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A ppo nyi mádi riadója.
Az ország szeme egy percre 

ismét Zemplénmegyére szegző- 
dütt. Ezúttal azonban — a sors 
kivételes kegyelméből — igazán 
jelentős esemény játszódó't le 
körünkben és nem valamelyes 
országos hírre vergődött botrány 
volt az, amely minket a közér- 
érdeklődés középpontjába állított. 
Apponyi Albert gr., a szövetke
zett ellenzék egyik vezére jött 
le Mádra, a Bernlth Bála beszá
molójára és ez a körülmény volt 
az, amely az ország figyelmét 
mifelénk irányította,

Apponyi Albert politikai kije
lentései minden körülmények közt 
országos jelentőségűek, mert az 
ő ajkáról elhangzott nyilatkoza
tok mintegy a szövetkezett ellen
zék vezéreinek a gondolkozását, 
akaratát, elhatározását tolmácsol
ják. Ezúttal azonban még külön 
szenzáció erejével hatott, hogy 
Apponyi a beszámolót megelőző
leg gr. Andrássy Gyulával foly
tatott a politikai helyzetet illető
leg tanácskozásokat, egyenesen 
Tiszadobról érkezett Mádra és 
így mostani kijelentései követ
keztetni engednek az Andrássyval 
való megállapodásra.

Tényleg igy is volt. Apponyi 
Albert Andrássy Gyula egyik 
legbizalmasabb emberével : zem
pléni Moskovits Gézával érkezett 
a beszámolóra és ezzel mintegy 
megpecsételték az ezutáni fegy
verbarátságot a szövetkezett el
lenzék és Andrássy Gyula kö
zött; nyilatkozataival pedig — 
melyeket Moskovits Géza élén
ken helyeselt — bepillantást enge
dett azokba a jövő tervekbe, 
amelyek alapján az őszi küzdel
mek — most már Andrássyval 
és pártjával megerősödve — 
megindulnak majd.

De különös figyelemmel ki
sérte ezt a beszámolót Zemplén- 
vármegye közönsége, mert a po
litikai helyzetnek mikénti kialaku 
lása M Andrássyval való tanács

kozások után erős hatással ígér 
kezett Zemplénvármegye jövőbeni 
állásfoglalására és a megye jö
vőbeni kormányzására. Meczner 
Gyula főispán ugyanis állandóan 
az Andrássy bizalmi emberének 
hirdeti magát és azt szereti el
hitetni lépten-nyomon, hogy ő 
feltétlenül követi Andrássyt akár 
az ellenzékbe is.

A helyzet már tisztázódott 
Andrássy a legfélreérthetetlenehb 
módon odaállt a küzdő ellenzék 
mellé és nyíltan hirdeti a kor
mánnyal szemben a legélesebb küz
delmet. Most tehát Meczner 
Gyulának is szint kell vallani. 
Követnie kell állítólagos vezérét 
a küzdelemben, vagy pedig nyíl
tan be kell ösmernie, hogy ó 
nem az Andrássy, hanem a min
denkori hatalom híve. De bármi
ként is valljon szint Meczner 
Gyula, a mádi beszámolón meg
pecsételt fegyverbarátság után 
neki távoznia kell a helyéről. 
Vagy követi Andrássyt és ez 
esetben lemond állásáról, vagy a 
kormány mellé áll és ez esetben 
a most már az Andrássyakl.al 
megeiősüdött ellenzék buktatja
meg.

A mádi beszámoló tehát kü
lönös fontosággal bir ránk nézve, 
mert végre talán elértük azt, ami 
után oly sovárogva vágyott a megye 
minden polgára : megszabadulunk 
Meczner Gyula uralmától.

Es ha semmi más eredménye 
nem is volna a madi beszámoló
nak, — ami ki van zárva, — 
nekünk ennyi is éppen elég.

♦
Az érdekes, országos jelentő

ségű eseményről a következőkben 
számolunk be részletesen:

Apponyi fogadtatása.
Ibiit* ott fél 12 énkor a buda

pesti gyorsvonattal érkezett gróf 
Apponyi AIbort Szerencsre Szentivány i 
Árpád Zboray Mii lés, Csuha István 
ors7. képviselők tlódy Gyula volt 
képviselő és zempléni Moskovits Gé

za kíséretében. Az ál oruáson sok l 
!-z íz ember várta az érkezőket Bér- , 
náth Béla képviselő és Banyay János j 
rom. kath. esperes vezetése alatt és 
ott vártak már az újhelyi küldött- j 
ség élén Meczner B D főrend. Búza | 
Barna, Matolai Etele és Kincsessy | 
Péter. Apponyit a szerencsiek nevé
ben Bányay János esperes fogadta 
hazafias érzéstől áthatott beszédben, 
mire Apponyi rövidet) válaszolt.

Mádon llarikó Gyu’a róni. Katii 
plébános fogadta Apponyit. akinek 
feliérruhás lányok gyönyörű csokrot 
adtak át. Apponyi válasza után a 
vendégek Bankó plébános lakására 
hajtattak, ahol 40 terítékes ebéd 
volt az illusztris vendég tiszteletére.

Megnyitás.
A népgyülés délután fél 3 óra

kor vette kezdetét mintigy kétezer 
főnyi közönség jelenlétében. Palóczy 
református lelkész megnyitó szavai 
után Bernáth Béla mondotta el be
számoló beszéd t, melyben ismer
tette a parlamentben történt erősza- 
kosságokat és rámutatott arra, hogy ! 
az ellenzéknek mindaddig, inig Ti
sza és Lukács helyükről nem távoz
nak, békéről beszélnie nem is lehet. 
A beszámoló végeztével nagyban 
ünnepelték a kerületnek közszere

tetben álló képviselőjét, aki már kö
rülbelül egy negyedszázad óta kép
viseli a mádi kerületet.

Apponyi beszéde.
Apponyi a béke eshetőségéről 

és feltételeiről beszélt. Előadása 
szerint a békének közjogi, tárgyi és 
személyi tnkhiteteket érintő feltéte
lei vannak. Kijelentette azt is, hogy 
a béketárgyalások körül az utóbbi 
napokban nagy halad is mutatkozik, 
amennyiben Tisza hajlandó levonni 
a konzekvenciát : megy. A békére 
azonban semmi kilátás nincs, mert 
a szövetkezett ellenzék ötven szá
zalékra kiegyezni nem hajlandó.

Elsősorban intézményesen kell 
biztosítani azt, hogy a junius ne
gyedikéhez hasontó alkotniánys-'r 
tések. a képviselők immunitása ellen 
előfordult merény letek többé meg 
ne történhessenek. A mar megho
zott és szentesített törvényeket érin
teni nem akarják, rn rl fájdalom, 
oly erőkkel állanak szemben, melyek
kel szemben a nemzet gyenge és 
tehetetlen, de ahhoz feltétlenül ra
gaszkodnak, hogy törvényhozási'ag 
bélyegeztessék meg az a mód, moly 
lyel azok a törvények meghozattak, 
mert ha e kérdés fölött a parlament 
egyszerűen keresztíilsiklik, akkor az 

| ország alkotmányának többé semmi 
biztosítéka nincs. E feltételéből a 
szövetkezett elenzók nem enged,

' inkább kész a legvégsőkig menő 
harcra.

Tisza feje nem elég : Lukácsnak 
szintén mennie kel). Lukács nélkül 
Tisza a junius negysdiki merényle
tet el nem követhette volna. Lu
kács felelős az általa törvényellene- 

I sen megválasztatott elnök cselemé-

nyeiért, mogaztán Lukács bocsájtol- 
ta a karhatalmat Tisza rendelkezé
sére. Bókét kötni azzal a miniszter
elnökke', ki a képviselőket mandá- 
I um foszt ássál fenyegette meg, nem 
lehet: Lukácsnak helyét el koll 
hagynia, vele az ellenzéknek még 
érintkeznie sem lehet többé.

A harmadik feltétel az általános, 
egyenlő és részben titkos választói 
jognak törvénybeiktatása abban a 
mérvben, a mint azt a szövetkezett 
ellenzék megállapította, ezt a meg
állapodást á lja a szövetkezett ellen
zék. Ez okból sem tárgyalhat Lu
kácscsal, azzal az emberrel, ti a 
demokratikus haladás jegyében jött 
s aztán kezet fogott a reakciós Ti
szával.

Zboray beszéde.
A lelkes ováciák után Zboray 

Miklós orsz. képviselő lépett az 
emelvényre. A magyar ember nem 
frondőrködő, nem szokott üsszeskii- 
vésekbtn résztvenni, ez nem termé
szete, nem lehet azonban tudni, 
neiu-e lesz olyan elkeseredett hazafi, 
aki lepofozza azokat a sérelmeket 
Lukácson, a melyeket a nemzet 
képviselőin ejtett. A sajtó békéről 
beszól, pedig békéről most beszélni 
egyáltaiaban m m lehet, rnertha va
laki a képviselőkkel szemben úgy 
viselkedik, mint Lukács es Tisza és 
a nemzetet súlyosan terhelő törvény- 
javaslat megszavazásánál kész átgá  
z o ' d í  minden törvényen, akkor még 
vezérei sem követelhetik, hogy ilyen 
házelnök alatt hallgasson és tűrjön, 
Tiszának és Lukácsnak pusztulni 
kell, ez a legkisebb elégtétel, enél- 
küi az ellenzék szóba nem állhat, 
addig békéről szó sem lehet, addig 
csak harcra készülünk és készüljön 
harcra a nemzet is.

Beszéde végén kitért Zboray a 
szövetkezett pártok azon tagjaira, 
akik ellenzékinek vallják magukat, 
de titkon a kormánypárttal trafikál- 
nak. Ezek között aposztrofálta Gort- 
vay Aladárt is és kijelentette, hogy 
minden igyekezetükkel azon lesznek 
ezentu1, hogy az ilyen kétkulcsos, 
megbízhatatlan álellenzékiektől meg
tisztítsák a szövetkezett partodat.

Csuha. Matolai, Búza.
Hatalmas tetszészaj kisérte a 

szerencsi főszolgabíróról mondott el
itélő kritikát és még zúgott a taps, 
amikor a szónoki asztalhoz lépett 
Csuha István képviselő. Csuha rövid 
beszédben buzdította kitartásra a 
mádi választókat és ugyancsak lel
kes beszedet mondott utána Matolai 
Etele is.

Majd — közkívánatra — Búza 
Barna beszélt. Súlyosan elítélő kri
tikát mondott a mai kormányrend- 
szerről, különösen erősen támadta 
Zerapléiivármogyót, amely nem tu
dott hü tuarardni régi híréhez.

Határozati javaslat.
Bár a közönség még szívesen 

hallgatta volna a jelenvolt képvise
lőket, az idő előrehaladottsága miatt

■lungáriái!
Sátoraljaújhely, Széchényi tér 6 szám. 

( A rom. kath templom mellett).

Vegytisztító és gőzmosó
isztitásra elfogad mindennemű báli és alkalmi ruhákat, butorsöveteket.
[iallér és ké \ l ő  t kristály fehérre tisztittatnak. = = = = =  Vasalások 1 ó rán  bellii-
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be kellett fejezni a gyűlést. Dr. Ko
vács Gábor kir. közjegyző terjesztet
te elő a határozati javaslatot, mely 
többek közt a következőket mond
ja:

A nemzet vitális érdekeit és 
legszentebb jogait merőben semmi 
figyelemre nem méltató, hanem 
csupán a hatalomhoz görcsösen 
ragaszkodó kormány és legkivált
képen Lukács László és kormány
zati rendszere ellen, a történtek 
után a legnagyobb fokú bizalmat
lansággal viseltetik és kijelenti 
továbbá, hogy B e r n á t h Béla 
képviselőt a megsértett alkotmá
nyos jogrend védelmében és hely
reállításában elszánt küzdelmet 
folytató képviselőtársaival együtt, 
alegmelegebben ‘üdvözli, ebben a 
a most már élet-halálra menő harc 
bán, lelkesedést nyújtó határta
lan bizalmával támogatja és egy
ben arra kéri, táutorithatatlanul 
küzdjenek tovább, mig ezt az 
egész gyűlöletes korrupt rendszert 
gyökerestől ki nem irtják és vi
gyék diadalra a népjogokat egye
dül biztositó általános, egyenlő, 
községenként titkos választói jog
nak törvénybe iktatását és vége
zetül lángoló lelkesedéssel üdvözli 
az alkotmány védelmében elszán
tan küzdő ellenzéki vezéreket — 
a nemzet igazi vezéreit — Kos
suth Ferenczet, Justh Gyulát, Ap- 
ponyi Albert grófot, Károlyi Mi
hály grófot, Egri Bélát és Zichy 
Aladár grófot, a kik a magyar 
nemzet függetlensége és szabad
ságáért önfeláldozó hősiességgel 
küzdöttek és küzdenek.

A nagyfontosságu gyűlés Han- 
kó Gyula r. kath. plébános zárósza
vaival d. u. fél 5 órakor ért véget.

nők
nem

O m éltóséga
M eczner Gyula  

f ő i s p á n  u r  a

k ö z é r d e k  v é d ő j e .
Mtezner Gyuláról már sokszor 

szólt az ének e lap hasábjain. Be
mutattuk már ezt a jeles urat sok
féle változatban, de mint a közér
dek szigorú őréről aligha esett ed
dig szó. Most ebben a köntösben 
állítjuk majd a közönség elé a mél- 
tóságos urat, mert illik ám őt úgy is 
ismerni, mikor agyou védi a köz
érdeket.

Történt ugyanis — még a nyár 
derekán —, hogy özv. Kleiu Her
máimé, akinek Erzsébet király né-ut- 
eán, a kórház tőszomszédságában 
van korcsmája, kuglizót akart épít
tetni udvarának azon a részén, ahol 
egy kőfal választja el a kórház kert
jétől. Meg is kérte annak rendje és 
módja szerint a város tanácsától 
az épitósi engedélyt, a tanues pedig 
— ugyancsak a törvény rendelke 
zései szerint járva el — megtar
totta a helyszíni szemlét, amelyre, 
mint közvetlen szomszédot, meghívta 
Chudovszky Móricz közkórházi igaz
gatót is. A szemlén Chudovszky ellő 
nezte az építési engedély megadá
sát azért, mert a kughzással járó 
zaj megzavarná a betegeket. A 
mérnök azonban ellenvélomenyt adott 
be és meit a kórház épülete a fel
építendő kuglizótól több miül 50 
méter távolságra van, az építési en
gedély megadását javasolta. A ta
nács a mérnök javaslatát tette ma
gáévá.

Eddig reuben is volna a dolog 
De a határozat kiadmányozásánál 
feledékenységből elkövette a mér-

azt hibát, hogy a határozatot 
kézbesítette ki Chudovszkynak 

és mert igy az felebbezést be nem 
adhatott, a határozat jogerőra emel
kedett és a kulizó felépült. Mikor 
már nagyban folyt a kug izas, vette 
észre Chudovszky az építkezés meg
történtét, megfelebbezte a tanács 
határozatát a közig, bizottsághoz. 
Hétfőn került a felebbezés a bizott
ság elé és mert kitűnt, hogy a 
kuglizó a kert falánál van és igy 
nyáron át a kertben üdüli) betege
ket zavarja, megsemmisítették a j 
tanács határozatát és elrendelték a 
kuglizó lebontását.

Igen ára. de a szegény asszony-1 
nak a kuglizó lebontásából kára 
származik <‘s mert a kár a referens 
hibájából történt, a kártérítési igény 
ruegállapithatása miatt el kellet ren
delni a fegyelmi eljárást az illető 
tisztviselő ellen. Es ment is volna 
simán a dolog, ha közbe nem lép a 
főispán ur, mint a közigazgatás vé
delmezője, az igazság őre, stb. 
főispán úr hatalmas filippikát tar
tott a bizottságban, melyben bor 
zasztó képet festett arról a rettene
tes helyzetről, amikor a szegény 
adóalany igazságtalanul kénytelen 
szenvtdni a közigazgatási hatóság 
gondatlansága miatt és követelte, 
hogy ne csak a főmérnök, hanem 
a polgármester ellen is redeltessek 
el a fegyelmi eljárás.

Es hiába való volt az Eiserth fo- 
ügyészi-helyettes felszólalása, mely* 
ben igazolta a polgármester ez ügy- 
beni ártatlanságát, hiába magyaráz- 
gatta, hogy mily hátrányára van a 
városnak, ha a polgármesteri tekin
télyt lépten nyomon, minden alapos 
indok nélkül sárba rángatják foly
tonos fegyelmi eljárásokkal, — 
főispán hajthatatlan maradt 
resztülerőszakolta a polgármester 
ellen is a fegyelmit, mert ő — 
úgymond — a polgármesteri tekin
télyűéi sokkalta fontosabbnak tartja a 
közit (ükét.

Es a m •nydörgős istennyila

a hata’mi tébolyban szenvedő ve
iéről, megindította a polgármester 
ellen is a fegyelmit minden alapos 
ok nélkül. Azt hitte, hogy most mar 
egyszerre a polgármester és a vá
rosi közigazgatás felé fordul a köz- 
érdeklődés és valami panamaszerü 
dolgot sejtethet érthetetlen határo
zata megett. Ámde a közönség tisz
tán lát és nem fog felülni holmi 
főispáni mentőfurfangoknak.

A  v á r m e g y e
k ö z i g a z g a t á s a .

Érdekte le n  e se m é nye k .

ke-

A varmegye 
zottsága hétfőn 
szeptember havi

rre a kijelentésre. Sőt még arra 
sem akadt ember, hogy jól a sze
rűébe nevessen a főispánnak. Min
denki hallgatott s legfeljebb csak 
úgy titokban gondoltak az emberek 
arra, hogy mily határtalan a Mecz
ner Gyű'a bátorsága,

Hát hallott már valaha ilyet a 
világ?! Mtezner Gyula fontosnak 
tartja a közérdeket és megvédi azt 
a tisztviselők gondatlansága, köny- 
nyelmüsége ellen ! Az a Meczner 
Gyula, akinek a vejo valóságos rém
uralmat csinál a szerencsi járásban, 
gyötri, kínozza az embereket és 
vadállati kegyetlenséggel üz sportot 
a mások bőrén a kihágási eljárások
kal, az a Meczner Gyula, aki sikkasz- 
tót védett az igazság sújtó keze 
ellen és a legköriuönfontabb furfang 
gal akasztotta meg az ő pártfogása 
alá bujt sikkasztanak az eltávolítá
sát, — még szájára meri venni 
a közérdeket I

Ha a főispán csak valamicskét 
is törődnék a közérdekkel, már 
gén nyakát kellett volna szegnie a 
saját vejónek. Vagy ha ezt már el 
mulasztotta, most kellene őt elűzni 
a helyéről, amikor bírósági Ítélettel 
állapították meg róla, hogy túllépi 
hatáskörét és folytonos bírságolásai
val indoktalanul zaklatja a közön
séget.

A főispán ur azonban nem 
megvédeni, de arcul csapni akarta 
ezúttal is a közérdeket. A közérdek 
ugyanis azt kívánná, hogy az ő ve- 
je : a szerencsi kiskirály — no meg 
ő is — haladéktalanul távozzanak 
a helyükről, de hogy a feltámadt 
küzraegbotránkozast nemileg csilla-

közigazgatási bi 
délelőtt tartotta 

ülését. Magán az 
ülés külső képén meglátszott, hogy 
kikerültünk a kánikulából, mert a 
bizottság tagjai majdnem teljes 
számban vettek részt az ülésen, d 
az anyag, amely tárgyalásra került, 
még magán hordta a nyári hangu
latot. C-upa érdektelen referálja ke 
rült a bizottság elé és csak itt-ott 
lehetett olyan momentumra akadni, 
amely érdemesnek látszott a nyilvá
nosságra hozatalra.

No meg a főispán ur is gon
doskodott egy kevés izgalomról, 
amikor a közérdek védőjének 
tetszetős palástját akarta magára 
borítani, ámde erről lapunk más 
helyén adunk részletesen számot. L 
helyütt csupán azokról az apró ér
dekességekről kívánunk említést 
tenni, amelyek máskor, zajosabb 
időkben fel sem tűnnének a hallga
tónak, most azonban a sok szürke 
unalmas tárgy között felkeltettek a 
közfigyelmet.

Az alispán jelentése
került ezúttal is, mint rendesen, elő
ször tárgyalásra. rI liuranszky László 
főjegyző olvasta fel a jelentést, 
amely részletesen tárgyalja a vár- 

— „ - megyei közigazgatásban az e múlt
g csak le sem csapoU u^rembe I hóban előfordult eseményeket, neon

ban érdekes dolgot — ami feljegy
zésre érdemes — j formán a'ig tar- 
♦ a'mazott a jelentés- Említésre méltó 
csupán, hogy az elmúlt hó folyamán 
kivándorolt a megyéből 359 egyén,

I visszetért 134, vagyis akivándorlás 
I egyre erősebb mérveket ölt.

Ujhely érdekében
is történt végre valami a bizottság
ban. A kormány ugyanis a Tátrá
ból közvetlen összeköttetést tervez 
Kassa, Szerencs, Debrecen, Nagyvá
radon keresztül le Erdélybe. Mis
kolc város és a Misko'czi kereske
delmi és iparkamara mindent elkö
vetnek, hogy ez a közvetlen vasút
vonal Kassa—Miskolc—Szerencsen
át épittesók ki. Moat újabban a deb
receni kereskedelmi és iparkamara 
is ily értelemben i»t fel a kormány
hoz. A főispán javaslatára most a 
bizottság felirt, hogy a vonalat Kas- 
sa—Ujhely —Szerencsen át építsék ki.

Hibák a kórházban.
A belügyminiszter leiratban uta

sította a közig, bizottságot, hogy 
tartson vizsgálatot az „Erzsébet” 
közkórházban, mert azt tapasztalta, 
hogy egyes elmebetegek ápolási 
dijait halá'uk után is, az élőket pe
dig 2—3 szór is felszámítják. így 
Bodnár Andrásnak 12 törzskönyvi 
száma van és ennyi tétel alatt számít
ják föl az ápolási dijait Balog Anna 
dijait pedig jóval halála után 
is fizettették az állammal. — A 
bizottság a kórházi választmány 
jelentése alapján megállapította, 
hogy történtek néha tévedések, d-* 
ezek nem róhatok az illető tisztvi

esetekben pedig, mikor észrevették 
a hibát, az összeget visszatérítették 
az államnak.

Vád egy főszolgabíró ellen
Haraszthy József nyug. utbiztos 

feljelentést tett a belügyminiszter
nél Nemes Sándor gálszécsi főszol
gabíró ellen, melyben azt visszaélés 
számba menő szabálytalanságokkal 
vádolta meg. A feljelentésben Ha
raszthy többek közt azt mondja, 
hogy a főszolgabíró a képviselőtes
tület határozata és a törvényhatóság 
jóváhagyása nélkül elrendelte, hogy a 
községek a közmunkaváltságot az ü 
kezeihez fizessék be; egyes utakat 
barátai kívánságára hozatott rendbe 
anélkül, hogy azokra szükség lett 
volna; a cselej—szécsegres—szécs- 
kereszturi vonalon az úttól teljesen 
távol álló községek lakosaival vé. 
geztetett közmunkát ; a befolyt pén
zekkel el nem számolt ; zárszámadá
sokat nem készített és az alispánt 
hamis jelentésekkel félrevezette.

A belügyminiszter a feljelentést 
a vizsgálat megejtése céljából a 
vármegye alispánjához kü dte be 
ahol — miután Thuránszky főjegyző, 
Bernáth tb. főjegyző, Pintér árv. 
elnök és dr. Tátray t. alügyész ro
konság folytán érdekeltséget jelen
tettek be, — Boronkay László árv. 
ülnököt bízták meg a vizsgálattal, 
aki azt Czakó Ignácz főmérnökkel 
folytatta le. A vizsgálat során a 
vádak valamennyije valótlannak 
bizonyult és ennek alapján az alis
pán a főszolgabíró ellen az eljárást 
beszüntette. — Felebbezés folytán 
most a közig, bizottság is foglalko
zott az üggyel és az alispáni határo
zat helybenhagyásával elégtételt szol
gáltatott az ártatlanul meghurcolt 
főszolgábirónak.

A bizottság ü éso déli fél 12 
órakor ért véget.

pitsa és a közérdeklődést elterelje I aolők rosszakaratára, azokban

R á g a lm a z
a Z e m p lé n  
h a sá bja in

a fő is p á n .
A Gortvay-féle tárgyalás során 

napvilágra került közigazgatási bot
rányok még soká fogják fog'alkoz- 
tatni a közvéleményt. De úgy lát
szik maga a főispán ur sem igen 
akar napirendre térni az esemény 
felett, mert félhivatalosában: a Zemp
lénben tápot ad az ügy további 
tárgyalására.

Érdekes volt szemlélni, hogy 
milyen rettenetes kinbau volt a 
szegény Zemplén a tárgyalás során. 
Szerdán — mikor pedig már haj. 
meresztő do'gok bizonyu tik rá a 
főbíró urra — még nagy hangon 
hirdette, hogy Görgeyt el fogják Ítél
ni. Szombaton pedig, amikor mar a 
bíróság Gortvayn sújtott végig a 
felmentő Ítélettel, rátért a régi ki
próbált lakájharcmodorra: a rá
galmazáshoz. Egyszerűen megvá
dolja a bíróságot, hogy túllépte 
hatáskörét és a legkörmönfontabb 
gyanúsítással telt mondatban vágja 
oda a bíróságnak, hogy még nincs 
vége a dolognak, még következik a 
perifériákon kivid eső bíróság döntése 
is.

Hogy ezt a független magyar 
bíróság elleni rágalmakkal és gya
núsításokkal telt cikket ki irta, ah
hoz semmi kétség nem férhet. Aki 
Valiba olvasott a főispán tolla alól 
kikerült cikket, az rögtön tisztában 
vau azonnal azzal, hogy ez a köz
lemény is a főispáni konyháról ke
rült ki. Maga a főispáni kéz dörgöli

Szalma kalapok és valódi panamák
l eg jo b b  m inőségben  és  o l c só  árban k a p h a t ó k  ■—

S Z ENES  L1PÓT ialiip wí iiriilvül \ilmli«jlifhl)i'ii.
fehérnem iiek , nyakkendők és keztyűk. Z Z  Qummi esőköpenyek, f é r f i  czipő különlegességek,
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a bírásig orra alá a rágalmakat ás 
írja többek közt a következőket is :

. . . s így bármennyire is ro
konszenvezünk Görgey Gyula ur 
személyével és érzékenyen érin
tett volna elitéltetése, kérdésre 
kell helyeznünk, hogy a köz szem
pontjából nem nagyobb vesztesség 
e az, hogy egy nagy járás élén 
álló főtisztviselőnek, — kiről el
mondhatjuk, hogy ily minőségben az 
elsők között all, — hivatalos te
kintélye csorbítást szenvedhetett? 
amire igaz ok csakugyan fenn 
nem forgott.

Hát igazán határtalan az a fő
ispán bátorság, ha még azt is pa
pírra meri vetni, hogy Gortvay a 
főszolgiibirák közt i'y minőségben 
az elsők között all. Még meg tud 
nók érteni, ha Meczner Gyula hall
gatón zsebrevágja a bíróságnak 
Gortvay ellen hozott elitélő Ítéletét 
és csendben várja be, amíg a felhá
borodott közvélemény napirendre 
t£r — ha ugyan napirendre térhet 
— az ügy felett. De hogy valaki 
lesújtó bírói Ítélettel szemben is vé
delmébe merje venni a vejét és fö
lébe merje állítani hivataibeliieg 
teljesen korrekt kollegáinak, ez már 
túlhalad minden rokoni ragaszkodást, 
ez a legközönségesebb bünpárto'ás.

Mert azt nn is készséggel elis
merjük, hogy Gortvay vagyonilag 
teljesen önzetlen ember, akit anyagi 
érdekek nem vezetnek és ebben elő
nyösen különbözik főispáni apósától. 
De azt meg senki sem tagadhatja, 
hogy Gortvay Aladár nem normális 
ember, sőt telítve vau beteges haj
lammal, amennyiben valóságos ha 
talmi tébolyban, caesaromániában 
szenved.

Hát meg szabad-e történnie, 
hogy egy hivatása magaHatán álló, 
normális ember ellenséges viszony
ban legyen a járás székhelyén lakó 
összes tisztviselőkkel? Már p dig 
Gortvay Álad ír a legélesebb ellen
séges viszonyban áll az adóhivatal 
és járásbíróság tisztviselőivel, az ál
lomás főnökkel és közjegyzővel, sőt 
köztük minden privát érintkezés 
megszűnt.

Vagy normális agyú etub. r - • 
az, aki valóságos kényurként ural
kodik járása felett. Kínozza, zaklatja 
az embereket? Hiszen valósággal 
réraregénybe illő dolgokat beszélnek 
a Gortvay működéséről az egész 
vármegyében. A szerencsi járásban 
pedig még a neve hallatára is meg
remegnek az emberek. Amit a bí
róságnál bizonyított Görgey Gyula, 
azok csak mind kikapott esetek. A 
botrányossabbak még eddig nem 
kerültek bizonyításra.

De kü.Öuben elég volt látni 
Gortvaynak a tárgyaláson tanúsított 
viselkedését és magatartását, hogy 
minden objektív szemlélő meglássa 
belőle, hogy ez egy beteg lelkületű, 
hatalmi őrülettől zaklatott ember, 
akire egy járás vezetését rábízni a 
legnagyobb fokú lelkiisiueretlenség.

Ha Meczner Gyula csak vala
mennyire is törődnék a vejével, 
már annak érdekében is eltávolitaná 
helyéről. Es hu már nem akarja a 
hivatali működéstől teljesen elvon 
ni ezt a beteges hajlamú embert, 
legalább behozná a központba — pél
dául az árvaszékre —, ahol felügye
let alatt dolgozhatna és nem veszé
lyeztetné egy járás békés nyugal
mát.

De Meczner Gyula védeni akar
ja beteg vejét, sőt e védelemben 
odáig merészkedett, hogy meggya
núsítja az újhely i törvényszék birait. 
Bár mi meg vagyunk győződve, a 
törvényszék ítéletének helyességére1, 
igazságosságáról, mégis alkalmat ki 
váuunk adni a főispán uréknak, 
hogy a »periferiakon kívül eső* 
bíróság ítéletét provokálják a Gort
vay őrült hatalmi túlkapásai ügyé 
ben s ezért e helyütt kijelentjük, 
hogy mindaz enyhe bírálata volt a 
szerencsi kiskirály közigazgatási bot- 
ványainak, amit Gotgey Gyula felje
lentésében irt a alispánnak, mert az a 
gyógyító intézetre reg mt gérett beteges

hajlamú, hatalm i tébolyban szenvedd \ 
ember valóságos réme a járásának, 
a járasabelieket nemcsak zaklatja, de 
valósággal üldözi is es kegyetlenke 
déleivel a végsőkig keserít mindenkit

Tessék megindítani ellenünk a 
sajtópert, — mi bizonyítani akarjuk 
mindezt. Mert elérkezett már az 
ideje, hogy ennek az őrült ember
nek a garázdálkodásaitól megraene- 
kedjék a sztrencsi járás.

A  K E R E S K E D E L N I
i s k o l a

é p í t k e z é s i  ü g y e .
A város hétfőn tartott közgyű

lésén újból tárgyalásra került 
a felső kereskedelmi iskola ügye s 
természetesen újból m isként hatá
roztak, mint azelőtt. Először a régi 
kórház épület frontjának a helyére 
akarták építeni az iskolát. Később 
lemondtak erről a tervre', mert 
úgy talá'ták, hogy a 4000 korona 
I) rvesztességért — amivol a mos
tani épület lebontása járna — kár 
volna. Úgy határoztak tehát, hogy 
a kórház telek Tompa-utcai oldalán, 
a hogy tövében építkeznek és e 
célból 800 négyszög méternyi terü
letet akartak utcanyitásra pocsékolni. 
De ez a terv is drága voit és ezért 
kisütötték, hogy a Dianna keltbe 
a Czizy-féle telek mellett és annak 
egy részén ke l építkezni és e célra 
vegye meg a város a Csizy féle tel
ket 28O00 koronáért.

Ez volt a legutolsó tirv, a mely- 
lyel a kép.'iselőlestület elé állották. 
Ámde a képviselőtestületben végre 
felül kerekedett a józan belátás és 
egyhangú ag úgy határozott, hogy 
az iskolát a régi kórház területén 
építteti fel. Belátták, hogy amikor 
a városnak van megjelelő üres telki', 
nem szükséges ezreket kidobni mar 
beépített terület szabaddá tételére, 
vagy idegen telek megvételére. Be
láttak, hogy a régi kórház épülete 
és a polgári leányiskola között mint
egy 30 méternyi üres utcai front áli 
rendelkezésre és ha az iskolát L 
alakban építik az udvarba, a leg
megfelelőbben helyezhető el az is 
kóla épület.

Most tehát már odáig eljutot 
tünk, hogy van megfelelő helye 
az iskolának, ahol az kényelmesen 
elhelyezhető. Ezután már csak a 
terveket és a költségvetést kell 
elkészíttetni és a költségekről kell 
gondoskodni, Es ez az, amin még 
hosszabb időre in gakadhat majd a/, 
építkezés lehetősége. Mert kilátás
ba van ugyan helyezve az ipitkezés 
céljaira 200000 korona állami köl
csön, de az állam feltételei olyany 
nyira terhesek, hogy ily körűimé 
nyék közt a legnagyobb fokú köny- 
nyelraüség volna kölcsönt felvenni.

De számítva arra az eshetőség 
re hogy a kormánnyal sikerül el
intézni a diferenciákat és oly 
feltételekhez juthatunk, amelyek 
mellett érdemes a kölcsüut felverni 
és az építkezést megkezdeni, —i 
már most megtesszük észrevételein
ket az építkezésre vonatkozólag.

Véleményünk szerint valóságos 
bűn volna, ha az eredeti terv es ko t- 
ségvetés szerint építkeznének. 30000*) 
korona óriási összeg, amelyet a mai
s z ű k ö s  pénzvisson) ok miiéit gaz 
dag városok sem ölhetnek bib egy 
építkezésbe. Ujlulynek pedig egye
nesen anyagi romlását jelentené, ha 
300000 koronás i-kolát építtetne, 
amelynél csak a díszítési munkák 
80000 koronába kerüluének.

Nem akarjuk azt mondani, hogy 
az iskola ne legyen megfelelő kü'ső 
csínnal építve, de díszes palotákra 
nincs szükségünk. A fő elv az le
gyen, hogy az iskola a tanulmányi 
szempontoknak megfeleljen és o célt 
el lehet érni akkor is, ha azt a pol 
gári, vagy állami elemi iskolák for
májára építik.

A polgári leányiskolánál nagyobb 
épületre alig van szükség, mert hi
szen a kereskedelmi iskolának nem

kell 3—3 tantereiunyi nagyságú torna 
és rajzterem. A polgári leányiskola 
annak idején- 52000 koronába került. 
Vegyük, hogy 10 év alatt 80 száza
lékkal megdrágult az építkezés. Ez 
esetben 01000 koronába kerülne egy 
ilyen iskola építése. De még abba is 
bele nyugodnánk, ha 150000 koroná
ért építenék meg az iskolát, ‘amiből 
— véleményünk szerint — már egy 
kis Ixusra is telik.

Jó lesz liát alaposan meggon
dolni a dolgot, mielőtt véglegesen 
határoznának ez ügyben. Mert nagy 
szükség van ugyan a kereskedelmi 
ifko'a építésére, de a város anyagi 
képességeit a legszükségesebb eset
ben sem szabad figyelmen kívül 
liagvni. Már pedig Ujholy egv iskoa 
építésére nem áldozhat 3<K>)O0 koro
nákat !

i h r e  k .

— Városi közgyűlés vo’t hétfőn 
délután, melyen 50, többnyire apró 
jelentőségű ügyet intéztek el gyors 
egymásutánban. Többek közt ^ha
tározták, hogy néhai Ujfa'ussy 
Endre \o';t városi főbírónak a régi 
reí. temetőben fekvő hamvait exhu- 
máltatják és a köztemetőben helye
zik e', egyben arcképét is megfes
tetik a varosháza közgyűlési terma 
részére. — A vízvezeték csőháló 
zatat — amennyiben a költségek 50 
százalékát fedezi és az egész költ
séget előlegezi a máv. — átvezetik 
a gyártelepi javítóműhely be. — Az 
ásvány forrás, szikviz és pezsgőviz 
községi megadoztatasára készü;t sza
bályrendeletet előzetes tárgyalás cél
jából kiadták a pénzügyi bizottság
nak. — A közgyűlés d. u. fél hat 
órakor ért véget.

— Áthelyezés. A ra. Kir. igaz- 
ságügymiui?zter L is z k a y Sándor 
nagymihályi járásbirósagi iroduisztet 
ói N e u w i r t  Zsigmond monori já- 
rásbiróságt írnokot kö Csönösen at 
helyezte.

— Szakosztályi ülés. A Zeraplén- 
megyei Gazd. Egyesület Szőlészeti- 
rs borászati szakosztálya e havi üié 
s-t f. hó 14-én (szombaton) d. e. 0 
órakor tartja m -g.

— Halálozás. Kopcsó József ra. 
kir adótiszt f. hó 9 én 32 éves ko
rában elhunyt. Temetése ma d. u. 
3 órakor vo.t nagy részvét mellett.

— Sport. Váró uiknak immár 
negyedik football c'ubja aaku’t 
iu g a napokban „Egyetértői sport 
ciubM cira alatt. Bemutatkozó mór
it ízesüknek tegnap k illett volna 
lefolyni a „Sac“ I. csipataval, d-- 
sajnos az időjárás kodvezőtlensége 
miatt elmaradt. Kü Önben a hivata 
los szezon a jövő vasárnapon kez
dődik. E tői kezdve minden héten 
bajnoki mérkőzés lesz, a lucsketéri 
pályán, olyan szerencsés lévén a 
Sac, hogy a Kassai AG kivételével 
minden mérkőzését pályaválasztás 
jogán, a saját páiyájáu játszhatja 
le. A csapat erős változáson megy 
keresztül, Szabó a kapus; Steiuhőf- 
fér liaif, távozása érzékeny veszte
séget jelent s ha még ehhez hozzá 
vesszük Adier kimaradását, bizony 
a bajnoki mérkőzések nem sok 
eredménnyel kecsegtetnek. Egyetlen 
vigasztalásuk Putnoki, aki most ok
tóberben tölti le önkentesi évét, be 
állítása marad. A lobbi 3 c’ub cse 
osetuő korát éli. Számot a bajnokság 
folyamán egyik sem fog tenni, mér
kőzéseik nem sok élvezettel kecseg
tetnek s igy tömeges érdeklődésre 
igényt sem tarthatnak. A tennisnek 
vége. A beígért versenyt elmosta az 
eső. Téli Sportra nem igen gondol
nak az emberek, pedig jó lenne már 
gondoskodni egy megfelelő rod i és 
jégpályáról, mert bizony a bicskei 
először a karánok ott életveszélyes 
másodszor pedig rendkívül kis ruó- 
méretü. A Sac-ra hírül a kötelessé# 
tagjainak sportpályáról gondoskodni, 
reméljük eleget is tesz a közóhaj
nak, hisz ez máskülönben köteles
sége. A vadászat is szünetel az eső

miatt. Nimródjaink eddig nem sok 
kárt okoztak a vadállományban, ha
bár fogoly az akad elég 8 jut is 
terítékre.

—  A városi mozi napról napra 
tart előadásokat a városi színházban. 
A műsor — mely minden másodnap
változik — elsőrangú és a fővárosi 
színházakat megelőzve kerül bemu
tatásra. A közönség szives szeretet
tel támogatja a vállalkozást és es
téről estére több látogatója van az 
előadásoknak. Mi és holnap a •Pá
risi apacsok< o. • rdokfeszit j dráma 
korül bemutatóra.

— Sorozás Homonnán Ilomonnán 
pénteken vette kezdetét a sorozás 
és Szombaton nyert befejezést. A 
felhívott 744 hadkötelesből előállt 
1(54 és ezekből besoroztatot 52 és 
pedig: Hadsereghez 39. Honvédség
hez 11 és u póttartalókban 2. A 
távolmaradt 580 mejdnem teljes 
számban Amerikában tartózkodik,

—  Felakasztotta magát f. hó
9 én délután alsúzsó yomkai lakásán 
Ti rakó János 42 éves favágó. Mire 
észrevették, már halott vo t. Felesége 
és 2 gyermeke siratja a szerencsét
len öngyilkost.

— Katona lovak eladása. A m.
kir. 111. honvédKerület alabbi állo
másain több darab 4 —10 éves, leg
nagyobbrészt hibátlan 150—170 ciu. 
magas hátnos ló árverés alá kerül, 
a lovak 'azonnali készpénz fizetés 
mellett a helyszínén a legtöbbet 
ígérőnek rögtön átadatnak. Kikiál
tási ar darabonként 300—400 korona. 
Az árverések a következő helyeken 
és napokon tartatnak meg. 1. Mis
kolcon 1912. szeptember 19 én reg- 
g« 1 9 órakor 45—50 drb. Munká
cson 45—50 drb. Nagykárolyban 
14—10 drb. Kassán 21-én 45—50 
drb. Szatmárnémetiben 21-éu 20—22 
drb. Mármarosszigeteu 23 án 14—10 
drb. Egerben 28 án 14—16 drb. 
Kassán október 2-án 20—22 drb.

Gyilkosság Szinnán. Szinnán f. 
hó 9 én a hajnali urakban az ura
dalmi kastély közelében uz ország
úton meggy lkot va találták C s o rb a  
Lisz ó gyári munkást, aki pár hó
nap előtt még az uradilomuál szol
gált. A tettes két szinuai paraszt 
legény volt, akiket hamarosan lefog
tak és akik a gyilkosságot be is val
lották. Állítólag valami szerelmi vi
szonyból való összeszólalkozásnak 
volt az eredménye. A tulajdonké- 
peni gyilkos Szabó Mihály és segítő 
társa Holodnyák György. Mindketten 
Cirókabálároi szármázták át Szinnára. 
Holcdnyáknak az apja is gyilkos 
veit és a börtönben halt meg.

— Agyonlőtt orvvadász. Danyó 
János és Szicsás. Vaszily kalenói 
lakosok orvvadászok vizslával mentek 
az erdőbe valamit lőnni. Ott elbo
csátották a vizslát és egymástól 
eltérő irányban váltak el. Körülbe
lül két és fél órai kóborlás, alig 30 
lépésnyi távolságban mozgást vett 
észre Danyó a sűrűségben, hol a 
kutya csaholni kezdett. Danyó jól 
célba vette a helyet, golyója talált 
és Seicsák szótlanul összesett, Da 
nyó hozzá ment és miután társa 
haláláról meggyőződött, ott hagyta 
és haza távozott anélkül, hogy a 
községben arról éra itést tett volna. 
Később ráakadtak a meglőtt ember
re és csak azután szerzett tudomást 
az esetről az elöljáróság mely a 
dolgot feljelentette. Danyó vizsgá
lati fogságba került.

Szerkesztő: Lánczi Aladár.

Kiadótulajdonos :
L A N D E S M A N N  M I K S A

A f ó t ő z s d é b e
50 korona fizetéssel 500 kor. 
óvadékkal elárusitőnő k- 
(étik.
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ifi. Schwarcz SámuelFó-ut 18. a volt ,,Nagv 
Tőzsde*' helyiségében

ajánlja újonnan berendezett selyem-, szalag-, csipke- és disz- üzletébe most érkezett

nyári újdonságait: blusokat, ruha és sima selymeket, markisét 
és Muselinvoálokat minden színben, és mindennemű ruha 

—  díszeket, úri divat cikkeket. ______ ~
Nagy választékot tart ezeken kívül kész gyermekruh ákban ésharisnyákban is. 

Vidéki megrendeléseket pontosan eszközöl, mintákat kívánatra küld.

Szives támogatást kér tisztelettel: ifj. SCHWARTZ SÁMUEL.

a iegdivatosanb tormák 
|  bán és legizlésesebb kivitelben umk, hölgyek és gyér- 
p mekek részére teljes választékban megérkezett. ------

L
022,912. vh.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött bírósági vég

rehajtó közhírré teszi, hogy a Bod
rogközi Gazdák Takarékpénztára és 
Jelzálogiutézete rt. és Jakobovics 
Ignácz felpereseknek végrehajtási 
zárlati ügyében a kirhelmeci kir. 
járásbíróság, mint telekkönyvi ha
tóságnak 392411912. tkszám végzé
sével az árverés elrendelte!vón an
nak a korábbi, vagy felülfeglaltatók 
követelése erejéig is amennyiben 
azok törvényes zálogjogot nyertek 
volna a helyszínen vagyis Nagyroz- 
vágyon leendő megtartása határidőül 
1912. évi szept. hó 16-ik napjár.ak

FÖLDES FERENCZ cipőáruháza 
Sátoraljaújhely Fő-tér.

d. u. 3 órajára kitiizet k, amikor a 
biróilag letoglalt és 870 koronára 
becsült ingóságok u. m. termények 
a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés 
mellett, szükség esetén becsáron alul 
is el feg adatni.

Királyhelmec, 1912. au/. 25.
Udvarhelyi Béla bir. vhajtó.

Az Apponyi-utcai 9 szánni, 5 
szoba és mellékhelyiségekből álló
ház azonnal bérbeadó.

Bővebbet dr. Kovalszky Elek
kir. közjegyzőnél.

A legmodernebb berendezésű különleges gyárunk

40 év óta van az ólón
a sajtoló gyáraknak és szak
körökben a

, Kollarit“-bőrIemez»»
kauc-uk kompozícióval be
vont fedéllemez.

„KolIarit“-bőrlemez
mezőgazdasági és gyári épü
letekre a legalkalmasabb

„Kollarit'*-bőrlemez
vizhatian, a legnagyobb vi 
harnak ellentál.

„Kollarit”-bőrlemezt
nem kell mázolni és igy fen- 
tartási költséget nem igényel. 

KAPHATÓ:
BEHYNA TESTVÉREK

vaskereskedőnél
SÁTORALJAÚJHELYBEN.

legjobb nevet élvezi. ff Megyei  Ál talános  Bank
Kérje a 356. számú külön
leges árjegyzéket, mely bor 
és gyiimölcssajtolókról, tel
jes sajtoló készülékekről, viz- 
hajtásos sajtolókrol, gyümölcs 
és szőlőmalmokról, szőlőzu- 
zókról, hántológépekről stb. 

stb. szól.

Jübb mint 700 erem és  e lső  Dij stb.

PH. MAYFARTH & Co.
W1DN, ll„ Táborstrasse 71.

1500 munkái és tisztviselő. Képviselők kerestetnek

Nyomatott Landestfiann Miksa és

részve'nytársaság
------- S Á T O R A  L J A U J H E L Y .  -------

Elfogad betétet kamatozás végett 
Bevált külföldi pénzeket (dollárokat)

Leszámítol váltó- és Jelzálog-kölcsönöket.
Főivé sziiuila liitclt és óvadékot njujt kedvező lellélcllel.

Eszközöl 10—löl 50 évig terjedő

t ö r l e s z t é s e s  k ö l c s ö n t
Vásárol megbízásra értékpapírokat és sorsjsgyeket é s  
előlegezi az értéket havi törlesztésre. — E lv á l la l  min

den a bankszakba vágó megbízást.
A Megyei Általános Bank Részvénytár

saság Igazgatósága

Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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