettem egy szem kukuriedt se. 1 la 
a kimutatásban az van, hogy vet 
tem, akkor hamis az a kimutatás.

(íme, az egyetlen igazi kisgazda, 
aki véletlenül megtudta, hogy 
segélyt adnak s elment kérni. Ks 
épen ő nem kapott! A kimutatásba 
azonban azt irta Csoltkó, hogy 
kapott. Vájjon ki harácsolta el 
az ő nevére beirt mennyiséget/5)

Jelen ek  Adám-

Nekern Székely Elek szólt, hogy 
küldjék zsákokat a városmajorba, 
ad olcsó kukuricát. Elküldtem 2 
zsákot, két métermázsa kukuricára, 
de csak az egyiket töltötték meg, 
azt is csak léiig, mindössze 40 
kilogrammot adtak, többet nem 
akartak adni. Hogy a kukuricát a 
kormány küldte az Ínségesek 
számára azt Székely Ele k nem is 
említette. 1 la ezt csak sejthettem 

olna, semmi esetre se küldtem 
olna a kukoricáért.

Ép azért voltam kiváncsi, hogy 
ki kapta hát a sok kukuricát, mi
kor én csak 40 kilót kaptam.

Nyilatkoznak tehát sorra, aki 
kel a Zemplén úgy sorol fel, mint 
Meczner Gyula bűntársait. E 
nyilatkozatuk megcálolja a Zem
plén védelmét. Nem igaz, hogy 
a polgármester szólított fel bol
dog boldogtalant, hogy vegyenek 
kukuricát, mert ezek közül a ve
vők közül egyikét se a polgár- 
mester szóllitotta fel, csak vélet
lenül tudták meg. Az is látszik, 
hogy hirdetve volt a kukurica,

hogy Meczner Gyula is tudta. 
Teljesen lehetetlen, hogy ő, a 
pénzügyi bizottság elnöke, a vá
ros legfőbb minden egyébje, ne 
tudta volna. Hiszen mérget lehet 
venni rá, hogy annak a megyei 
inségbizottságnak is tagja volt, 
amelyik a kukuricát küldte. Mert 
ő benne volt minden bizottságban.

Hiába akar hát a Zemplén az
zal védekezni, hogy mások is 
panamáztak. Nem igaz. Itt csak 
két bűnös van: Székely és Mecz
ner. A többiről kétségtelen, hogy 
teljesen jóhiszemüleg jutottak a 
tényleg nem nekik küldött kuku- 
ricához.

*

No de most már csakugyan 
nem tudjuk, hogy ezekre mit fog 
felelni a Zemplén. Most már nem 
tudjuk előre megírni a védeke
zést. Mert ilyen bizonyitékok előtt 
nehéz védekezni. Azt hisszük, 
hogy nem is fog felelni egy szót 
se. T énjleg ez lesz a legokosabb

*
Hanem az erdő dolgát se.

hagyjuk elaludni. Még semmi se 
történt a képviselőtestület által 
elrendelt vizsgálatban. Most már 
hazatért dr. Reichard Salamon is 
és kiterjedt ügyvédi prakszisa 
mellett mellékfoglalkozásként el
kezdte újra a polgármesterséget 
is. Ebben az utóbbi minőségben 
nyomozza csak ki, hogy hová lett 
a város 7500 korona értékű fája? 
Mint ügyvéd pedig elvállalhatja a 
•tettesek védelmét. Egy személy 
ben mindent elvégezhet Ilyen jó 
az, ha a polgármesterünk egyúttal 
ügyvéd is!

„Esett a kukurica".

Most vesszük a jelentést Buda
pestről, hogy zpoj. április 24-én 
a börzén iá  korona volt a kukuri
ca árfolyam a. Még pedig a köze 
pcs minőségű kukoricáé, mig ez 
Fuchs Jenő előadása szerint, a 
legkitűnőbb, elsőrendű vetni való 
kukurica volt.

Ezzel aztán összeomlik a Zemp 
lén egész védelme rendszere. 
Nem igaz, hogy esett a kukurica 
(legfeljebb jólesett Meczner urnák) 
nem igaz, hogy az ár esés miatt 
kellett hirtelen túladni rajta. 10 
korona volt a börzén, annyiért 
minden perezben ellehetett adni 
semmi szükség se volt tehát a 
Meczner Gyula önfeláldozására, 
hogy 12 koronáért megvegye a 
10 korona értékű kukuricát.

S teljesen hihetetlen, hogy mi
kor a közepes kukurica ára 16 
korona, akkor kellő kihirdetés 
mellett ne akadt volna elég kis
gazda, aki 12 koronáért hajlandó 
lett volna elsőrendű kukuricát

— augusztus 17.

A király születésnapja. r\ug. 
18-át Ujhelyben is szépen meg 
fogják ünnepelni. Minden temp
lomban lesz istenitisztelet. A tiszt
viselők s megyebizottsági tagok 
deteki és tenger/íaWi Meczner 
Gyula főispán ur vezetése alatt 
fogják végigjárni a templomokat. 
Azután díszközgyűlés lesz a me
gyeházában, amelyen a főispán ur 
fog ünnepi beszédet tartani, meg 
fogadván, hogy szárazon és ten
gerin egyformán hü marad min
dig a királyhoz.

A megyebizottsági tagok közül 
azonban kevesen lesznek ott. Nem 
mintha a királyért nem szívesen 
mennének imádkozni. Nem is az 
itt a baj, hogy a királyért kell 
menni imádkozni, de az, hogy 
Kukuricza Gyula vezetése alatt 
kell menni. Ez súlyosító körül
mény s e miatt fognak sokan tá
volmaradói.

Augusztus iS-án megjönnek 
a rég emlegetett nagy kitünte 
lések. Többek közt szeretett fö 
ispánunk, Meczner Gyula, a 
tengcfí-kereskedés fejlesztés1 
körül szerzett érdemei jutal
mául a Lipötreud kiskeresztjét 
fogja kapni a gyémántokkal 
Ez a fő, hogy tt gyémántok
kal. Még pedig nagy gyémán 
tokkal. Olyan nagy darab gyé
mántok lesznek a keresztben, 
m int eyy-eyy kukoriexa  
szem. Megérdemli ö méltó 
sága.

fi  JVCiklóssy Székely ügy.
— Bírósági tárgyalás. —

mert egyik vevő se a hirdetésből 
értesült felőle. S nem is álmodta |venni 
eg)ik se, hogy az Ínségeseknek No tisztelt Zemplén, mit szól 
szánt kukuricát veszik meg. |ehhez?

Ma délelőtt volt a  sátoraljaújhelyi 
járásbíróságnál annak a feljelentés- 
n* k a tárgyalása, amelyet Székely 
Klek adott be Miklóssy ellen a múlt 
kori városi közgyűlésben tett nyilat* 
kozatai miatt.

A tárgyalást délelőtt 9 órakor 
nyitotta meg Kofecsek József járás- 
biró. Miklóssy megjelent, Ssékely Elek 
azonban csak l)r. Holló Andort küldte 
maga helyett. Miklóssy védője Dr. 
Kuza Béla volt. Tanuk ul Búza Barna, 
Halász József és Koboz Hugó voltak 
beidézve.

A tárgyalás Miklóssy kihallgatá
sával kezdődött. Miklóssy előadta, 
hogy a képviselőtestületben a kö
vetkezőket Jiuondta: Gonosz játék 
folyik itt, amelynek célja visszahe
lyezni a polgármesteri székbe egy 
embert, aki fogházat ült s akit a 
fegyelmi ítélet indokolása szerint 
okirat hamisítás és csalás m iatt csaltak  
el állásából.

Ezt közérdekből mondta, mert 
•uegakarja akadályozni Székely Elek 
visszatérését a polgármesteri székbe, 
amit a városra nézve a legnagyobb 
veszedelemnek tart. Kérte a valódi
ság bizonyításának megengedését.

Sátoraljaújhely látványossága!
Megnyílt az „EL1TE*‘ fényképészeti és festészeti műterem.

Olcsó árak! Sátoraljaújhely Petofi-utca 14. (saját ház) Művészi kivitel1
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Köptetek bir<5 elrendelte a bizonyí
tást arra, hogy :

1. Székely Elek a Scluveigcrral 
kötött bérleti szerződésben a megen
gedett vámtételeknél magasabbakat 
vétetett be.

2. Ezt azóta a lapok többször meg* 
irtik anélkül, hogy Székely amiatt 
ellenük sajtópert indított volna.

E végből átkéri Zemplén vármegye 
irattárából Székely Elek fegyelmi 
iratait, továbbá tanúként beidézi 
Nhnethy Bertalant, Kovaliczky Eleket 
i'ataky Miklóst, Se Incéiger Ignácot, 
Sclrweiger Márkuszt és K iss Ödönt.

A következő tárgyalás mához egy 
hétre, augusztus 24.-én lesz.

Még aat mondják, hogy 
M eczncr Gyula nem méltó 
aa ősi kuruc Zemplénvármegye 
főispánt székébe. Hogy ö nem 
elég kuruc főispán. Dehogy is 
nem. O nagyon is kuruc főis
pán. Sőt több mint kuruc. ka- 
kurutz főispán,

Utca és piacrendezés meg 
szépészet Sátoraljaújhelyben.
11a valaki valahol, a világ vala

mely zugában dijat tűzne ki az ízlés 
telenségre: biztos, hogy pályázás 
nélkül is a legnagyobb es a legelső 
dijat Sátoraljaújhely nyerőé el.

Vannak úgy más városok is, a 
amelyek nem dicsekedhetnek nyit 
egyenes utcákkal, fasiloU közterek
kel, célszerűen elhelyezett piacokkal 
virágaggal ékesített sétányokká! es 
le nem rongyolúdott falu, egymás
mellé szépen sorakozó uiagain püle- 
tekkel. Sőt egyes varosokban epeu 
a rendezetlenséget keressük, az össze- 
visszassag vonja magara a figyel
münket és az osdiság gyönyörködteti 
a szemünket. Sok varosban, melyben 
történelmi események játszódtak le 
szinte jóleséssel szemléljük azokat 
a rozzant épületeket, korhadt geren
dákat, szúelle lakat, melyek kegye- 
letes érzelmeink segítségével a re
gényesség színezetével bevont múl
tat újból elénk varázsolják. Ilyen 
városokban a barbárság és vanda
lizmus benyomását erezzük, ha a ro
mok díszes épületeket, ha a tarka 
zsibvásárok helyén rendezett aru- 
csarnokokat és a szűk sikátorok he
lyén miliméteros pontossággal kimért 
egyenletes utcákat találunk. Valami 
mely emberi érzés, magasztosan önző 
gondolkodás vesz erőt lelkűnkön. 
Bántja a jövőbe vetett pillantásun
kat a jelen gyakorlatiassagának fór- 
radalomszerü győzelme a mu tak ha
gyományain. Önkéntelenül is iöliuu 
rült agyunkban az a lesújtó gondo
lat, hogy miként a jelen a múltat, 
épugy a jövő a jelent is teljesen 
meg fogja semmisíteni és kíméletle
nül elpusztítani.

Máskép áll azonban e dolog oly 
városokban mint Sátoraljaújhely, me
lyeknek jelentőségű nem a messze, 
hanem a közelmúltba vette kezdetét! 
Sátoraljaújhely a csupán földrajzilag 
ismerf városok közül csak a múlt 
században Kossuth Lajos föllépésé* 
vei. emelkedett a történeti neveze
tességű városok közé. — így tehát 
Sátoraljaújhely kiemelkedése Magyar 
ország gazdasági és művelődési folya
matának kezdetével egybeesik. Sőt 
maga ez az újjá alakitó országos 
áramlat egyenesen innen indul ki. 
Ez a tény azt a logikus következte
tést vonja maga után, hogy ennek a 
városnak■, melyből az egész ország 
modernizálása, gazdasági és művelő
dési átalakítása kiindult, már külső 
csíny ec célszerű, gyakorlatias beosztás 
tekintetében is kitűnnie kellene a  többi 
város közül,

Ezt várja ezen várostól az ugész- 
•éges haladás minden híve, de a va

lóság ennek a jogos várakozásnak 
éppen ellenkezőjét mutatja. Bármely 
oldalról közelitjük meg a várost se
hol sem találunk egyenes utcát, az 
egész úttestre kiterjedő rendes bur
kolatot, elég széles, jó karban tar
tott járdát és egymáshoz Ízlésesen 
simuló épületeket. Az utcák majd 
kanyargósak és görbék, majd meré
szen lejtősek, majd pedig a helyi 
hitelviszonyokra célozva hullámosak. 
A burkolat viszont azt az adomabeli 
úrnőt utánozza, aki a selyemszoknya 
alját házi szövésű vászonból készí
tette takarékosságból, hogy a se
lyem ne kopjak. Végre a házak 
mintegy szoborszerben megörökítik 
a helyi viszonyokban kifejezésre ju
tott dacot. Az egyik legeslegújabb 
stylben van építve tekintet nélkül a 
szomszédos házakra, a másik ellenben 
még színben sem akar uj szomszédjá
hoz hasonlítani. Mindegyik csak azért 
is, ha mindjárt az Ízlés rovására, 
igyekszik külümbüzni a másiktól. A 
piacokkal meg éppen sajátságos já 
tékot űznek. A lehetetlen helyekről 
még lehetetlenebbekre helyezik. A 
legkülönösebb pedig az, hogy a leg
több újhelyi ember ismeri és tudja 
ezt a sok visszásságot és mégsem 
képesek, hogy a bajokon segítsenek, 
pedig nem is kellene messze pél
dáért menni. Itt van Sárospatak. Még 
esakneturég hegyes, dombos utcái 
voltak nyaktörö burkolattal, most 
pedig évszázados főiskolája és dí
szes sétányai mellett, szép sima ut
cái és egyenletes széles járdái van
nak. Ezen átváltozás egyedüli oka 
az, hogy annak a kis városnak egyik 
bírája valóságos Maehiovelli volt. 
Sátoraljaújhelynek is egy Machia
velli kellene, aki a város iránti sze
retettől áthatva a közérdek javára 
szerubeszáilva az ágaskodó magánér
dekekkel, nem törődve a pillanat
nyi népszerűtlenséggel lántorithutat- 
lanul haladva a kitűzött cél felé.

Erre annál is inkább volna szük
ség, mert az említett szomszédos vá
roskának az ottani várurban oly te
vékeny mecenánsa akadt, akinek 
nagy gazdasági érzéke és fiatalos 
buzgalma Sárospatakot maholnap 
Zemplén megye gazdasági központ
jává fogja alakítani.

Addig is, amíg Sátoraljaújhely a 
maga Machiavellijét megtalálja, kellő 
sociális érzékkel sokat tehetnének a 
város fejlesztése céljából a helybeli 
pénzintézetek és ezúttal a saját ér
deküket és jobban szolgálnák, mint 
a váltó leszámítolással és az egy
szerű hitelügyletek lebonyolításával. 
Erről legközelebb

Ll—án.

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

Városi közgyűlés.
A f. hú 12-ún fúlbenraarudt gyű 

lést niásna}) f. hó 13.án folytatták 
Farkas Andor h. polgármester elnök
lete alatt. Aa utóbbi idők szenzációk
ban gazdag képviselőtestületi köz
gyűléseihez képest a legnagyobb 
csendben és tagok leglanyhább ér
deklődése mellett nyert befejezési 
ezen gyűlés. Már 3 éra elmúlt és a 
polgármesteren, meg a tanácstagokon 
kiviil egy lélek sem volt jelen. Az
után kezdtek szállingózni és mint
egy 0 képv. tag jelenlétében meg
nyitotta Farkas Andor h. polgármes 
tér a közgyűlést.

Jelen voltak

Armágyi .János, Kroé József, Schwei- 
ger Ignácz, Friedmann Lajos, Ma- 
tolai Etele, Halász József, dr. lluza 
Barna, dr. Lichtenstein Jenő, .Szíj 
lősy Arthur, Blutnenfeld Jenő, Blu- 
mcnfehl Adolf, Landesmann Miksa 
képviselőtestületi tagok; a tanács 
tagjai közül: Kiss Ödön, Pataki 
Miklós, dr. Kellner Győző, Kérészy 
Gyula, Szőllősy Sándor.

Tárgyalás
alá került a honvéd laktanya javí
tási munkálataira vonatkozólag a 
Lenhnrd Imre építési vállalkozó épi-

A G I H Í R L A P

tési szerződése, melyet egyhangúlag 
elfogadtak, illetve jóváhagytak. A 
mezőgazdasági raunkásházak létesí
tése tárgyában az építészeti bizott
ság által, előterjesztett javaslatot 
véleményezés végett a pénzügyi bi
zottsághoz tették át. A járda és 
utca burkolatok javítási munkála
taira vonatkozólag az építészeti bi
zottság javaslatát az 59011 kor. 48 
íill. összegű költségvetéssel elfogad
ták. Mérnöki műszerek beszerzésének 
szüksége került ezután szóba. A ta
nács javaslatát, — mely szerint őzen 
műszerek beszerzése múlhatatlanul 
szükséges — névszerinti szavazás 
után 13 szótöbbséggel elfogadták 
felebbvitelre való tekintet nélkül. 
Gróf Wallis Gyulánénak mezőőri díj
kivetésének hatálytalanítása iránt be
adott kérvényét véleményezés vé
gett a főügyésznek adták ki. A köz

ülés napjáig beérkezett ügyek kö
lt került napirendre a tűzoltó luk

tanya kijavítása, illetve kiépítése 
tárgyában előterjesztett javaslat. 
Megszavazták az ez évi költségve
tésben előirányzott ö(K>> koronát és 
azt, hogy a jövő évi költségvetésbe 
való beillesztéssel 10000 korona an- 
nuitásos kölcsönt vesznek fel, mely 
összegből, a tűzoltó laktanya reno
válását eszközölni fogják. Tárgyalták 
még a városi major és vágóhíd ren
dez* sére vonatkozó javaslatokat, to
vábbá a városi tisztviselők lakbérle
tének kiegészítését célzó p. ü. bi
zottsági javaslatot. Több kisebb fon
tosságú ügyet intéztek még el s ez
után a közgyűlés d. u. 5 órakor vé- 
get ért.

H Í R E K .

Kukurica Qyula.
(B e lé p j a János vitézből; énekli F e d ő k  Sári é$ Jrteczn er Gyula)

É n  a m esye k isk irá ly a , Syarapitom  házam , 
[íem  törődöm a z  inségsel, kukuricám  m ár uan, 
jé g e s ő , u a jy  isten n yila , én o da se nézek I 
K a  nem terem, küld a  korm ány s  akkor is 

[m egélek ;
Ötven méter jut jfo ly k á n a k , lesz is hejeh ujjai 
j f z  én nevem, az  én n e v e m :
K u kurica, K u kurica  G yu la-

K u kurica  köz) talá ltak- ott csíptek meg cnjem , 
(kömény ide, töm ény o d a, de én nem sz é jy en - 

[lem,
Fü tyü lök én mindenkire, [ ( o lló ra , B ú z á ra , 
/íz a fő- hogy [elm enjen a  kukurica ára- 
F o n to sa b b a  kukurica ,fontosabb mint „ B ú z a " ,  
/ íz  én njuem- a z  én neuem 
K u k u rica , K u kurica  G y u la  . . .

— Lapunk legközelebbi száma a 
Szent István-napi törvényes munka- 
szünetre való tekintettel, pénteken 
este jelenik meg.

— Dokus Gyula mint életmentő. A
Magyarország mai szaiuuban olvas
suk a következő a mi közönségün
ket bizonyára rendkívül érdeklő hírt: 
Szombaton a szép idő sok kirándu
lót esalt a Zöld-tó vadregényes völ
gyébe. A visszatérő társaság női 
tagja a Zöld-tó ós Fehér-tó vizét el
vezető, vízesésekben gazdag patak 
partján alpesi virágokat saedtek. Az 
egyik nő, hogy egy ritka virágot 
leszakíthasson, apaiakból kiálló köre 
lépett, megcsúszott es hanyatt a taj
tékzó vízbe esett azon a helyen, 
ahol a szikláról lezuhanó viz a lég- 
érvényesebb. A parton álló Dókus 
Gyula zempléni alispán látva az élet
veszéllyel küzdő no helyzetét, utána 
ugrott és sikerült is elérnie éppen 
akkor, amikor már-már elmerült s 
az ár fejjel lefelé egy szikla irá
nyába sodorta. A alispán biztos kéz
zel ragadta meg és vitte ki a nőt 
rokonaihoz a parira. A megmentett 
urinő, leszámítva egy-két jelenték
telen zuzódást, jól érzi magát. Ez a 
szép tett teljesen reá vall a mi alis
pánunk, közismert lovagiasságara és 
önmagát dicséri.

— Ünnepi istentiszteletek. Holnap
Őfelsége 80-ik születésnapján, d. e. 
11 órakor a statusquante alapon álló 
izr. hitközség templomában ünnepi 
bálaadó istentisztelet lesz. — A sze
fárd izr. hitközség Károlyi-utcai tem
plomiban a rendes 8 órai istentisz
telet után tartanak templomi ünne
pélyt.

— Díszközgyűlés. A sátoraljaújhelyi
izr. hitközség képviselőtestülete f. 
hó 18-án, csütörtökön, d. e. 10 óra
kor Ő Felsége a király 80-ik szü
letésnapja alkalmából díszközgyűlést 
tart, melynek napirendje a követ
kező: 1. Ő Felsége arcképének el
helyezése a tanácsteremben. 2. Hó
doló üdvözlő felirat küldése O Fel
ségéhez, az elöljáróság és a képvi
selőtestület tagjainak aláírásával.

— Harcszerü lögyakorlat. A hely
ben állomásozó honvéd zászlóalj le
génységű f. évi augusztus hó 19-én 
reggeltől estiy a Kudabányácskától 
északra fekvő magaslaton harcszerü 
lövészetet fog tartatni. Lővonal: A 
Bozsvapataktóli északnyugati irány
ban a Kitkahogy. Feketehegy és 
Nagy hallgató felé. — Veszélyeztetett 
községek : Sátoraljaújhely, Buda és 
Kisbinyácska, Hosszuláz, Mikóháza, 
Kovácsvágás, valamint ezen közsé
gek közötti összes területek. — A 
polgármester a város határára nézve 
a közlekedést a fentebb kitett időre 
betiltotta és egyidejűleg felhívja a 
város közönségét, hogy a veszélyezte 
területeken saját jól felfogott érde
kében ne késlekedjék.

— A varranó—sztropkoi vasútra vo
natkozólag a tőketerebes—varannói 
h. é. vasút r.-t.-nak adott előmunká
lati engedélyt a kereskedelemügyi 
miniszter 1-evre meghosszabitotta.

— 2 —3 jó házból való fiú, vagy 
leány teljes ellátást nyerhet üzv. 
IVessely Móniénál. II. Adrássy-utoa 4.

„A fiatalok." Ez a cirae Henri 
Lavedan egy párbeszéd formában irt 
rajzgyüjteraényének, mely most je
lent meg a „Magyar Könyvtá“ ja
nuári sorozatában. A zseniális fran
cia szellem szellemes iróniával festi 
benne azt az ifjúságot, mely érzések 
dolgában adja a cinikust és skepti- 
kust, a nagy hagyományok megve- 
tőjét, a haza. a család fogalmainak 
gunyolóját, mely az irodalom és mű
vészet dolgában különcködéssel akar 
feltűnni s az öregebbet „vén hülyéd
nek nyilvánítja, két könyökkel tör 
magának utat, nem válogatva az 
eszközökben. Arcképei valódi remeke 
a maró gúnynak : kiváltképen meg
ragadok »A boldogulás utja«, mely 
egy stréber iró apró fifikáit ecseteli, 
aztán „A nagy niü“, ahol egy meddő 
poéta vau karikirozva, akinek az az 
elve, hogy „a produkálás mindig 
hanyatlást jelent* s aki azért nem 
nem ir, mert »az ember nagyon erős 
ám, ha nem lehet megbírálni*. — A 
füzet — Benedek Marcell kitűnő for
dításában — valóban élvezetes ol
vasmány. Ara 30 fillér.

A szerkesztésért felelős:

A S Z E R K E S Z T Ő S É G .

K iadótu la jdonos:

LAN DESM AN N  MIKSA

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.
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Jntézeti Jehérnemüek és kelengyék
| leányok és fiuk részére
[V az inte'zetek előírásához híven, elismert legjobb minőségben és legelőnyösebb árban szerezhetők be:

I Scliösi Sándor és B a rn a  D
kelengye- és fehérnemüáruházában.

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

Értesítés.

ízléses

BÚTOROK
a Miskolczi Asztalosok Árursariiokában

(Régi posta épület) kaphatók.

Szavatosság az áru minőségéért!
Bíráló bizottság állal felülbírálva.

Szabott ár! Szabott ár !

324 — 1910. végr.szám.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött bir. végrehajtó 

ménnél közhírré teszi, hogy a gál
áiénál kir. járásbíróságnak 1910. e\i 
V. 54 8 sz. végzése folytán dr. liarger 
Jakab ügyvéd által képviselt Steril- 
liclil Jenő felperes részére 100 kor. 
tőkekövetelés s jár. erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán alpe
restől lefoglalt és 700 koronára be
csült ingóságokra a gálszécsi kir 
járásbíróság 1910. V. 54 8 számú 
végzésével az árverés elrendeltetvén 
annak a korábbi vagy felölfoglalta 
tók követelése erejéig is, amennvi. 
ben azok törvényes zálogjogot nyer
tek volna, alperes lakásán Magyar 
Itsépeu leendő megtartására határ, 
időül 1910. évi augusztus hó 18 
napjin délután 3 órájára kitüze- 
tik, amikor a biróilag lefoglalt 3 
tehén s egyéb ingóságok a lég 
többet ígérőnek készpénzfizetés mel
lett, szükség esetén becsáron alul is 
el fognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az el
árverezendő ingóságok vételárából a 
végrehajtató követelését megelőző 
kielégitteléshez jogot tartanak, Imgy 
amennyiben részükre a foglalás ko
rábban eszközöltetett volna es ez a 
végrehajtási jegyzökünyből ki nem 
tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket az 
árverés megkezdéséig alulirt kikül
döttnél irásbáu vagy pedig szóval 
bejelenteni el ne mulasszák.

A törvényes határidő a hirdet
ménynek a bíróság tábláján történt 
kifüggesztését követő naptól szá 
roittatik.

Kelt Uálszécsn 1010. julius 20-án.
Saaróav Imre, bir. vligr.

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

lakatos 
műhelyemet

i

Vekerle-tér, Vörös ökör udvarába helyeztem át.

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

Műhelyemet berendeztem Autogén hegesaáésre 
Törött géprészekef, hib.is öntéseket, kazán és gőzhen- 

ger repedést, motor alkatrészeket, vasgerendákat. Öntött
é fSa-HÍt,°Vá<Í.S0 vasa< acélt és minden fémet műhelyemben és vidéken gyorsan hegesztek. 1

Magam a n. é. közönlég b. pártfogásába ajánlva, maradtam
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Az „Acetylén" világí
tás sátoraljaújhelyi 
egydüli képiselete.

kiváló tisztelettel

Vályi Bertalan,
lakatos mvater.

BORSZÉKI
az ásványvizek királya, angol kór és vérsze
génység ellen páratlan gyógyszer. Mint üditö 
es hűsítő ital a legelső minden vizek között. 

Főraktár Sátoraljaújhelyen:
Főraktár Sátoraljatijhelven ■

WILKOVSZKY és TÓTH cégnél.
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\ idéki iskolás gyer
mekeknek jó és olcsó 
ellátást ad egy keresz
tény család.

Cim a kiadóhivatalban

SALGÓTARJANI 
Köszénbánya Részvénytársulat

széntermékei (szobafütésre és ipari czélokra)

KLÁR és NEUMAN cégnél
S átora ljaú jhe ly

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

valamint porosz briket kapható.

Superfosfát-műtrágya. Káll-s<5

Nyomatott Lai,d.Km7m7
é Tárza könyvnyomdájában Sátortljujhely.
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