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POLITIKAI ÚJSÁG.

Megjelen minden szerdán és szombaton este.
Kéziratokat vissza nőm adunk. LAPVEZÉR: POLITIKAI FŐMUNKATÁRS :

Szerkesztőség : Kazinczy-utcza 2 
Kiadóhivatal: Landesmann Miksa és Társánál.

MATOLAI ETELE. Ur. BÚZA BARNA.

Előfizetési á r :
Egész évre 10 korona. Félévre 5 korona. Negyed 
évre 2 korona 50 fiilér. Egyes szám ára 10 fillér 
Hirdetéseket a legjutányosabb árban közlünk

Ismét a régi nóta. Újra Mecz- 
ner Gyuláról szól az ének. Szinte 
látjuk már olvasóink arcán a ne
heztelést, amiért hónapok óta 
egy és ugyanazon személylyel 
foglalkozunk. Halljuk már szinte 
a neheztelő kifejezéseket, ame
lyek a cikk első sorainak olvasá
sakor elhagyják majd olvasóink 
ajkait. D e bármennyire kellemet 
len is olvasóinknak ez az állapot, 
higyjék el, hogy kétszeresen az 
nekünk, akik ezeket a sorokat 
papírra vetjük, akik hónapokon 
át arra vagyunk kárhoztatva, hogy 
egy ember viselt dolgait szellőz
tessük.

Ha a közönség jóizlését sérti 
ez az állapot, higyjék el. hogy 
kétszeres undor fog el, minket, 
akiknek ezt a hálátlan szerepet 
be kell tültenünk. De a közérdek 
az első és mi annak a szolgála
tában állunk.

Bocsánatot kérünk tehát a kö
zönségtől, ha netalán ezúttal vissza 
is élünk kissé a jóizlésével, de 
mentségünkkül szolgáljon, ho jy  
ezúttal is a közérdeket kiváltjuk 
szolgálni akkor, amikor rámuta
tunk arra a már igazán elvisel
hetetlenné vált állapotra, hogy 
egy ember hatalmi vágya, mily 
nyomasztólag nehezedik erre a 
megyére és szegődik útjába min
den becsületes, minden helyes, 
igazságostörekvésnek.

De térjünk a tárgyra. Annak 
idején számot adtunk e lap ha
sábjain arról az ünnepségről, ame
lyet a jegyzői egylet és később 
a vármegyei tisztikar készült ren
dezni abból az alkalomból, hogy 
közszeretetben álló, derék alispá
nunk 40  éve szolgálja odaadó 
hűséggel, páratlan szorgalommal 
a vármegyét Egy becsületes mun
kában eltöltött, érdemekben gaz
dag munkásságnak kivánt ez az 
ünnepély méltó megbecsülése 
lenni. Hogy milyen helyeslésre, 
milyen rokonszenvre talált ez az 
ünnepség, annak élénk tanujele 
az a vármegyeszerte keletkezett 
mozgalom, mely a tisztviselők ál
tal kezdeményezett ünnepélyt a 
vármegye ünnepévé akarta tenni.j

Es amikor már minden készen, 
volt, amikor már csak a részié-'

tcsen kidolgozott programm ke
resztülvitele volt még hátra, mint 
a zivatoros égből a villám, úgy 
csapott le az ünnepi hangulatba 
egy, a népszerűtlensége miatt 
kétségbeesett irigy, rosszindulatú 
hang, hogy tönkrezuzza mindazt, 
amit a nemes érdemekért lelke
sülő vármegye oly szépen meg 
tervezett.

A jegyzői egyesület az ünnep

nyomban észrevették, hogy itt 
tulajdonképen nem is az ő meg
bántott egyéni hiúságáról van 
szó, —  mert hisz át élt az már 
ezer vihart, —  de szó van az at
tól való félelemről, hogy a Dó- 
kus-iinnepségek során még jobban 
kiviláglik majd a főispán népsze
rűtlensége. Siettek is hát rögtön 
élét venni a dolognak és —  ne
hogy a főispán ur visszavonul
hasson —  ők léptek vissza a reá
juk osztott szerepektől.

Am a Buzáék tapintatos visel
kedése mégsem eredményezte a 
kivánt eredményt. 1 )ókus Gyula

ségek előkészítésének munkáltai- j ösmert gavallériája, becsületes 
val Illésházy Endrét bízta meg a'egyénisége nem tudta elviselni, 
társasebéd ünnepi szónokául p e - , hogy az ő ünneplése körül sze- 
dig dr. Búza Barnát kérte lel, I mélyi harcok keletkezzenek és 
természetesen anélkül, hogy csak ezért egy szomorúan lesújtó lé
gondolt volna is valamelyes p árt-1 pésre határozta el magát. Levelet 
politikai tendenciára. Am a főis- j irt Thuránszky Lászlónak, a vár- 
pán, akinek kimondhatatlanul fáj, megyei tisztikar ünnepségének
hogy amig őt vármegyeszerte 
csak az ellenszenv övezi, addig 
Dókus Gyulát minden alkalommal 
szeretete ragaszkodása számos

élén álló főjegyzőnek és Szoták 
Istvánnak, a jegyzői egylet elnö
kének, melyekben arra kéri őket, 
hogy minden ünnepségtől álljak

jelével halmozza el a vármegye kö- nak el, azt azonban szívesen veszi, 
zönsége, nem tudott belenyugodni j ha tiszttársai a vármegyei köz- 
abba, hogy az ünnepély a maga I gyűlés napján megjelennek nála 
diszes nagyságában folyjon le. | baráti kézszoritásra.
Nem tudta eltűrni, hogy mást! Meczner Gyula tehát elérte cél
ünnepeljenek. Belekapaszkodott ját. Allattomos áskálódással si ke- 
hát —  mert egyébbe nem tudott' rült neki megbántani azt a férfiút, 
—  Búza Barnába és Illésházy I aki vas szorgalommal, 40 vi becsü- 
Endrébe és minden szolgálatra letes munkássággal megszerezte 
kész, állampénzen segélyezett szó- a vármegye közönségének oly 
csőve által köz hírré adatta, hogy nagy fokú szerctetét és ragasz- 
barmennyire szeretné is ünnepelni kodását, melyhez foghatót alig 
ő is Dókus Gyulát, de mert a találunk széles ez országban és

elől, a tisztviselőknek és a vár
megye közönségének nem szabad 
ezt engedni

Nem szabad tűrni, hogy egy 
ember irigységből eredő bosszú
vágya meghiúsítsa egy egész vár
megye ünnepét Meczner Gyula 
alattomos fondorkodásának nem 
szabad győzedelmesen kikerülni 
ebből a harcból. Meg kell mu
tatni, hogy egy ember ravasz 
cselszövései nem állhatják útját 
a becsületes, önzetlen munka 
méltó jutalmazásának. Tartozunk 
ezzel Dókus Gyula becsületes, 
tiszta egyéniségének, de tartozunk 
ezzel önmagunknak is.

Ennek az ünnepnek meg kell 
lenni most már csak azért i s !

— augusztus 31.

A kukurica ügyben. A „Zempléni 
Újság44 megismétli azt a kérdést 
hozzám, hogy tudtara-é mar évek
kel ezelőtt a kukurica panamáról é9 
ha igen, miért maradtam ezeke' 

viszonyban a főispán úrral? 
A múltkor a „Zemplén4* kérdezte 
ezt, de annak a lapnak nem szok
tam felelni. A Zempléni Újságnak 
szívesen felelek.

hivatalos szónokok Búza és Illés- 
házy lesznek, ő nem vehet részt 
az ünnepségeken. Sőt tovább is 
ment és egyszerűen tapintatlan
ságnak és ellene való inzultusnak 
deklaráltatta a tisztviselők eljá 
rását, amiért olyan ünnepségre 
hívják őt, amelyen Búza és Illés- 
házy fontos szerepeket töltenek be.

A bomba tehát cl volt vetve. 
Meczner Gyula a kukorica és más 
egyéb becsületes üzletek körül 
szerzett rafinériájával —  habár 
indirekt utón, kerülve —  hatal
mas oldalvágást mért Dókus 
Gyulára. Megsebezte ezt a be
csületes, úri gondolkozást!, gaval
lér embert ott, ahol legjobban 
fáj neki : személyi harcok köz
pontjává állította őt.

Búza és Iilésházy azonban nyom
ban átláttak a szitán. Jól ismerik 
ők Meczner Gyulát és ezért

amelyhez megközelítőt soha sem 
tudna elérni a kukorica vásárlá
sairól országos hirre szert tett
főispán.

Am ha Dókus Gyulát sikerült 
is megbántania Meczner Gyulá
nak, az ünnepélyt nem hisszük, 
hogy sikerült széjjel robbantania. 
Nem ismerjük ugyan még sem a 
vármegyei tisetviselők, sem a 
jegyzői egylet ez ügybeni állás
pontját, de nem hisszük, hogy 
ez esetben meghajolnak Dókus 
kívánsága előtt.

Ez az ügy ma már nem a tisz- 
viselők ügye, ez ma már az egész 
vármegyéé. A vármegye jó  hír
neve kívánja, hogy ezt az ünnep
séget megtartsák. Megtartsák p e
dig az eddiginél is nagyobb fény- 
nycl. Ha Dékus Gyula ga\allér- 
sága, önérzete ki is akar térni a 
történtek után az ünnepc’tctés

Nagyon szomorú helyzetnek talá
lom, ha valakire egy piszkos dolgot 

j rásütnek és nem tud egyébbel vé
dekezni, mint avval, hogy : te csak 
bosszúból beszélsz, te ezt mar tavuly 
is tudtad, m«Tt netu szóltál akkor ? 
Hu ez az utolsó szahuaszál, amibe 
a foiepúni védelem kapaszkodik, 
akkor bizony ez nagyon gyenge 
szalmaszál. Sőt nem is szalmaszál.

Mert egész komolyan és határo
zottsággal kijelentem, hogy én ennek 
az évnek tavasza előtt az egész kuku- 
rica dologrol semmit se hallottam és 
nem tudtam. Először a politikai harc 
kiélesedése idején, az idén március
ban, vagy áprilisban említette előt
tem egy úri ember. Azóta folyton 
többen említették ezt és sürgettek 
hogy nézzek utána. Ebből |láttam, 
hogy erről a csúnya dologról nagyon 
is sokan tudnak a városban.

En aztán a városi irattárban ke
restem az aktákat s ott rögtön lát
tam, hogy a leglelkiisraeretlenebb 
eljárás történt ebben az ügyben, 
mert Csoltkó egyszerűen bejelentet
te, hogy a kukuricát a rendelők közt 
szétosztotta s a polgármester ezt tudo
másul vette, anélkül, hogy a kiosz
tási lajstromot kérte volna tőle, ho
lott szerződésileg elvállalt kötelezettsége

L u p t m U  A  olcU iá,

Szántó Jfíör és társa
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volt a  lajstromot azonnal bemutatni a 
bizottságnak.

Elért többed magammal kérvényt 
adtunk be a polgármesterhez, hogy 
miután itt nagyfokú szabálytalanság
ról van szó, legyen szives Csoltkó- 
tói utólag bekivánni a lajstromot s 
feleletre vonni, hogy kiknek adta a 
kukuricát.

A polgármester ezt kütelosségsze- 
liileg megtette s aztán végzésben 
értesített, hogy miután Csoltkó a ki
osztási lajstromot bemutatta, ellene 
a további eljárást beszünteti. Erre 
újra elmentem az irattárba, megnéz
tem az aktákat s ott láttam, hogy 
Csoltkó tényleg bemutatta a kiosz
tás alkalmával annak idején készült 
s eddig bizonyára saját iratai közt 
őrzött jegyzékét, amely szerint a 
szegények számára küldött kukuricá- 
ból a legtöbbet Meczner Gyula és 
Székely Elek vittek el.

Eu aztán ezt megírtam az újság
ban. Mikor pedig a „Zemplén1* avval 
védekezett, hogy a főispán csak jót 
tett a várossal, mert mire a kuko
rica megérkezett, annyira lement az 
ára, hogy a város ráfizetett volna, 
s ettől akarta Székely és Meczner 
a várost megmenteni úgy, hogy a 
kukorica nagy részét átvette, utckor 
meghozattam a hivatalos börzei ár
jegyzést 190ő. április végérői s abból 
láttam, hogy akkor a kukurieá ára 
ló  korona korul ingadozott. Itt pedig 
az urak 1 2  koronáért vették a kUKU- 
ricát, amelyről Fuchs Jenő elmondta, 
hogy a legkitűnőbb vetni való ku- 
kurica volt. Ezt is megírtam.

így, hivatalos akták alapján írtam 
meg az egész dolog történetét.

Ha akár egy, akar két évvel eze
lőtt tudtam volna meg ezt a kuku 
rica dolgot, határozottan kijt leniem, 
hogy ezt nyomban megmondtam 
volna a főispán urnák s úgy tőle, 
mint Székely Elektől elhúzódtam 
volna s velük az érintkezést abba
hagytam volua. Mert az ilyen do 
got csúnyábbnak találom, mint ha 
valaki milliós panamákat csinál s a 
k ik  ilyenre képesek, azoknak a túr 
sasagara nincs okom vágyni.

Es valóban szerencséje a főispán 
urnák, hogy neiu tudtam es hogy 
ez a dolog csak most pattant ki. 
Mert higyjo el a Zempléni Újság, 
hogy ha Andrassy Gyula bel úgy minis 
térségé alatt süt ki ez a  kukurieá his
tória, akkor Meczner Gyula tiz percig 
nem maradt volna tovább /.emplenvat- 
megye főispánja ! Khuennal azonban, 
úgy látszik, csak megerősitette Mecz
ner Gyula állását ez a botrány . Neki 
ilyen emberek kellenek.

Hogy pedig mi a külömbség a 
Székely Elek és Meczner Gyula ku- 
kurnája és a Kincsesy által vett 1 
raétermázsa meg a Fuchs Jenő ál
tal vett 8 métermázsa közt, remé
lem, Holló Andor van olyan értel
mes és a viszonyokat annyira ismerő 
ember, hogy ezt nem kell neki ma
gyarázni.

Ennyi a válaszom a Z. U. kérdé
sére. Ha tetszik, szolgálok további 
felvilágosítással is.

Búza Barna.

Templomszentelés.
Nagy ünnepe lesz szeptember 

8  án az újhelyi katholikus egy
háznak. Ekkor lógja felszentelni 
Fischer- Colbrie Ágoston kassai 
püspök a kibővített és átalakított 
uj plébánia-templomot.

A templom —  Bényey István 
újhelyi építész műve —  immár 
teljesen' készen várja a felavatás 
ünnepét. Még egyszer olyan nagy 
lett, mint eddig volt, kibővült 
egy hatalmas, széles kereszthajó
val s egész belseje előnyös át
alakításon ment át. Úgy impo
záns külseje, mint bebő szépsége 
által bizonyára első disze lesz 
városunknak.

A templomnak ilyen díszes res
taurálása első sorban s mondhatni, 
kizárólag Bessenycy István apát 
plébános apostoli buzgalmának, 
lelkesedésének és áldozatkészsé
gének érdeme. Ö gyűjtötte össze 
nagy fáradtsággal és csudálatos 
kitartással a szükséges pénzt, ő 
adott ahhoz —  a kegyur és a 
kormány után —  a legtöbbet s 
ő dolgozott lankadatlanul, hogy 
a templom ilyen impozánsul si 
kerüljön.

S a munkát most se fogja ab
bahagyni. A templom már elég 
tágas és díszes, de most követ
kezik a homlokzatnak s a torony
nak megfelelő restaurálása s a 
templom nagyon dísztelen és 
méltatlan környékének rendezése. 
Bízunk Bessenycy István crélyé- 
ben és buzgalmában, hogy a kö
vetkező évek alatt ezt is meg 
lógja oldani, úgy, hogy a szép 
templom nem csak a hívek ájta 
tosságának tágas hajléka, de a 
város szépségének is egyik első 
tényezője lesz. Ebben a munká
ban a város egész közönsége, le 
lekezeti különbség nélkül, teljes 
odaadással fogja a nemeslelku, 
buzgó plébánost támogatni.

Ezekről a tervekről s a templom 
mostani átalakításáról eg}ik köze i 
számunkban bővebben Írunk, most 
a szentelési ünnep programmját 
közöljük a következőkben :

Az ünnepség programmja.
Szeptember 8-án reggel 7 órakor a 

harangok zúzása jelzi a felszent ele* 
megkezdésót. A papi körménél a 
felszentelő püspök vezetésével bűn
bánati zsoltárokat énekelve három
szor körüljárja a templomot, majd 
hevonul a templomba, melynek ajtai 
az egész felszentelési aktus alatt 
zárva maradnak. A felszentelés so
rán egyedül az egyházta.iács tagjai 
és azon hölgyek lehetnek jelen a 
templomban, kik nemes fáradtsággal 
eszközölték a gyűjtést s kiket ugyan
ezért a plébániai hivatal helépőjegy- 
gyel tisztelt meg. Fél 11 órakor a 
felszentelési szertartás véget ér, a 
várakozó érdeklődök közül 2—3 ezer 
bebocsajtatást nyer a templomba, 
hogy a felszentelő püspök első pré
dikációját meghallgassak és a fényes 
püspöki szentmisében, mely a rom. 
kath. énekkar és műkedvelő helybeli 
hölgyek részvételével folyik majd le, 
részt vehessenek. A városi közönség 
a plébániával szemben lévő főkapun 
nyer bebocsáitatast, a vidékről ide 
zarándokolt hívek számára pedig a

torony alatti főkapu lesz megnyitva. 
11a az egybegyűlteknek egy részét 
nem volna képes befogadni a tem
plom, közvetlenül a püspöki mise 
után egy részükre egy másik ünnepi 
szentmise tartatik. Ez alatt a püs
pök visszavonul a blöhániara, ott 
Matolai Etele világi elnök vezetésé
vel az egyháztanács tisztelgését s az 
ebből az alkalomból jelentkező tisz
telgőket fogadja, Délután 1 órakora 
püspök tiszteletére a vármegyeházán 
UK) terítékű bankettet ad a hitköz
ség, u meghívók már széjjel is kül
dettek. A hivatalos szónoklatok so
rát a püspök nyitja meg, majd a 
plébános, a kegyurnő képviselője, az 
egvháztanács világi elnöke, a főes
peres és az építkezési bizottság el
nöke adnak bálájuknak kifejezést. 
Szükebkörü estebédot a kegyurnő: 
gróf Wailisz Gyuláné képviseletében 
Ambrozy Nándor ad. S este 8 óra
kor a felszentelési ünnepségen részt- 
vett egyházi férfiak kikisérik a püs
pököt a nagy állomásra, ahonnan a 
fél 9 órai vonattal visszautazik a 
püspöki székhelyre.

A nagy perben
a hivatalos tanúvallo
másokat adjuk ezúttal 
közre. mel> ékből most 

már világos, hogy

Székely marad alul.
Egyik utóbbi számunkban már 

nagyjában beszámoltunk a Székely 
Miklóssy per legutóbbi tárgya
lásáról, —  most azonban alkal
munk van a kihallgatott tanuk 
jegyzőkönyvbe foglalt vallomásá
nak hiteles szövegét közre adni.

Alábbiakban közöljük szórul- 
szóra a vallomásokat és ezekből 
már most is hü képet alkothat 
mindenki az ügy miben állásáról. 
Különösen nagytontossaggal bír 
a Némethy Bertalan vallomása, 
melyből tisztán kiviláglik, hogy 
Székely Elek nem az árlejtési tel
tételeknek és a képviselőtestület 
határozatának mcgleleloleg kö
tötte meg Schwcigerral a bérleti 
szerződést.

Egyébként beszéljenek maguk 
a tanúvallomások :

Ncmcthy Bertalan.

UK)7. év novemberében a pénz
ügyi bizottságnak voltam tagja. Ezen 
időben kellett elkészíteni Satura ja- 
ujheiy r. t. varos piaci helypenz- 
szedos jogára vonatkozó, akkor le
járóban lévő és újból megkötendő 
szerződést és ez okból a referensnél 
érdeklődtem. Megnéztem az 1902. évi 
árlejtési hirdetményt, az arra vonat
kozó versenytárgyalási feltételeket, 
valamint a képviselőtestület tárgya
lási jkvét és a versenytárgyalás 
er* dtnényekép létrejött bérleti szer
ződést. Ez alkalommal arról gy őződ
tem meg, hogy a versenytárgyalási 
feltételek egyes tételei alacsonyabb 
összegben leltek felvéve, mint a minő 
összegek szedéséhez a városnak erre 
vonatkozó miniszteri rendelet értel
mében joga lett volna. Összehason
lítottam a kötött szerződés tartalmá
val és úgy találtam, hogy a szerződés
ben összesen hat tetei kétszer oly magas, 
összegben lettek felvéve, mint az a 
vet senytárgyalási Jeltételekben meg lett 
állapitv... A hat teleiből négy tetei az 
emelés által oly magassá vált, mint azt 
a törvényes intézkedések megenged
ték és pedig azok, melyek pótlólag 
lettek a közjegyzői okiratba felvéve,

magasabbak annál is, mint a minőt a 
törvényes intézkedések megengedtük.

Az eredeti tárgyalási feltételeket 
láttam, a mely a képviselőtestület 
számmal ellátott jóváhagyó határo
zatával el volt látva, és amelyet az 
összes árverelők aláírtak, a hitelesí
tést pedig Pataky Miklós városi fő
jegyző irta alá. Sohweiger Ignác fiá
nak, Márkusznak az Írását jól isme
rem, és határozottan felismertem azt, 
hogy az eredeti versenytárgyalási 
feltételeket ő irta le. Arra emlékszem 
hogy a versenytárgyalási feltételekbe 
be volt Írva az, hogy a helybeli ku- 
farok, kufárnők és az iparosok hely- 
pénzt nem fizetnek s ez a közjegy
zői okiratba foglalva nem lett. Azt 
tudom, hogy a közjegyzői okiratot 
Székely Elek polgármester és Schwei- 
ger Ignác irtuk alá. Én azon időben 
képviselőtestületi tag nem voltam ; 
azt nem tudom, hogy a képviselő
testület azt a határozatot hozta-e 
vagy sem, mely a versenytárgyalási 
feltételekben meg lett állapítva. A 
vers-Miytargyalási felt telekben hat 
tétel a következőkben tér el a köz
jegyzői okiratba foglalt tételekről;

A versenytárgyalási feltételekben 
4. lap 3. tétel alatt hajtott kis mar
hák után csak egy fillér küvezeti 
vámot állapított meg a város. A köz
jegyzői szerződés kiadmányának 0. 
oldalán c) pont alatt ez 2 fillérben 
szerepel;

a feltételek 1) ik lapján XX. p. i. t. 
a. minden terhelt négy kerekű szekér 
után a piaci hely pénz 20 fillérben 
volt megjelölve, 1 szerződés 17. lap
jait 10 p. alatt ezen dij 40 fillérben 
szerepel;

a feltételek 0. lapján 0., 10., 11. 
és 12. tétel alatt a sátorok után 
szedhető piaci hely pénz 10., 20., 30. 
és 40 fillérben kimutatott az arvere- 
lőknek és a szerződés 17. lapján 9. 
h), i). j), k), pontok alatt a tételek 
2o, 40 t>0 és 80 fillérben szerepelnek. 
A bíróság megállapítja, hogy a szám
adatoknál tanti feljegyzéseit tekin
tette meg. — (Tanti isküt tett.)

Fataky Miklós.
Én csak azt tudom, hogy Sátor

aljaújhely r. t. varos és fcchweiger 
Ignác közölt helypénzszedés jogára 
megkötött közjegyzői okiratban egy 
pótlás volt, mely az m- iratban erede
tileg foglaltaktól eltérőleg két díj
tételt felemelt és az raagusabb volt 
annál, mint a minő a versenytárgya
lási feltételekbe lett felvéve. A köz
jegyzői okiralot Székely Elek és 
Schweiger Ignác írták alá. Azt nem 
tudom, hogy a versenytárgyalási 
feltételeket ki készitette, úgy gon
dolom, hogy a pénzügyi bizottság. 
Székely Elek elleni fegyelmi eljárás 
folyamán a varmegyei főjegyző lett 
megbízva annak kiderítésével, ki 
készítette a versenytárgyalási folté- 
le'eket s ki volt az ügy előadója. A 
darab-kiosztási könyvekből megálla
pítható nem volt, mert az ügy egy 
előadói jegyzékben sem fordult elő, 
Nekem arról nincs tudomásom, hogy 
az említett feltételeket Schweiger 
Márkusz irta, erről csupán a fegyelmi 
eljárás során értesültem. Hn Schwei
ger Márkusznak leírás végett nem 
adtam az árverési feltételeket, velő 
azokat össze nem olvastam, erre 

I határozottan emlékszem. (Tanú es
küt tett.)

Kiss Ödön.
1902-ben én mint városi tiszti fő

ügyész lettem megbízva azzal, bogy 
a piaci helypénz szerződést megkös
sem azzal, aki azt a verseny tárgya
lási feltételek alapján meg fogja 
kapni. Akkor nekem el kellett utaz
nom, én Amlorkó János városi Írno
kot utasítottam, hogy aként foglalja 
írásba az árverési versenytárgyalási 
feltételeket és készítse el az erre
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vonatkozó ügyiratokat, mint az ko
rábban Schweiger Ignáccal a bérleti 
szerződés meg 1«• 11 kötve. Későbben, 
midőn a képviselőtestület jóváhagyia 
a versenytárgyalási feltételeket, el
mentem a kir. közjegyzőhöz meg
beszélni azt, miképen üntenők for
mába. Az Andorkó által készített 
versenytárgyalási feltételeket más ir
ta le és némi módosítást is tartalma
zott, erről csak a Székely Elek elleni 
fegyelmi eljárás során értesültem. 
Ugyancsak a fegyelmi eljárás során 
tudtam meg azt, hogy a közjegyzői 
okiratba foglalt szerződésben egy 
pótlás van, melyben néhány tétel a 
versenytárgyalási feltételektől eltér 
és amely amazoknál magasabb és a 
mely tudomásom szerint a juhok, 
kecskék után a versenytárgyalási 
feltételekben 1 fillér szerepelt, a 
közjegyzői okiratba az 2 fillérre lett 
felemelve. Egy másik t tel szintén 
magasabb volt a közjegyzői okirat
ban, mint a versenytárgyalási felté
telekben, mennyivel, azt nem tudom.

Én a királyi közjegyzőnél, még a 
Székely Elek elleni fegyelmi eljárás 
előtt meggyőződtem arról, hogy a 
városi képviselőtestület által elfoga
dott és jóváhagyott feltételeknek 
megfelelően lett a belypénz-szedésre 
vonatkozó szerződés ira>ba foglalva. 
A fegyelmi eljárás folyamán a köz
jegyzői okirat betekintéséből tudtam 
meg, hogy abban egv pótlás van, 
mely az előbb említettek szerint 
emel egyes tételeket.

Igaz az, hogy amikor én a köz
jegyzőhöz elmentem meggyőződést 
szerezni arról, hogy’ az okirat he
lyes-e, egy nyomtatott feltételeket 
tartalmazó füzetet vittem és azt az 
utasítást adtam, hogy ahhoz képest 
készítse el az okiratot s utóbb mikor 
meggyőződtem arról, hogy a köz
jegyzőnél a város által megállapí
tott feltételeknek megfelelően írásba 
foglalva van az okirat, kijelentettem 
Székely Eleknek, menjen a kir. köz
jegyzőhöz az okirat aláirasa végett. 
Úgy emlékszem, hogy az említett 
díjjegyzék, melyet én a közjegyző 
bűz vittem, jelenleg a fegyelmi ira
toknál van. A fegyelmi eljárás során 
meggyőződtem arról is, hogy a vá- 
i o s i  testület által nekem a szerző, 
(lés megkötése végett kiadott felté
telek nem egyeznek meg azzal, mit 
én készítettem. — iTanu esküt tett.)

Schweiger Ignác/.

1902 évben én béreltem Sátoralja
újhely várostól a piaci heiypénzszc- 
des jogát. A szerződés irá-ba fog
lalása végett Kovaliczky E ek kir. 
közjegyzőnél Székely Etek és én je 
lenteiu meg. Emlékezetem szerint a 
díjtételek úgy leltek az okiratim fog
lalva, mind azt a városi I épviseio 
testület meghatározta es én elfogad
tam. Tudom azt, hogy az okiratba 
egy pótlás történt és pedig én és a 
polgármester akaratának megfelelően 
akként, hogy a Közjegyzői okirat 
felolvasásánál, úgy gondolom, egy 
pár tétel helytelenül lett felvéve, 
vagyis a képviselőtestület határoza 
tűtől eltérően, mire én a polgármes
tert fig) elmeztettem, elhitte nekem 
és az okiraton az említett pótlást 
eszközölte.

Ezt megelőzően hat éven át én 
voltam a piac bérlő és a dijjakat 
akként szedték megbízottjaim akkor 
is, mint a korábbi időben. Az a díj
jegyzék volt kifüggesztve a vámok
nál, mint a korábbi, a szerződés 
megkötése után külön Írást nem ad 
tani. Tulajdonképen én (Jrünspan 
Hermán sátoraljaújhelyi lakossal kö
töttem szintén szerződést a helypénz 
szedésre, beszélt a vámosokkal és el
számolta a bevételt és kiadást. En 
a vámosoknál nem voltam.

Azon törvényes figyelmeztetés 
után, minthogy a válaszadást a tanú 
megtagadhatja, tanú előadja.

Székely Elek volt polgármesternek 
én soha se ígértem, nem adtam és 
egyáltalában szó sem volt arról, hogy 
a helypónz szedés jogának megszer
zése után őt valamiképen jutalom
ban részesítsem és egyáltalában e 
tekintetben nem érintkeztem vele. 
Soha nagyobb díjtételeket nem szed

69. szám (3)

tünk, mint ami meg lett állapítva
és széleskörű nyomozat tétetett fo
lyamatba nem-e szedtem nagyobb 
tételeket, falragaszokon lett a' kö
zönség felhívva, hogy jelentkezzenek 
azok, kiktől magasabb díjtételt szed
tem, de mivel engem felelősségre 
nem vontak, meggyőződtem, hogy 
senki sem jelentkezett.

A közjegyző előtt kötött bérleti 
szerződésről kiadványt nem vettem. 
Arról, hogy a fiam irta le a ver
senytárgyalási feltételeket csak a 
fegyelmi eljárás során győződtem 
meg; hogy mi okból tette, azt nem 
tudom. Vadiott azon kérdésére, mi
szerint igaz-o az, hogy ő bemutott 
oly cédulákat melyekből kitűnik, hogy 
magasabb dijakat szedett, mint ame
lyek megillették. — A válaszadást 
megtagadom. (Tanú esküt tett.)

Schweiger Márkusz
Igaz az, hogy a versenytárgyalási 

teltételeket 19*>2. évben én irtani le 
•’s pedig ez akként történt, hogy vagy 
Székely Elek, vagy l’ataky Miklós 
városi főjegyző felszólítottak, mivel a 
városi tisztviselők sorozási munkála
tokkal el vannak foglalva, nem e Ír
nám le a piaci hel y pénzszedés fel
tételeit, én erre készséggel vállal
koztam. Patakv Miklóstól megkap
tam a feltételeket — nem tudom 
fogalmazvány volt-e, vagy nyomta
tott példány, lemásoltam és a városi 
iV jegyzővel összehasonlítottuk, a má
solás alkalmával történt hibákat a 
főjegyzőnél pótoltam, igy aztán 
a másolat egyezett azzal a példány 
nval, mit én leírás végett kaptam. 
(Tanú esküt tett.)

I’atkaky Miklós és Schweiger Már
ku s tanuk egymással szembesittet- 
vén, mindkettő vallomását fenntartja.

Apró feljegyzések.
Azok a snj- A legutóbbi számunkban 

tóporok. Huza Barna bejelentette, 
hogy a Zemplén ellen saj

tópert indit, amiért öt agent provoká
lt urnák nevezte. A Z. U. pedig siet 
megjegyezni, hogy nem hisz az Ígé
retnek, mert már so k  port ígértek a 
Zemplén és a mi lapunk kölcsönö
sen egymásnak, amelyek be nem 
átlátták. Nem tartjuk ugyan illeté
kesnek a Z. U.-t arrra, hogy szá- 
monkérje tőlünk az Ígért sajtópere 
két, de azért — nehogy beteggé te
gyék az efeletti gondok laplarsun- 
kat — megnyugtatjuk, hogy vala
mennyi a keílő időben be le»z adva. 
Egyik per már folyik is. Laptársunk 
barátját : Székely Eleket legköze
lebb már alkalmunk lesz felelősségre 
vonni a bíróság előtt, araiért a Kazy 
tiszteletére rendezett banketten ki 
ruccant ellenünk. Csakhogy erről 
nein akar tudomást venni a kiváló 
sajtóorgánum. Es mi nem is csodál
kozunk ezen, mert hiszen senkitől 
seiu lehet elkívánni, hogy eldicsc 
kedjék, ha a barátját alaposan ki 
porolják. No de azért tagadni még 
sem illik.

*

Egy pár s/ó \  király születésnapján 
a diszgyll- rendezett vármegyei disz

lésről gyűlés sebogysem hagyj» 
“ nyugodni a Z. U.-t. Sze

reti a főispánt. S >t ugylátstik — na
gyon szereti a főispánt és ezért na
gyon fáj neki, hogy szerintünk 27-en, 
a hivatalos jegyzőkönyv szerint pe
dig mindössze 20-ati jelentek meg a 
Meczner Gyula elnöklete alatt tar 
tott diszgyülésen. Keres, kutat, ve
szekszik és kétheti erős munka után 
végre kisüti, hogy azért is 28 an 
voitak jelen a diszgy ülésen. Hát le
gyen e tekintetben laptársunknak 
igaza és ha 28 ember már inkább 
emeli a közgyűlés fényét, mint 27, 
akkor hát legyen fényesen sikerült 
az a díszközgyűlés. De azt mar nem 
tűrjük, hogy laptársunk azzal vá
doljon meg minket, mintha mi a 
király születésnapján rendezett dísz
közgyűlést pártpolitikai tőkéül akar
nék kisajátítani. Mert ha ezt akar
tuk volna, akkor azt könnyen elér 
hettük volna, mert a legcsekélyebb 

; fáradsággal otthon lehetett volna 
'tartam u megjelent huszonnyolc em

bernek legalább a fölét és különös I 
sen a függetlenségi érzelmű bizott
sági tagokat. De hát nekünk ez nem 
volt célunk. Sőt épen azt érdekünk 
bizonyítani, — és ennek is adtunk 
eddig megi elent, ez ügyre vonat
kozó minden sorunkban kifejezést 
— hogy oly nagy a vármegyében 
pártkülombség nélkül az ellenszenv a 
főispán személye iránt, hogy még a 
király ünneplésére sem akar *>00 bi
zottsági tag közül 28-nál több meg
jelenni az ő elnöklete alatt. Ezt bi
zonyítgattuk mi állandóján. Dehát a 
Székely elleni támadások miatt ve
lünk szemben elfogult újság erővel 
mást akart olvasni írásainkban. Mi 
azonban egyáltalán nem törődünk 
vele, hogy a Z. U. mit magyaráz 
bele a mi soruiukba. Mi már több
ször megírtuk és ma is fentartjuk,
I ogy a diszgy ülés csak azért nem 
sikerűit, mert Meczner Gyula ült az 
elnöki székben. Ebbben a várme
gyében pedig Mecznerrel az élén 
már a király mindenki által tisztelt 
személyét sem lehet ünnepelni.

*
Igaz-e, vagy A kukorica-ügygyel, ez- 
sem a ku zel az undorító piszkos 

korua-űg> esettel már mindenki tisz- 
' tában van, csak a Z. U. 

nem tud határozott véleményt cl 
Lollii luaganak ebben a kérdésben. 
Úgy van laptársunk a kukorica-ügy- 
gyei is, mint a politikájával. Egy
szer támogatja a főispán személyét 
és csak egyénileg lalal benne kifo
gásolni valót, másszor meg egyéni
leg korrektnek tartja és tisztlei a 
főispánt, de a politikájúval nem ért 
egyet. Es a szerint, hogy politikailag, 
avagy egyénileg támogatja a főis
pánt; foglal állást a kunorica-ügy- 
Oen. A múltkor egyénileg támogatta 
Öméltóságát és ezért nem hitte a 
kukorica-esetet, most politikailag ért 
vele egyet és ezért most tuár haj
landó elhinni a mi közlésünket. Csak 
egy az, ami gondot okoz neki, hogy 
tudotté Búza Barna mar előzőleg is a 
kukoricázasról ? Megnyugtathatjuk 
laptársunkat, hogy Búza csak most, 
mikor megírtuk vett tudomást az 
esetről. Ami pedig a főispán nyilat
kozatai illeti, hat az is megtörtént. 
A Zemplén elösiuerte, hogy a főis
pán kapott kukuricát. Csupán azt 
hozta fel véd. Iliiül, hogy mások is 
kaptak. Tagadul az esetet csupán 
Z. C. tagadta, amikor egyénileg tá
mogatta a főispánt. Ez az igazság 
az ügybou.

H Í R E K .

— Személyi hír. B e r e g s z á s z  y 
István kir. tanácsos, tanfelügyelő idr. 
C h u d o v s z k y Mór igazgató főor
vos a mu!t hét folyamán sikeresen 
operálta. A beteg allapoia egyre ja 
vui. Legközelebb már el is hagyhatja 
a kórhazat.

— Uj iskolalátogatok megb zása. A
vallás- es közoktatásügy i miniszter 
Greizinger István újpesti állami pol
gári iskolai igazgatót a sátoraljaúj
helyi allaiui polgári leány- es a ma 
gáu polgári fiú , a tokaji állami pol
gári fiú-, a sárospataki magán polgári 
leányiskolára; Istvánffi Gyula mű
kőid állami polgári iskolai igazgatót 
a homonnai állami polgári fiú- »'s 
róto. kath. leány-, a nagymihályi 
magán polgári fiúiskolára az 1870. évi 
X X V ili. t. c. 3 §-a alapján iskola
látogatókká 1910, 11 - l ü l  1/12 tanévek 
tartamára hízta meg.

— Be íratások. A iátoraijaujhelyi 
„Karolineum“ zarda elemi es polgári 
leányiskolában a beiratások az 11)10/11. 
iskolai évre szept. I —6-ig d. e. 8. 
8 — 11 óráig, d. u. 3—5-ig tartatnak. 
A felvételi vizsgálatok szept. 9-én, 
a javító vizsgálatok szept. 10-én 
lesznek. Szept. 11-én „Vem Sancte4* 
s az iskolai törvények felolvasása. 
Szept. 12 én rendes előadás. Tandíj 
egész évre a polgári iskolában 40 
kor., melynek fele a beiratáskor. 
másik fele febr. 1-én fizetendő. Ké
relmezés esetén a tandíj havi 4 kor. 
részletekben is fizethető. A  beiratási 
dij 7 kor, A felvételi vizsgadij tan ■

tárgyanként 5—5 kor. A javító vizs
gálatok díjmentesek. A kötelező tan
tárgyakon kívül tanittatik privát 
órákban : német, francia nyelv; raü- 
rajz és festés; zongora, cimbalom, 
hegedű ; gépvarrás, felső- és alsó
ruha szabás és mindenféle szép és 
hasznos kézimunka. Bővebb fél vilá
gosit ást nyújt az — intézet főnök- 
nője. — A sátoraljaújhelyi aut. orth. 
isr. népiskolában az ez évre szóló 
beiratasok szeptember 4. és 5. nap
jain d. e. 9—12-ig és d. u. 2—4-ig 
eszközöltetnek az izr. hitközség iro
dájában. A tanítás 0-án kezdődik. 
— A sátoraljaújhelyi statusquo isr. 
elemi iskolában a beiratások augusz
tus hó 31-étől kezdődőleg szeptem
ber 0-ig eszközöltetnek az izr. hit
községi irodában. A tanítás 6-án 
kezdődik.

— Házasság. T ó t h Lajos helybeli 
jénevü kereskedő, a Viikovszky és 
Tóth cég beltagja f. hó 20 űn eskü
dött örök hűséget L u k á c s  Mária 
kisasszonynak Nagykűzmérban. (Min
den külön értesítés helyett.)

— Harcászati lögyakorlat A pol
gármester a m. kir. budapesti 1. hon
véd-kerületi parancsnokságnak át
irata alapján értesíti a város közön
ségét, hogy f. évi szeptember hó 
5-ik napján reggeli 5 órától kezdve, 
esti 5 óráig a Mikóháza, Széphalora, 
Uudabanyácska és Kovácsvágás hely
ségek között fekvő, a kincstár által 
bérelt lőterületen géppuska-lövés fog 
tartatni éles tölténnyel, amely idő 
alatt a veszélyeztetett területet őrük 
által lezárják.

— Balesetek. Komoly Ferenc hely
beli napszámon f. hó 23-án téglát 
vitt egy s».roglyán, miközben egyik 
tégla a lábára esett és jelentékeny 
sérülést szenvedett. — Ugyancsak
25-én sérült meg Goldfried Menyhért 
cipészsegéd is, aki muukaközben bal
kezét vágta el. — Vasúti baleset is 
volt. Szabó Sándor kocsitoló sérült 
meg tolatásközben, amikor két ko
csit akart^összeláncolni.

— Leszúrt katona. Véres esemény 
színhelye volt Hrabúcz község a 
múlt héten. Egy közkatona négy 
napi szabadságai töltötte odahaza 
A civilkoraban is kötekedő termé
szetű, garázda legénynek a mundér 
még inkább fejébe kergette a vért 
és sebogysem fért a bőrébe. Legen
dákat mesélt odahaza hatalmáról és 
hogy bizonyítékokkal is szolgáljon, 
egy a cigányokkal bajlódó csendőr- 
őrőntietterhe kötött bele. Ara vesz
tére, mert az épen szolgálatban levő, 
inzultált csendőrőrmHster keresztül 
szúrta a garázda közkatonát.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Fisk á lis. * suk nem gondolja, hogy vá

laszo ln i fogunk iirrn a vezércikkre ? KI- 
végre minden üres szájaskodásru cs a k  
nem reflektálhatunk. Hu unndon egyes 
.'Hitlernek válaszolnánk, aki follünési visz- 
ketegbűl — csak azért, hogy észrevegyék 
létezését — slylusgyakorlatokut vegez, 
vagy komolyan vennénk minden nagy- 
haugu strébert, akkor kiszorulna lapunk- 
tiéd minden közérdekű dolog. Nem, mi 
nem fogjuk meglenni annak az urnák 
egyelőre azt a szívességet, hogy cik k ei
vel — bárha nem u legkodvesoub formá
tlan is — foglalkozzunk. Ami pedig a 
mások becsületébou való gázolást illeti, 
arról talán az az ur bőszéinél a legkeve
sebb joggal, mert mi tudunk esetet arru, 
nogy ez a jeles ember miként akart egy 
az ügytől toljeson távol álló harmadik 
.'Zoniciy becsülete arán kibújni egy m ár 
kitűzött párbaj ulól. No do kerül még so r  
erre is. Egyelőre csak folytassa sztfjasko. 
dásnit, — nem kell észrevenni. És az majd 
jobban fáj, mint a válasz.

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

Kiadotuiaidonos :
L A N D E S M A N N  M IK S A

E l a d ó
a templom építkezésnél 
levő faézitmény cca 45 
m2 alapterülettel; 

Bővebbet Bényeynél,
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| jntézcti fehérnemiiek és kelengyék
leányok és fiuk részére

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

|  S c l i ö n  S á n d o r  é s  B a r n a  D .
>  kelengye- és fehérnemüáruházában.

ff Vászon-, sifon-, teríték-, törülköző-, törlőkendö-mintagyüjteménynyel készséggel szolgálunk.

2044/1ÜI0. vh. szám.

Árverés hirdetmény.

A sátoraljaújhelyi kir. járisbiróság 
1910. V. 361/4. sz. kiküldő vógzóse 
folytán Dr. Elek Imre 191 kor. 00 f. 
követelésének és járulékainak behaj- 
tásavégett 1910. évi szeptember ho 
2 -ín  déli 12 Órakor Sátoraljaújhely
ben Kákóczi-utca 12. sz. alatt a vh. j 
szenvedő üzletében elárverezem azon 
752 koronára becsült ingókat, me
lyeket a kassai kir. járásbíróság 90'J 
Sp. III. 1078/7 sz. végrehajtást ren
delő végzése folvtán a sanjhelyi kir 
járásbitági Ü10 V. 3(11/2. sz. vhajtási 
jkvben 1—3 tétel alatt lefoglaltam 
u. m. férfiruhaneraüeket s egyéb 
ruhaárokat stb.

Sátoraljaújhely, 1910. aug. 12 én.
Romer Imre, bir. végrehajtó

Dr. Halász-féle

„SANITOL"
Száj és jogápoló szerek.

jYfinden eddig létezőnél tökéletesebb 
é s  megbízhatóbb szerek,

melyek a legújabban 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.

jtíegjizelheteilen előnyük.
hogy rendszeres használat mellett 
megvéd a heveny fertőzd betegsé
gektől (vörheny, kanyaró, torokgyík 

• >tb.) és azért gyermekek részére már 
<‘Z okból is különösen áldásos a 
használatuk. Ideális szép és jó fu$r- i 
kefék. Kaphatók használati utas!-: 

tussal:

HRABÉCZY KÁLMÁN
gyógyáru és illatszer üzletében

Sátoraljaújhelyen.

Nagv üveg szájvíz 2 korona, kis 
iiveg 1 korona 20 fillér. Fogpor 1 
korona. Fogkefe 1 korona 40 fillér.

Apácák gondozása alatt

Internátus
elem i és  polgári iskolai leán yn öv en 
dékek részére  Sá to ra ljaú jh e ly b en

Tanítanak elemi és polgári tan- 
képességi bizonyítvánnyal ellátott 
pauli szt. Vincéről nevezett szatmári 
Kongregatióhoz tartozó irgalmas 
nővérek.

A további szükséges felvilágosítás
sal szívesen szolgál

az intézet fönöknője.

E i S & g E g g i K S E W B g a E K B
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TAMOKITEK
az összes sátoraljaújhelyi tanintézetek részére csakis

a  l e g ú j a b b  k i a d á s b a n ,  f

író- és rajzeszközök
a legnagyobb választékban jutányos árakon kaphatók

L A N D E S H A N N  H 1 K S A  É s  T Á R S A
könyv-, papír-, író- és rajzszerkereskedésében

SÁTORALJAÚJHELY, RÁKÓCZI-UTCZA I. SZÁM. 
Iskolai nyomtatványok nagy raktára.

t<yuu>»toU L.ndi-m.un Mik.. í .  '1 tr*> k<in)vnvomd»jobau Sátnr.ljujhely,
l i


	069

