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Hegyei választások.
November 23-án százötven me

gyebizottsági tagot fog válasz
tani Zemplénvármegye. A megye 
gyűlés negyedrészét választják 
újra. Ez a választás tehát döntő 
hatásu lehet az egész vármegy 
gyűlés jövő képére.

Ebből az alkalomból lelkesítő, 
buzdító cikket kellene írnunk 
vármegye önérzetes, független 
gondolkozásu közönségéhez, hogy 
álljon talpra, mutassa meg, hogy 
él, s mentse meg ennek a vár
megyének régi kuruc becsületét.

Nem tesszük. Ma nincs kihez 
Írni Zemplénvármegyében. Ez a 
vármegye visszasiilyedt oda, ahol 
1905. előtt volt. Dehogy oda! 
Sokkal lejjebb, sokkal mélyebbre!

Nincs itt élet, nincs itt öntu
dat, nincs itt nemzeti érzés. Szé
gyen, megaláztatás, nyomorúság 
ennek a régen hires vezérvárme
gyének mai sorsa. Évtizedek nem

amit Zemplénvármegye ebben az 
évben önmagára halmozott.

Ez a vármegye háromszor irt 
fel az önálló magyar jegybankért. 
S  behódolt az önálló jegybank 
letörésére alakult, a közös jegy
bank meghosszabbítását lvrdető 
Khuen-kormánynak.

Ez a vármegye ötször irt fel 
a magyar vezényszóért. S  behó
dolt a magyar vezényszóról, ma
gyar századnyelvről hallani se 
akaró, a közös hadsereg német
ségéhez ragaszkodó Khuen-kor
mánynak.

Ez a vármegye felirt a lét
számemelés ellen. S behódolt a 
létszámemelést legfőbb céljául 
valló Khuen-kormánynak.

Ez a vármegye felirt a kész

ner ur lehozott Pestről egy pár 
százezer forintot, vett rajta ten
ger sok bort, tenger sok pálin
kát, s a jó magyar nép tódult 
Khuen táborába s Meczner ur, a 
tegnapi alkotmánypárti lőispán, 
egy tömeg munkapárti mandátu
mot szállított Zemplénből Pestre.

Eladta magát a jó  választókö
zönség (tisztelet a kivételeknek) 
borért, pálinkáért. Most majd 
megfizeti a pálinka árát bőven 
Drágább lesz a gyufa, a dohány, 
a szivar, a só, a petróleum, 
vasúti jegy. Mindenikből uj adót 
szed a kormány. Csak hadd le 
gyen. Jól van ez igy. Az a nép, 
amely igy képes eladni a lelkét 
pálinkáért, nem érdemel jobb 
sorsot, mint hogy minden gonosz 
kormány leitassa s aztán lenyúzza 
a bőrét.

Ehhez a néphez, ehhez a vá
lasztóközönséghez forduljunk, ezt

mossák le azt a sok szégyent, buzdiisuk, hogy emberelje meg
magát s válasszon önérzetes, ön
álló tériiakat a megyebizoltságb. f 

Nem, nem derék választók. 
Csak menjetek tovább azon az 
utón, amelyen megindultatok. Csak 
válasszatok mindenütt engedek 
mes mungókat, akik azt lesik, 
hogy mikor emeli lel az ujját a 
főispán ur s akkor szavaznak, 
mint a parancsolat. Csak szavaz
zatok arra, ak're a tőispán ur 
parancsolja (talán most is kaptok 
érte egy kis pá'inkát.) Hadd le
gyen tele alázatos mungókkal a 
megyegyülés, akik erényes dicső 
cselekedetnek tekintik az Ínsége
sek kukuricájának elharácsolását, 
a sikkasztók pártolását s lelke
sedve éljenzik mindezek elköve
tőjét. O, hiszen soha vármegye

fizetés megkezdése mellett. S be- és lőispán úgy össze nem illet- 
hódolt a készfizetést is elalkuvó tek, mint a mai Zemplénvárme-
Khuen-kormánynak.

Lehct-é vármegyének jobban 
megtagadni, jobban meggy alázni 
önmagát, mint ahogy Zemplénvár- 
gye megtagadta és meggjalázta?

Ha úgy magábaszállva végig
gondolna ezen minden megyebi
zottsági tag, hej, de soknak kel
lene ennél a gondolatnál önmaga 
előtt elpirulnia I 

De amilyen a megyebizottság, 
olyan a választóközönség is. Mecz-

gye és Meczner Gyula ! S hadd 
szavazzon majd sokszoros bizal
mat Zemplénvármegye a jeles 
Khuen kormánynak, mikor az 
majd bankot, magyar vezényszót, 
készfizetést s a nemzet minden 
jogát elalkussza s megnyuzza az 
országot, hogy legyen miből épí
teni nagy hajókat az osztrákoknak.

A m a i  Zemplénvármegyétől 
semmi jót nem várunk. Dem nem 
lesz úgy mindig. Eelébred még

ez a vármegye is. Lesznek még 
itt férfiak, lesz még magyar aka 
rat és önérzet. Előbb hadd szen
vedjen, hadd fizessen még ez a 
nép. Hadd tanulja meg a maga 
kárán és nyomorúságán, hogy 
milyen sors éri azt a nemzetet, 
amely hitványul eladja a lelkét. 
Akkor majd megjavul. Addig hadd 
uralkodjék Meczner Gyula 1 

*
Mégis akiben van még érzés, 

öntudat, magyar lélek, az moz
duljon meg. Hiszen vannak értel
mes, tisztességes, jó  magyar köz
ségek, amelyek mégse sülyedhet 
nek annyira, hogy megválassza
nak akármiféle ismeretlen idegent, 
mert a lőispán parancsolja.

Lássanak hát hozzá a jó ér
zésű magyar emberek. Magyaráz
zák meg a többieknek, hogy mi 
ről van szó. Keressenek alkalmas 
jelölteket, akiket ismernek és sze
retnek a választók, akikben van 
önállóság, férfiasság s önzetlen 
magyar -ház szeretet. S igyekez 
zenek HÍSgy ezek kapjanak több
séget. Hiszen titlftrs ir'Wava/ás, 
nem félhet senki, hogy bosszút 
állanak rajta.

Tegye meg mindenki, amit te
het, s akkor elérjük, hogy leg
alább lesz egy pár független ér
zésű öntudatos ember a megye- 
gyűlésben. A mai sülyedés kor
szakában ez is valami. Fenntartja 
a jobb jövő reményét.

Vizsgálat a város ellen.
Az alispán majd rendet teremt.

fi közigazgatási bizottság ülése.
A vármegye közigazgatási bi

zottsága hétfőn délelőtt tartotta 
november havi ülését a bizott
sági tagok szokatlanul nagy ér
deklődése mellett. Maga a tárgy- 
sor nem ígért semmi érdekeset 
és az ülés is teljesen érdektelen 
lett volna, ha szó nem esett vón 
az újhelyi közigazgatásról. Az új
helyi közigazgatásnál uralkodó 
tarthatlan állapotok mindig hálás 
témául szolgálhatnak az unatkozó 
képviselőtestületi, törvényhatósági, 
vagy közigazgatási bizottsági ta
goknak. A bizottság tagjai ezúttal 
sem mulasztották el, hogy ezt a 
hálás témát ne feszegessék. Es 
be kell vallanunk — szégyennel

! bár — hogy minden birálat jo 
gos a mi városi adminisztrációnk
kal szemben mindaddig, mig a 
jelenlegi — úgyszólván teljesen 
munkaképtelen — tisztikart, hoz
záértő, munkaképes erőkkel fel 
nem frissítik

És most erre is van remény. 
Az alispán bejelentette a bizott
ságnak, hogy rövidesen általános 
vizsgálat alá veszi a városi admi
nisztrációt. Bizunk tehát abban, 
hogy amit nem hajlandó megtenni 
a képviselőtestület, megcsinálja 
majd az alispán. Hisszük, hogy a 
vizsgálat eredményes lesz és meg 
fogja tisztítani a városi tisztikart 
a nem odavaló, munkára teljesen 
képtelen elemtől. D ó k u s Gyula 
személye garanciát nyújt nekünk 
erre.

*

A bizottság üléséről egyébként az 
alábbiakban számolunk bt* r szir
tesem :

Megnyitás.
A közigazgatási bizottság Ülése 

ezúttal nem — mint rendesen — a 
vármegyeháza nagytermében, hanem 
a Somogyi Bertalan t  alügyész hi
vatali helyiségében folyt le. A vár
megyeház nagytermét valamint, a 
főispáni és atispáni kis termeket 
most a képzőművészeti társulat kép- 
k i ál üt ása foglalta le és igy ott ülés 
nem tartható. A bizottság tagjai 
szokatlanul nagy számban jelentek 
meg az üléseu melyet Mecsntr Gyula 
főispán pontban 9 órakor nyitott meg.

Alispán! jelentés.
Mint rendesen, ezúttal is az alis

pán havi jelentése került először 
tárgyalásra.

Mindenek előtt két halálesetről tett 
említést. Az egyik az hogy Vlad*ir 
Emil közigazgatási biz. tag október 
hó 10 én hosszas szenvedés után 
meghalt és benne közéletünk egy 
tevékeny tagját vesztette el, a ma* 
bik pedig, hogy Császár I’ál szolga- 
bíró október 6-án 59 éves korában 
hirtelen meghalt. A közig, bizottság 
mindkét elhunyt emlékét jegyző
könyvben örökíti meg.

Ujpatakon Rajs Mátyás községi 
biró elhalálozott. A képviselőtestü
let tekintettel Ujpatakuak Sárospa
tak nagyközséghez való kapcsolása 

' ügyében közel jövőben várható mi- 
í niszteri döntésre, a bírói áPást nem 
í véglegesen, hanem csak helyeltosi- 
I tés utján kérte betölteni, mely in
dokolt kérelem folytán a bírói ál
lásra Uegler József törvénybiió he- 
lyettesittetett.

A radi sikkasztás.
Morócz Miklós a radi körjegyző- 

ségbo kirendelt jés a f. é. május 1« 
tői ott alkalmazásban volt kisegítő 
erő a körjegyző által szabályellene
sen a közadók önálló beszedésével

Reggeli és 
u z s o n  n a

szolid á rak  
mel let t

F R E U N D L IC H  D E Z S Ó  C Z U K R Á S Z D Á J A B A N .
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bízatván meg, az eddigi adatok sze
rint a szentmarjai és pálföldi bírók
tól 348 kor. 98 fillér vármegyei pót
adóval f. é. október hó 12 én meg
szökött, a hollétének kipuhatolása 
iránt foganatosított nyomozat ered
mény ro nem vezetett. Miután pedig 
panasz emeltetett az iránt is, hogy 
a fentnevezett Morócz Miklós, aki 3 
éven át megelőzőleg a zemplénagárdi 
körben, mint jegyzői Írnok volt al
kalmazva az adószedések körül e 
közben is visszaéléseket követett el 
s Dáraóc község terhére 420 korona 
állami adót elsikkasztott, a bodrog 
közi járás főszolgabirája a főnöki fe
lelősségből kifolyólag úgy a radi, 
valamint az agárdi körjegyző ellen 
a fegyelmi eljárást elrendelte.

Fegyelm ik .

A ssinnai járás főszolgabirája Gyar- 
rnathy Béla méhesfalvi körjegyzőt, 
kit l ’okoly Lajos belügyminiszteri 
segédtitkár, az anyakönyvek meg
vizsgálásával megbízott belügyin i- 
nisteri kiküldött jelentett fel azért, 
mivel a vizsgálat alkalmával ittas 
állapotban a hivatalos illemmel össze 
nem egyezhető magaviseletét tanú
sított fegyelmi utón 50 korona rend
bírsággal sújtotta.

A járási főszolgabíró jelentése sze
rint Korcsma Menyhért, Knopf er 
Adolf, Kis Vilmos és Lukács Béla 
körjegyzők ellen folyamatban tett 
fegyelmi eljárás hefejeztetvén Korcs
ma Menyhért, Knopfler Adolf és 
Lukács Béla a husvágatási szabály
rendeletek beterjesztese körül tanú
sított hivatalos mula. ztás miatt 10- 
10 korona pénzbüntet ssel büntettek 
Kis Vilmos pedig miután a szabály
rendeletet időközben bemutatta, a 
fegyelmi eljárás alól felmentetett.

A szerencsi járás főszolgabirája 
Csathó József legyesbényei, Strömp 
József monoki jegyzőket és dr. Bia>- 
berg Ignác rnádi körorvost és Orosz 
Mihály körömi bírót 10 — 10 korona 
rendbírságban marasztalta el.

K özren d észet

Kir. járásbíróságok hatáskörébe 
utalt kihágások 20- Közig, hatóságok 
hatáskörébe utalt kihágások 307 eset 
ben fordultak elő.

Sátoraljaújhely r. t. városban a sze
mély és vagyonbiztonság általában 
véve kielégítő voltj Lopás bün
tette 5, lopás vétségé 17, egyébb 
bűntett vagy vétség 13 esetben fel
dúlt elő, illetőleg ennyiszer fogana
tosíttatott nyomozás. Baleset beje
lentés 8 esetben történt nagyobbal a 
jelentéktelen sérülésekről.

A szeren csi vasúti szeren 
csétlen ség.

Október hó 10 án a szerencsi vas
úti állomáson kisiklás folytán vasúti 
szerencsétlenség történi, mely alka
lommal Lapsánszki Marton vasúti 
kalauz, kire a postakocsi reá dőlt s 
halálát lelte, egy másik kalauz pedig 
súly osan sérülve a miskolci kórházba 
szállitatott. Az utasok között sérülés 
nem történt.

A Szerencsi járás főszolgabirája a 
vizsgálaton nyomban foganatosítva 
a következőket ál.apitotta m e g A  
Budapest felől jövő reggeli személy- 
vonat nagy késéssel érkezett Sze
rencsre reggel 0 óra 24 perckor foly
tatta útját Sátoraljaújhely felé. Mi
dőn az állomást elhagyva az utolsó 
kimeneti váltóra ért s a vonat eLő 
fele a váltón áthaladt ifj Bodnár 
Béni 18 éves forgalmi dijnok, ki csak 
julius 1-től áll a vasút szolgálatában 
s ez alkalommal a váltó toronyban 
önálló szolgálattal lett megbízva, a 
váltót átfordította, úgy hogy az em
lített vonat utolsó ö koc-ija lefor 
dúlta kassadiegyaljai ampáin Ter
mészetesen azonnal megtörtént a

kisiklás, az egyik posta kocsi egé
szen felfordult, az utána jövő kocsik 
oldalt dőltek.

Kivándorlás.
Október hó folyamán kivándorolt 

a vármegye területéről 400, vissztért 
121 egyén. Útlevél iránti kérelem az 
elmúlt hó folybmán 295 érkezett he 
s 292 útlevél állíttatott ki.

Általában észlelhető, hogy az 
Amerikai kivándorlás újból nagyobb 
mérveket öltött s igen nagy azok
nak a száma, kik galíciai ügynökök 
közreműködésével útlevél nélkül vi
torláznak el az uj világba. A galí
ciai ügynökök éjnek id jen lédéi 
gyalogutakon kalauzoltalak ki ma
gukhoz a kivándorolni szándékozó
kat s táviratilag kéretnek itthon ma
radt hozzátartozóiktól pétit a tovább
utazásra. A galíciai hatóságok pedig 
tétlenül szemlélik, hogy miként er 
rol értesültem 2—300 ember is ta
nyázik némelyik ügynök lakásán vár
va a táviratilag kért pénz odaérke
zőiét. — A bizottság a galíciai kíván- 
uoriók elleni intézkedés végett felír 
a bi lügyminiszterhez.

Ü gykezelés.

Az alispánt iktatóba okt bér hó 
folyamán beérkezett 1930 a közigaz
gatási bizottsági iktatóba 404, a köz
ponti válastmányi iktatóba 1, az el
nöki iktatóba 14 ügy darab, vagyis 
elintézendő volt összesem 2418 ügy- 
darab. Az ügyek elintézése a rendes 
id ben megtörtént, k- séd ‘lemből ki
folyólag hátrány nem származott. A 
kiadóban október hó folyamán a 
szeptember hó 29, 30 és 31 én meg
tett évnegyedes közgyésbeii elinté
zést nyert ügyek nagy száma foly
tán torlódás jött létre ez ideig. Azon
ban az ekként keletkezett hátralék 
uár ledolgoztatott s az ügyek kése. 
delem nélkül kiadványoztalak. A 
járásokban szintén kifogástalan ja/ 
ügy menet.

U jhely  a d m in isz trác ió ja .

Az a ispáni jelentés felolvasása 
után Fejes István bizottsági tag in 
téz ki rdést az alispánhoz, hogy ho
gyan lehetséges, hogy Ujhely város- 
nak a múlt hó folyamin 4001 ügy- 
darabja volt és miért maradt fenn 
537 hátralék.

Dokus ali pán fölvilágosítja a bi
zottságot, hogy a rengeteg ügyszám 
onnan van, mert a városi adminisz
tráció a rövid utón elintézhető dol
gokat is külön kiadmány ózza és ik- 
latlatja. A hátralékra vonatkozólag 
most még nem tud feivilágositá.-t 
nyújtani, do legközelebb vizsgalatot 
tart majd a varosnál és akkor erre 
is válaszol.

Az alispán felszólalása után a fő
ispán megjegy zi, hogy a városi ad 
minUztrución sok javítani való volna, 
de hál a képviselőtestület válasz
totta a tisztikart ilyen összetételben, 
viselje is annak a következményeit.

E g yéb  m e ra d á k

Az aiispáni jelentés letárgyaláau 
után a többi referensek jelentéseire 
került a sor. Ezek szerint Ü8 kivé
teles nősülés engedélyezése iránt 
beérkezett kérvényből 0(3 ot párto- 
lölng t» rjesztettek a honvédelmi mi- 
uis/terhez. Balint János mádi jegy
zőnek a vadászati jog bér’ete tár
gyában beadott felebbesést elutasí
tói ták. Gajdos János udvai lakos 
vadászati jegyének kiadását rendel
ték el. Fóris István • rdőhorvátií la 
kosnak a közbirtokosság határozata 
és több tokaji lakosnak ugyancsak 
a közbirtokosságok határozatai ellen 
b« ad >tt felebbezéseit kiadták a fű- 
szolgabiráknak, hogy a felebbezés- 
b«n foglaltak valóságát vizsgálat 
utján állapítsák meg.

G o rtv ay  b ecsü le te .

Mikor a Buza-Gortvay affér a 
képviselőházban interpelláció alak
jában szóba került. A 'agy Sándor 
képviselő Gortvay főszolgabíróról 
sértő kijelentést tett. A Nagy Sán
dor küzbeszólását akkor a lapok kü
lönféleképen kommentáltak, sőt „Az 
Est" c. budapesti és ennek nyomán 
több helyi lap Nagy Sándornak egy 
az ügyre vonatkozó nyilatkozatát is 
közölték. Ezt a nyilatkozatot Gortvay 
sértőnek találta magára nézve és az 
abban foglalt vádak alapján a vár
megye alispánjától fegyelmi vizsgá
latot kért maga ellen. Az alispán 
— miután a vizsgálat során esetleg 
tar.ukép lesz kihallgatandó, a — kér
vényt Thuránssky László vra. fő
jegyző, alispán-helyettesnek adta ki 
további intézkedés végett. Thu- 
riuszky helyt adott Gortvay kérel
mének és mert épen szabadságra 
készült Bernáth Aladár tb. főjegyzői 
bízta meg a fegyelmi vizsgálat meg 
ejtésével. Gortvay azonban Thu- 
ránszky ezen intézkedését megfeleb- 
l»*zte uz alispánhoz és más vizsgáló
biztos kirendelését kérte, mert Ber- 
náthtal atyatiságos viszonyban van 
és a látszatát is kerülni akarja an 
nak, hogy elfogult vizsgálatot vezet
tek ellene. (Ejnye, ejnye, de nagyon 
érzékeny lett egyezerre a kis hamis.) 
Az alispán a felehbezést elutasította. 
Gortvay azonban (na persze, mert 
ö mindig ilyen v o lt!!!) mcgfeJe')- 
bozte az alispán határozatát a köz 
igazgatási bizottsághoz. A bizottság 
pedig hétfői ülésén dr. Szinnay fő 
ügyész javaslatára helyt adott a 
fekbbezésnek és a vizsgálat meg 
ejtésével Thuránszky L sz!ó várme
gyei főjegyzőt bizta meg.

A m ásik  vő.

A főispán másik veje is foglalkoz
tatta a bizottságot. A sáro-pataki 
posta gyűjtőhely felállítása körül — 
mint annak idején mi is közöltük — 
a kassai postaigazgatóság és Sáros 
patak varos közönsége között erős 
ellentétek merültek fel, melyekből 
kellemetlen torzsalkodás támadt. A 
közigazgatási hatóság — Bcsscnycy 
főszo gabirót ez ügyben jelentésté
telre hívta fel, aki hivatalos jelen
tésében aztán minden baj és kelle
metlenség okozójának a postaigaz
gatóságot jelölte meg. A p ostaigaz
gatóság Bessenyey fő^oigabiró je 
leiité ét magára nézve sértőnek la 
láltaés ezért a jelentésben fog aluk- 
ert elégtételt hért a közig, bizott
ságtól. A bizottság legutóbbi ülésén 
foglalkozott az üggyel és miután a 
főszolgabíró hivatalos jelentésében 
az igazgatóságot sértő kitételt nem 
talált, Bessenyey ellen — a kérelem 
egyidejű elutasításával — minden 
további eljárást beszüntetett.

F ő o rv o s és ügyész.

Az árvaszék h. elnökének jelen
téktelen referádsja után a t. főor
vos tette meg előterjesztését, mely 
szerint az altalános egészségügyi 
álláp A rosszab odot. Különösen a 
vörheny és kanyaró járványok erő
sek. A legnagyobb mértékben Uj- 
helyben lépett fel e két járvány. 
Gépsérülés l esetben Gaiszécsen 
lordujt elő. Ujhelyben az elmúlt hó
ban 75 liter hamisított tejet koboz
tak el és az elárusítok eben szigorú 
eljárás indult meg.

A kir. ügyész jelentése szerint a 
fogházban az egészségügy i állapotok 
jók. A rablétszám 285. ebből 2tJ5 
jogerősen elitéit, 3 felebbezés alatt 
levő és 13 vizsgálati fogoly.

T v h a tó sá g i fó á lla to rv o s.

Az által.íno> állategészségügyi 
lapot kielégítő. A földművelésügyi 
miniszter Sátoraljaújhelyben husvizs

gálati tanfolyamot nyitni és a tan
folyam vezetésére Göndör Hermán 
városi állatorvos már kiképzést is 
nyert. Egyes községekben felléptek 
ugyan ragályos állati betegségek, 
de azonnali szigorú óvintézkedések
kel sikerült a járványos betegség 
tovaterjedését meggátolni.

Az ú jh e ly i vág ó h íd .

Es ismét Uj helyről esett szó, per
sze megint nem dicsérettel halmoz
tak el minket. Jelentése végén 
ugyanis a tvhatósági főállatorvos 
jelentette, hogy abban az esetben, 
ha földmivelésiigyi miniszter Ujhely
ben felállítaná a hnsvizsgá'ati tanfo
lyamot, a legnagy obb zavar állana 
elő, mert nem volna hol azt meg
tartani. Az egész vágóhíd sötét, a 
felszerelés hiányos, sőt a sertésvá- 
góhidon a vágáshoz szükséges kellé
kek is hiányoznak. Sürgős orvoslást 
kér. — A bizottság felhívta az al
ispánt, hogy a közvágóhíd rendbeho
zatalát a városnál sürgesse meg.

P é n z ü g y ig a z g a tó .

A pénzügy igazgató jelent se szo
rult a.; elmúlt hó folyamán a vár
megyében befolyt: egyenes állami 
aduban 444328 I or., baddijban 13J55 
Kor., bélyegilletékben 182U2 kor., 
dohányjövedékben 1)8953 kor., só- 
jövedékben 5040 kor., fogyasztási 
adóban 1020142 kor., jogilletékben 
INUÖUO kor., dijjövedekben 1038 kor. 
Fizetési halasztást egy enes adóra 10. 
egyéb adókra 0 esetben adtak, lláz- 
adómenlossóget 40 esetben 50 lak
részre engedélyeztek.

Tudomásul vette a bizottság, hogy 
a kir. pénzügyigazgató az 1011 — 12. 
é\i adókivetés megindítása tárgya 
bán a szükséges felhívásokat és hir
detményeket kibocsátotta és utasí
tást küldenek mindenek főszolga
bírónak és az újhelyi polgármester
nek, hogy felhívásokban foglaltak
nak mindenben pontosan tegyenek 
eleget és az adókivetést teljesítő 
Közegek ebbe'i munkáját táiuo- 
gassák.

A kistárkányi körjegyző és bírák, 
az erdőbényei községi jegy ző és bíró 
a null körjegyző és birak, a ltomon- 
naolykai körjegyző és bírák, a ve- 
lejtei körjegyző és bírák, a magyar
sasi körjegyző és bírák, a nagykö- 
ve>di körjegyző és birak, a k sber z 
nyei körjegyző és bírák, a hoiuonna- 
za\odi körjegyző és bírák ellen az 
adók lanyha, erélytelen behajtása 
folytán az anyagi felelősséget mon
dó Iák ki.

T a n fe lü g y e lő .

A kir. tanfelügyelő jelenti, hogy 
Kar.idon gr. Maiiáth József egy dí
szes iskolát építtetett, amely már 
meg is nyílt. — A bodrogzsadányi 
isko'aszék választásához választási 
elnöknek — a tanfelügyelő javasla
tára — a tanfelügyelőt küldték ki. 
Gróf A n d r á s s y Gyula iskolaadó 
follebezése ügyében vizsgálatot ren
deltek el arra vájjon M ay  Köbeit 
uradalmi tiszt megbízás folytán je- 
lent-e meg az adjkivetésnél, — Az 
anuifalbétak tanítására 1000 koronát 
szavaztak meg azzal az utasítással 
hogy ahol keresztülvihető, ott ren- 
d .-ztessék tanfolyam. Jövőre azon
ban az analfaibéták oktatására vo
natkozólag részletes jelentést kér a 
a bizottság — M a j t hón y i Sándor 
telekházai tanító ellen botrányos vi
selkedése miatt fegyelmi eljárást in
dítottak. Ugyanc-ak fegyelmit indí
tottak L i p t á k István perbenyiki 
tanító ellen.

Á llam ép itésze t.

H ö n s c h Dezső műszaki főtaná
csos, az áilaraépitészcti hivatal főnő
ké volt az utolsó referens. Jelentette 
hogy az állami és törvényhatósági

Jüori“ leüélpapir, 50 leüélpapir és 50 boríték
1  K O R O N A

Landesmann Miksa és lársa könyv- és papirkereskedésében.



91. szám (2) Szerda, november 16.F E  L s Ö M A G V A R O R S Z A G I  H Í R L A P

közutak jó állapotban vannak és bár 
a/ esőzések itt-aiuott lemosták ki.-sé 
az utakat, forgalmi akadályok nem 
fordultak elő. Az ez évben épito t 
közutak átvétele már megtörtént és 
oly mérvű észrevételek, melyeket a 
bizottságnak, érdemes volna jelenteni,

Azt mondják, hogy ma mar nem 
történnek a világon csudák. Dehogy
nem ! Nagyobbak, mint valaha.

Például mit szólnának ahhoz, ha 
egy meg nem született gyerek el- 
kevdene járni-kelni, enni, inni, be
szélni, úgy, mint a rendes megs. il
letett gyerekek?

Hát ilyen csuda történik most 
Zemplénben. Mert ebben a \ árme
gyében egy teremtett lélek se tud 
arról, hogy „A pénzintézetek országos 
egyesülésének zemplénvármegyei pen„in
tézeti szin'etsége* valaha megszülete tt, 
létrejött, megalakult volna. Es lám. 
ez a meg nem született, meg nem 
alakúit szövetség vasárnap, november
2 0 -án, délelőtt io  órakor a városhaza 
termében közgyűlést fog tartani. Nem 
alakuló gyűlést, mint megszületni 
akaró egyesületek szoktak. Nem 
alakuló közgyűlést, ami egyesületekre 
nézve a születést jelenti, hanem 
rendes kösgyülést, amilyet már sza
bályszerűen megszületett, megalakult 
egyesületek szoktak tartani.

itt tehát valósággal egy meg nem 
született gyerek fog járni és beszélni. 
Csuda lesz. Érdemes megnézni.

A meg nem született szövetség 
most küldte szét a nov. 20 iki köz
gyűlésére szóló meghívókat. A meg
hívókat Sárospatakról (mért nem min- 
gyárt Makkoshotykáról ? *) küldték 
szét az egész vármegyébe.

A tárgysorozat.
A halvaszületelt, illetve tueg nem 

született szövetség születése előtti 
közgyűlésének tárgysorozata mesés 
gyönyörűségeket igér Aki ezt a tárgy 
sorozatot elolvas.>a s el nem megy 
arra a közgyűlésre, annak igazán 
semmi fogalma sincs a szép, jó és 
nemes iránt.

Előadja a tárgysorozat, hogy elő
ször is az ülést tueg fogják nyitni. 
Még pedig nem holmi közönséges 
halandó fogja megnyitni. Nem bi
zony, hanem elsőrendű ember. Maga 
személyesen deteki és tengerifalvi 
Aíecauer Gyula, Zemplén vármegye 
uralkodó főispánja.

A megnyitó után pesti uruk be
szédei következnek. Ezek érdekesek, 

s csak urru valók, hogy előkészítsék 
a hangulatot a közgyűlés legkiemel
kedőbb mozzanatához, fénypontjához, 
ékességéhez, szenzációjához, amelyre 
valóságos lelkesedéssel varnak a 
Zemplén vármegyei pénzintézetek.

•) A zért, m ert M akkosliotykttn nin cs 
pontit. S á ro sp a ta k  az utolsó p o stá ja .

A szedő * )

* * )  Mit v M akkoftholykán n in cs p osta  ? 
Ilyen  tö rtén e lm i n e  vezet ességU  h e ly e n ! 
lly a n  fo n tos ku ltu rá lis  g ócp on to n  ' Rók- 
tön  m eg k ell k érn i a fő isp án  lírá t, hogy 
ism e rt ö n z etlen  U gyhuzgulm ih al s óriási 
b e fo ly ásáv al esz k ö z ö ljö n  k i egy postát uz 
sd d ig  o lyan  m éltat lunul m ellő zö tt Mák- 
k o sh o ty k á u a k  !

A korre ktor.

nem fordultak elő. Még a vécsei 
vasúti állomás átvételéhez — mely 
o hó 18 án d. e. fél 10 órakor lesz 
— ^kiküldték N e m t h v József 
bizottsági tagot és aztán déli 12 óra-

Ez pedig nem egyéb, mint az or 
szagos nevű kiváló, fiatal pénzügyi 
szaktudósnak, Dr. Bessenyey Zénónak 
nagy érdekű előadása a készfizetések 
kérdéséről.

Bessenyey a tudós.

Tudvalévő dolog, hogy Dr. Bes
senyey Zénó, a nagyhírű pénzügyi 
szakiró. aki mellesleg sárospataki fő
szolgabíró is, évek óla behatóan ta
nulmányozza a jegybank-kérdés prob
lémáit s különösen a készfizetések 
bonyolult ügyét. Erről már számos 
fdllünést keltő tanulmányt is irt s 
igy valóban senki so lehet hivatot
tal)!), hogy Zemplénvármegye pénz
embereinek erről a nehéz gazdasági 
kérdésről előadást tartson, mint Bes
senyey Zénó.

Gyakorlatilag képzett.
Lehet, hogy a többi előadók nem 

állanak majd a szaktudásnak azon 
a magaslatait, amelyen a sárospataki 
főszolgabíró, de ha a többi szakelő 
adás gyenge és unalmas lesz is, mái 
magáért Bessenyey érdek feszitő elő 
adásáért is érdemes, hogy az egész 
vármegye pénzügyi emberei össze 
gyűljenek vasárnap, mert ha a többi 
előadóktól neiu is, Bessenyeitől bizo 
nyara rendkívül sok bölcs és érté
kes dolgot tanú Itatnak még a leg
képzettebb pénzügyi szakemberek 
is. ü  ugyanis mm c.-ak elméletileg 
hatolt legmélyére a kész! izetések 
kérdésének, hanem gyakorlatilag is 
ismerős vele. Gyakornok korabeli t.
i. fizetéseit rendesen váltójogi alu 
pon teljesítette, főszolgabíró korában 
azonban áttért a készfizetésekre. 
Ebből meríti a készfizetés kérdésé
ben való tudását és ihletét.

Óriási az érdeklődés.

Bessenyey nagyszabású eiőadá-a 
iránt a vármegye határain túl i 
óriási érdeklődés mutatkozik, a ni 
különben a fiutal pénzügyi tudós 
hírnevére való tekintettel természe
tes is. Mondjak, hogy tues.-ze vidé
kekről, még Zalaváriin gy -ből is igen 
sokan készülnek a szenzációsnak 
Ígérkező előadás mégha Igatására s 
igy Ujhclyb! n az idegenforgalom 
rohamos emelkedésére lőhetünk el
készülve.

llir szerint az Osztrák-magyar 
bank is képviselteti magát (állítólag 
maga Popovics igazgutó jön le) s 
képviselve lesz a magyar tudomá
nyos Akadémia is (amelynek való
ban szégyenére válik, hogy a fiatal 
pénzügyi tudóst még eddig nem 
tiszteli tagjai kö/.t. Reméljük azon
ban, hogy az előadás után sietni fog 
az akadémia ezt az eléggé meg 
nem róható mulasztást kipótolni.)

Azt is beszélik, hogy külföldi tu
dós intézetek is erőset! érdeklődtü k 
a fiatal pénzügyi tudós előadása 
iránt, igy » londoni közgazdasági 
társulat s a buenos-ayresi pénzügy i

egyesület, — erről azonban még 
pozitív értesülésünk nincs.

Jaj, elveszítjük!
Az egészben csak az a sajnálatos, 

ltogy ezek után Zemplénvármegye 
most már bizonyára olveszíti Besse
nyey Zénót aki pedig itt úgyis, mint 
főszolgabíró, úgyis mint vő, osztat
lan népszerűségnek Örvendett. Egész 
biztos forrásból jelentik ugyanis, hogy 
a szenzációs előadás hatása alatt, a 
mely számos uj pénzügyi felfedezés
sel is fogja a tudományt gazdagí
tani, a fiatal pénzügyi tudóst meg
hívják a közös bank létesítendő ma
gyar kormányzóságának óléie.

Beküldött vélemény 
(Egyik olvasónk értesítése szerint 

a fiatal pénzügyi tudós nem a jegy
bank késztetéséről fog értekezni, 
liánéin a kalábriászban való k i f i 
zetésekről. A kalábriászt ugyansi 
kétfélckép játsszák. Vagy minden 
játszma fparlhi) után rögtön kész
pénzzel fizetnek (ez a készfizetési 
rendszer), vagy felírják táblára s 
csak a játék vegén egyenlítik ki a 
differenciát (ez a felíráson rendszer) 
Bessenyey e szerint a készfizetéses 
rendszer előnyeit fogja fejtegetni.) 

*
A dolognak lényege pedig az, hogy 

Meczner füisp in ur hatalma és be
folyása alá akarja keríteni u várme
gyei pénzintézeteket is. Ennélfogva 
üsszeparancsolja őket közgyűlésre. 
Akarnak-e szövetséget alakítani, — 
vagy nem, azt ő nem is kérdi. Egy
szerűen összerendeli őket s tudtukro 
adja : urak, ti a szövetség tagjai 
vagytok! Merjen valaki tllenmon- 
dani! Merje valaki kijelenteni, hogy 
ő nem lépett még be a szövetségbe 
s nem is akar belépni. No hiszen, 
jaj lenne az ilyen vakmerőnek ! A 
főispán úrral nem lehet kukuricázni! 
O parancsol s a pénzintézetek en
gedelmeskedni tartoznak. S enge
dő. meskedni is fogna!-. Vége az 
önül óságnak, a pénzintézetek ön- 
kormányzatának. A főispán lesz az 
ur felettük i-. Kötelesek tagok lenni, 
kötelesek fizetni a tagsági dijat s 
kötelesek alázattal végighallgatni 
a tudós vő szakelőadását a készfize
tésekről.

Gratulálunk Zemplén vármegye 
pénzintézeteinek I

A Sárospatakról érkezett meghívót 
pedig itt közöljük, hogy ha valaki 
nem kapta volna, tudomást vehessen 
a fői-páni parancsról :

Meghívó. A Pénzintézetek Oi sza
gos Egyesülésének Zempotivár 
megyei pénzintézeti szövetsége f. 
é. november 20 -au (vasárnap) d. 
o. 10 órakor Sátoraljaújhelyen, a 
városháza termében tartandó köz 
gyűlésére. Tárgysorozat : Az ülést 
megnyitja Meczner Gyula, Zem- 
plénvarm •gye főispánja. Pénzinté 
zetek szervezkedéséről. Dr. Hantos 
Elemér, a Pénzintézetek Orsz. 
Egyesülése igazgatója. A Zemplén- 
vármegyei pénzintézeti szövetség 
alapszabály óinak megállapítása. 
Választások megejtrse. Fővárosi s 
vidéki pénzintézetek együttműkö
dése. Előadás, tartja Deák Gyula, 
a kassai takarékpénztár vezérigaz
gatója. A készfizetések kérdése. 
Előadás, tartja Dr. Bessenyey 
Zéuó, sárospataki főszolgabíró. A 
jelzálogo.'itás problémája. Előadás, 
tartja Dr. Várady Zsigmond, orsz. 
képviselő. Pénzintézeti tisztviselők 
nyugdíjbiztosítása. Ivőadás. tartja 
Uadó Béla, a Pénzintézetek Orsz. 
Ny ugdíjcgyesülete igazgatója.Pénz 
intézetek iparfejlesztése. Előadás, 
tartja Dr. Huntos Elemér, orsz. képv. 
Indítvány ok. Az ülés berekesztése.

A nagy hűhó. 
Félrevezetett polgárság. 
Komoly akcióra van szükség.
Nagy mozgalom indult meg a 

városban, hogy az Osztrák-Magyar 
Bank újonnan felállítandó 10 
fiókjának egyikét elnyerjék. A 
mozgalmat az újhelyi kereskedelmi 
társulat vezeti. Hát mi részünkről 
semmi kifogást nem emelünk a 
bankfiók felállítása ellen, sőt szí
vesen látjuk ezt, mert az újhelyi 
kereskedelmi élet tejlődését bizo
nyos mértékben elősegiti Sőt a 
város fejlődésében is okoz vala
melyes előmenetelt, mert a bank- 
tiók egy díszes palotában nyerne 
elhelyezést és a magántisztviselők 
száma jelentékenyen szaporodna.

De ennél többet aztán ne vár
junk a bankfióktól. Mindaz a nagy 
hűhó, amit most csapnak, csak 
üres hangulatkeltés, amely fo 
kozza a bank fiók elnyerése iránti 
kedvet. Nem kell tehat valami 
vérmes reményeket liizni a bank- 
fiókhoz, csupán a kellő értékek 
megértésével kell megindítani az 
akciót. Hiszen, hogy a város 
egy két lépéssel haladjon csak 
előre, azért is érdemes széles* 
körű mozgalmat indítani. Azt 
pedig mindenki elösmeri, hogy a 
bank fiók — ha sokat nem is — 
valamit lendit a város fejlődésén.

Nem szabad hát félre vezetni 
a publikumot, mert ennek a vége 
— a bank fiók felállítása esetén 
is — csalódást okoz, hanem fel
tárva a valódi helyzetet meg 
kell üsmertetni a közönséget 
azokkal a — nem ugyan nagy, 
de — mindenesetre értékes elő
nyökkel, amelyek a bank fiók fel
állítása esetén élnék a várost. 
Lehet, hogy igy nagyobb ered
ményeket is érnek el, mert az 
igazán nagy-fontosságú és a város 
létérdekét közelről érintő ügyet: 
a járásbíróság egészben hagyá
sát nincs ki támogatni. Pedig 
azért elég nagy zajt csaptak.

*
Vasárnap délelőtt népes értekez

let volt a városháza nagytermében. 
Az értekezlet elnökévé Grunbaum 
Simont jegyzőjévé Szabó Jakabot 
választották. Orünbaum Simon volt 
az első felszólaló, aki bő részletes
séggel ösraertetle azt az előnvt, 
amellyel a bank fiók felállítása Uj- 
hely jövő fejlődését érintené. Ős
in- rtette a szomszédos városok moz
galmát, amelyet a bank fi ók elnye
rése érdekében indítottak és lelke- 
szavakkal buzdította a jelenvoltakat 
a mozgalomban való aktív rószvés 
leire.

A második felszólaló Bessenyey 
Zénó dr., a kiváló közgazdász volt, 
aki a készfizetések felvételéről jövő 
vasárnap tartandó értekezésének to
borzott hallgatóságot. Felszólaltak 
még Widder Gyula, Holló Andor 
dr., Halász József, Néruethy Berta
lan és Hericz Sándor és azután egy 
bizottságot küldtek ki a legközelebbi 
teendők keresztülvitelére. A bízott- 
'ág tagjai lettek : Griinbauiu Simon, 
Widder Gyu a, Hérics Sándor, Ha
lász József, dr. Orosz Dezső és 
B urnenfeld Adó f.

C-ak azután ez a mozgalom is ne 
maradion papiroson, mint az eddi
giek. Mert nálunk ez a legkönnyebb, 
ha a hivatalos körök veszik ke
zükbe a mozgalom vezetését. Marad
jon tehát esik a mostani kezekben 
e vezetés, — ha eredményt akarnak 
elérni.

kor végot ért az ülés.

A  meg sem született
máris működő szövetség.

Vagyis; a főispán és veje a pénzügyi szakban.
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f i  kijátszott vármegye.
A szőlősgazdák segítség nélkül

j(ol van Xazy képviselő úr?
A gazdasági egyesület szőlé

szeti szakosztálya tegnap délelőtt 
ülést tartott. Az ülés tárgysoro
zatán több jelentéktelen ügy kö
zött ott szerepelt egy nagyon 
fontos és mindenek előtt első
rendű kérdés is : a megígért kor- 
mánysegély újbóli kérése is.

Emlékeznek még olvasóink, 
hogy az idei jégverés által oly 
erősen sújtott hegyaljai szőlős
gazdáknak a kormány holdankint 
150 és 400  koronás kamatmentes 
kölcsönt Ígért arra az esetre, ha 
az egész összegért a vármegye 
elvállalja a jótállást. Mi akkoriban 
erősen elleneztük, hogy azért, 
mert a kormány a jótékonyság 
küpenyegében kíván tetszelegni, 
a vármegye több mint 2 millió 
korona erejéig vállaljon obligót.

Ámde a kormány erősen kö
tötte az ebet a karóhoz, hogy ő 
bizony törvény ellenére nem cse 
lekszik, (szegény kevésszer rúgta 
oldalba császári parancsra a tör
vényeket) a törvény pedig nem 
engedi, hogy jótállás nélkül ínsé
ges kölcsönt adjanak, hát csak 
úgy segithet a szőlősgazdák b a
ján, ha a vármegye elvállalja a 
jótállást. A szőlősgazdák pedig 
jajgattak, hát belementek a jó t 
állásba azok is, akik nem tartot
ták azt előbb elfogadhatónak.

így történt a kölcsön ügye a 
legapróbb részletekig, sőt az is 
történt —  és ez nagyon fontos 
—  hogy a kormány azonnalra 
kívánta a jótállást, nehogy a sző
lősgazdáknak későn legyen csak 
utalható az czidei munkáltatásra 
adandó kölcsön. Csakhogy a 
Khuen-kormány hU marad ezúttal 
is önmagához. A megígért köl
csönt a vármegye jótállásától 
számított másfél hónap alatt sem 
utaltatta ki és igy odajutottunk, 
hogy a legtöbb szőlősgazda kép
telen szőlőjét megmunkáltatni.

A Khuen-kormány félrevezette, 
lelültette a vármegyét és ugyanígy 
cselekedett a vármegyével a sá
toraljaújhelyi kerület képviselője : 
K a z y  József földmivelésügyi ál
lamtitkár is. Az államtitkár ur is 
megígért mindent, sürgönyt is 
küldött olyan meghatót, hogy 
még az újságpapír is sirt tőle, 
a melyre a „Zemplén" különki
adásként lenyomatta, azonban az 
Ígéretet beváltani mindeddig el
mulasztotta.

A szőlészeti szakosztály is tár
gyalta ezt a szomorú és vesze
delmes késlekedést és elhatározta, 
hogy az Ígért segély folyósítását, 
valamint az agrárkölcsönök 25 
évre való kitolására tett Ígéret 
beváltását deputádó utján meg 
sürgetik a kormán) nál és bevá
lasztották a deputációba gr. A n- 
d rissy  Sándort, deteki és tenge
rifalvi M tezncr Gyulát, Thuránszky 
Lászlót, N agy  Barnát, Constantin 
Gézát és a hegyaljai képviselőket.

A dcputáció tehát rövidesen 
útra kél, hogy számon kérje a 
kormánytól a még eddig be nem 
váltott ígéretet.

Kiváncsian várjuk, hogy mit 
iog válaszolni a deputációnak a

kormány, hogyan fogja okát adni 
a kö’csön eddigi elmaradásá
nak és mikor folyósítja a meg
ígért összeget. Szőlőbirtokosaink 
legnagyobb része már megkezdte 
a szőlő őszi meg munkáltatását és 
igazán valóságos veszedelmes csa
pás volna, ha ezeket a költsége
ket sem tudnák már miből fe
dezni.

Nem akarjuk feltételezni a kor
mányról azt a lelketlenséget, hogy 
most az utolsó percben vonják 
meg a szőlősgazdáktól a segélyt, 
amikor azzal menthetetlenül a 
végromlásba döntik őket.

Apró feljegyzések.
Hozzá vagyunk szokva — 

indítvány. különösen nálunk szép
Magyarországon, hogy a 

gyűléseken a felszólalások nagy ré
sze minden értelem nólk üli és csupán 
azért hangzik el, hogy a külvilág is 
tudomást szerezzen a felszólaló lé
tezéséről. De néha a felszólaló tu 
datlanságára vezetendő vissza az 
ilyen értelmetlenség. A közigazga
tási bizottság legutóbbi ülésén azon
ban egy szakember — akitől a leg
nagyobb rosszakarat tai sem lehet 
feltételezni, hogy feltűnési viszke- 
tegből szólal fel — tett egv olyan 
megjegyzést, amelyen meglepődik k«* 1 
minden helyes j.ondoLuzásu emb. rt 
Szó esett ugyanis arról, hogy a ga
líciai kivándorlást közvetítők a leg- 
szeruérmetlem bb módon garázdái 
kodnak és a hatóságok tehetetlenek 
velük szemben Es mikor erről szó 
esett Ne m t h y József nyug. árva
széki elnök, bizottsági tag azt indít
ványozta, hogy a bizottság Írjon fel 
a közös hadügyminiszterhez a galí
ciai kivándorlást közvetítők meg fé
rése tárgyában. A bizottság tagjai 
minden megjegyzés nélkül, némán 
fogadták az indítványt és — mintha 
semmi sem történt volna — keresz
tül siklottak fölötte. Mi sem kivá 
nunk a felszólalásnak nagy feneket 
keríteni, a támadó szándék pedig 
egészen távol áll tőlünk. Azonban 
nem álihatjuk meg, hogy vagy két 
kérdést ne intézzünk — ez ügyből 
kifolyólag — a mélyen tisztelt fel
szólaló úrhoz. Nem mondaná meg 
nekünk, hogy mi köze vau a közös 
hadügyminiszternek a galíciai kiván
dorlást közvetítőkhöz? Es feltéve, 
hogy hatalmában volna neki ezeket 
a lelketlen kufárokat megrendszabá- 
lyozni, megtenné-e azt a Magyaror
szág érdekében ? Enny it kívánnánk 
még megtudni, mielőtt egy jóizüet 
nevetnénk az „ebués“ indítvány fe
let!.

•
A demok- Ugy ancsak a legutóbbi 
rácia je- közigazgatási bizottsági 
gyében. ülésen történt, hogy a

t. főügyész egy vadász
jegy ki nem adása miatt beadott 
fekbbezést referált. Gajdos János 
udvai lakos vadászjegyért folyamo
dott a főszolgabíróhoz. Haraszthy 
Miklós homonnai főszolgabíró azon
ban megtagadta a vadászjegy kiadá
sát, mert 1) az illetőnek vadászte
rülete nincs: 2) a környékbeli urak 
soha sem fogják  Gajdos Jánost vadá
szatra meghívni; 3) alapos a gyanú 
hogy Gajdos orvvadász lesz. Az 
ügynek a törvényes oldalát nem fe
szegetjük, elvégre nem kívánhatjuk, 
hogy minden főszolgabíró ösmerje a 
törvényt. De nem feszegetjük az 
ügynek a morális oldalát sem, mert 
ne i! azért főszolgabíró Haraszthy 
ur, hogy más becsületében — habár 
alapos indok nincs rá — ne kétel
kedjék. Azonban a demokrácia ne 
vében ig< nis volna már egynéhány 
szavunk a főbíró ur határozatához. 
Hol van az megírva, hogy csak 
uraknak szabad vadászni, meg hogv 
csak urak hívhatnak meg valakit 
vadászatra? Hát már odáig jutót 
tünk, hogy a törvény előtt is kü- 
lömbség van az ur és paraszt kö

zött ? Hát már nemcsak a jogaitól 
fosztják meg a főszolgabíró urak a 
szegény parasztot, de az élvezetek
től is el akarják tiltani? Hát már 
semmit sem szabad a szegény em
bernek ? Főszolgabíró ur nem gon
dolja, hogy ez igy 10110? rendjén ? 
No meg aztán az uraságról is volna 
néhány szavunk. Honnan tudja fő
szolgabíró ur, hogy Gajdos János 
nem ur? Mert szerintünk legalább 
— és azt hisszük minden józanul 
gondolkodó ember szerint is min
denki úr, aki becsületes. Sőt csakis 
a becsületes ember lehet úri 

*
Könnyelmű Ez is hétfőn történt a 
intézkedés, közigazgatási bizottságban 

B e r e g s z á s z  y István 
tanfelügyelő fegyelmi vizsgálatot 
kért M a j t h é n y i Sándor telek házi 
tanító ellen, mert — az iskola
szék feljelentése szerint — a gyere
keket paráznaságra tanítja a felfüg
gesztést azonban nem ajánlotta a 
tanfelügyelő, mert a tanító tagadja 
az iskolaszék feljelentésében foglalt 
vádat. Mi nem akarjuk a tanítót 
megvádolni, de abba még sem tu
dunk belenyugodni, hogy ilyen vád
dal sújtottal! továbbra is rábízzanak 
gyerekeket. Mert amennyire lehet
séges, hogy a vádak alaptalanok, 
éppen oly könnyen be is igazolód 
hatnak azok a fegyelmi vizsgálat 
során. És ha — mert hat minden 
megeshetik — az utóbbi eset követ
keznék be, kit fog terhelni a fele 
lősség azért, hogy a gyermekeket 
továbbra is a tanító kezére bízták ? 
Ha nem talál a tanfelügyelő elég 
alapot a tanító felfüggesztésére, ta
láljanak más módot arra. hogy a 
tanítás alól felmentsék. Helyezzék 
betegállományba és szabadságolják 
arra az időre, a inig a vizsgálat be
fejezve nincs. Vagy csináljanak akár
mit. de tanítani nem szabad hagyni 
egy olyan embert, akit — bár min
den alapos bizonyíték híján is — a 
legsúlyosabb és a gyerekek erkölcsi 
életere vészes bűnnel vádolnak.

H Í R E K .

— Városi közgyűlés. Dr. R-ichard 
Saiamon polgármester a város kép
viselőtestületét f. hó 17-ének d. u.
3 órájára rendkívüli közgyűlésre hív
ta össze. A közgyűlés tárgyai a kö
vetkezük : 1. Alispáni leirat Ariiét- 
faUy Emil pénztári ellenőr állásába 
való visszahelyezése. — 2. Steril 
Lajos és társai indítványa a napi 
piac áthelyezése tárgyában. — 3. 
Rakmanyi Jenő kérvénye tanácsosi 
állásba való visszahelyezése iránt. —
4 Illetőségi ügyek. — 5. A városi 
erdőből a sárospataki erdőcsoport 
birlokosság által megvett 2 hold Ili 
négyszögül területre vonatkozó szer
ződés törvényhatósági jóváhagyása 
és határozat kihirdetése. — (i. Pécs 
szabad kir. város megkeresése köz
ségi kötvéuyek kibocsájtásának a m. 
kir. kormánytól való kérelmez'se 
tárgyában. — 7. Bényey Dániel kér
vénye 200 korona évenkénti iakbér 
megszavazása iránt. — 8. Jelentés a 
vizmü 1910. szeptember havi álla
pota és üzeméről. — 9. Gyarmathy 
Béla és társai a szem ’tbordás tár
gyában. — 10. Erdőgondnok jelen
tése az 1911. szálerdő vágás terület 
kijelölése tárgyában. — 11. 1910. 
évi november hó 5-ik napján meg
tartott házipénztár vizsgálatáról szóló 
jegyzőkönyv bemutatása.

— Tudomásul. Lapunk múlt szá
mában a Székely Elek elleni rágal- 
mazási per tárgyalása kapcsán tett 
megjegyzések félreértésre adtak okot. 
Ezek tisztázása végett kijelentjük, 
hogy Szentgyörgyi Zoltán urat kor 
rekt, becsületes embernek ismerjük, 
akinek kifogástalan egyéni tiszressé- 
gét érinteni nem volt szándékunk. 
A cikkünkben foglalt kritikára nézve 
konstatáljuk, ho 'y Szentgyörgyi Zol
tán in nem saját kezdeményezése 
folytan vállalkozott az Írószerek 
szállítására, hanem mint örökös, az 
édesatyja által 3 évre vállalt szer

ződést teljesítette. Mi csak ezt az 
eljárást kritizáltuk s nagyon sajnál
juk, ha erről tett megjegyzéseinket 
Szentgyörgyi Zoltán ur személye 
elleni sértésnek tekintette.

— Esküvő. Folyó hó 21-én délben 
12 órakor a sátoraljaújhelyi róna. 
kath. plébánia templomban bárciházi 
llárczy Miklós nagybozsvai földbir
tokos. oltárhoz vezeti Milatchsek 
.lankát, Milatschek'%János hercegi ura
dalmi tiszttartó leányát.

— A szinügyi bizottság ülése. A 
város szinügyi bizottsága tegnap d. 
u. ülést tartott ü  ó k u s Gyula al
ispán elnöklete alatt, hogy megbe
szélje a közelgő sziniszezonban a di
rektorral szemben felállítandó köve
telményeket. Az ülésen részt vett 
Mezey Kálmán igazgató is, aki rész
letesen számott adott azokról a mun
kákról, melyeket a sziniszezon biz
tosítása érdekében eddig végzett, 
ígérte a szinügyi bizottságnak, hogy 
társulata minden tekintetben mű
vészit fog produkálni és hogy sze
mélyesen igyekszik a darabok elő
adásait vezetni, hogy e tekintetben 
se merüljenek fel kívánalmak. Beje
lentette, hogy már régebben bemu 
tatott társulati névsorban egy kis 
változás álott be. G ö r ö g  Olga ko- 
loratur-énekesnő helyót S o l t i  Vil
mával, S z ó r  e‘g h y Gyula énekes- 
bonviván helyét A l d o  r Andorral 
töltötte be. ígéretet tett, hogy a 
szinhá világítását megjavítja és hogy 
minden hót elején bemutatja a bi
zottságnak a társulati névsort. — A 
szinügyi bizottság pedig megengedte 
a direktornak, hogy páros és párat
lan bérletet nyisson és hogy az orsz. 
szinészegyesület nyugdíjalapja javá
ra a páholyjogyek után 20, I. rendű 
ülőhelyek után 10, II. rendű ülőhe
lyek után 0, karzati jegyek után 2 
fillér pótdijat szedjen. — Csináltak 
egy szinügyi alapot, melyhez min
den szinügyi bizottsági tag évenkint 
ö —5 koronával tartozik hozzájárulni.

— Előadás a kiállításban. Vasárnap 
d. e. fél 12 órakor Balogh Bertalan, 
a kiállítás igazgatója a „A modern 
művészet jogosultsága** címen elő
adást tart. Ezen előadásra a rendes 
00 filléres jegyek, valamint az idény
jegyek is érvényesek.

— Állami szölövesszök és oltványok 
előjegyzése. Az állami telepek szőlő- 
vessző és oltványkészleteiuek elő
jegyzési határideje november hó 
20-an lejár, akik tehát arra igényt 
tartanak, előjegyzéseiket a tarcali 
vincellériskola igazgatóságánál sür
gősen tegyék meg, mert a f. hó 
20-ika után beérkezett előjegyzések 
már elfogadhatók nem lesznek.

— Szölofelujitási kölcsönök nyúj
tásának határideje az 1896 évi V. 
t.-c. szerint f. év végével lejár, miért 
is csak azon kérvények lesznek tár
gyalhatok, melyek december hó 1-ig 
mar a tarcali vincellériskola igaz
gatósága által adott véleménnyel is 
ellátva kerülnek a kölcsönöket raeg- 
SIIVIIÓ bizottság elé. Ezen kölcsönt 
esetleg még igénybevenni szándékozó 
szőlőbirtokosok tehát kellően felsze
relt kérvényeiket lehetőleg mielőbb, 
de mindenesetre oly időben nyújtsák 
be a tarcali vincellériskola igazga
tóságához, hogy a talajvizsgálatok 
ni'-g november hó folyamán meg- 
* jthetők legyenek.

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

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

H IR DETÉSEK
jutányos úron fel
vétetnek a kiadó

ban
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A *  SALGÓTARJANI
A  Kőszénhánya Részvénytársulat

széntermékei (szobafütésre és ipari czélokra)

KLÁR és NEUMAN cégnél
Sátoraljaújhely

rendelhetők meg. Ugyanott legjobb minőségű apró és Sí 

durva szemű kétszer mosott kovács szén és koksz W 

valamint porosz briket kapható. Sjj

Superfosfát-mú'trágya Káli-só j\

XXX ik évfolyam XXX-ik évfolyam.

B U D A P E S T I HÍRLAP
Főszerkesztő és laptulajdonos:

RÁKOSI  JENŐ

Az ország legelterjetebb és legtekintélyesebb

pol i t i kai  napi lapja.
Megjelenik naponta (hétfő kivételével) kora reggel.

Előfizetési ára egy évre 28 kor., félévre 14 kor., negyedévre 
7 kor., egy hónapra 2.40 kor. — Egyes példány ára 10 fiit. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Boda|>e9t, Vili lózsefkörut 5. sz.

Minden magyar embernek a figyelmébe ajánljuk a

BUDAPESTI HIRLAP-ot.

Legcélszerűbb! Legolcsóbb 1
Mindenkinek nélkülözhetetlen IA FRANKLIN S

KÉZI LEXIKONA J
mely három nagy nyolcadrétü kötetben rövid és t
tömör leírásokban tágyalja az Összes tudnivalókat. u l

Minden cikkét kiváló szakemberek írták, tehát 
adatai feltétlenül megbízhatók ; csak azt öleli fel, 
amire a müveit embernek tényleg szüksége van s 
akkora terjedelemben, amennyiben szükséges.

Szövegét száznál több tábla — köztük sok szí
nes — teszi szemléletessé.

A Franklin Kézi Lexikona lesz tehát a magyar 
közönség mindennapos használatra való könnyen 
kczelholő praktikus és hü tanácsadója.

A három pompás kötet ára 54 korona.
Az I. kötet 1911 elején jelenik meg, a II. és III. 

kötet rövid időközökben.

Megrendelhető: -------------------- —

£ampel R. könyvkereskedése (Woíiancr f. és f ia i)  r .t .-n il
Budapest VI, Andrássy-ut 21 sz. és minden könyvkereskedésben.

Búz a  B a r n a  országszerte hircs 
kitűnő lOkaji borai kaphatók palac- 
konkint özv. Thuránszky Zoltánné
dohány nagy tőzsdéjében.

5 puttonos asszu palackja 5 K fd
muskatal asszu „ 4 „ „
2 puttonos asszu „ 3 „ „
édes szomorodni „ 2 „ „
erős szomorodni „ 1 .. 50

rpoS. <77 kitűnő pecsenyekor literes 
palackban, literje 1 kor. 20 fíll A 
palackot 10 fillérért visszaveszik.

Lakás kiadó
mely 2 utczai, 1 udvari 
és mellékhelyiségekből 

áll, 1910. május 1-ére,
Bővebben megtudható

Petöfi-utcza 14. sz,

LANDESMANN MIKSA ÉS TARSA könyvnyomdája, j

Eljegyzési és esküvői értesítések, 
névjegyek, báli meghívók és min
denféle nyomdai munkák igen iz- 
o léses kividben készíttetnek. ©

Hirdetések jutányos áron vétetnek fel a kiadóhivatalban.



F E L S Ö M A G Y A R O R S Z A G I  H Í R L A P Szerda, november IC.91. szám (6)

Faeladási hirdetmény.
A sárospataki ref. főiskola Szegi határban lévő „Fa

ragó Szállás" nevű birtokáu 1167 darab megszámozott 
2209 korona 5 fillérre bocsiilt élő fűz- és nyárfa az 
1910. évi december hó 4-ik napján, vasárnap délutáni 
2 órakor Sárospatakon a főiskola tanácstermében meg
tartandó nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek el fog 
adatni, a hova a venni szándékozók meghivatnak.

Sárospatak, 1910. november 5.

A sárospataki ref, főiskola 
gazdasági választmánya.

E l a d ó
Elsőrendű minőségű

fűz- és nyárfateknők’
különféle nagyságban, mérsékelt árban, kaphatók :

Lukovich Ödön b irtokosnál
üoraonnán.

Csakis viszontelárusitóknak adok el. Az áruk megtekinthetők.

I

HA ÖN
nem tud enni, ha rosz- 
szul érzi magát, biztos 
segítséget hoz az or

vosilag kipróbált

KAISER-féle gyomor

fodormenta-Karamellák
J ó  é tv á g y a t  k a p ,a  gyom - 

ra izm át hely re  jü n  és 

m egorősötlik . F r is s í tő és 

é lesz tő  h a tá sa  á lta l 

I n é lk ü lö z h e te tle n  u ta z á so k n á l. 

Csomag 20 és - 0 fillér
K a p h a tó : W id d er és Rei- 
ch ard  g y ó g y szertáráb an  
s H rabéczy  K á lm á n  dro

g é riá já b a n .

2590/ 1910. vh. szám.

Árverési hirdetmény.
A sátoraljaújhelyi kir. járásbíróság 

1910. V. 1070/4. sz, kiküldő végzése 
folytán Markovics Miksa 181 kor. 50 
fül. követelésének és járulékainak 
behajtása végett 1910. évi novem 
bér hó 18 án d. e 10 és fél órakor 
Sátoraljaújhelyben Kazinczy utca 8. 
sz. alatt a Weinberger és Klein volt 
saujhelyi cég volt üzlethelyiségében 
elárverezem azon 2015 kor. 00 fill. 
becsült ingókat, melyeket a sauj 
helyi kir. jbiróság 910. Sp. III. 415/3 
sz. végrehajtást rendelő végzése 
folytán a 1910 V 1 k70/2 sz. végre
hajtási jkvben 1—5 tétel alatt lefog
laltam u. m .: nyotudai gépeket, betű 
szekrényt betűkkel s más nyomdai 
felszerelést stb.

Sátoraljaújhely, 1910. nov. 2-án.

Rosner Imre, bír. végrehajtó.

W W WW W W W WWW WW WW

még is a legjobbak!
__ ______ Mindenül! kaphatók.

€ladó ház. Több úri ember
Az Andrássy-utca 66. számú teljes ellátást Vagy pe- 

3 utcára nyíló sarokház mely 4 d j g  c s a k  k o s z t o t  k a p h a t . 
lakosztályból és mellékhelyisegek- 1
bői áll, eladó. 

Bővebbet ugyanott.

A cím megtudható a kiadóhiva

talban

OLAJFESTESZETHEZ
szükséges kellékek :

u m olajfestékek, ecsetek, festő
vászon, mastixfirniss, damasztfir- 
niss, recifterpetin, lenolaj, paletta

nagy választékban kapható:

Landesmann M iksa
könyv-, papír-, irő- és rajzszerkereskedésében

Sátoraljaújhelyben.

Az Andrássy-utca Cl, szám és 
Külső Kossuth-utcn 75/21. számú 
házak szabad kézből azonnal el
adók.

Hővebbat a Háber örökösök
nél, „Vdlyi kert".

• 1 £  W W B M B W M W M B W  

Egy valódi angol sze- 
tersz kutya eladó

Behyna Testvéreknél.

W WWW w w  w  w  w  w w  w w  w

Hatóságilag engedélyezett végeladás. 

SCHÖN SÁNDOR É S  B A R N A  D. C Z ÉG
Sátoraljaújhelyi divatáruháza

összes raktáron levő áruit az üzlet végleges feloszlatása folytán

---------  feltűnő olcsó árban kiárusítja. —
Ezért mindenki helyesen és okosan cselekszik, ha e kiváló alkalmat felhasználva, szükségletét ezen 

cégnél szerzi be.

Raktáron vannak: női és férfi ruhakelmék, vásznak, női és férfi fehérnemtlek, menyasszonyi 
kelengyék, szőnyegek és függ nyök nagy választékban.

---------Feltűnően olcsó á r a k . ....................................

Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely,
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