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Fejes Istvi
Ujlielyt nagy ti.szteség, n gy 

szerencse érte. Evvel kezdjük a 
híradást, mert mint újhelyi lap 
elsősorban újhelyi szemmel néz 
zük azt az országos jelentőségű, 
de mindenek között mégis Üj- 
hely számára legnagyobb erkölcsi 
értékű eseményt, hogy Fejes 
Istvánt a tiszántúli ev. református 
egyházkerület nagy szótöbbség
gel püspökévé választotta.

Fejes István nevét régóta is
meri és tiszteli egész Magyaror
szág. Ismerik nemcsak nagysza
bású egyházi működéséről, tényes 
szónoki tehetségéről, de talán 
leginkább maradandó értékű köl 
tői működéséről. De mégis leg
jobban ismerjük őt mi újhelyiek. 
Közöttünk él. Első fiatalságától 
kezdve az újhelyi reiormátus egy 
ház papja. A közelség, a minden 
napi találkozás a hódolat és tisz
telet mellett az őszinte szeretet 
érzését kétszeres erővel fejlesz 
tette ki iránta az Újhelyiek leiké 
ben. Fényes tehetsegének ragyo 
gását élvezte az egész ország, 
de nemes nagy szivének melegsé
gét mi közelebbről érezzük. Azért 
bár általános lisztelet környezte 
az ő alakját mindenltlé, mi itt 
mégis jobban tudjuk tisztelni és 
szeretni őt, mint akárhol az or
szágban. b mi tudjuk legjobban 
megítélni, milyen helyesen válasz 
tott s tiszántúli református egy
házkerület, mikor ot emelte a 
püspöki székre.

Nem itt vau a helye annak, 
hogy Fejes István nagy és nemes 
egyéniségét méltassuk, hogy szép 
és fényes pályájának érdemeit (el
soroljuk. Megteszik azt ebből a 
nagy alkalomból hivatottabb he
lyen avatottabb tollak. Mi csak 
mint a gyorsan egymásra torlódó 
napok hangulatainak hangszerei 
azokról az érzelmekről akarunk 
beszámolni, amely eket Fejes István 
lelemeltetése a mi lelkűnkben éb 
resztett. Es bizonyosak vagyunk 
benne, hogy nem tisztán a ma 
gunk érzelmeiről, hanem a város 
és a vármegye közvéleményéről 
adunk számot, mikor lelkesült 
örömmel s jóleső büszkeséggel

m püspök.
szólunk Fejes István püspökké vá 
lasz tiltás áról.

Fejesről, az emberről, a pap
ról ujhelyiek előtt mi újat tud
nánk mondani ? Minden marasz
talásnál jobban dicséri őt az a 
mély tisztelet s rajongó szeretet, 
amelylyel hívei hozzá ragaszkod
nak. S ennél semmivel se kisebb 
az a szeretet es tisztele', amely 
lyel a város más vallásu polgárai 
környezik őt. Nincs ebben ellen 
tét, nincs ebben felekezeti kii- 
lömbség, Az o nagy lelkének ne
mes emberszeretete ledönt min
den felekezeti válaszfalat s amint 
ő nem lett soha külömbséget a 
közéletben ember és ember közt 
a vallása szerint, az iránta való 
tisztelet és szeretet éizetében is 
vallási külümbseg nélkül egyesül 
a város egesz közönsége.

A ielekezeti béke és egyetértés 
szempontjából is nagy és örven 
detes jelentőségű azért Fejes 
megválasztása. Mert ezzel a val
lási ellentéteket elesitó harcias és 
gyü’ölkódő iránynyal szemben a 
szeretetnek, türelmessegnck, a te- 
lekezelek között való nemes har 
móniának komoly es hazafias tö
rekvése győzött a tiszáninneni 
cg) ház kebeleben. S bizony soha 
se volt ennek az anélkül is elég 
szerencsétlen nemzetnek olyan 
nagy szüksége az általános em- 
berszeretetre, a telekezeli békes
ségre, mint a mai keserves idők
ben, mikor úgyis száztelől bonio 
gatják gonosz kezek mind azt az 
alapot, amelyen ezer éven át fen 
állott ez az ország. Már csak a 
vallási viszály kodás felszitása 
hiányzanak, hogy a teljes anarchia 
lángjába boruljon itt min en. Ha 
valakinek, hát elsősorban Fejes 
Istvánnak nemes emberszerető 
egyénisége alkalmas arra, hogy 
ilyen szerencsétlenségtől meg
mentse ezt az országot.

Fejes István, a magyar költő 
(milyen sokan Írnak ma verset 
magyar nyelven s milyen kevés 
m a g y a r  költő van mégis 1) a 
pusköki székben egy nagy esz
mét testesít meg. Azt, hogy a 
vallásos érzés csak egyik felét

foglalja le az emberi léleknek, 
másik felét a hazaszeretetnek kell 
betöltenie. Csak az lehet harmó- 
nikus és egész lélek, a melyben 
ez a két tűz egyforma lángolás
sal ég. Fejes István lelke példája 
mintaképe ennek. Fejes István 
református pap, de elsősorban és 
mindenek felett magyar pap. Mi 
tudjuk, mi érezzük ezt legjobban 
akik vármegyén, városházán, ün
nepélyeken, annyi, sokszor lelke
sedtünk az ő magyar lelkének 
elragadó megnyilatkozás un, akik 
március 15 iki október ti iki isten 
tiszteleteken annyi sokszor sirtunk 
az ő hazaszeretet melegével és 
fájdalmával teljes imáin és be
szédein.

Fs külön okunk van még ne
künk ünnepelni Fejes Istvánt, a 
lűggetlensegi törekvések állhata
tos, rendületlen hívét és bajnokát. 
Fgész életében hűséges tagja, 
szóval és tettel nagyérdemű har
cosa \olt a függetlenségi párt
nak Velünk szavazott az idei vá
lasztáson is. Fejes István, a re
formátus pap, s Bessenyey István, 
<i római katholikus plébános, ka
ronfogva mentek fel együtt a 
függetlenségi jelöltre szavazni 
Felejthetetlen s*.ép jelenet volt 
ez, lélekemelő szimbóluma annak, 
hogy a felekezeti külömbségek 
milyen meghatóan olvadnak fel 
a hazaszeretet, a lűggetlensegi 
törekvés közösségében.

UjliOiyt nagy tisztesség érte: 
püspöki székhely lett Fejes Ist 
ván által. Adja isten, hogy so
káig, nagyon sokáig az legyen.

Pár évvel ezelőtt súlyos beteg 
volt Fejes István. Szorongó ag 
godalommal lestük a betegágyá 
tói érkező híreket. Lefozte a sö
téten látó orvosokat: kigyógyult. 
Ma -  hála istennek — teljesen 
egészséges. A gondviselés vissza
hívta őt a nagy betegségből, 
megtartotta a püspöki szék szá
mára. Azt mulatja ez, hogy Fe 
jes Istvánnak hivatása van még 
ezen a földön, hogy a gondvise
lésnek meg céljai vannak vele.

Adjon az ég neki, még hosszú, 
boldog eletet, erőt, egészséget, 
hogy tényes nagy hivatását mél
tóan betölthesse! Megválasztásá
ból fakadjon áldás az ö nemes 
lelkének két nagy szentségére: 
protestáns egyházára, magyar ha
zájára.

b. b.

A pénzintézetek
nevében

meginditott
mozgalom

és a bankfiók.*)
11a a pénzintézetek nevében indí

tott mozgalomnak nein lesz más 
haszna — amint nem is lesz — mint 
az, hogy a város azon törekvésének, 
hogy az osztrák magyar bauk fiók
jának idehelyezésére, segítségül a 
központ vezetőinek és nevezetesen 
Dr. Hantos országgyűlési képviselő, 
az egylet agilis és érdemdús igazga
tójának támogatását elnyerje — már 
városunkra nézve hasznos munkát 
végzett.

Sátoraljaújhely és a vidék pénz
ügyi helyzetének és hitelviszonyai
nak gyógyítására a közös bauk fiók
jának itteni direct ériutkezésére és 
működésére feltétlen szükségünk van.

Annyira betegesek a hitelnyújtás 
terén viszonyaink és e*yes intézetek 
dirigenseinek a vezetés iránti felfo
gása, mi által az intézeteknél a be
tevők részéről nyert pénzforrása soh’ 
sem lesz állandóan biztosítva amint 
a múltban a zempléni esetek runok 
és bugások igazolnak, — hogy kell 
egy intézmény, mely e beteg állapot 
gyógyításához befolyásolhattad aka
ratul segédkézéit nyújtson.

S bankijuk Sátoraljaújhelyben egy 
hatalmas tzervez kapcsa lesz Zeni- 
plémuegye pénzintézeteinek.

Tárgyilagosén fogja birálui a hely* 
zetet. Protekciók és prepotens tö
rekvések nem fogják befolyásolni.

Evidenz bureauja lesz a hitelállo
mánynak — más nyilvántartásra a 
helyzet áldatlan állapota miatt ne is 
gondoljunk — és ez lesz a fiók mű
ködésének legkárdnálisabb ered
ménye, mert a könnyelmű hitelke- 
résük és tulnagy és arány tálán hitelt 
igény.ők operációit megszünteti vagy 
legalább megnehezíti és a pénzinté
zetek nem leszuek oly megdöbbentő 
meglepetések részesei, mint a múlt 
esztendőben, midőn egy kereskedő, 
ki hosszú éven át köuuyelmü pazar- 
lásával és problematikus eredményű 
üzleteivel passiv vagyoni állapotával 
tévútra tudta vezetni a hitelforrások 
vezetőit és sikerrel meg tudta káro-

•) Húr a cikk tartalmával nőm mindon- 
beu értünk egyot, az Írójára való tekin- 
lőttől küzieadjuk.

Jutányos áron árusítok fiú-gyer
mek ruhát már 4 kor.-tól kezdve.

Hygenikus fogvájótartó.
Több cikket gyári áron alól árusítok

I.n p u n U  in a i »*A iiin  ö  oltlul.

yílmási jYíenyhért.
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sitani egy évi jövedelem egy nagy 
részéig a helybeli intézeteket.

Ne legyen tehát az ide helyezésre 
nézve köztünk a helyzetet üsraerő 
intézeti vezetők kórt elérő vélemény, 
mert bár a fiók erkölcsi befolyásá
val is mérséklő hatással lesz az ál* 
talánosan érvényesített karaatper- 
centualitásra, ez a haszonelvonás 
arán) tálán csekély lesz ahhoz az er
kölcsi és anyagi haszonhoz, mely a 
terhek lehető nyilvántartása eredmé
nyezni fog.

Hogy milyen befolyással lehet a 
bankfiók vezetőinek direkt érintke
zése a megyei, de különösen a hely
beli intézetek vezetésére, ügykeze
lésére és esetleg helytelen irányel
vek reparációjára vagy teljes ele- 
nyésztésére, azt egy más cikkaen 
próbálom megmagyarázni.

H alász  Jó z se f.

jtieglopiák a várost?
Dntetpelláciö a polgármesterhez.

A város tanácsterméből.
Rövid lefolyású gyűlést tartott 

gyenge érdeklődés mellett a vá
ros képviselőtestülete. Maga a 
tárgysor sem Ígért valami külö
nösen érdekeset és a képviselő
testületi tagok sem igyekeztek 
életet vinni a tárgyalás menetébe. 
Egyhangú unalmasságban pereg
tek le g)ors egymásutánban a 
tárgyalásra tűzött darabok és 
csak itt amott keletkezett valame
lyes kisebbfajta vita.

A képvásárlás kérdésében ke
letkezett az első vita. Búza B írna 
szólt ellene a képvásárlásnak és 
igyekezett hangulatot kelteni a 
takarékosság mellett. Ugyancsak 
Búza Barna tette szóvá a száler
dővágás várható eredményének 
bejelentésénél, hogy egy augusz
tusban előterjesztett interpellá
ciójára még mindeddig nem ka
pott választ, holott erős a gya
núja, hogy a felvetett ügyben 
meglopták a várost. Még a csa
tornázás ügyénél volt kisebbszerü 
vita és aztán minden felszólalás 
nélkül igyekeztek a tárgysorozat 
végére jutni.

Es ez az ülés — ha egyébre 
nem is — arra jó volt, hogy bi
zonyságot szolgáltasson a képvi 
selőtestület egynémely tagjainak 
eddigi szerepleséről. Ezen az ülé 
sen nem voltak jeien Grósz 
Dezső ur és szükebb gárdája, 
nem voltak jelen Klein Károly és 
a hozzá hasonló értékkel bírók, 
— nem volt hát lárma sem 
Pedig igazán kemény dolgok 
hangzottak el az erdei favágás 
kérdésénél a Búza Barna ajkáról. 
Meggyőződést szerezhettünk tehát 
arról, hogy kik provokálják a 
lármás, botrányos jeleneteket a 
közgyűlésen és kik igyekeznek 
üres felszólalásokkal csupán lel- 
tünési vágyból megakasztani a 
város tanácstermében minden ko 
moly, eredményes munkát.

De tanulságul szolgálhatott ez 
a gyűlés más irányban is. Meggyő
ződhettünk immár nem tudjuk 
hányadszor — a polgármester 
kijelentései nyomán — hogy a 
városi adminisztráció végkép hasz
navehetetlenné vált, ugyannyira, 
hogy a képviselőtestület határoza
tait hónapok mu'tán som hajtják

végre. Meggyőződhettünk arról, 
hogy —  hacsak nem akarjuk a 
végleges romlásba kergetni a 
várost —  sietve kell igyekeznünk 
azon, hogy a jelenlegi kötelessé
gét nem teljesítő, munkaképtelen 
tisztviselői kart megfelelő, hozzá
értő emberekkel cseréljük fel.

*

A gyűlés lefolyásáról egyébként 
a következőkben adunk részletesen 
számot :

M egnyitás.

Alig egynéhány képviselőtestületi 
tag volt a teremben, mikor dr. 
Reichard Sa'amon polgármesti r meg 
nyitotta a közgyűlést. Azután kezd
ték lassankit szállingózni, de any 
nyim még sem jöttek el, hogy 
legalább a zöld asztalok egyikét 
megtöltötték volna Jelen voltak: 
Jelenek Adám. Landesmann Miksa, 
Friedman Lajos, Kéz Gyű a, Búza 
Barna, Be t iheim Sándor. llaUisz 
József. I -p )  l-tván. Kroó J  zsef, 
Rád S *>dön, Kapu <lyu a, Reich írd 
Anni , dr. Széke y Albert Szőllősy 
Arlluir, Griinbaum Simon képviselő 
testületi, Ki s Ödön, I’ataky Mik ó . 
Schmi d I. >jo8y dr. K tini r Győ 
és G- c?ei Jenő előijárósági tago .

P ü sp ö kv álasz tás ered m énye.

Napirend előtt ürömmel jeti i*ti a 
polgármester, hogy a képviselőtes
tület kiváló tagját, egy U díszét: 
Fejes Istvánt a tiszáuinneni ref. egy
házkerület püspökévé választotta. 
Ez u kitüntetés Uemc-ak a ref. egy
házat és annak költői lelkületű tu
dós papját érte, de érte egyben — 
úgymond — az egész város közön
ségét. Kéri a képviselőtestületet, 
hogy jelöljön ki a maga kebeléből 
5 tagot, akik a tunác.c al együtt 
tisztelegve a püspök ur őméltóságá- 
ná1, neki a város közöns 'g mek .-z - 
rencsekivánatait fejeznék ki. Búza 
Barna fe sz Ja ása nyom in asoiibtn 
a képviselőtestület úgy határozott, 
hogy testű.etileg fog tisztelegni a 
püspöknél és megbíztak a polgár- 
mestert, hogy a képviselőtestii et 
tagjait e célból egy alkalmas időben 
hívja össze.

A b a n k fio k  Ugye

Bejelenti a polgárim--.-ti r, hogy a 
bankfiók fel állításának ügy; elégg. 
kedvező stádiumban vau. Szü‘ s 
g**snek tartja azonban, hogy es üg> 
b n egy kü'dött.-ég tisztelegjen u 
pénzügy miniszternél. A küldöttség 
vezetésére a főispánt, abban vai- 
részvételre .a kerület képviselőjét si
került megnyeri i A képviselőtestü* 
let hozzájárult a küldöttség szerve- 
zéséhez, megbízta a polgármest rt. 
hogy abban hivata.bói vegyen részt 
a képviselőtestület tagjait pedig szó
lítsa fel az abban való részvétein-, 
légyben megbízták a poig írinestert 
avval is. hogy a küldötség tagjai ré
szére nyújtandó utazási kedvezmé
nyért fül) ttiliu'Ij* k.

H űhó sem m iért.

A tárgysorozat kcn-tében jeluiti 
a polgármester, hogy a fogyasztási 
adok megváltása tárgyában meg
egyezés jött létre. A főispán támo 
gatásával eljárt a pénzügy minisz
ternél, hogy a fogyasztási adók nagv 
iu* rtékü emelésétől a város m-h ■/ 
anyagi viszonyaira való tekintettel 
ezúttal tekintsenek el. A pénzügy
miniszter méltányolta a kérelmet és 
a raogvá lási összeget c>upán 20U0 
koronával eme te, amiáltal a város 
ezentúl évi 42000 koronával váltotta 
meg a fogyasztási udóka*. Elösmt- 
réssel emlékezik t* hát mega tőispán 
és a többi, a város érdekében köz
benjárt férfiakról.

H a l á s z  Józsi f ellene volt min
den béremel' snek és ily értelemben 
szólalt fel a bizottságban, mert ezzel 
kívánta elérni, hogy az'áJam kisebb 
megváltási összeggel ebdjék m g 
Méltányolni tudja azonban azt a 
nagy endményt. amelyet ez ügy l en 
polgárraaster elért és ezért a maga 
részéről hálás köszönetét és elisme
rését kívánja kifejezni a polgárraes 
temek az elért eredményért.

(Nem tudjuk miért örülnek olyan 
annak, hogy 2000 koronával emel 
ték a megváltási összeget. A koalí
ciós kormány alatt ‘a régi bérösszeg 
maradt semmivel cem [[emelték azt 
és senki sem ürült. Most emelték a 
bérösszeget és mégis megtesszük a 
ministert, a főispánt és a polgárraes- 
mentőangya'oknak. Haj de változnak 
az idők és változnak az emberek is. 
Sok eolog, ami régen bűn volt, ma 
elsőrangú erény. Hogy miért, erre 
deteki és tengerifal va Meczner Gyula 
ur tudna felvilágosítást adni.)

K é p v ásárlás.

Újból a képvásárlás került napi
rendre. A polgármester kérte a képvi 
selötestületet, hogy a felvidéki ván
dorkiállítás újhelyi tárlatából egy
000 koronás képet vásároljon és a 
vásárlással a polgármester elnöklete 
alatt Ainbrózy Ágoston, Hosenthal 
Sándor, Búza Barna, Gró.-z Dezső 
sépviselőieatületi, Kérészy Gyula, 
Kiss Ödön és Schiuidt L »jos tanács
tagokat bízza meg.

Búza Barna szereti — úgymond 
epeket ó a inüv sietet áltá

lban. I) * azt tartja, hogy a művé
szeire Csak aiikor szabad áldozni, ha 
már minden mis f.-it ileiiül s z ű k * • 
ges dolgokról gondoskodtak. Ez a 
város azonban oly szegény, ho.:y a 
legszükségesebkeket sem kép s pol
gárainak nyújtani, nem szabad hát 
ilyen körülmények között még 000 
koronát s m áldozni kép vásárlásra. 
Es n -m szabad áólozatot hozni erőn
kön felül különösen az ilyen ván- 
dorkiá-iitásokná1, amely nem egyéb, 
ni.t *gy kitűnően szervezett üzlet. 

Ha már pártolni kívánják a művé
szetet — ami ellen neki kifogása 
nincs — pártolják azt megfelelő mó
don. Vegyenek fel a költségvetésbe 
évi nkint bizonyos összeget és ami
kor már megfelelő alap van, bízzak 
meg egyik jeles festőnket, — pldul 
Boruth Andort — hogy festsen a 
város részére valamilyen újhelyi vo 
natkozásu képet. Ez m Itó pártolása 
lesz a művészetnek, de nem az, 
a uely olyan érthetetlen miz Iá- 
sokat vásárol, mint amilyenek a 
város tanácstér : ében vannak kifüg- 
gesztve. 11a pedig kiállítist akar a 
város párto ni, akkor pártoljon olyat, 
amely hoz is valamit a városba, ur-rt 
a mo-tuni csak vinni fog innuen 
rengeteg pénzt.

H alász József a kép vásárlás mel
lett s'.ói, majd a polgármester Vali
stól Búzának. Ne.n veii fel — úgy
mond — ez ügy ben a személyt s 
kérdést, mert lum akar meggondo
latlan akadá yokat. gördíti ni a hatá
rozathozatal elé*. O át tudja érezni 
azt a súlyos helyzetet — talán job
ban is, mint Búza — amelyben je 
lenleg van a város, de ő már a 
legutóbbi képvise'őlestület hangula
tából ítélve megtette az első lépé
seket a képvásárlásra, ne alázzak 
hát őt meg azzal, hogy egy e uta 
ótó határozat kimondására kéuysze 
rita -k .

Isépy István, Székely Albert, majd 
isméi Búza és a polgármester szó
lották a tárgyhoz és aztán szava
zásra került a sor. A képviselőtes 
tűiét elfogadta a tanács javaslatát 
és kimondotta névszerinti szavazás
sal, hogy ez a határozata csak bír 
tokon kívül felébb, zhető.

A p róbb ügyek.

Egynéhány illetőségi ügy le tár
gyalása után elhatározták, hogy — 
mint Pécs város tette — kért lm* t 
terjesztenek a kormány elé községi 
kötvények kibocsájui a tárgyában.
1 ildomosul vettek, hogy a városi 
viztuü szeptember havában kifogás- 
ta'a ul működött. Gyarmathy Béla 
és társainak a szeinéthordási sza 
báiyrend jlet módosítása tárgyában 
beadott kérelmére megbízták a po’- 
gármestert és rendőrkapitányt, hogy 
— ha szükségét látják — rendeljék 
öl. hogy tavasszal is hotenkint köt-
-zi-r hordják a házi sz -melót. __
özv. \\ ieden Ldeneuek 22 kor. sir 
helydijat visszautaltak. — A kisál 
lomás melletti Ronyvahid felszerk. -

setének újjáépítési költségeihez az 
alispán véghatározata alapján 5800 
koronát szavaztak meg.

M eg lo p ták  a v á ro st?

Az erdőgondnokság j döntette, hogy 
az 1911. évi erdővágásból ÜöU öl 
tölgy hasábfa és 450 öl tölgy gajfa 
kitermelése várható. A bejelentés 
felolvasása után Búza Barna emel
kedett szólásra. Még augusztusban 
— úgymond —-  interpellációt inté
zett a polgármesterhez, melyben fel
világosítást kért aziránt, hogy az 
1910. évre kitermelésre kijelölt, de 
már 1904-ben felhasznált és eddig 
soha el nem számolt szálfák hol 
vannak ? Erre mindeddig választ 
nem kapott és ugyancsak nem tet
tek eleget a képviselőtestület azon 
határozatának, hogy az elhangzott 
interpellációkról sconlró könyv veze
tendő és az minden hónapban a 
képviselőtestület előtt felo vasandó. 
Kérdi a polgármestert, hogy miért 
késik az interpellációra adandó vá
lasz, mikor erős a gyanú, hogy a 
szálfák kitermelésénél __ megloptak a 
várost.

A polgármester kije'enfet e, I o^y 
a'.on a közgyűlésen, melyi u az in
terpelláció elhangzott, nem volt je 
le i arról neki jelentést in ni tettek 
a képviselőtestület határozatát neki 
eddig még ki nem kézbesítették, — 
és igy arról tudomással sem hir. 
Most azonban tudomásul v» szi az 
interpellációt és a legközelebbi köz
gyűlésen megadja a választ.

A c s a to rn á z á s ró l.

A törvényhatósági bizottság a kép
viselőtestületnek azon határozatát, 
hogy a csatornázást a tavasszal meg
kezdi, jóváhagyta és egyben felszó
lította a várost, hogy hozott határo
zatának pontosan tegyen eleget. A 
képviselőtestület a határozatot tu
domásul vette. A vármegye határo
zatának kapcs in J  e I e n e k Adám 
képviselőtestületi tag kérdést intéz 
a mérnökhöz, hogy miért nincs még 
készen a csatornázási ti rv és költség
vetés, ho ott az erre adott idő már 
régen lejárt. Ha igy fognak továbbra 
is folyni a munkálatok, akkor — 
úgymond — még a jövő Ősszel sem 
kezdhetik meg a csatornázást.

Kérészy m mök válaszolt nyom
ban Jelenek felatn alására. A mér
nöki hivatal olyannyira túl van ter
helve munkával, hogy nagyobb erő
vel nem áthatnak a terv és költ. égve- 
tós elkészítéséhez, azonban aini csak 
emberi!eg lehetséges, mindent elkö
vet, hogy azokat minél előbb a kép* 
vi -előtt stiilet elé terjeszthesse. Ez 
évben azonban még feltétlenül tár
gyalásra kerül a terv és ^kültségve- 
tés és igy semmi akadálya nem lesz 
annak, hogy a munkálatok még ta
vasszal megkezdhetők legyenek.

V ég e.
Elhatározták, hogy a városi állat

orvos által csekélyebb értékűnek ta
lált hu<ok darusítására a napipiacon 
hatósági husszéket állítanak fel és 
elfogadták az erre vonatkozó szabály
rendeletet. — A törvényhatóságnak 
a 90) koronás államsegély felosztása 
tárgyában hozott jóváhagyó határo
zatát tudomásul vették. — Tudomá
sul vették, hogy a pénzügyiuinister 
az ad 'ügyosztály végrehajtóit 120 
kor. jutalomban részesítette. — El
határozták, hogy a hat éven túl szol
gált) altiszteket a rendőri állások be
töltésénél előnyben fogják részesí
teni. — Végül pedig S í n k  a Lajos 
vö t tüzoltókocsi'iiak november és 
december hónapokra havi 20—20 
kor. segélyt szavaztak meg.

A közgyűlés d. u. 5 órakor ért 
végett.

— november 23.
A felvidéki vándorkiállítás tegnap

este záru t. Az utolsó e3tén óriási 
közönség látogatta meg a tárlatot, 
ami érthető is, mert ekkor folyt le 
a tárgy sorsjáték. A kiállítás egyéb
ként úgy anyagiakban, mint erköl
csiekben is kitünően sikerült, bizo
nyítva Ujhely kulturális fejlettségére



Szervezkedés 
tőispáni parancsra.
A megyei pénz

intézetek a po
litika szolgalatéban

Betí.enyey Zénó dr. mint 
pénzügyi szakelőadó.

Csupán a
iamilia érdekében.

Hát lezajlott, A Zemplén vár
megyei pénzintézetek — amint 
azt megjósoltuk — szövetségbe 
tömörültek M e c z n e r  Gyula iö 
ispán elnöklete alatt állítólag 
azért hogy egészséges hitelviszo- 
kat teremtsenek, tényleg pedig 
legalább a látszat erre vall — 
azért, hogy a hitelügyleteket is 
politikai célra használják fel Dr. 
H a n t o s  Elemér munkapárti 
orsz. képviselő a mozgalom szer
vezője, a főispánok a szervezetek 
elnökei, tér-e csak egy kevés két
ség is ahhoz, hogy mit céloz ez 
a szervezkedés ?

Mi tisztán látunk. A mai kor
mányzat biztosítani kívánja tnagá 
nak az uralmat időtlen-időkig. 
Felhasználnak tehát — ha nem 
is épen a korrekt szempontok 
tigyelembe vételével —  minden 
eszközt arra, hogy az ország né
pét a maguk hatalmába kerít 
sék. És erre való a vasárnap itt 
lezajlott szövetkezés is. Maga dr. 
H a n t o s  vallotta he, hogy egyik 
legfőbb céljuk a hitelviszonyok 
rendezése központosítás utján, 
vagyis csak az kaphat hitelt, akit 
a központ ajánl.

Hát hogyan garantálják azt, 
hogy az a központi értesítés hi
teles ? Vagy hogyan garantálják 
a hitelességét egyes helyi inlor 
niációknak? Mert tisztán a becsü
letre a politikában — különösen 
a mai viszonyok mellett — sem
mit sem adunk.

De meglátszott magán a gyű
lés külső képén is, kiérzett a gyű
lés lefolyásából is minden lépten- 
nyomon a politikai cél Felvonult 
a gyűlésre az egész tőispáni fa
mília. kisérve az ő hűséges gár
dájuktól, szidták a koalíciót, 
agyba tőbe dicsérték a mai kor
mányt. K elle ennél több bizonyí
ték a szándék, a cél irányára! 
Ugye hogy nem?

*
Am mindezek dacára jó  érez

tük magunkat a gyűlésen. Elfe
lejtettük mi ott minden titkos 
célját a szervezkedés vezetőinek, 
elfelejtettünk mi ott minden poli
tikát. Egyedül az élvezhetnek éi- 
tünk. Mert élvezet is volt ám ott 
még pedig bőviben. Vagy talán 
nem elsőrangú élvezet Meczner 
Gyula ő méltóságát látni, a mint 
tör előre, hogy valami kevés nép
szerűségre tegyen szert. Vagy 
nem élvezet, amint vöm uram — 
aki még a szakmájába vágó köz 
igazgatási törvények legelemibb
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szabályaival sincs tisztában — 
neki gyürküzik egy nehéz pénz
ügyi szakkérdésnek és végig ha
dar néhány ívnyi idézetet, tör- 
vénykivonatot és újságokból min 
denki által ösmert szakvéleményt r 
Es mi ezeket mind végigélveztük.

Sőt végig élveztünk még sok 
egyebet, amelyeket azonban csak 
részletes tudósításunkban fogunk 
felsorolni. Es ezért nem is ha
ragszunk a vasárnapi előadásért. 
Mi csak egyért haragudnánk, ha 
többé nem volna alkalmunk a va
sárnaphoz hasonló előadásban, 
merc ilyen szomorúan unalmas 
világban, amilyenben most élünk, 
bizon> gyakrabban elkelne egy- 
egy ilyen nyilvános főispáni nép 
szerüséghnjhászás, természetesen 
a garnirunggal : Bessenyey vöm- 
uram. mint pénzügyi szakelőadó
val.

Az érdekes lefolyású gyűlésről 
egyébként a kiváncsiak kedvéért a 
következőkben számolunk bo rész
letesen :

A kezdet.
Hely : a városháza tanácsterme, 

idő; d. e. 10 óra. A tanácsteremben 
mintegy 25 —30 baul ti-ztviselő, bank- 
igazgató és érdeklődő. A szomszé
dos polgármesteri szobában Meczner 
főispán a fiával, két vojóvel, a szü 
kehi) gárdával, ezenkívül az előadók, 
Dókus alispán és Dernáth megyei fő
jegyző. Néhány perccel 10 óra után 
megjelenik a po gannebteri s.ioba 
ajtajában Bessenyey Z'*nó, főszolga
bíró, főispáni \ő — (mert manapság 
ez is foglalkozás) —, főispán-jelű t 
és pénzügyi szakelőadó, körülnéz a 
teremben, majd helyet foglal az 
egyik díványon. Nyomában u másik 
főispáni vő ; W altlur László, majd 
dr. Meczner Béla, az előadók, a sző
kébb gaida vonulnak a terembe. 
Végül mint egy hóditó útra készü ő 
hadvezér lépked be Widder Gyula 
kíséretében Öméltósága a főispán ur. 
Halotti csend fogadja Öméltóságái, 
mig Widder Gyula meg nem szánja 
és neiu kiál.t a háta mügütt egy 
éljent, erre aztán vibszhangképeu, 
Bessenyey, Walther, dr. iieosuer, 
dr. Grosz dr. Keliuer és dr. Hantos 
szintén éljent mondanak. Meczner 
Gvu'a Öméltóságát azonban mindez 
hidegen hagyja, hozzá van ö már 
ehhez szokva. Az azonban már lát
hatólag kellemetlenül érinti, hogy a 
B.malii Aladár kíséretében a te
rűmbe lépő Dókus Gyula alispánt 
már hatalmas, szinte tüntető éljen
zéssel fogadják.

Kezdődik a cécó.
Meczner főispán idegesen fészkelő- 

dik a székben, mert mm tud szóhoz 
jutni az alispán ünneplése miatt, 
végre i» égis megunja a kellemetlen 
helyzetet es erőset rázva az előtte 
fekvő csengőn, belekezd mondóká
jába. Üdvözli a megjelent közönsé
get, reményét fejezi ki, hogy a 
szerveik' dús munkája sikerrel fog 
járni és megnyitja az alakuló köz
gyűlést. Variak még valami elnöki 
bevezetést is, azonban ez elmaradt, 
nehogy utána megint Dókus Gyulát 
ünnepeljék.

Mit akarnak?
Ezután egy szimpatikus képű fiatal

ember : dr. líantos E'etnór ország
gyűlési képviselő kezdte (ismertetni 
a szervezkedés célját. Beszédje elein- 
tón minden tekintetben tárgyilagos 
volt és tudományos nívón állott. 
Később azonban kezdett kilátszani a 
bőszedből a lóláb. Mikor a hiteltu-

dósitásról, mint a természetellenes 
hiteltultengés egyedüli orvosságáról 
kezdett beszélni és főleg, mikor a 
hiteltudúsitás központosítása mellett 
argumentált, már mindenki tisztában 
volt az igazi céllal; hogy a pénzin
tézeteket bele akarják hajszolni a 
politika szolgálatába. De teljes mez
telenségében akkor állt előttünk az 
igazi cél, amikor az adóreformot, a 
végrehajtási novellát, ipartör vény- 
tervezetet, betegsegélyezési törvényt, 
a parcellázási javaslatot és ezzel 
kapcso atban a koalíciós kormányt 
támadta, mig a mostani kormányza
tot az egekig magasztalta. A koalí
ciós kormányt egy Stolwerck-auto 
illatához hasonlította. Ami onnét ki
került — úgymond — az mind egy- 
egy sérelem, egy- -gy bomba volt a 
kereskedelem ellen. — Es Meczner 
Gyula a volt koalíciós főispán némán 
hallgatta ezeket a vádakat. Egy sza
va sem volt előbbi gazdáinak a v̂é- 

[deltnére. De megkapta érte a jutal
mát. Dr. Hantos beszéde végén —- 
hogy méltóan fejezze be azt — 
üdvözölte Meczner Gyu át és vejét, 
a pénzügy i kapacitást; dr. Besse- 

nyey Zénót.
Alakulnak.

Hantos beszéde után Widder Gyula 
ajánlatára M e c z n e r  üy u at érte- 
kezleti elnöknek és Meczner Gyula 
ajánlatára W i d d e r  Gy ulát értekez- 
leli jegyzőnek választották meg. Az 
igy mar bizonyos formát nyert ér
tekezletnek Widder Gvu'a olvasta 
fel az egyesülés alapszabályait, amit 
természetesen egyhangúlag elfogad
tak, majd a tisztikar választásál a ke
rült a sor. Elnökül: M- czner Gy u'a. 
alelnökükül : Djkus Gy ula, Kun Fri
gyes, Szőllösy Arthur, tiikárrui: 
Palay József, vidéki választmányi 
tagoku : Nomthy József (Gálszéc*), 
Beck Yi mos (Erdőb ínye) B ssenyey 
Z mió (Sárospatak), dr. Moskovils 
Ervin (Homo.ma), dr. Csőké József 
(Varaimé), dr. Widder Márk (Nagy 
inihály), Barna Miksa (Műd), dr. Eo- 
gül Jakab (Tokai). Adriány i Kálmán 
(Tolcsva); hely bei va.usztmáiiy i ta
goku: : Bernatu Aladár, Székely 
E ek, Uuitmanii Mór, dr. Székely 
A bért, dr. Keiiner Soma, dr. Ho 
st inhal Sándor, Zinuer Henrik, Haas 
A dőli és Widder Gyula választattak 
meg.

Egy komoly előadás.
Végre aztán alkalmu ik vö t egy 

érd kés, komoly készültségre vallott 
előadást, D e á k  Gyula a kassai jel- 
zá ogbank igazgatója értekezett a 
fővárosi intézetek vidéki terjesztésé
ről. — A fővárosi intéz tek egyre 
ssélesebb s szélesebb körben épit k 
kí a vidéki érdekhá ózdtaikat alig 

an jelentékenyebb gócpont, alio 
a pesti bankok érdekközösséggel ne 
bírnának. Kifejti ennek a t rjesz- 
kedésnek az okait s utal a tuár 
közeljövőben várható konzekven
ciákra. A felesleges tőkékéket akar 
jak a bankok elhelyezni a vidéken 
s ez vagy fiók, vagy affiuiáció utján 
történik, tehát nem önző s ne hatal
mi szempontok viszik, a konzekven
ciák L ezt demonstrálják. Nagyobb 
levé l a .verseny, a közönség köny- 
nyebbtn s olcsóbban elégítheti ki a 
hite igényeit a másik tény az, hogy 
a pesti bank vidéken uz üzlet állo
mányát nem a meglevő intézetek 
iizl *tek állományától vonja el, de a 
maga nagyarányú, egészséges vállal
kozásaival uj piacot teremt. Amikor 
Ujhely a jegybank felállítására el
sősorban jogosult hely s amikor való
színű, hogy va amelyik pesti intézet 
bo fogja vonni az érdek hálózatába, 
azt hiszi nem végzett fü.ösleges mun
kát, a mikor a fővárosi terjeszkedés 
okairól s annak okozatairól mondott 
el egyet-ruást.
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A sláger.
Es ezután hövetkezett a .sláger"

Dr. B e s s e n y e y  Zénó sárospa
taki főszolgabíró szépen vasalt sza
lonkabátjában helyet foglalt az asz
talnak No igen mert ügyes rendezés
sel fokozni lehet a hatást. A hatás 
fokozására pedig legalkalmasabb, ha 
a szereplő jelenés előtt nem mutatja 
magát. Bessenyey is szépen meghú
zódott az ablak raelleti sarokban mig 
rá nem került a sor. Akkor aztán a 
conferencier : a raéltóságos após be
jelentette, hogy£most következik ó . 
Mindenki lélegzetvisszafojtva les, 
mig egyszer csak tényleg előlép a 
művész és megkezdődik az előadás. 
Persze a tabló sem hiányzott. A mél- 
tóságos após felöltötte a tudományok 
után áhítozó ábrázatot, az előadók 
karbafonták a kezüket, dr. B a j u s z  
Zoltán és a Bandi futár ugyancsak 
karba font kézzel a művész mögött 
állanak fel, a hallgatóság — no igen 
az mosolyog és Bessenyey belekezd 
de nem az előadásba, hanem csak a 
felolvasásba.

A hatás.
Ennyiben változott a programra. 

Az előadásból felolvasás lett. Da 
hát ez nem változtat a tényen, sőt 
mindez csak azért történt, hogy 
újabb meglepetéssel fokozzák a hu
tást. Beszéde elején a készfizeté
sükkel való jogunkról olvasott fel, 
majd ösmertette a valutarendezést, 
amelyet befejezni csak a készfizeté
sekkel lehet méltóan. Szólt az osz
trákok ellenmozgalmáról, szóval el- 
mondota nekünk néhány iv papírról 
mindazt, amit már régen olvastunk 
a fővárosi lapokban. De azért mind
ezt hatással ismertette előttünk. 
C^ak ketten aludtak el össze-vissza 
a művészi szára alatt. Legnagyobb 
hatást azonban mégis akkor értő el, 
mikor némotül akart citálni. Ezt a 
produkciót igazi művészi tökéllyel 
o delta meg. Ez nem az a sablonos 
citátum volt, amit napról napra ball 
gátunk, ez egészen különleges volt 
telve művészi formával, tökéletes- 
seggel, mely híven tükröztette vissza 
az előadó egyéniségét a legapróbb 
vonásokban.

Vélemények.
A kiváló szereplésről elsőnek az 

após mondott véleményt conferen- 
cier-tisztéből folyólag. Azt mondta, 
ho y az előadás komoly, beható 
tanulmányt igényel és nagyon derék 
volt. Persze, hogy köszönetét mon
dott érte. A hallgatóság véleményét 
pt dig kiválóan jellemzi a főispáni 
gárdához tartozó dr. G rósz Dezső 
mondása, aki a főjegyző szobájában 
a következőkép kell* egyik helyi 
lap szerkesztőjével szemben Besse
nyey védelmére: elvégre az is el
ismerésre méltó, ha valaki a más 
munkájának a  Jelolvasásával tanít. Es 
ez az egyszerű mondat mindent 
raegraag) aráz.

A komikus.
lilik, hogy az előadáson ne csak 

komoly számok legyenek, hanem 
valamelyes kis humort is vegyítse
nek az előadásba. így hát gondos
kodtak arról, hogy a hős után egy 
komikus is lépjen fel. Erre a szim
patikus szerepre Rado Béla, akiváló 
vándorapostol vállalkozott. Es hát 
mit választhat témául egy a munka
párt szolgálatában álló komikus? 
Csak természetes, hogy a független
ségi párt lapját igyekszik kigunyolni. 
így tett Hadó ur is. Belénk kapasz
kodott és csak úgy öltögetto ránk a 
nyelvét a főispáni família nem min
dennapi mulatságára. Es a legérde
kesebb a dologban, hogy mi is ne
vettünk Hadó ur mókám, mert hát 
olyan sületlenségeket, amilyeket ő 
hadart hamarjában össze, nem min- 
d-;g hallhatunk. Előadása végén pe-

Joori11 leüélpapir, 50 leüélpapir és 50 boríték
’ 1 KORONA.

Landesmann Miksa és Társa könyv- és papirkereskedésében.
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dig vásári komédiásnak csapott fel, 
mind magába aharta döfni azokat 
a nyilakat, arait mi a gyűlés tagjai 
ellen bocsátottunk útnak. Es hogy 
nem tette meg, annak nem ő volt az 
oka, hanem azok a haszontalan nyi
lak, amelyeket nem tudott nirtele 
nében megtalálni a művész ur.

V égső  a k ord ok .

Es ezzel a nagyszerű előadással 
aztán a programra kimerült. Műsoron 
kívül Szollosy Art húr dicsérte agyba- 
főbe Hantost, a főispán meg az elő 
adókat. Azonkívül Reismann Arnold 
tett előterjesztést, hogy kíséreljék 
meg a kormánynál keresztül vinni, 
hogy a hegyaljai segélyakciót a 
hegyaljai pénzintézetek utján esz
közölje. Még Barna Miksa pártolta 
az indítványt és aztán Meczner főis
pán sietett ugyancsak kijelenteni, 
hogy mindenben hozzájárul az indít 
ványhoz és legközelebb tárgyalásra 
tűzi azt.

B a n k ét.

A cécó befejeztével társasebédre 
gyűltek össze a főispán és hívei a 
színházi étteremben jó magyar szo
kás szerint, ('mert ebben követik 
még a munkapártiak a magyar szo
kásokat.) A banketten 22-en voltak 
jelen és ezek közül 9-en voltak új
helyiek, nóvszerint: Székely Elek, 
Horváth József, dr. Kellner Soma, 
dr. Grósz Dezső, Widder Gyula, 
Szollősy Arthur, Nyoraárkay Ödön. 
Meczner Gyula és Valther László (vő) 
Persze több felköszöntő hangzott 
el. M e c z n e r  Gyula is mondott 
egy felköszöntot, araelylyel azonban 
— mert rendkívül érdekes külön 
cikkben foglalkozunk.

A hegyalja érdekében. 
XQldöttség a kormánynál.

A miniszterek Ígéretei.
Ismét többünk van egynéhány 

ígérettel. De csak ígéretei, mert 
hogy meg is kapjuk azt, amit 
nekünk ígértek, arról ne is áb
rándozzunk. Az igérettet ugyanis 
a kormány tagjai tették a hegy
aljai szőlőbirtokosok küldöttségé
nek, — és ugyan mikor teljesí
tette, amit a Hegyaljának Ígért, 
a Khuen kormány.

A Hegyalja mindig mostoha 
gyermeke volt a mindenkori kor 
mányoknak és különösen most a 
munkapárt uralma óta, mióta a 
iöldmivelésügyi államtitkár a kép 
viselőnk, semmit sem tudunk el
érni. De valamit mégis kaptunk. 
Közvetlenül a Hegyalját ért sú
lyos csapás után kaptunk h azy  
államtitkár úrtól egy részvét sür
gönyt, amit a „Zemplén" rendkí
vüli kiadásban, öles betűkkel ho
zott köztudomásra.

Es most kaptunk a sürgöny 
mellé még egynéhány Ígéretet, 
amellyel rendbe nem hozhatjuk 
ugyan a szőlőinket, de azért nem 
is panaszkodhatunk, hogy megta
gadták a segítséget. Különösen 
Serényi miniszter ur volt nagyon 
kegyes hozzánk. Kern mondta 
ugyan, hogy rövid néhány n íp 
múlva megkapjuk a munkáltatási 
segélyt, de kijelentette, hogy ű 
többet akar nekünk adni, mint 
amennyit kérünk. l)e  csak akar! 

•
Szombaton délben tisztelgett a 

zeraplénvármegyei gazdasági egye 
s ü lé t  küldöttsége a kormánynál, hogy 
megsürgesse az ez évre Ígért 000000 
korona és jövő évre Ígért 1.000,000 
korona munkáltatási segély kiutalá
sát, valamint az agrár-külcsünök 25 
évre való kamatmentes kitolását. A 
küldöttséget Meczner Gyu’a főispán, 
a gzzd. egyesület alelnüke vezette

és részt vettek benne: Thurdnssky 
László, a szőlészeti szakosztály el- 
nöne. Kazy .József, Rernáth Béla. 
Molnár Béla orts. képviselők, Cont- 
tantin Géza és Nagy Barna. A kül
döttség először Sornyi füldmivelés- 
iigyi miniszternél ti.-ztelgett, aki a 
kérelem teljesítését megígérte, sőt 
kijelentette, hogy ő többet kíván a 
Hegyaljáért tenni, mint amit most 
kérnek tőle. A Hegyaljr. érdekeit 
csak úgy látja kielégítve, ha egy 
borértékesitő szövetkezetét dilit fel 
az állam. — Ezután Lukács pénz
ügyminiszternél tisztelegtek, aki szin
tén mindent megígért.

A püspökválasztás
eredménye.

Fejes István
püspök.

Ujhely püspöki 
székhely.

Amint előre!a'ható volt, F e j e s  
fstván sátoraljaújhelyi lelkész ke
rült ki g)őztesen a püspök-válasz 
tásbób A K u n  Bertalan halálává* 
megüresedett püspöki széket tehát 
— a raisko'ciak minden erőlködése 
dacára — az aria legméltóbbal: 
Fejes Istvánnal töltötte be a tiszán- 
inneni egyházkerület. Hétfőn reggel 
8 órakor ült össze Sárospatakon a 
szavazatbontó ad hoc bizottság és 
kevéssel 11 óra előtt már nyilvá
nossá lett az eredmény, hogy az 
egyházkerület 227 szavazattal 138 
ellenében, tehát 89 szótöbbséggé 
Fejes Istvánt választotta püspökév* 
dr. T ü d ő s  Isván misko'ci esperessel 
szemben.

Még a délelőtti órákban Ilire ter
jedt városunkban a választás ered
ményének és mindenütt a legna
gyobb örömet keltette. Fejes István 
közszeretetben álló személye, az a 
népszerűség, amely őt mindenkor 
körülvette, érthetővé teszi az újhe
lyiek örömét. Dh érthetővé teszi a> 
örömet az a körülmény is, mely Fe
jes megválasztásával Ujhelyt érte. 
A reformátusoknál a püspöki szék
hely nincs helyhez kötve, az a püs
pök állandó lakhelye szerint változik 
Most tehát Ujhely lett a tiszáninneni 
ref. egyházkerület püspöki székhelye.

Fejes István hatalmas egyénisége, 
kiváló személye tehát Ujhelyre is 
dicsőséget hozott. Es Ujlu ly polgár- 
sága igaz hálával vau eltelve az uj 
püspök iránt ezért. Igaz, az eddigi
nél is fokozottabb szeretettel veszi 
körül költőpapját és együtt ürül vele 
a felett a nagy kitüntetés felett, 
mely méltóan érte, amikor őt ültet
ték a Kun Bertalan örökébe.

*

Fejes I-tvan 1838. január 22-én 
született L' genyéu. Iskoláit Sáros 
patakon és Budapesten végezte. 18(50 
han, 22 éves korában igazgató-tanár
nak választották meg llódmezőv i- 
sárhelyen, majd 1804-ben, 20 éves 
korában az újhelyi r< f. egyházköz
ség lelkészévé vu‘nsztotta. 1881-ben 
a sárospataki ref. főiskola aluond 
nokáva választotta, majd 1882-ben 
zemplénmegyt i esperes lett. Az iro
dalom terén mint költő országos 
hírre tett szert. Irodalmi működését 
tanár korában kezdte meg. Szegeden 
jelent meg az első verskötete. 1870- 
ban a Kisfaludy társaság „Egy szép 
asszony “ ciiníi küllői elbeszélését 50 
drb. arannyal tüntette ki. 1881 -ben 
egy kötet és 1900 bán két kötet 
költeménye került ki a sajtó alól, 
melyek mindegyikéről a legnagyobb 
elragadtatás hangján emlékezett meg 
a fővárosi sajtó. Az egy házi iroda
lom t*reii is nagyertéitü munkássá

got fejtett ki. Megírta az uj ref. 
énekeskönyvet, a prédikációt és a 
„Halotti beszédek“-et. Hatalmas mun
kássága most érte el legméltóbb ju 
talmát, amikor a tiszáninneni ref. 
egyházkerület püspökévé választotta.

Hitéit lapszerkesztő.
Nem tudta, hogy mit ir. 
jíogyan készül a Zemplén ?

Emlékeznek még olvasóink arra 
a rendszeres támadásra, amely 
a Zemplén hasábjain folyt Búza 
Barna ellen. Egy ilyen támadás 
alkalmával azt irta a Zemplén 
Búza Barnáról, hogy „politikai 
agent provokateur“. Ezért a 
súlyos sértésért Búza sajtópert 
indított, amelynek tárgyalfsa hét
tőn délelőtt folyt le a helybeli 
kir. törvényszéken.

Es ez a tárgyalás teljes elég
tételt szolgáltatott Búza Barnának. 
Nem a hozott Ítélet az, amely 
elégtételül szolgál, hanem dr. 
Adriányi Bélának, a cikkért fele
lősséget vállalt lelelős szerkesz
tőnek a kijelentése. Adriányi ki
jelentette a tárgyalás során, hogy 
ő az agent provocateur kifejezés 
igazi értelmét nem ösmerte, ő 
ezt csak úgy értette, hogy Búza 
heves politikai agitációt fejt ki 
és alaptalanul támad a lapjában.
I Iogy Búza tényleg agent provo
cateur volna azt bizonyítani nem 
tudná.

Búza tehát nem agent provo
cateur még politikai értelemben 
sem, ezt vallotta a cikk szerzője 
ként jelentkezett Adriányi Béla. 
De ezt csak most vallotta, mikor 
bíróság előtt kellett számot adni, 
amiért más becsületében gázolt. 
Mikor „lovagias44 tárgyalás alap
ját képezte az inkriminált közle 
meny, akkor nem ösmerte be, 
hogy halvány sejtelme sincsen 
arról, amit ir, akkor büszkén 
verte a mellét, hogy ő helyt áll 
a sértésért,

Es ebből az apró históriából 
most már tisztán láthatja min
denki, hogy miért nem adunk mi 
többé elégtételt „lovagias44 utón 
senkinek és miért visszük bíróság 
elé a minket ért sértéseket is. 
Pőrére kell vetkeztetni azokat az 
urakat, akik indokolatlanul mások 
becsületében gázolnak, hogy lássa 
mindenki, mennyire bátran — bár 
minden alap nélkül — támadnak 
addig, amíg a kardjukra biza
kodhatnak és hogyan alázkodnak 
meg és ösmerik be tudatlansá
gukat a bíróság előtt,

*
A tárgyalás hétfőn déli 12 órakor 

kezdődött. Elnök Fercnczy Sándor, 
szavazóbirák Nagy Bőm és Fejes 
Eri.ő törvényszéki bírák voltak. Az 
általános kérdések után Búza Barna 
Roboz Hugó, llleshazy Endre lapszer
kesztőket és Deutsch Lajos nyom 
dászt kérte kiliallgatt »tni az irány
ban, hogy az inkriminált költeményt 
nem Adriányi Béla irta, hanem Mecz
ner Gyula főispán mondta toliba 
Koboz Hugónak, a törvényszék azon
ban — miután Adriányi elösmeri a 
szerzőséget — nem adott helyt a 
szerző kiléte utáni további kutatás
nak. Búza ez ellen seminiségi pa
nasszal élt. A bizonyításra Adriányi 
nem vállalkozott, mert — úgymond 
“" nem tudná bizonyitani, hogy Buta 
igazi értelemben vett politikai agent 
p.t ocateur volna. Védelmére azt

hozta fel, hogy ő ennek a kifejezés
nek igazi értelmét nem ösmerte és 
úgy értelmezte azt, hogy Búza he
ves politikai agitációt fejt ki éa el
lenfeleit alaptalanul támadta. Ezen 
az alapon kérte a felmentését. Búza 
ezzel szemben azt vitatta, hogy a 
tudatlanság senkit sem mentésit a 
büntetés alól, egy hírlapírónál pedig 
épen súlyosabb beszámítás alá kell, 
hogy essen, ha tudatlanul támad. A 
bíróság rövid tanácskozás után 
kor. pénzbüntetésre Ítélte dr. Adrián) i 
Bélát. Az ítélet ellen a vádlott is a 
főmagán vádló is felebbezéssel éltek.

„ E l s ő  n

k e n y é r
a z t/ in  jö n

a  h a z a
Ezt nem Bokányi mondta és 

nem Weltner Jakab. Ezt deteki 
és tengeriialvi Meczner Gyula úr 
mondta, Zemplénvármegye főis
pánja, a III. osztályú vaskorona 
rend lovagja, Székely Elek barátja 
és Gáthy Géza pártfogója Mondta 
pedig a zemplénvármegyei pénz
intézeti szövetség 22 tagú ban
kettjén, Grósz Dezső és Griin- 
baum Simon zajos helyeslésétől 
kisérve.

Azt tetszik hinni, hogy mi ezen 
csodálkozunk ? Nem, egy csep
pet se csodálkozunk. Mi ismerjük 
régen a főispán urat s tudjuk, 
hogy ő világéletében mindig igy 
gondolkozott. Csakhogy pl. a 
koalíció alatt nem mondta ki, 
mert akkor divat volt hazafiasait 
beszélni. Hat hazafi volt ő is. 
Most divat cinikusnak lenni. Hát 
nyíltan kirukkol a cinikus gondol
kozásával ő is.

Tulajdonkép még igy is szépi 
tette egy kicsit a dolgot a főis
pán ur, mikor úgy mondta, hogy 
neki első a kenyér, azután jön a 
haza. Mert a valóság az, hogy 
neki első a kenyér s azután jön 
— a kenyér. A haza nem jön 
sehol.

Vagy legalább is igy kellett 
volna helyes kiejtéssel mondania: 
első a kukorica, azután jön a 
haza.

Mi ezen —  ismételjük —  nem 
csodálkozunk. Meg se botránko- 
zunk. Csak konstatáljuk, hogy a 
főispán ur valahára őszintén meg
nyilatkozott.

Hogy is várjunk mást egy olyan 
úrtól, aki mosolyogva, élénk öröm
mel és csendes helyesléssel hall
gatja hogy milyen dühösen szid
ják, g)alázzák és csúfolják előtte 
azt a koalíciót, amelynek ő négy 
éven át híve és főispánja volt. 
Ámbár abban tényleg igaza van 
annak az előadó urnák, hogy a 
koalíció mérhetetlenül ostoba volt 
mert Meczner Gyulákat nevezett 
ki főispánoknak s ilyen urakat 
tűrt meg négy éven át a főis
pánt székekben. Igaz, Khuen is 
bolond, hogy megtűri. Mert ha 
holnap Khuen megbukik s And- 
rássy jön helyébe, Meczner Gyula 
nyomban újra Andrássy párti 
lesz. Ha pedig holnapután Ra- 
kovszky kormány jón, Meczner 
Gyula haladéktalanul Rakovszky 
pártivá alakul. Erre mérget me
rünk venni.
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Hát első a kenyér, főispán ur 
csak azután jön a haza ? Pedig 
tetszik látni, ha haza nincs, kenyér 
sincs. Ha haza nincs, főispini fi
zetés sincs. Csak a magyar haza 
olyan jó  bolond, hogy ilyen urak
nak kalácsot és kukuricát terem. 
Más országban mogyorólavesszőt 
teremne nekik. Hát mégis jó 
lenne ehhez a szegény hazához 
egy kicsit ragaszkodni I

A harc jegyében. 
JKegyebizottsági tagok választása

A két párt erőmérkőzése.
Viharos napja volt ma Uj helynek. 

A törvényhatóságban megüresedett 
5 tagsági hely került ina betöltő r . 
A választást mindkét párt politika.i 
szempontokból vívta meg, de hog) 
milyen eredménnyel, azt m'g most, 
mikor e sorokat Írjuk, még nem 
tudjuk. A függetlenségi párt jelölt
j e i : Matolai Etele, Dókus ti > lila, 
Dómján Elek, Némethy Bertalan é.> 
dr. Csizy Béla; a munkapárt j i - 
löltjei: Dókus Gyula, Fornszek Béla, 
ÍSehmied Lajos, Székely Imre és 
Uuttmann Ármin. Önjelöltként Kot
tán György lépett fel.

Erős szenvedélyességgel indultak 
neki mindkét oldalon a választás
nak és különösen a munkapárt fej* 
telt ki jelöltjei érdekében rendkívül 
agitációt. Mozgósították a hivatalos 
aparátust és a fizetett kortesek 
egész hadával lepték el a várost- 
De a polgárság sem nézte tétlenül 
a főispán i gárda erőszakosságait, 
minden erejével törekedett, hogy a 
függetlenségi párt jelöltjeit juttassa 
győzelemre.

Megnyitás.
Pontban 9 órakor nyitotta meg a 

választást Matolai Etele választási 
elnök. Bizalmi férfiakul a munka- 
párt Reicbaid Lajost és SVeinberger. 
Dávidot, a függetlenségi párt dr. 
Búza Barnát és Fuchs Jenőt jelölte. 
Az első szavazó Matolai Etele vá
lasztási elnök volt, utána dr. Kell- 
ner Soma szavazott le.

Hivatalból.
A tisztviselőket maguk a hivatal

főnökök vitték szavazni. Guttmann 
Ármin h. állomásfőuök, munkapárti 
jelölt személyesen hozta a vasutas
szavazókat és volt a teremben, amíg 
mind egy szálig leszavaztak. 1) e. 
11 órakor Eiseraann Oszkár pénz
ügyigazgató vitte a pénzügyi tiszt
viselői kart szavazni. A dohánygyári 
tisztviselők ugyancsak 11 órakor 
Szabó aligazgató vezetése ala*t ér
keztek a szavazóhelyiségbe.

Korteskedés.

Különösen a vasutasok fejtettek 
ki erő;/.akosságot a munkapárt ér
dekédben. A városházi lépcsőbázat 
és a sztvazóh'’!\i>ég előtti térséget 
va-uti tisztviselők állták el, akik 
mind'n vasutas és gyári munká> 
szavazó cédu áját megnézték, mielőtt 
a terembe lépett. De a teremben is 
álltak „ellenőrök**, akik vigyázták a 
szavazókra, a titkos választás na
gyobb dicsőségére.

Szavazás.
Szokatlan élénkséggel folyt reg

geltől fogva a szavazás. A szavazók 
állandóan tömegesen járultak az urna 
elé. A szavazás mérvét legjobban 
jellemzi, hogy d. e. 11 órakor már 
280. 12 órakor 40), d. u. 3 órakor 
785 választó szavazott le.

Szavazás vége.
D. u. órakor zárta le a szavazást 

Matolai Etele elnök. Az utolsó sza
vazó Janoscsift András volt. Lesza
vazott összesül! 852 választ ). Tiszta 
szavazédap leadatott függetlenségi 
284, munkapárti 233. A szavazatok 
összeszárnlása még mindig folyik és 
csak úgy esteli 8 órara várható ered
mény.

H Í R E K .

— Uj kamarás. A király nagymúdi 
és várbogyai B o g y a y Zoltán, je
lenleg Budapesten állomásozó cs, és 
kir. 10-ik huszárezredbeli kapitányt, 
B o g  y a y Zsigmond lovag sárospa
taki földbirtokos fiát és B o g y a y 
Béla városi közig, tanácsos tustvér- 
öcscsét cs. és kir. kamarássá nevezte 
ki. Az uj kamarást kinevezése alkal
mából a különösen szép családfájáért 
a főkaraarásraester üdvözölte.

— Halálozás. Cserneki és tarkeös 
D e 8 s e w f f y Tamás cs. és kir ka 
marás és szolgálaton kívüli cs. é- 
kirrálvi főconsul stb. f. hó 19-én 
51 éves korában Tolcsván hirtelen 
elhunyt. Temetése f. hó 21 én volt 
nagy részvét mellett. Az elhunyt 
vezetőtagja volt a megyei társadal
munknak és élénk részt vett a köz 
életben. Különösen a szőlészeti szak
osztályban fejtett ki nagyértékü te
vékenységet és helyes, szakszerű 
fe sió a'ásíval úgyszólván irányt sza
bó t a szakosztály működésének.

— Esküvő. Dr. M o s k o v i t s 
Menvhért ügyvédjelölt f. hó 17-én 
esküdött örök hűséget P r i e d r i c h  
Rózsikánák Sátoraljaújhelyben.

— Esküdtszéki tárgyalás folyik már 
harmadnapja a sátoraljaújhelyi Kir. 
törvényszéken. Na g y  István kész 
nyéteni lakos és felesege ü'nek a 
vádlottak padján, amiért Nagy Jó 
zsefet, Isván testvéröcscsét megölték. 
A vádhatóságot E i s e r t h István 
kir. főügyészi helyettes képviselte, 
a védelmet dr. B o h y n a Dezső és 
C s a p l a k y  Lipót látják e\ ítélet 
lapunk zártáig még nincs.

— A Szabad Lyceumból. A Szabad

Győzött a 
függet lenségi  

tábor.
Este 6 órakor hirdette ki 

M a t o l a i  Etele választási el
nök az eredményt. Az egész 
vonalon a függetlenség! párt 
jelöltjei győztek. Dókus Gyula 
810, Matolai Etele 489, Dóm
ján Elek 436, Dr. Csizy Béla 
416 és Némethy Bertalan 409 
szavazattal lett megválasztva.

A munkapárt jelöltjei vala
mennyien kibuktak. Fornszek 
Béla 399, Schmidt Lajos 343, 
Guttmann Ármin 342 és Szé
kely I. 340 szavazatot kapott

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

Kiadótulajdonos : 

LAN DESM AN N  MIKSA

Búz a  B a r n a  országszerte híres 
kitűnő .okaji borai kaphatók palac- 
konkint özv. Thuránszky Zoltánná 

Lyceu'u e hó 13-án kezdte meg ez j dohánynagytőisdéjében.
fizi-15 puttonos asszu palackja 

mu8katai asszu 
2 puttonos asszu
edes szomorodni 
erős szomorodni

K fiiévi működését a főgymnasium 
kai előadó termében, mely ez a ka-| 
lomból zsúfolásig megtelt érdeklődő 
közönséggel. Az első előadást Jám 
bor György tanár tartotta. E hó 

! 20-án pedig dr. Visegrádi János ta- 
I nár ismertette vetített képekkel is
kisért, tehát a lehetőség szerint , . «« «,, 4
hzemléltelővé tett előadásában a „Ba- Pa^u'^ ani literje 1 kor. 20 fill. A 
latoul*. palackot 10 fillérért visszaveszik.

50
ipoS. évi kitűnő pecsenyekor literes

LANDESMANN MIKSA ÉS TARSA könyvnyomdája.

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.
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Tk. 9523/1910. szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A saujhelyi kir. törvényszék mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, 
hogy Báró Vécsev Béla végrehajta
ténak Hancsár János végrehajtást 
szenvedő elleni 11 ti korona tőkekö
vetelés és jár. iránti végrehajt isi 
ügyében a saujhelyi kir. törvény
szék Jterületén lévő, Sátoraljaúj
hely r. t. város határában fekvő,

Saujhelyi 2432 számú betétben A 
1—2 sor 747, 748 hr. szám alatt fel 
vett B 1 alatt Hancsár János nevén 
irt jutalékára 1729 koronában ezen
nel megállapított kikiáltási árban az 
árverést elrendeltes s hogy a fentebb 
megjelölt ingatlan az 1910. évi de
cember hó 13 napján d e. 10 órakor a 
kir. tvszék. árverési helyiségében 
megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron a ul e. 
adatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingafehm becséiának 10 százalékát 
vagyis 172 korona 90 fillért kész
pénzben vagy az 1881. évi t»0. 
törvénycikk 42. §-á bán jelzett árfo
lyammal számított s az 1881 évi no
vember hó 1-én 3333. száiu alatt kelt
m. k. igazságügyminiszteri rendelet 8.
§-ában kijeid t óvadékképes érték, 
papírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. évi 00. t. c. lő). §-a 
érteimében a bánatpénznek a bíró
ságnál előleges elhelyezéséről kiállí
tott szabályszerű elismervényt átszoi- 
gáltatni.

Megállapittatik, hogy a fenti in
gatlan a kikiáitási ar felénél ala
csonyabb áron el nem adható s 
hogy azon árverelő, aki akikiáitási 
árnál magasabb Ígéretet tesz, köteles 
nyomban a leütés után bánatpénzét 
az általa tett legmagasabb ígéret 10 
százalékúig kiegészíteni, mit ha elmu 
laszt, Ígérete figyelmen kívül marad 
s az árverésben, melyet haladéktala
nul folytatni kell, reszt nem vehet.

Sátoraljaújhely be u a kir. törvény
szék mint telekkönyvi hatóságiiul 
1910. évi nov. hó 5-ik napján.

93. szám (fi)

Tk. 2505/1910. szám.

Árverési hirdetményi kivonat
A gálszécsi kit. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, 
hogy Lefkovics Náthán végrehajta
tásak Kriftóf Andrásnó sz. Budai 
Borhála végrehajtást szenvedő elleni 

140 korona tőke követelés és járu
lékai iránti végrehajtási ügyében a 
sátoraljaujh* lyi kir. törvényszék (a 
gá szécsi kir. járásbíróság) t rületén 
levő ilardicza községben fekvő, a 
hardiczai 75 számn tkvb n A. 1 — 2. 
sor 72hr. sz. a. felvett ingatlanból 
és az ezen ingatlan után a liardicai 
229 sz. tjkv. A lapján bevezetett kö
zös legelőből a B. 2. és B 8. alatt 
Kristóf Andrásnó sz. Badar Borba 
lat 2 4 rés ben megillető jutalékokra 
az árverést 020 koronában ezennel 
megállapított kikiáltási árban elren
delte és hogy a fentebb megjelölt in
gatlanok az 1910 évi december hó 
1 napján délután 3 orakor a llardica 
küzzegházánái megtartandó nyilvá
nos árverésen a raegálapitott kikiál
tási áron alul eladatni nem fognak.

Árverezni szándékozóit tartozna\ 
az ingatlanok becsárának lO/o at 
vagyis 02 koronát készpénzben, 
vagy az 1801. LX.t.-c. 42. tj-aban jel
zett,árfolyammal számilott es az 1881 
évi november hó 1-én 3333. sz. a,
kelt iguzságiigym iniszh rí rondáét 8. 
§-ában kijelölt ovadékképes érték
papírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. MX. t.-c. liO- §-a 
érteimében a bánatpénznek a bíró 
ságnal történt e őleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt 
atszolgáltatni.

Gálszécsen, a kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatósfguál 1910. évi 
szeptemb' r hó 24. napján.

Valkovszky s. k, 
kir. járásbiró

Pálmák szobafenyők és más dél 
szaki növények kaphatók nagy vá
lasztékban jutányos árak mellett Sá
toraljaújhelyben L 'nyay-u. 10. szám 
alatt. Moskovszky Dezső

keresk. kertész.Vielland s. k. tábla bíró.

£  s
j ” gummisarkolr _  

még is a leg jobbak!
Mindenütt kaphatók.

Egv valódi angol sze- 
tersz kutya eladó 

IJehyna Testvéreknél.
Tisztelettel értesítem a n. é. 
hölgy közönséget, hogy a

f é s ü l é s t

Budapesten tanultam és a 
F O D R Á S Z S Á G O T  

helyben kívánom folytatni.
Ezért magam a n. é. közönség 

b. pártfogásába ajánlva 
tisztelettel

özv. TISZAY RUDOLFNÉ
Er/s betkirs l/r«é u. 13.

€ladó ház.
Az Andrássy-utca 66. számú 

3 utcára nyíló sarokház, mely é 
lakosztályból és mellékhelyiségek
ből áll, eladó.

Bővebbet ugyanott.

■ ■

iimntRii
v jutányos áron 1
f

f e l v é t e t ne k
1

■ íanöesmann jVtiksa ■

könyv-cspaplrkeres

kedésében.

B ■ ■ ■ ■ ■ ■
1 II 1 1 -

■

Az Andrássy-utca 01, szám és 
Külső Kossuth-ti tea 75/21. számú 
házak szabad kézből azonnal el

adók.

liővcbbat a Háber örökösök
nél, „Vályi kert".

' Fi ie i í iz M lJ f
A Schicht

szarvasszappan
valódi csakis a

S c h id '
névvel és a „szarvas” véd

jeggyel!

Ne vásároljunk mást,

Köhögés
rekedtség, elnyálká 
sodás, hurut, görcs 
köszvény és tojtó- 
köhögés eheti min 

a f in o m  zam atu

KAISER-féle

Jtíell tarantellát
„ H á ro m  Fenyő** véd 

jeg y  gyei.

s o o n  kü2j®K>'*-oVUU site .it b izo n y it- 
vdny orv osok  óh privú t- 
ü K jV n ek tő l t a n ú s ít ja  h 

b iz to s  ered m én y t. 
C som ag ja  20 és 40 fillér 

Szclen cze  60 fillér. 
K apható:

W ld d er és R eich ard
gvógyszertárábaa s H ra 
béczy K á lm á n  d rogériá

jában S á to ra lja ú jh e ly .

Hat óságilag engedélyezett végeladás.

S C H 0 N  SÁNDOR É S  B A R N A  D. C Z ÉG
Sátoraljaújhelyi divatáruháza

összes raktáron levő áruit az üzlet végleges feloszlatása folytán

z z  feltűnő olcsó árban kiárusítja, z n
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 függi nyök nagy választékban.

Feltűnően olcsó árak,
A

A M M M W P iP fliM iiin tr
Nyomatott Landsimann Miksa és Tarsa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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