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Szegény Zemplénvármegye! 
Már megint felirt. Változatosság 
kedvéért most újra a nemzeti jo
gok meilett. Mert most ilyen 
utasítást kapott Pestről a főispán.

Epén ma tárgyal Pesten Kliuen 
az ujoncmegajánlási jog védel 
mére készített házhatározat elej
tésétől. Epén ma fogadják el 
Pesten azt a hamis, üres tormu- 
lát, amelylyel a nagy alkotmány- 
jogi követelés teljes elejtését 
akarják takargatni. Szegény Zent- 
plénmegye pedig most rántja ki 
az ősi fringiát, hogy az újonc 
megajániási jogról szóló házhatá
rozat védelmére szálljon. Rég a 
papírkosárban hever az a szeren
csétlen házhatározat, rég eldob
ták már a ntungók, aminthogy 
eldobnak ők mindent, csak a kor
mányon maradhassanak. S a jám 
bor Zemplén várni egye most kezd 
kuruckodni a meghalt, sőt halva 
született házhatározat körül.

Hadd csinálja, ha ebben telik 
a kedve 1 Úgy se ád rá már ko
moly ember semmit.

Nem Zemplénvármegye irt fel 
több izber. az önálló bank melleit? 
S nem Zemplénvármegye hódolt 
meg 1910 ben az előtt a kormány 
előtt, amelyet az önálló bank le
törésére küldtek le Bécsből ?

Nem Zemplénvármegye irt fel 
annyiszor a magyar vezényszó mel
lett ? S nem Zemplénvármegye 
hódolt meg 1910 ben az előtt a 
kormány előtt, amely a magyar 
vezényszó elejtésének a prog- 
rammjával foglalta el a helyét f

Lehet-é ezek után komoly fel
nőtt ember, aki még valamit ád 
a vármegyei leiiratokra? Aki erőt, 
értéket, nemzeti akaratot lát ben
nük ?

Komédia az egész, üres, nevet
séges — bár fájdalmasan nevet
séges — vásári komédia I

Komoly ember, politikai ügyben 
nem is szólalhat ott lel. Be se 
teszi a lábát, legfeljebb ha elmegy 
megnézni, hogy pesti kormány- 
utasitásra micsoda komédiát ját 
szanak most a mindenre kapható 
leltári mungók. Ma lázadoznak 
Bécs ellen s esküsznek a házha
tározatra, mert ilyen utasítás jött 
a kormánytól. Holnap meglapúlva 
fognak hódolni Bécs éló'tl s ha
zafias átkot szórnak arra, aki a 
házhatározatot követeli, ha ilyen 
rendelet jön majd a kormánytól.

Most forradalmi hangulat volt. 
Kardot rántottak, hogy védjék az 
alkotmány bástyáit. Nemzeti ellen

állásra készültek. Nagyszerűen 
választották meg a vezérszónokot, 
Molnár Béla személyében. Molnár 
Béla szakértő a nemzeti ellenál- 

! lásban. 1905 ben Wolmann Kaz 
[ mér és ő, ketten jöttek be a da- 
j  rabont főispán beiktatására. Csak 
[épen hogy őt nagy kínnal az 
utolsó percben visszatartották a 
megjelenéstől. Méltó tehát, hogy 
ő vezesse a Bécs ellen lázadó 
mungókat. Gyönyörű kuruc had
sereg. Elöl Molnár Béla. Utána 
Meczncr Gy ula (jelszava : italmé
rési jogot a népnek !),azután Grósz 
Dezső a Bocskay buzogányával, 
és igy tovább.

Hosszú beszédet mondott Alól 
nár Béla. Elég folyékonyan el
mondta a mungó vezércikkek ösz- 
szes elcsépelt frázisait. Még azo
kat a cégéres rágalmakat is meg
ismételgette, hogy a függetlenségi 
párt a nemzetiségekkel, a kanta- 
rillával, meg Isten tudja még mi
féle gonosztevőkkel szövetkezik. 
A függetlenségi pártiak nagyon 
kiabálták feléje, hogy emlegesse 
már Auffenberget is. De ezt már 
nem merte. Hisz legközelebb kéz 
csókra kell menniük amungóknak 
Auflenberghez, mert csak igy kap
ják vissza a hatalmat.

Azért két érdekes rész mégis 
volt a külümben száraz és nagy
hangú beszédben, amelyet min
denki el tudott volna mondani, 
aki elolvasott egy pár mungó ve 
zércikket. Az egyik, mikor kije
lentette, hogy nem akar rekrinii 
nálni, nem akar szemrehányást 
tenni a vármegyének az ellenál 
lasban elkövetett bűneiért. Ez na
gyon szép, nagylelkű dolog volt 
tőle, hogy nem szidta össze ő, 
Molnár Béla, a vármegyét az el
lenállásért. De azért derék, sőt 
stilszerű lett volna, ha jól össze
szidta volna. Epén illett volna a 
helyzethez.

Á másik érdekesebb részlet 
egy szenzációs kijelentése volt. 
Azt mondta: azért kell a kato
nai javaslatokon túlesnünk, hogy 
clkcadhcssük a harcot a gaa- 
dasági önállóságért. No, ezt ide 
nyomtattuk vastag betűkkel, hogy 
könnyen rátaláljunk, ha majd a 
gazdasági önállóság ellen fognak 
küzdeni a mungók, s mellettük 
lesz Zemplénvármegye.

Különben a mungók nem na
gyon lelkesedtek. Hogy is lelke
sednének ! A fene tudja, ki lesz 
holnapután a miniszterelnök, hát 
csak nem bolondok most Khu- 

L u p u n k  m a i

énért fárasztani a tüdejüket. Alig 
éljenzett két-három ember, in 
kább a függetlenségiek gúnyos 
kacagás t tette hangossá a beszé
det.

Elég nagy mungó felvonulás 
volt. Úgy látszik, elleninditvdny- 
tól féltek, mert még a Schweiger- 
csoportot is berendelték. Nagy 
Rákóczi Ferenc gyönyörködve 
nézhette a falról ezeket a Bécs 
ellen lázadó lelkes kurucokat.

A függetlenségi párt részéről 
azonban nem szólt senki. Nem ér
demes. Ebben a megyegyülésben, 
Meczner Gyula főispánsága alatt 
nem is fog soha felszólalni a 
függetlenségi párt. Csak nézi a 
komédiát. Komolyságához mél
tatlannak tartja, nogy belé avat
kozzék.

Az egész országos feliratozási 
komédia, amit most űznek, kü
lönben is a legroszhiszemübb, 
legperíidebb játék, amit valaha 
evvel a nemzettel űztek. Ami 
érték volt abban a tervezett ház- 
határozatban, arról rég lemond
tak már, most szemfény vesztő for
mulákon törik a fejüket, amivel 
a semmit valaminek mutathassák 
be. Szégyenletes, hogy komoly 
és önérzetes emberek ilyenre 
vállalkozhatnak pusztán a hata
lom megtartása kedvéért 1

Jellemzésül még csak annyit 
említünk meg, hogy mikor a tő- 
ispán, hosszú üdüléséből hazatérve, 
megjelent a teremben, siri csend 
fogadta. Egyetlenegy éljen se 
hangzott el. Általában igen csen
des, nyomott hangulatit volt a 
gyűlés. Hej, nem igy ment akkor, 
mikor hat esztendővel ezelőtt 
igazi nemzeti harc nagy lelkese
dése zúgott benne.

De hol volt akkor Molnár 
Béla ? 1

* Részvét.
Szomorú aktussal kezdődött a köz

gyűlés. A vármegye két halattjától 
emlékezett meg a főispán. Először 
Dúkus Qyuláné elhuuytával a vár
megyét ért veszteség felett fejezte 
ki jegyzőkönyvi részvétet a közgyű
lés, majd Haitik Béla gr. haláláról 
esett szó. Hosszabb beszédben mél
tatta a főispán az elhunyt kiváló 
férfiú érdemeit, luelyut az országos 
közélet és különösen a vármegyei 
-let terén fejtett ki. A közgyűlés 
allva hallgatta végig az emlékbeszé
det, ezzel is jelét adva a halál feletti 
mélységes gyászának, melyet egyéb
ként jegyzőkönyvben is megörökí
tettek.

Bizalom.

Ezután a kormány és a Kossuth- 
párt iránti bizalom nyilvánítás követ
kezett. Molnár Béla és társai a kö
vetkező indítványt terjesztettékelő:

I n d í t v á n y ,
Zemplénvármegye törvényható

sági bizottságának lll|2, év már.
■ z á r n a  4  o l d a l

cius 27-ik napjára összehívott köz
gyűléséhez.

Zemplénvármegye közönsége 
mondja ki, hogy rendületlenül ra
gaszkodik a magyar országgyű
lésnek az 1807. évi XII. és az 1888- 
évi XVIII. törvénycikkekben biz
tosított jogaihoz, helyesli a kor
mánynak és vele e tárgyban meg
egyezett pártoknak álláspontját sa 
magyar országgyűléshez ez irány
ban felír. — Molnár Béla, Mosko- 
vits Géjza, Lengyel Manó, Walther 
László, dr. Nyomárkay Ödön, dr. 
Isépy Tihamér, Róth Bernáth, 
Ebiért Gyula, dr. Adriányi Béla, 
Spillenberg József, Malonyay Fe
renc, dr. Farkas József, Kun Fri
gyes, dr. Kovaliczky Elek.
Molnár Béla er. orsz. képviselő hosz- 

szabb beszédben oko ta meg az in
dítványt, A mai politikai helyzetnek 
— úgymond — két alapköve van, 
amely a jövőben a parlament mun
kásságát irányítani van hivatva : a 
véderoform és a választói jog. Majd 
visszapillantást vetett az elmúlt tiz 
év katonai kérdéseire és azt a végső 
konzekvenciát vonta le az eddigi 
küzdelmekből, hogy a katonai kér
déseket az ország érdekében végle
gesen rendezni kell. Erősen kikelt a  
provizórium ellen, ösmert elcsépelt 
frázisokkal hangoztatta a nemzeti 
követelések első sorban való kikliz- 
déséuek szükségességét, (természete
sen minden nemzeti követelést kimé- 
ritve látott a rezolucióban, amelyet 
már is elejtett Khuen a hatalom ked
véért. Émelyítő dicséretekkel hal
mozta el a Kossuth pártot, amely a 
munkapárttal egy'iitt most rettenetes 
harcot vir a hazafiatlan szocialisták
kal, a nemzetiségekkel és Ausztriával 
szövetkezett radikális 48-as párt el
len. llaogoztatta a már oly jól ös
mert nemzeti szupreraáciát, amelyet 
a Juslh-párt el akar sikkasztani, de 
amit ők — a november 18. hősei — 
minden áron meg fognak védeni. 
Szóval elmondott mindent, amit a 
kormánypárt fizetett lapjai napról- 
napra feltálalnak, hogy nemzeti hő
söknek játszák ki a választói jog 
elsikkasztására és Bécs minden kö
vetelésének feltétlen teljesítésére 
alakúit szövetséget.

A beszéd nem keltett semmi lel
kesedést a közgyűlés tagjaiban és 
még akiket a főispán az indítvány 
megszavazására rendelt be, azok is 
szégyenkezve hallgatták a nagyon 
és áttetsző céllal elmondott frázis- 
halmazt. Dohát a főispán parancsol 
és igy a leltáriák — a függetlenségi 
part guuyos kacaja közt — egy. 
haugulag elfogadták a bizalmi in
dítványt és állást foglaltak a Khuen 
által máris sarokba dobott rezolució 
mellett.

De csupáu a kormánynak még 
sem mertek bizalmat szavazni éa 
Arad városának erre vonatkozó in
dítványát — dacára, hogy a füg
getlenségiek élükön Búza Barnával 
annak elfogadását kérték — levet
ték napirendről azzal a kifogással, 
hogy ez az előző indítvány elfoga
dásával tárgytalanná vált,

SzáfchizápHée.

Az alispán bejelentette, hogy a 
vármegyei székház építésére kéazi- 
tett eszményi tervét kidolgoztatta 
és kérte, hogy ezt a tervet az ál
lam épitészrUihivatal^fonökénekel-
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nökleto még két szakértőről vizs
gáltassák meg.

Dr. Orosz Dezső ellenzi, hogy e 
kérdésben most határozzanak, mert 
a magyar építőművészek szüvetsé 
gének panaszai folytán az ügy a 
minisztériumban van elbírálás alatt 
Szükségesnek tartja, hogy amíg a 
pályázatnál elkövetett szabálytalan
ságok ügyében dönt a miniszter, az 
ügy függőben tartassák.

Dókus Gyula alispán kijelenti, 
hogy szabálytalanság a pályázat ki
írásánál nem történt, senkit semmi 
féle sérelem nem ért és különösen 
az utóbb tett intézkedések minden
ben megfelelnek a miniszter inten
ciójának. Egyébként az ő általa 
javasolt intézkedés nem okozhat za
vart, bármiként is dönt a miniszter 
a panaszok ügyében.

A törvényhatósági bizottság elfo
gadta az alispán javaslatát és — 
mint minden alap nélküli vádasko
dást — elutasította a magyar építő
művészek szövetsége ellen beadott 
panaszt.

A közgyűlés további lefolyásáról 
legközelebbi számunkban referálunk.

Székely Elek
fegyelmi ügyében beadott feleb- 
bezes nem csak az alapitelet meg
változtatását támadja meg de 

sorra kerül benne még a

kukurica és az épületfa.
Mai számunkban befejezzük a 

Székely Elek ujrafelvételi ügyében 
hozott határozat ellen beadott fe 
lebbezés közlését. Es a felebbezés- 
nek ebből az utolsó részletéből egész 
uj dolgok vetődnek felszínre, Meg
tudjuk belőle, hogy a fegyelmi vá
lasztmány nemcsak az alapitéletbeu 
megállapított tényeket magyarázta 
másképen, de odáig ment a Székely 
Elek ^megmentése kedvéért, l\ogy 
a Búza Barna által bejelentett újabb 
fegyelmi okokat még csak meg sem 
vizsgálta.

Pedig súlyos dolgok voltak, amikre 
világosságot kívánt derittetni Búza 
Barna. Meg akarta állapíttatni, hogy 
mi történt az Ínséges kukoricával és 
hogy hová lettek a városi erdőből 
l‘J07-bec kitermelt épületfák ?

llogy a kukurica ügyben nem in
dították meg a vizsgálatot, ezt még 
csak meg tudjuk érteui. Elvégre 
nem akarták kellemetlen helyzetbe 
hozni a főispánt, aki ugyancsak 
részt kért annak idején a kukuricá 
ból. De hogy az épületfák ügyében 
miért nem akartak világosságot de
ríteni, ez egészen érthetetlen. Talán 
csak nem ludas ebben is a főispán ?

Valószinü, hogy a politikai érdé 
kék játszottak közre az ügy elbírá
lásánál és ezért igyekeztek az alap
eljárás tanúvallomásainak félrema
gyarázásán kívül az újabban beje
lentett fegyelmi vétségek megvizs 
gálását is elkerülni. De hisszük, hogy 
a belüg) minisztériumban eltekinte
nek majd a politikai okoktól és 
amint az Engel Ignáczué korcsma- 
ügyében történt, itt is a törvényes 
formák és az igazság fog győzedel 
iueskednil

Uj vizsgálatot.
De ha mind semmiség is, amit az 

Ítéletek eddig megállapítottak, ak

kor sem lehetett Székely Eleket a 
hivatalvesztéstől felmenteni addig, 
tűig az általam bejelentett két újabb 
nagyon súlyos fegyelmi vétségre a 
vizsgálat le nem folytattatott.

A t. vóghatározat ezeu vizsgálat 
elrendelését azért tagadta meg, mert 
a bejelentett uj vétségek az eddigi 
fegyelmi ügyekkel nem állanak ösz- 
szefüggésben, s mert Székely Elek 
már nem tisztviselője Ujhtlynek, s 
igy ellene fegyelmi eljárás nem 
rendelhető. Szép indok, de a tör 
vénnyel ellenkezik. Mert az alapító
iét hatályon kívül helyezésével visz- 
szaáll az Ítélet hozatala előtti álla
pot, amely szerint Székely Elek még 
sem elmozdítva, sem lemondása 
elfogadva nem volt. Ebből a jogi 
helyzetből kiindulva kell tehát már 
az alapitélet hatályon kívül helye
zése után az én panaszos bejelenté
semet elbírálni, vagyis az ítélet ho
zatala előtt újabb fegyelmi vétsé
gek merülnek fűi, a fegyelmi eljá
rás azokra is kiterjesztendő, s az 
Ítélet által «zek is eldöntendők. S 
nem akadálya ennek az sem, hogy 
Székely Elek már nem polgármester, 
mert az általános tisztujitáson mást 
választottak meg eUeuében. Hiszen 
1880. XXIII. t.-cz. 1. §-a világosan 
rendeli, hogy a hivataláról lemondott, 
vagy közbejött tisztujitáskor meg 
nem választott tisztviselő ellen is 
rendelhető fegyelmi eljárás akkor, 
ha vagyoni felelőség megállapításá
nak kérdése forog fenn, vagy ha a 
volt tisztviselő a felelőség alól a 
törvényhatóság, illetve itt a képvi
selőtestület által még nem raeite- 
tett fel. Na hát az pedig kétségtelen, 
hogy az általam bejelentett két eset
ben igen is erősen fenuforog a va
gyoni felelősség kérdése Székely 
Elek ellen a város irányában, s 
még kétségtelenebb, hogy ő a fele
lőség alól még mai napig sem men
tetett fel. Tehát, ha már tényleg 
nem is tisztviselő, a fegyelmi eljá
rást igenis ezekre az újonnan kide
rült esetekre is el kell ellene ren
delni.

Kukurica és épületfa.
Hiszen ezek végtelenül botrányos, 

s úgy hivatali, mint erkölcsi szem
pontokból a legsúlyosabb felelőség 
alá eső visszaélések 1 Egy polgár
mester, aki az Ínségek számára kül
dött terményeket, a küldő miniszter 
rendeletének s a miniszterrel szem
ben vállalt írásos kötelezettségének 
ellenére részben magának taitja 
meg, részben gazdag emberek közt 
osztja szét, s erről kötelezettsége el
lenére be nem számol 1 egy polgár- 
mester, aki titokban, a képviselő- 
testület tudta nélkül, kivételes ki
termelési engedélyt kér a városnak 
egy nagyou értékes erdőterületére, 
a fákat onnan az engedély alapján 
ki is vágatja, de soha be nem szá
mol azzal, hogy mit csinál azokkal 
a fákkal, hová fordította őket, s 
hová tette az esetleges vételárukat! 
Hát képzelhetők ennél csúnyább és 
botrányosabb visszaélések 'i S lehet- 
ségeg-e az, a törvény szerint, lehet
séges-e a közerkölcsök szerint, hogy 
a mikor egy polgármesterről ilyene
ket milvánosan újságban megírnak, 
hivatalos ügyiratokkal hitelesen bi
zonyítanak, akkor az ezen polgár- 
mester fegyelmi ügyében Ítélkező 
bíróság ezek előtt a végtelenül sü
lj os fegyelmi vétségek előtt behunyja 
a szemét, bedugja a fülét, s ítélet
ben kimondja azt, hogy ez a pol
gármester csak olyan apró kis fe
gyelmi vétségeket követett el, ami
kért mindössze öUO korona bünte
tést érdemel ?

Igenis, kérem a törvény nevében, 
kérem a köztisztesség nevében, mél- 
tóztassék a véghatározat feloldásá
val a fegyelmi vizsgálatot ezekre a

fegyelmi vétségekre is pótlólag el
rendelni.

Az uj ítélet okai.
Nem hallgathatom el, hogy Zem- 

plénvárraegyében már másfél esz- 
tendővel ezelőtt, tehát még az ujra
felvételi vizsgálat megejtósét is 
megelőzőleg, már székében tudták 
és beszélték, hogy Székely Elek uj- 
rafelvételi kérvénye folytáu a hiva
talvesztés büntetése alól fel lesz 
mentve, mert ezt neki bizonyos szol
gálata fejében bizonyos irányadó 
helyről megígérték. Nem hallgatom 
el, s kész vagyok bizonyítani, hogy 
ezt már 1911. év raárczius és április 
hónapjaiban úgy sátoraljaújhelyi, 
mint fővárosi hírlapokban nyíltan 
szellőztették, igy már előre tudta 
mindenki, hogy mi lesz az ujrafel
vételi vizsgálat eredménye, s hogy 
mi lesz a fegyelmi választmány Íté
lete, illetve, hogy ez az Ítélet Szé
kely Eleket a hivatalvesztés alól fel 
fogja menteni. Azt hiszem, ez az 
egy tény eléggé megmutatja ennek 
az Ítéletnek az erkölcsi értékét, eléggé 
világit arra, hogy mennyi köze le 
het'jtt ehhez az Ítélethez a pártatlan 
igazságszolgáltatásnak s mennyi a 
partpolitikának. Ha még hozzá te
szem, hogy az ítélet hozatalánál a 
fegyelmi választmánynak választott 
tagjai közül egyetleu egy sem volt 
jelen, hogy közéletünknek olyan 
feltétlenül elismert tisztességü tagjai, 
mint gróf Mailáth József és Fejes 
István püspük, bár tagjai a fegyelmi 
választmánynak, annak ezen ülésén 
részt nem vettek, hanem a választ
mánynak csak három tisztviselő tagja 
volt jelen a főispán elnöklete alatt, 
azok is csak szó többséggel, két 
szavazattal egy ellen hozhatták meg 
ezt a határozatot, s ha még azt is 
hozzá veszem, hogy az egyik tiszt
viselő tag, mint a helyi lapok meg
írták, a felmentő, illetőleg hivatal- 
vesztést mellőző véghatározat mel
lett leadott szavazatát azzal indo
kolta, hogy különben is Székely 
Elek elitéltetése annak idején csak 
politikai boszu müve volt, s hogy 
ezt az elnöklő főispán, aki az elitéi- 
teiés idején is főispán volt, ellent
mondás nélkül hallgatta, — akkor 
azt hiszem, teljes világításba állítottam 
ennek az ítéletnek az erkölcsi mi
voltát.

De mikor egy Ítélet körül ilyen 
közvélemény támad, mikor az Ítélet
nek ezeket a kuÜsza titkait széké
ben nyíltan beszélik és tárgyalják, 
akkor azt hiszem, kétszeresen ér
deke közéletüuk tisztaságának és 
megtámadott jóhirnevének, hogy a 
nagymóitósagu be ügy miniszter ur 
ezt az ügyet, minden egyéb vonat
kozás mellőzésével szigorúan és ki
zárólag pártatlan igazság szempont
jából bírálja el. Ez az, amit én a 
jelen felebbezésera által tisztelettel, 
s a magyar királyi belügyminiszté
rium igazságosságába vetett biza
lommal kérek.

A szoczialisták
népgyillése

a népjogok érdekében.
Népgyülésre gyűlt egybe va

sárnap délután Sátoraljaujhelyszo- 
ciáldemokrata munkássága, hogy 
ielemelje tiltakozó szavát a kato
nai terhek emelése ellen és han
gos szóval követelje a Khuen 
kormány által elsikkasztani szán
dékolt általános, titkos, közsé
genként! választói jogot.

A népgyüles — amelynek egyik 
szónoka Búza Barna, a sátoralja

újhelyi függetlenségi kör elnöke 
volt — a legpéldásabb rendben 
minden rendzavarás nélkül, az 
ügy komolyságához illő nyuga
lommal folyt le. Az alkotmány 
sáncaiból kirekesztett munkásnép 
tanúságot tett arról, hogy telje
sen megérett a politikai jogokra.

De tanúságot tettek a munká
sok egyébről is. Bebizonyították, 
hogy üres ráfogás csupán az a 
vád, mellyel hazaliatlanoknak bé
lyegzik őket, mert ók szeretik 
ezt a magyar földet, amely 
nekik kenyeret ád és csupán jo
gokért küzdnek, amelyekből ed
dig a hatalmat kezükben tartó 
érdekcsoportok mesterséges esz
közökkel kizárták őket.

Bebizonyították, hogy hívei ők 
is az ország gazdasági önállósá
gának és minden erejükből küz
deni fognak azon, hogy Magyar- 
országot Ausztriától gazdaságilag 
is, politikailag is függetlenítsék.

Meggyőző erővel bizonyította 
mindezt a párt hivatalos szónoka 
és nem volt a gyűlésen résztve
vők közt senkisem, aki ezeknek a 
kijelentéseknek az igazságábán ké
telkedett. Mindenki látta, hogy 
őszinte megnyilatkozása ez annak 
a tábornak, amelyet eddig félre
értett minden polgári párt és erő- 
n k erejével távol tartott attól, 
hogy részt vehessenek az ország 
függetlenségéért vívott küzdelmek
ben.

Hisszük, hogy őszinte ürömmel 
lóg tudomást szerezni erről min
denki, aki eddig a haza ellensé
geit látta a szociáldemokrata párt
ban. Es hisssük, hogy ez a nép- 
gyülés csak növelni fogja azok 
sereg -t, akik eddig is becsülettel 
küzdöttek az általános, egyenlő 
és titkos választói jogért.

*
A népgyülés lefolyásáról a kö

vetkezőkben számolunk be részle
tesen :

Népgyüles

Dacára a csúnya esős időnek, zsú
folásig megtelt a „Vadászkürt" szálló 
kerthelyiségének fedett táncterme 
közönséggel. Néhány félórára egybe
forrtak a munkások és a polgárok, 
hogy a népjogok érdekében együt
tesen emeljék fel szavukat.

A gyűlést Galamb József nyitotta 
meg, aki elnökül Lányi Imrét, jegy
zőül Friedmann Mórt ajánlotta.

Lányi elnök rövid megnyitó be
szédben vázolta a népgyülés célját 
és aztán átadta a szót a hivatalos 
szónoknak .- Molnár Miklós kerületi 
párttitkárnak.

Moluár hatalmas beszédben üsmer- 
telte a választójogért folyó addigi 
küzdelmet és kifejtette azokat az 
előnyöket, melyek a népjogok nyo
mán az országot gazdasági és kul
turális téren érhetik. Kiterjeszkedett 
a függetlenségi párt és a szociálde
mokraták együttes küzdelmére és 
tiltakozott az ellen a vád ellen, mintha 
akár egyik, akár másik párt bármit 
is feladott volna eredeti programúi- 
jából az együttműködése kedvéért. 
Beszédének legérdekesebb része az 
volt, amikor tiltakozott a szociálde
mokrata párt nevében a haznfiatlan- 
ság vádja ellen. Kijelentette, hogy 
ők is hivei az ország gazdasági és 
politikai önállóságának és ha lesz

na! Sátoraljaújhely, Széchényi-tér 6 szám, 
(A rom, kath templom mellett).

Vegytisztító és gőzmosó
tisztításra elfogad mindennemű báli és alkalmi ruhákat, bútorszöveteket 
Gallér és kézelők kristály fehérre tisztittatnak. Vasalások 1 órán belül
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beleszólásuk az ország sorsának az 
intézésébe, minden erővel küzdeni 
fognak e célokért is.

A hatalmas éljenzéssel és tapssal 
fogadott beszéd után Búza Barna, a 
függetlenségi kör elnöke beszélt. 
Kijelentette, hogy tántoríthatatlan 
híve az általános egyenlő és titkos 
választói jognak, melytől nemrégen 
iuég ő is féltette a magyarság érde
keit. Most azonban meggyőződött 
róla, hogy az általános választójog 
csak a magyarság javára szolgálhat 
és ezért hűen kitart a küzdelemben 
Hiszi, hogy Ujhely polgársága be
látja, hogy csak az altalános, titkos 
választói jog utján érhető el az or
szág függgetlensége és lelt e» szere
tettel csatlakozik a népjogokért küzdő 
mi Diókhoz.

Percekig tartó óvációval fogadta 
a gyűlés Búza remek szónoklatát, 
majd elfogadták a Lányi elnök által 
előterjesztett határozati javaslatot, 
melyben üdvözlik a népjogokért 
küzdő szociáldemokrata és függet
lenségi pártokat és felkérik a parla
menti küzdő ellenzéket a harc to
vábbi folytatására.

Felvonulás.
Gyűlés után lampionos felvonulást 

rendeztek a szocialisták, hangosan 
éltetve népjogokat és az azért küzdő 
ellenzéket. A menet a „Vadászkürt4* 
szállótól indúlt el és a dohánygyárig 
ment, ahol a legnagyobb rendben 
oszlott fel. Rendzavarás sehol sem 
történt és a rendőrhatóságot képvi
selő Jurcsó Ágoston tb. alkapitány- 
nak sem a gyűlésen, sem a menet
ben dolga nem akadt.

24^ szám. (3 )______

a rendőrségen.

Megszökött fogoly.
Vasárnap éjjel szenzációja akadt 

az újhelyi rendőrségnek. A rendőr
ségi fogdából ugyanis az éj folya
mai! megszökött egy magút Becságh 
Zoltán gazdatisztnek és gazdasági 
munkafelügyelőnek nevező fogoly, 
akit csavargás és kéregetés miatt 
tartóztattak le.

A szökést B e c s á g h  szinte pá
ratlan furfanggal vi te keresztül. A 
polgári zárkában levő vaságyból ki
szedte a szalmazsákot tartó vasru- 
dakat, azokat a kályhában m^gtüze- 
sitette és kereszlülégette velük a 
fagerendás tetőzetet. Az igy nyert 
résen aztán — anélkül, hogy a vele 
egy szobábau levő másik két fogoly 
valamit is észrevett volua — átmá
szott a szinházkertbe és onnan ol
dott kereket.

így leírva szinte lehetetlennek 
tetszik a szökés. Senki sem tudja 
elhinni, hogy a tetőzetet megbont
hassa valaki olyan zajtalanul, hogy 
azt a vele egy szobában alvók se 
vegyék észre. Pedig az eset igy tör
tént és akiknek módjukban volt már 
a rendőrségi fogdának használt ro
mot látni, nem is csodálkoznak a 
történteken.

Valósággal botrányba illő, hogy 
milyen állapotban van a rendőrségi 
fogda. Egyszerű kis szoba korhadt 
gereudás menyezettel, amelynek ki
emelésére egy 3 éves gyerek ereje 
is elegendő. Szinte csodaszámba megy 
hogy eddig nem szökött meg min- 
deu odazárt fogoly. Mert a lehető
ség meg van rá, csak élni kell vele.

He nem csak a fogda van ilyen 
Biralmas állapotban. Ilyen az egész 
rendőrségi épület. A reudőrlegénység 
laktanyája inkább istállónak néz ki, 
mint lakóhelyiségnek. Apró, kis ab
lakos, szűk szobák, bűzös, rothadt 
Magú levegővel. A menyezett ge
rendás és korhadt. Ha egy kis eső 
esik, ki kell menni a helyiségből, 
tűért csak úgy ömlik be a viz.

Hs a város képviselőtestülete nem 
törődik ezekkel az állapotokkal. Tűri, 
hogy rozzant, minden biztonság nél

küli vackokban tartsák a foglyokat 
és tűri, hogy az éhbérért szolgáló, 
a munkától agyongyötört rendőrle
génység istállónak sem illő, bűzös 
szobákban pihenje ki a fáradalmait.

Ha a rendőrségi épület privát tu
lajdon volna a rendőrhatóságnak — 
mint életveszélyes, az egészségre 
ártalmas épületből — ki kellene on
nan lakoltatni a benne lakókat. Es 
itue a rendőrség maga kénytelen 
meghúzódni abban a rettenetes épü 
letben.

Ideje volna, ha a képviselőtestü
let a rendőrségi épület rendbehoza
taláról is gondoskodna. Elvégre a 
közbiztonság is vaiaiui és tarthatat
lan állapot, hogy közveszélyes szél
hámosok és más bűnösök csak akkor 
ne szökjenek meg az igazságszo'- 
gáltatás sújtó keze elől, ha nem 
akarnak. De meg a rendőrlegénység 
is emberekből áll, akiknek illik 
legalább az egészségre nem ártalmas 
vackokat adni éjjeli pihenőre.

A város képviselőtestülete kedden 
délután részleges tisztújító közgyű
lésén GÖNDÖR HERMANT al 
latorvossá és SZTANKÓ ZOL

TÁNT Írnokká választotta.

Választásra gyűlt egybe kedden 
délután a város képviselőtestülete 
és igy fölösleges is hangoztatnunk, 
hog a képviselőtestület tagjai rend
kívül nngy számban gyűltek össze 
a város tanácstermében. A sze
mélyi harcok mindég megmozgat
ták a városatyákat és kizökkentet
ték az édes semittevésből. Most 
is hűek maradtak a régi tradíci
ókhoz és az „alkotmányos jogok“ 
gyakorlására felvonultak még azok 
is, akiket néha évekig sem látni 
a közgyűlési teremben.

Bár a választás kimenetele elő
relátható volt, mégis szokatlan iz
galommal folytak le a választási 
előkészületek. A Sp;tz Izsó féle 
hamis községi bizonyítvány került 
szóba és zava rta fel a kedélyeket. 
Többen akadtak, akik erősen el
ítélték azt az eljárást, amit Sttanká 
Zoltán követett el ebben az ügy
ben. Sőt akadtak olyanok is, akik 
kijelen: ették, hogy nem szavaznak 
Sztankóra, amiért részt vett a ha 
mis községi bizonyítvány kiállítá
sában.

Es ez volt az oka, hogy nem 
egyhangúlag választottak meg 
Sztankót az irnoki állásra, bár 
minden méltányossági körülmény 
mellette szólott és ő volt az egyet 
len pályázó, aki joggal aspirálha
tott — minden választási eljárás 
mellőzésével — az irnoki állásra.

Göndör Hermán választása azon 
bán egyhangú volt, bár akadt 5 
ellenfele is. A képviselőtestület 
tagjai méltányolták azokat az ér 
demeket, amiket Göndör eddigi 
működése során kifejtett és a kö 
telességtudást, a mintaszerű szor
galmat kívánták honorálni, amikor 
szavazást sem engedtek az állat
orvosi állás betöltésénél.

A közgyűlés lefolyásáról a kö
vetkezőkben számolunk be rész
letesen :

Előkészületek.
Délután egynegyed 4 órakor nyi

totta meg Dokus üyuia alispán 
a közgyűlést és miután üdvö
zölte a képviselőtestület tagjait, 
a választás niHRejtéséhez szükséges 
bizottságokat alakította meg.

A kijelölő bizottság tagjai lettek : 
dr. Adriányi Béla, dr. Búza Barna,l

dr. Haas Bertalan és dr. Reichard 
Salamon.

A szavazat szedő küldöttség tagjai 
lettek Kincsessy Péter elnöklete 
alatt Ilericz Sándor és Halász József.

Bizalmi férfiakul raegválasztattak: 
Miklóssy István. Lengyel Manó, 
Fuchs Jenő és Réz Gyula.

Kijelölés.
Mig a kijelölő bizottság tanács

kozott az elnöklő alispán a közgyű
lést felfüggesztette. Mintegy 10 
percig tartó tanácskozás után jelen
tette az alispán, hogy az állatorvosi 
állásra 0-un, és pedig Göndör Her
mán, Halász Gyula, Karsay Valérián 
Kozma frigyes, az irnoki állásra 
5-en, és és pedig Sztankó Zoltán, 
Zöldy Nándor, Bényey Dániel, Tó 
bér József és Schatz Sándor pályáz
tak.

A kijelölő bizottság Bényey Dá
nielen kívül — aki időközben visz- 
szalépett — valamennyi pályázót 
jelölte.

Választás.
Először az állatorvosi állás került 

betöltésre. Szavazásra nem . került 
azonban sor, amenyiben a képviselő-
testület

Göndör Hermant
közfelkiáltással, egyhangúlag válasz
totta meg.

Az irnoki állásnál felállással sza
vaztak és Zöldy Nándorral szemben 
-  a többiekre senki seru szavazott —

Sztankó Zoltánt
választották meg nagy többséggel.

Mindkét megválasztott nyomban 
letette a hivatali esküt.

H Í R E K .  •

— Kinevezés. A ra. kir. pénzügyi 
miniszter Tóth Lajos nagyiuihályi
m. kir. adóhivatali ellenőrt a tab- 
(Somogymegye) ra. kir. adóhivatal
hoz pénztárnokká nevezte ki. Helyébe 
Jánosi József szrrvasi ellenőrt he
lyezte át.

— Kettős családi ünnepet ül ma
este Dr. Haas Bertalan ügyvéd csa 
ládja. Ma ülik meg Dr. Haas Berta
lan és neje sz. Kornstein Jolán há
zasságuk 2ö éves fordulóját és ugyan 
csak.iua ülik meg Elza leányuk el 
jegyzéséi dr. Görög Gyula bereg
szászi ügyvéddel. A kettős családi 
ünnep alkalmából a köztiszteletben 
álló családot sokan keresték fel üd
vözletükkel a város előkelő társadal
mából.

— Fegyelmi eljárások. A szerencsi 
járás fószolgabirája f. évi 1479. sz. 
határozatával az 1880. évi XXII.
t.-c. 90. §-ának c. pontja alapjai! 
fegyelmi eljárást rendelt el Bálint 
János mádi főjegyző ellen. A fegyel
mi eljárást a szerencsi főszolgabíró 
egy jogerős bírósági Ítélet alapján 
indította meg a jegyző ellen. Bálint 
János ugyanis egy nagyobb társa 
ságban revolvert fogott a társaság 
egyik tagjára s a bíróság előtt azzal 
védekezet hogy részeg volt. Rédely 
Dezső mádi adóügyi jegyző és Ba
konyi Ferencz községi .pénztáritok 
eben szintén fegyelmi eljárást ren
delt a járás főszolgabirája. Ezek az 
urak — a fegyelmi határozat sze
rint — azzal szolgáltak rá a megtorló 
eljárásra, mert a „valóságnak meg 
nem felelő, szabálytalan községi bi- 
zgnyitványt** állítottak ki.

—A Sac közgyűlése. A A Sátoral
jaújhelyi Atlétikai Club évi rendes 
közgyélósét folyó hó 30 án délután 
3 órakor tartja a vármegyeháza nagy 
termében.

— Királyhelmecz fejlesztése. Királ ^
helraecs nagyközség képviselőtestü
lete f. hó 18 án tartott képviselőtes
tületi gyűlésében a Bodrogközön ke
resztül tervezett keskeny vágányú 
vasút létesítése ügyében elhatározta, 
hogy a vasútnak Perbenyiktől Ki- 
rályhelraeczen át Nagykaporig ren
des vágányu vasúttal való kiépítését 

I fogja kérelmezni. A helraeczi virágzó 
'kereskedelem lebonyolítására termé

szetesen sokkal kedvezőbb lenna, ha 
Perbenyiken nem kellene a fővona
lon érkezett árukat esetről-eselre ál
rakosgatni, hanem a teherkocsi Hel-
raecsig. sőt Kapósig mehetne. Ugyan
ezen a gyűlésen határozták el azt 
is, hogy a város főutcáját lapos kő
vel fogják kiburkolni, E két fontos 
határozat az égési Helmeczen örö
met okozott.

— Birtokvétel. ifj. Weisa Ignácz 
beregszászi lakos gróf Lóuyay Gá
bornak szalóki birtokából 130 hold 
területet 100 négyszögölenként 420 
korona vételárért megszerzett. — Dr. 
Ferenczy Eleknek náfalvai birtoká
hoz tartozó erdőt egy ungmegyei 
consortium 140.000 koroua vételárért 
vásárolta meg.

NYILTTÉR

Nyilatkozat.
Alulírott Marszalek Gyula keres

kedő zuiuplénp.gárdi lakos ezennel 
kijelentem, Hogy Zeraplénagardon 
múlt év október hó 2l-én véghez
vitt azon cselekedetemet, hogy Szűcs 
Gusztáv ur szekerének a lóvárói a 
gyeplőászárat levettem és ezzel őt az 
udvaromból való szabad távozásban 
megakadályoztam, egy más dolog 
miatti rendkívül ingerült állapotora- 
bam követtem el, Szűcs Gusztáv ur 
általam mindég nagyrabecsült sze
mélyét sérteni nem akartam, a tör
téntek miatt ennélfogva legőszintóbb 
sajnálatom kifejezése mellett Szűcs 
Gusztáv úrtól ezennel bocsánatot 
kérek.
Kelt. Királyhelmeczen 1012. mire. 20 

Marszalek Gyula s. k.
Előttünk :

Dr. Gombos Bertalan s. k.
Dr. Forgon Mihály s. k.

Szerkesztő: Lánczi Aladár.

Kiadótulajdonos:
LANDESM A NN  MIKSA

0031/912 tk.
Árverési hirdetmény.

A király helmeczi kir. járásbíróság, 
mint telekkönyvi hatóság közhírré 
teszi, hogy Marczi Józsefuek Kaptur 
Jánosné sz. Kajibás Borbála elleni 
ügyében a végrehajtási árverés 800 
korona tőke, ennek 1910. évi április 
hó 10-től járó 8 százalékos kamatai 
112 korona 00 fill. már megállapított 
valamint 30 korona jelenlegi és a 
még felmerülendő költségek valamint 
az ezennel csatlakozottnak kimondott 
Marcsi József javára 123 korona 88 
fiil. tőke és jár és 120 korona 00 fii. 
perköltség és jár. kielégítése végett 
az 1881. évi 00 tcz. 144. §-a és az 
1908. évi 41. tea. 21. és következő 
§§-ai értelmében a saujhelyi kir. tör
vényszék és a király helmeczi kir já
rásbíróság területén fekvő a Zemplén 
agárdi 370 sz. betétben 375 és 370 
hrsa. belingatlanokból B. 2. sorszám 
alatt Kaptur Jánosné sz. Kajibás Bor
bála nevén álló 1/2-ed résznyi juta
lékra 740 £K. ezennel megállapított 
kikiálltási árbanau az árverés elren
deltetett és hogy a fentebb jelzett in
gatlanok az 1912. évi április hó 2 
napjának d. e. 9 órájára Zeraplón- 
agard község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen el fognak adatai

Árverezni szándékozók tartoznak 
az iugatlan kikiáltási árának 10 szá
zalékát vagyis 74 koronát készpéns- 
ban vagy óvadéképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni vagy an
nak a bíróságnál történt előleges le
tételét igazoló elismervényt annak 
átszolgáltatni
Királyhelmeczen a kir. jbiróság mint 
telekkönyvi hatóságnál 1912. jan. hó 
2-án.

Horkay s. k.
kir. jbiró.
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Tavaszi cipő, újdonságok
a legdivatosabb formákban és legizlésesebb kivitelben 
urak, hölgyek és gyermekek részére teljes választék

ban megérkeztek.

cipőáruház
S á t o r a l j a ú j h e l y ,  f ő t é r  :1 Kossutli-szoborral szemben.

Ha „ F 0  R H I N “ -
* ö r  . .
Kevesebb 

a g u n d ,

Kevesebb
a m űm e t,

-szór
Kevesebb.
amunKabér!

n a 1 permetez,
m ert a „FORHIN" a 

s o k s z o r t a
BORDÓI KEVERÉK

k éss á llapotb an  !
Nagyon erősen tapad a nedves levélre is!

B árm ily  harm atnál p erm etezh et v e l e !
S em m i ü led ék e n in c s ! Szám talan  elism erő
n y ila tk o z a t ! G yártjuk  az ed d ig  dr. A sch en -  

F brandt szab adalm át k ép eze tt Rezkenport > 
. bordói port is. K érjen in g y en  és  b érm en tve  

le írást a

C O D H I M  gyártól Budapest, 
| r U K I l l i V v i ,  Váczi-űt 93.

ELADÓ.
Fgy igen jó Beregszá

sz}' féle zongora és egy 
Phönix pálma.
Böv. a kiadóhivatalban

Széna
300 métermázsa jó mi

nőségű eladó.
Varga Ferencz

Sátoraljaújhely
Andrássy-u, 66.

U j  ü z l e t  m e g n y i t á s !

Április elsején Sátoraljaújhelyben fő-utca 18 szám 
(volt nagy tőzsde üzlethelyiségben) ifj. SCHWARTZ SÁ
MUEL cég alatt egy újonnan berendezett selyem, szalag, 
csipke, disz rövidáru és piperecik üzlet nyílik meg.

1 M Á R  M E G N Y Í L T ! | |Í A Balatonvidéki első amerikai szőlőtelep Tapolca | 
I (Zalamegye.) Elad nagyobb mennyiségű készleten levő l |  
V kifogástalan minőségű sima és gyökeres j j j

J Ipa Malis H  Hfslris |
( vesszőt valamint ugyanily alanyokon készült gyökeres,  ̂
► fásoltványokat legjobb csemege és borfajokból C  

és sima valamint gyökeres hazai vesszőt. (Telefon sz. l |  
I intet urban 74.) ^

f i i  I M Á I  [ ~  |  1 f f  f |  bőráru és viaszvá- Á0 LIIMULbUIVI szón gyári raktár |

1 D ö r n e r  G é z a  K a s s a  |
® Fő utca Népbank-épület.
H  Vidéki megbízásokat gyorsan és pontosan eszközözöl. Mintá- W9 
j3jj kát kívánatra díjmentesen küld az árak megjelölésével. A

Kidikülök, utazótáskák nagy választékban. ^

\yomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.

/ / /
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