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BUKIK ?NEM BUKIK?
A főispán távozása.
Szeretett főispánunk távozását 

jelentik a fővárosi lapok. Remél
jük, hogy ez csak üres kombiná
ció. Bizonyosra vesszük, s meg
nyugtathatjuk az aggódó várme
gyét, hogy Meczner főispán meg 
fog; maradni állásában

A tővárosi lap<-k persze az 
eseményekből jól kombinálnak. 
Egy főispánt hét évi működésé 
után most először szavaz le a 
vármegyéje, ellene fordulnak a 
vármegye főurai, akik kinevezték 
s eddig tartolták : lehetetlen, hogy 
ez a lőispán megmaradhasson az 
állásában. Tehát megírják, hogy 
le fog mondani.

Ebből azt látjuk, hogy a fő
városi lapok jól ismerik a zemp
léni esemenyeket, de nem isme
rik Meczner Gyulát. Mi ismerjük 
az esemenyeket, de ismerjük 
Meczner Gyulát is, és bízvást 
megjósolhatjuk, hogy Meczner 
Gyula meg a történtek után se 
lóg lemondani.

Ne is mondjon Minek most 
változás a munkapárti rendszer 
még hátralevő rövid idejére ? Míg 
a Lukács kormány marad, addig 
csak hadd maradjon M czner 
Gyula is. Hiszen pompásan ősz 
szepászolnak : a só-lovag es a 
kukurica- vitéz.

Ha majd megbukik Lukács 
és jön egy tisztességes miniszter
elnökkel becsületes rendszer, a«* 
kor úgyis távoznia kell majd 
Meczner Gyulának is és jön he
lyébe egy rendes, korrekt főis
pán. Addig csak legyen ő. Mi
nek jöjjön most valami más mun- 
gó, esetleg valami erkölcsileg in
takt ember ? Kiről Írnánk mi, ha 
elmenne Meczner Gyula ?

Ilyen lőispán méltó a sópárti 
kormányhoz. Ez a sokszorosan 
kompromittált ember, ez a bukott 
diszpolgárjelölt, akinek annyi a 
sebezhető Achilles-sarka, hogy 
az egész ember csupa Achilles- 
sarokból áll: ez egymaga elég, 
hogy továbbra is népszerűtlenné 
s gyűlöletessé tegye itt a kor
mány politikáját. Hát csak ne 
menjen, az Isten szerelmére kér
jük ne menjen el a főispáni szék
ből ! *

Azért mégis ugylátszik, meg
ingott felfelé a Meczner Gyula 
pozíciója. Most már másfelé 
igyekszik támasztékot keresni ma
gának. Andrássy felé kacsingat 
újra, Készíti magának a talajt a 
jövőre Valószínű, hogy Andrássy

következik Lukácsék után, hát 
Meczner Gyula szeretne megint 
az Andrássy embere lenni.

V égtelenül érdekes, hogy mit 
ir Meczner Gyula a Zemplénben 
a megyegyülésről, Az egész 
eredményt Andrássy személyes 
győzelmének mondja (minthogy 
az is volt.) S égig magasztalja 
Andrássy Gyulát. Már nem csa 
lalinta Andrássy, már nem 
hatalom után kapaszkodó intrikus. vc|° e.éyiltt fulladni be 
Már nem szidja gorombán, mint u^uiyzati becstelenség 
az előbbi számban. Sőt hozzá j Drtöj-be. 
könyörög, hogy csinálja meg a 
beket. Ha csak Lukács feje az 
akadálya a békének, hát üsse le 
a Lukács fejét. Bánja is a 
Lukács fejét Meczner Gyula, 
csak az ő feje megmaradjon.

Akinek hánytatóra van szük
sége. az ne menjen a patikába, 
hanem csak olvassa el, amit a 
lőispán március 22-én és amit 
29-én irt a Zemplénben András- 
syról. 22 én az otromba, durva 
támadást, 29-én a szolgai hizel- 
kedést. Biztosan meglesz az 
eredmény.

De a főispán uj hizelkedésé- 
sének hisszük, hogy nem lesz 
eredménye. Andrássynak most 
módjában volt teljesen is alaposan 
megismerni Meczner Gyulát Látta 
mire képes ez az ember, látta, 
mit müveit az indítványa ellen.
Persze most szeretné magát visz- 
szakönyörögni s visszahizelegni 
Andrássynál. De az lehetetlen, 
hogy Andrássy a történtek után 
visszafogadhassa ot jóindulatába, 
hogv újra támogassa s változás 
esetén megtartsa a főispánság* 
bán Meczner Gyulát. Igaz, And- 
rassy jószivü ember, a politikában 
ep ez az egyik hibája, hogy 
túlságosan jószivü, de ezt mégse 
leheti. Akik mindent neki kö
szönhetnek, akiket ő emelt ma
gasra, s akik a hatalom fordul
tával oly gyalázatosán cserben 
hagyták s elárulták őt, a Rákosi 
Jenőket, Béla Henriket, Meczner 
Gyulákat Andrássy nem fogad- 
hatj» újra magához, ha a kocka 
fordul. Evvel megszég; enitené 
azokat, akik most, mikor nem az 
övé a hatalom s nem osztogat
hat főispánságokat, érdek r.élkü', 
híven és önzetlenül küzdenek 
mellette, s akik ilyen megszégye
nítést igazán nem érdemelnének 
tőle.

Meczner Gyulának a megye- 
gyülés előtt választása volt And- 
rássy és Lukács között. Lukácsot 
választotta, mert most Lukács 
van a hatalmon. Andrássy ellen | 
fordult s Lukácshoz szegődött,

lenség, hogy Andrássy visszalo-lhirá, akinek rokonszenves viselko- 
r . I ,, , ' dése a műit megyegyulésen kot--adja táborába azt a embert.' ,  gyUlé_

aki dbnto pillanatban ilyen gya-l is főispánnak kápzeltu raaRáu 
lázatosan pártok el tőle s állt | rcmlrcutasitutt mindenkit s rettentő 
oda a panamista mellé. I büszke volt és rettentő hangos.

Aki egyszer Így odaadta ma-: A. urlakodó főispáni család per-
,, , , , . . sze őt óhajtja, mert így a család-

gát Lukácsnak, awal An<̂ rássy k a n  maradna a főispánság. S ami- 
többe nem lóghat kezet. Annak ly ,M ss5erencs<4je vau Montekarlótól 
nincs többé más választása, mint|>aukig mindenütt, lehet, hogy si- 
Lukács mellett maradni, vele kerül i- neki, mert Tisza István is 

‘‘I menni tovább a gyalázat utján s ‘szereli az ilyen snájdig, bátor fér- 1 , r ii V • i i t i fiakat.a kor
undok

Megingott a Sión hegye.
Ki ér be elsőnek?
A niegyegyülés elolt erősen 

hangoztattak, hogy a kormány és 
vele M* czner főispán is rövidesen 
megbukik. A főispán megijedt, hogy 
ez a hir sokakat befolyásolhat, •j-jért 
Pe.'tről ekszpr»ssz küldölt a Zem
plénnek egy erős hangú cáfolatot, 
amely bon nagy hetykén jelentette 
ki. hogy ne bizakodjék senki az ő 
bukásában, sőt reszkessen a bosszú
jától, m e r t  a kotmády s ve le  együtt 
ő, a főispán is, nem bukik mag, ha 
nem olyan erősen all, m int a Sión
h(Wr- , . , , ,Hanem az ta valami földrengés,
vagv földcsusz i ii.as taniadhatott a 
Sión h ‘gye kóró , mert a kormány 
még csak áll va'anogv, <1 • a M ecz
ner Gyula állasa nagyon bizonytalanná 
vált. Tegnap ni tr az összes pesii 
lapok közölték a hirt hogv legkö
zelebb három főispán fo g  távozni: a 
zempléni, a szabolcsi es a hon ti.

Egyelőié iuegn\ugtatliatjuk a 
M. czner Gyuláért rajongó é • aggodé) 
zempléni közönséget : a bir téve.', 
Meczner Gyula távozásáról meg most 
nincs sző.

A szabó esi főispán, Vay Tibor 
gróf t* nvleg len omlott. Hz térni-- 
szét es. Idy Tibor gróf önérzetes 
úri ember, neki egyszeri leszavaz 
tatása is elég arra, hogy távozzék. 
Meczner Gyula nem i yen anyagból 
van. Neki sokka! vastagabb a — 
béketürése. Otet leszavazhatják száz
szór, írhatnak, mondhatnak róna 
akármit, bizonyíthatnak rí piszkos 
do gokat, ő megrázza magat. s megy 
tovább nyugodtan és mosolyogva.

Most se fog lemondani. Hanem

i fiakat.
Szóival majd meglátjuk, mi lesz. 

Egyelőre csak az látszik valószínű
nek, hogy a Zemplén hasábjain 
még két héttel ezelőtt olyan büsz
kén emlegetett Sión hegye alaposan 
megingott.

SZÉLJEGYZETEK.
Epizódok a 
megyegyülésről.

Vult a cjüturtüki küigyülősnek 
egy pár, — első pillanatra jelenték
telennek látszó, — apró epizódja, 
amelyeknek megírása a komoly, tár
gyilagos tudósítás keretébe nem il
lik bele, de amit azért kár lenne 
m !g n ’u írni, éa legalább igy, szél
jegyzetek alakjában, le nem szö
gezni. Az i yen apróságok sokszor 
jellemzőbbek a grandiózus jelene
teknél, é> a nap krónikásának köte
lessége megmenteni azokat a fele- 
d s homályából. Egy röpke szó, 
egy gesztus, egy-egy spontán cse
lek* délben megnyilvánuló kifejezése 
az érz* Lninek, néha többet mond a 
iegragyogóbb okfejtésnél, a legmo- 
nuru'Mit á.isabb szónoklatnál. Lássunk 
o-ak egy pár iiyeu jelentéktelen, és 
mégis jelentős apró eseményt a 
c-ütőrlő*- i megyegyülés iutiraebb 
törtÓMieteből. Itt most csak a száraz 
historikumát adjuk ezeknek a kis 
epizódoknak, — s az olvasónak mód
jában lesz reflexiókat fűzni ahhoz, 
amit a sorok közül fog kiolvasni.

A két kabát.

bizonyos, hogy soká nem

A főispán, aki eyászmagyarba, 
akarom mondani diszruagyarba ö,- 
t zott az ünnepélyes alkalomból, a 
nagy meleg miatt, meg más küny- 
nven érthető okok folytán is, a'apo- 
s.ui i/.zudt. Tehát megakart szaba
dulni a nehéz mentétől, amelynek 
le vetése nem csekély faradságba és 
s/u-zogasba kerül. Hozzá is fogott 
a nehéz munkához, de — óh ! mi

ma- csoda udvariatlanság — senki sem

válogató erőszakos kort-sk* dés* vet, 
maga ellett fordította az Andrássy- 
akal, az pedig kétségtelen, hogy 
Andrássyék ellenére Zemplénbeu 
semmiféle főispán nem tarthatja ma
gát. , .

Mi sajnáljuk, mert ellenzéki 
szempontból nekünk legalkalmasabb 
főispán volt Meczner Gyula, de 
már úgy látszik, nekünk is bele 
kell törődnünk a távozásába.

Természetesen élénken találgat
ják már. hogy

ki lesz az utód ?
] Két nevet emlegetnek : az egyik 

Lukácstól Andrássy hoz nincs y^^ Molnár Viktor képviselő, a ruá- 
| többe visszatéri*. Erkölcsi lehetet- | -ik fíessenyey Zénó pataki fősm’gs- 

i n a i  a / A n i a  4  o l t l a b

radhat. A helyzeti* Zompléi.b»*n tart- jött a segítségére. Kénytelen volt a 
hatatlanná vil i. Hszköiükben nem Kabátját önerejéből leszuszogni ma

gáról.
Amikor pedig Üókus Gyula, a 

népszerű és szeretett alispán akarta 
ugvar.csak levetni a kabátját: egy
szerre tizen is odasiettek, hogy se
gítségére legyenek.

Lám, lám . . .
*

Az orvosság

Az ősz Matolay Etele, bár gyen
gélkedése miatt hónapok óta kény
telen a szobát őrizni, orvosainak ti
lalma dacára felhúzta fekete disz- 
magyarját, felcsatolta kardját é9 el
jö tt' a gyűlésre, a függetlenségi 
eszmék nagynevű öreg bajnoka nem 
tudta megállni, hogv részt neve-
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gyen a jogtipró kormány megbé
lyegzésében. Megjelenése határta
lan ürümet, de — egészségi állapo
tára való tekintettel — nem cse
kély aggodalmat is keltett, s a gyű
lés után Búza Barna meg is kér
dezte tőle, hogy a megerőltetés nem 
ártott-e meg az egészségének.

— Dehogy ártott, — felelte az 
ősz vezér a győzelem lelkesedésétől 
kipirult arccal, — sőt ellenkezőleg : 
ez gyógyított meg!

*
S zív és nyelv.

A szavazás alatt történt. Meg 
kell jegyeznünk, hogy igennel sza 
vaztak azok, akik a bizalmatlansági 
indítványt magukévá tették, nem
mel pedig azok, akik az indítványt 
ellenezték.

Az egyik szavazó, — a nevét 
nem akarjuk kiírni, — előbb ön
kéntelenül i ge n t  mondott, azután 
hirtelen kijavította u e ra-re.

Bizony, bizony, sokan voltak 
ott, akiknek a szivük talán „igent" 
diktált volna, de a nyelvük utólag 
kijavította „nem“-re . . .

Hol van (iosztonyi -

Az is igen jellemző kis epizód 
volt, araikor a teremben nem levő 
Gosztonyi helyett ruás valaki adta 
le a „nem4* szavazatot. Azonban a 
turpisságot észrevették és a felzú
dulás moraja zúgott végig a termen.

— Hol van Uosztonyi ? Hiszen 
nincs is itt.

Erre aztán a főispán addig 
csengetett,‘beszélt, csürte-csavarta a 
dolgot, amiur végre — percek múlva 
— sikerű t Uosztonyit előállítani. 
Óvatosan őrködött a főispán, ne
hogy az ő nehezen felhajtott em
berei közül valakinek a szavazata 
kimaradjon. De hiába : az igaz ügy- 
diadalát meghiúsítani még az ilyen 
turpiskodások árán sera sikerült.

Egyáltalán igen megható volt, 
amikor a főispán egy-egy jelen neiu 
levő hívét reklamálta. Ilyenkor há
romszor, négyszer is ismételte az 
illető nevét, nagy buzgalommal 
igyekezvén időt nyerni arra, hogy 
a távollevő „híveket4* valahonnan 
összekotorászhassák.

Bessen>ey a primadonna

Dr. Bessenyey Zénónak, a pa
taki főszolgabírónak a szereplése, 
fölötte bántó és sértő volta mellett 
is határozottau komikus volt. Való
sággal hivalkodott abban a szerep
ben, hogy ő most a Lukács kor
mány becstelenségeit védelmezi, s 
ebbeli igyekezetében valóságos 
primadonna-pózokra ragadtatta ma
gát. Így például mikor kidüllesztett 
raelkl leadta a szégyenletes mnemu 
szavazatot : kecsesen maghajtotta 
magát a közgyűlés előtt, gúnyos 
mosollyal az ajkai körül.

— Ez a cinizmus már fülhábo- 
ritó — jegyezte rueg valaki.

. . .  Mi inkább csak nevetséges
nek találjuk . . *

közgyűlési terembe, az egybegyűltek 
meleg ovációja közben.

\  k o r c s m á i é  f ő i s p á n .

A főispán már régen nem szo
kott korcsmába járni, a füst miatt. 
(Állítólag a megyeházán is mindig 
attól őrizkedett, nehogy kifüstölj

k.) Es a közgyűlést megelőző 
napon mégis többször megfordult 
egy meglehetősen füstös kis ven
déglőben, ahova talán még életében 
sem tette a lábát.

Hja, igen. Mert ott borozhatott 
néhány úri ember, akiket bármilyen 
áron szeretett volna megnyerni a 
közgyűlésre. Es irae, a  ̂nagy “ 
főispán leszállott a kis vendéglőbe.

Kozzuth Lajos

Nem, nem a nagy Kossuth La
josról van szó, csupán kossuth lajos 
ról, aki a közgyűlésen — minden 
várakozás ellenére — „nem“-mel 
szavazott a bizalmatlansági indít
vánnyal szemben.

Ezt nem vártuk volna tőié, 
akit eddig jóérzésü hazafinak ismer
tünk. Az a másik Kossuth Lajos 
megfordulhatott a sírjában . ..

*
A kfttelesszg

Kovács Gábor szerencsi köz
jegyző gyönyörű példáját adta a 
a hazafias érzés sugallta önfeláldozó 
kötelességtudásnak. Kovács Gábor 
ugyanis nemrégiben egy sajnálatos 
baleset folytán a lábat törte. Es 
mégis, igy, törött lábbal is eljött a 
megyegyülésre, hogy hazafias köte
lességének eleget tegyen. Barátai 
karjára támaszkodva jött fel a

Építik már
a kereskedelmi iskolát

Sátoraljaújhely képviselő
testületének határozata

Hosszú, szenvedélyes harcok 
után végre dűlőre jutott a kereske
delmi iskola építkezési ügye, Sátor
aljaújhely város képviselőtestülete 
hétfőn tartott rendkívüli közgyűlé
sén Dókus Gyula alispán határozott 
állásfoglalásának hatása alatt vég
legesen megállapodott abban, hogy a 
Dianna kert mellett levő Csizy-féle 
telket veszi meg 28000 koronáért 

iskola céljaira és azon építik fel 
2T0000 korona maximális költséggel 
az iskolát. Egyben kimondották a*t 
is, hogy az építkezéssel lehetőleg 
helybeli vállaikozó bízandó meg.

A Felsőmagyarországi Hírlap ál
láspontja ugyan kezdettől fogva az 
volt, hogy az iskola céljaira a régi 
köakórház még kiépítetlen területe 
a legalkalmasabb, de mert ez a 
nagy fontosságú ügy már további 
halasztást nem szenvedhet, kényte
lenek vagyunk belenyugodni abba, 
hogy az iskolát a képviselőtestület 
által kívánt területen építsék fel. 
Kénytelenek vagyunk megnyugodni 
a döntésbeu, mert az ügy további 
halogatásával, esetleg felebbezgeté- 
sekkel kitennők a varost annak a 
veszélynek, hogy a közoktatásügyi 
kormány megvonja az iskola nyi 
vánossági jogát és elvesztettük egy
szer és mindenkorra azt az intéz
ményt. melyet oly sok á dozattal 
sikerült megszereznünk.

De megnyugvásunk még min
dig nem teljes. A mai állapotok 
fenntartása esetén sehogy sem tud
nánk megtt)ugodui a képviselőtes
tület határozatában. Az építendő is
kolát ugyanis két olda ról olyan 
házak határolnák, amelyok semmi- 
kép sem türhetők meg egy iskola 
közelében. Más városokban még a 
lakóházak mellett sem tűrik meg az 
öröratanyákat, nálunk pedig meg
eshetnék — ha kellő időben nem 
gondoskodnak valamelyes segítésről 
— az a botrány, hogy egy közép
iskolát, melyben már serdűltebb fiuk 
es lányok nyernek oktatást, két 
örömtanya határolná.

Sürgősen intézkedni kell az 
örömtanyák kitelepítésére’, mert ad
dig uetu szabad megnyitni ezt a 
nagy áldozattal építendő iskolát, 
amíg ezek a közszemérmet sértő 
épületek a jelenlegi helyükön van
nak.

Hazudika kormány sajtója
K o rm á n y la p o k  a 
m e g y e g y ü lé s r ö l .

Zemplénváriuegye közgyűlése a 
múlt csütörtökön nagy szótöbbség
gel elfogadta a Lukács kormány 
ellen irányú ó bizalmatlansági indít
ványt. Hogy ez az eset nagy port 
vert fel az egész ország sajtójában 
az csak természetes. Ellenzéki és 
kormánylapok egyaránt bőven kom 
mentáljak a Zemplénben történteket 
Az ellenzéki sajtó, — legyük hozzá: 
az ország igazi közvéleménye, — 
Zemplénváriuegye szereplését köve 
tendő példa gyanánt állítja a 
törvényhatóságok elé és vármegyén
ket, mint a nemzeti becsület harco 
sát ünnepli.

A kortnánysajtó — természete
sen — szeretné a zempléni határo
zat értékét leszállítani, és ha mar 
kénytelen az ellenzék fényes győ
zelmét tudomásul venni, igyekszik 
a dolgot úgy feltüntetni, mintha az 
csupán Andrása) Gyu'a gróf sztmé- 
i\es sikere volna és nem tükröztet- 
nó vissza a vármegye valódi hangu
latát.

A kormánysajtó orgánumai újab
ban — és ez igen jellemző — a túr 
vény hatóságok állásfoglalását súly
talan és jelentéktelen tünetednek 
deklarálják, holott még egy pár nap
pal ezelőtt, — emlékezzünk csak 
vissza, — a törvényhatóságok bi
zalmára való hivatkozás volt a leg
gyakrabban használt fegy vérük. Most, 
hogy ennek a fegyvernek kicsorbult 
az ele, egyszerűen lekicsiny ik a tör
vényhatóságok szerepét és u zempléni 
esetet szeretnék az Andrássy magán
ügyévé zsugorítani.

Persze, megint a ferdítés, a ha
zugság az az eszköz, amellyel célt 
szeretnének érni, — hiszen ezt tőlük 
már annyira megszoktuk, hogy — 
sajnos — már jóformán tnegsem 
botránkozunk rajta. Ahol már any 
i.yi a szemét, ott még egy kis pi
szok elfér.

Azt állítják a kormány lapok, 
hogy Andrássy csupán a virilistákra 
támaszkodva tudta keresztülvinni a 
bizalmatlansági indítványt, s hogy 
a választott tagok — tehát a köz
vélemény igazi képviselői — az in
dítvány ellen foglaltak állást. To
vábbá — irj.ik vakmerő ferdítéssel 
— az alispán által presszionált tiszt
viselői kar szavazata járulván a vi- 
riiisek szavazatához, ilyen módon 
sikerült Andrássynak a közhangulat 
ellenére az indítvány győzelmét ki
csikarni. A kormánylapok szerint a 
jegzők négy ötödrésze és a tisztvi 
selők háromnegyedrésze szavazott 
az indítvány mellett.

Végül pedig avval vádolják 
Andrássyékat, hogy a szavazásra be
rendelték a tiszttartóikat, akik szin
tén presszió folytán adták le sza 
vazataikat.

Módunkban áll számadatokkal a 
napnál is világosabban kimutatni, 
hogy milyen kézzelfogható hazugsá
gok a kormánysajtónak ez állításai, 
amellyel a zempléni határozat nagy 
horderejét szeretné ellensúlyozni.

Az igazság ime itt áll előttünk: 
A viri.isták közül az indítvány 

mellett szavazott (iü, — ellene pe
dig 78.

A tisztviselők közül 21 szavazott 
mellette, — tűig ellene 23

A jegyzők szavazata körülbelü 
egyenlően oszlott rueg : 13 szavazat 
szólt az indítvány mellett, — ellene 
pedig 12.

A tiszttartókat illetőleg pedig 
az az igazság, hogy 15 tisztartó kö
zül 7 be sem jött a közgyűlésre. 
Csak azok jelentek meg, akik a 
maguk jószántából akartak szavazni 

Látnivaló tehát, hogy a virili- 
sek és a tisztviselői kar szavazata 
nemhogy az indítvány sikerét moz
dította volna elő, hanem ellenkező
leg : tekiutélyes szótöbbséggel 
indítvány ellen foglalt állást. Es az

indítvány sorsát éppen a választót 
tagok szavazata döntötte el, akik a 
becsület szavára hallgatva csatlakoz
tak a kormányt megbélyegző indít
ványhoz. Már pedig a korraánysajtó 
szerint is éppen a választott tagok 
képviselik legigazibban a vármegye 
közvélemény ét.

Arai pedig a pressziót illeti : uz 
igaz, hogy a tisztviselői kar erős 
presszió alatt állott. De nem ellen
zéki részről, amely állítás egyeneseit 
nevetséges, — hanem igen is a fő
ispán részéről, aki hallatlan terrort 
fejtett ki a bizalmatlansági indít
vány megbuktatása érdekében. Hogy 
a főispán miiyen eszközökkel igye
kezett célt érni, azt már bőségesen 
illusztráltuk múlt számunkban, sőt 
mai számunkban is szolgaiunk erre 
vonatkozólag fölötte épületes ada
tokkal. Es hogy a tisztviselőket 
mégsem sikerült annyira terrorizálni, 
mint azt a lóispán szerette volna : 
ez csak a hazafias tisztviselői kar 
érd- rae. Meg is érdemelték a köz
gyűlés tüntető tapsait azok a derék 
tisztviselők és jegyzők, akik a fö- 
ispáni terror dacára bátran és fér
fiasán az indítvány mellett szavaz
tak.

Nyilvánvaló ezek után. hogy a 
korraánysajtója megint a hazugsá
gok himes mezejére tévedt, amikor 
ezt a dolgot szerette volna úgy be
állítani, hogy az az Andrássy egyéni 
sikere, amit virilis tarsai erőszakol
tak ki számára. Ellenkezőleg, mint 
a számadatok fényesen bizonyítják : 
Zemplénváriuegye hamisitat au köz
véleményének impozáns tueguyilvá- 
nulása volt ez az állásfoglalás, mely- 
lyel a vármegye -  hosszas te^pe- 
dés után — ismét méltóvá tette 
magát régi hírnevéhez.

Fucscs
a báróságnak.

Vieczner Gyula búbánata
Szegény jó Meczner Uyu!áuak 

ngyan befellegzett 1 Azon a neveze
tes megyegyülésen azt hittük, hogy 
csalt az Andrássyval való barátságát 
meg a győzhetetlenségi nirnbusát 
temeti. Pedig még nagyobb halottju 
volt akkor szegénynek : eltemette az 

megy egy ülés uz ő bárói méltósá
gát is. Mikor kihirdette az Andrássy 
indítványát elfogadó megyei hatá
rozatot, akkor egyúttal a saját bárói 
langja felett mondta el a halotti 
beszédet. Temetett egy halott 
báróságot, egy halvaszületett báró
ságot.

Mert úgy volt a dolog, hogy 
mikor Meczner semmi rosszat sera 
sejtve hazakerült Abbáziából (csak 
mindig baja vau szegénynek azok
kal az Abbáziából való hazatérések
kel 1), s itt meghallotta az indítvány 
rémhíréi, rohant fel Pestre s tény
leg felajánlotta Lukáe.suak a lemon
dását, de persze csak úgy félkomo
ly an. Lukácauak hosszas könyörgés 
és rábeszélés után sikerült „rábírni44 
Meczner Gyulát, hogy „áldozza fel44 
magát a hazáért, maradjon meg a 
főispáui székben s vegye fel a 
harcot Andrássy ellen. S miután 
Meczner semmit se szokott ingyen 
elvállalni, megígérte neki, hogy ha 
le tudja győzni Andiássyt megkapja a 
magyar óárai méltóságot.

Meczner aztán .hazajött s tül- 
zel-vassal dolgozott a báróságértl 
Soha még ilyen lázas igyekezette, 
s ilyen erőszakosan nem korteske
dett, mint most. De hiába. Elbukott 
a szavazásnál s ezzel kútba esett a 
bárosag. Akik igennel szavaztak ott 
a megyegyülésen nem is képzelhet-
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tik, hogy egyúttal a Meczner Uyula 
báróságát szavazzák le.

S a szegény félbemaradt báró 
most keseregve ül bárósága rom
jain s át kosza a sorsot, amely olyan 
sokáig dédelgette, most pedig egy
szerre ilyen kegyetlen lett hozzá.

Molnár Viktor és Meczner Gyula
s á r o s p a t a k i
d iszp o lgá rsá ga .

Sárospatak nagyközség kép
viselő testületé a múlt héten 
szótöbbséggel a község dísz
polgárává választotta ifj. Molnár 
Viktor orsz. képviselőt,

Miután Molnár Viktort még 
a választások idején avval di
csérte fel a Zemplén, hogy ki
tünően vív , lő, nem merjük bő
vebben kifejteni a nézeteinket 
erről a diszpolgárságról, mert 
semmi kedvünk nincs az uj dísz
polgárnak ezekkel a kiváló kép
viselői tulajdonságaival közelebb
ről megismerkedni, Csak annyit 
jegyzük meg, hogy szerény véle 
ményünk szerint korai a dolog 
Molnár Viktor még nagyon fiatal 
s nagyon kevés érdemeket szer 
zett ahhoz, hogy olyan fényes 
történelmi múltú város diszpolgá 
ra lehessen. De hát ez Patak 
dolga !

Jellemző, hogy a gyűlésen 
Meczner Gyulának díszpolgárrá 
választását is indítványozták, de 
ez az indítvány csak Meczner 
Gyula újabb megszégyenítésére 
vezetett, mert az indítványozó a 
képviselőtestület hangulatát látva 
kénytelen volt indítványát vissza
vonni.

Az érdekes képviseleti ülés
ről a következőket jelenthetjük.

Tárgyalták több képviselőtes 
tületi tagnak azt az indítványát, 
hogy Molnár Viktor képviselőt 
válasszák meg a város diszpol 
gárává.

Végit Bertalan elfogadta az 
indítványt, s pótlólag indítvá
nyozza, hogy miután a járásbíró
ság létesítése körül Meczner 
Gyula főispánnak is nagy érdemei 
vannak, öt is válasszák meg 
díszpolgárrá.

Dr. K iss Sándor heves be 
szédben támad az indítvány ellen. 
Molnár Viktor diszpolgárságát se 
szavazza meg, mert szerinte 
Patak sokkal nagyobb múltú s 
tekintélyesebb város, minthogy 
annak a diszpolgárságát fiatal 
embereknek adományozzák csak 
azért, mert kijárták a járásbíró
ságot. De az ellen meg a leg- 
határozottaban tiltakozik, hogy 
Meczner Gyulát díszpolgárrá vá
lasszák. Csodálkozik Végh Bér 
talanon, hogy tehetett ilyen in
dítványt, mikor ő legjobban is
meri Meczner Gyula múltját s 
piszkos dolgait. Miszen csak nem 
rég derült ki, ép Kiss Sándor 
mutatta ki, Meczner Gyula egy 
kérvényben valótlati állításokkal 
akarta félre vezetni magát a f a  
taki képviselőtestületet, s igy akar 
ta elérni egy régi kataszteri fel 
mérési tartozásának elengedését 
amely tartozást aztán csak nagy 
nehezen, a dohánybeváltási pén
zének a letiltásával tudták rajta

behajtani. Aki ilyenekre képes, 
nem is szólva egyébb piszkos 
dolgairól, az nem lehet méltó 
arra, hogy a város díszpolgára 
legyen. Ha mégis megválasztják, 
ő, k f s  Sándor ezt megfelebbezi, 
a felebbezésben előad mindent, 
amit Meczner Gyuláról tud, s ezt 
aztán Meczner Gyula nem teszi 
ki az ablakába.

Végh Bertalan Kiss Sándor 
felszólalása folytán visszavonta a 
Meczner Gyula díszpolgárrá vá
lasztása iránt tett indítványát.

Ezután az elnöklő Katona 
Zzigniond főbíró feltette a kér
dést szavazásra s a képviselőtes- 
tület Molnár Viktort szótöbbség- 
gel díszpolgárrá választotta.

A folyosóról.
Miről beszélgetnek ülésen 
kívül a v á r o s a t y á k ?

A mi parlament linkben az ü!<* 
sek előtti beszélgetések, freskód fo
lyosók híján a polgármester szobá
jában folytatódnak — néha feljegy
zésre méltószelleraesktdésekkel élén 
kitve. (Bárcsak ezektől szenvedne 
sérülést a tanácskozási komolyság.) 

*
Matoiai Etelét választották a 

a múltkoriban díszpolgárrá. A köz
gyűlés idejének elérkezésekor a vá
rosatyák tömegsztrájkjától lehetett 
tartani, o!y nehézkesen mozogtak 
az urna felé, a melyet ezuttal az 
ünnepi érzések arany üstje helyet
tesített.

Bessenyei apátplebános a pol
gármester szobájából benézett a ta
nácsterembe s látva a gyér érdek
lődést, nem állhatta meg, hogy egy 
kicsit no méltatlankodjék :

— En nem szoktam a közgyű
lésekre eljárni, de most kötelessé
gemnek tartottam megjelenni.

A polgármester nyomban szol
gált magyarázattal :

— Érthető a gyenge érdeklődé*; 
Matolainak nincs ellenjdőltje.

Egyik legutóbbi közgyűlésen, 
ugyancsak a polgármesteri szobában 
azt magyarázta egy városatya (a ki 
egyébként nagy közéleti purifikator) 
hogy kar volt a varos utcáinak utolsó 
elkeresztelése alkalmával egyes ut
cákat éiő emberekről elnevezni, mert 
mindanny ián korrupt korszakot élünk 
s kitudji, hogy ki hol végzi kisded 
játékait.

A polgármester rászólt:
— Ugyan kérlek ez még soinm . 

Megtörtént már az is, hogy Uj hely
ben nem egy utcát, hanem egy 
egész szigetet kereszteltek el egy 
ruég ma is életben levő s reraélh *- 
tőleg még sokáig élő »kiváló« férfiú
ról, a ki in'-g nem is régen Ujhely 
város közigazgatásának állott élén.

A közéleti városatya nagyot 
nézett, mire a polgármester meg
kérdette tőle :

— Vagy te tán neiu tudsz a gür. 
kath. templom melletti AWa-sziget- 
ről ?

Felkérjük lapunk tisztelt előfize
tőit, hogy a március hd végén 
lejárt előfizetési dijat lehetőleg 
postafordultával küldjék be, nehogy 
a lap további szétküldésében aka
dály legyen.

H Í R E K .

A varos költsegvetese A
város 1913. évi költségvetési elő 
irányzat ival tegnap foglalkozott a 
képviselőtestület közgyűlése. A 
pénzügyi bizottságnak a háztartásra 
valamint a város kezelése alatt álló 
alapokra vonatkozói előirányzati 
java-ó atal a közgvü'és vita nélkül 
elfogadta. Az 1913. év összkiadása 
az előirányzat szerint 2*91,250 K. 24 
fii érb n n \ ért megá lapitast, amire 
nézve a \ áros jövedelmei 303,532 
K. 19 fiII. erejéig nyújtanak fed**- 
zet**t. A fedezet nélkül fennmaradó 
187744 K. 05 tilleni) i kiadás a 
községi pótadó utján lesz fedezendő 
amelyet a közgyűlés a folyó évre 
53 százalékban aliapitatolt rueg.

—  A bíróság köréből Kai! Géza 
varaiméi kir. jarásbirót saját kéret-
m n • a sáioraljaujhi1■lyi tönlényszék-
hez holyezte át az igaza;igügyrui-
niszitér.

Az orsz. képviselő valasztok
né vjlegyzékonek kliga.- itá - k ra -'1
nyi irt befejezést és f. hó B-én kerül
i i asztmán)’ elé. Erdeiiébeu áll
mim1 nkinek, aki válnszt íi jogát

akorolni óhajtja, hogy a közszem-
lére kiteendő névj' k t megte
kint se, nehogy kimáradjon tt válasz-
tók névsorából.

— Kirendelés Bánó ez)r József
homonnni járásbíróság'. j"ggyakor- 
nok a horaonnai járásbíróság mellé 
alkalmazott ügyészségi megbízott 
állandó helyettesévé rendeltetett ki.

Gortvay és a jegyzői kar
Gortvay Aladár, mint annak idején 
megírtuk, egy törvényszéki tárgyalás 
alkalm ival azt, mondta, hog\ | > a jegy
zővel  szemben csak úgy tudja a 
rendet fenntartani, ha az egyik ke 
zében korbács, a másikban pedig 
kalács van. A jegyzői kar — mint 
ismeretes — a belügyminiszterhez 
fordult elégtételért, a jegyzők pa
naszura Eudács László mo>t leirat
ban válaszol, amelyben az illetékes
séget a bíróságra hárítja és az elég
tételadást megtagadja azzal az in
dokolássá', hogy : „h vármegye fő- 
Lpánjának jelent-se szerint a fő- 
ssolgabiró kijelentéséből a sértő cél
zat teljesen hiányzott, s igy az a 
községi és körjegyzők érdemes tes
tületének erköc-i tekintélyét a leg
távolabbról sem érintheti.“ Most 
csak röviden regisztráljuk a hirt, de 
legközelebb részletesebben fogunk 
az üggyel foglalkozni.

Eljegyzések. Grósz Erzsikét 
ozv. Grósz lgnácné úrnő leányát el
jegyezte dr. üroszmann ignácz ügy
véd Szerencsről. (Minden külön éite- 
sités helyett.) — Klein József hely
beli kereskedő eljegyezte Friedmann 
Izrael eperjesi kereskedő leányát 
Malvinkát. (Minden külön értesítés 
helyett.)

— Bonyodalmak gr. Andrassy Dénes 
vegrendelette körül. Isin-retes hogy 
gróf .-Uidrássy D *nes hatalmas ösz- 
szegeket hagyományozott művelő
dési célokra. A milliókra menő ösz- 
szegek miatt a rokonság pörrel 
készül megtámadni a végrendeletet. 
A beadandó kereset alaki érvény
telenségi (‘kokra támaszkodik. Ezzel 
szemben hír szerint kiderült, hogy 
a grófot még életében figyelmez
tették vét rendelőiének alak i hibáira 
mire a megboldogult az első vég
rendeletével teljesen azonos szövegű 
uj végrendeletet helyezett letétbe 
uradalmi igazgatójánál, amelynek 
már nincsenek alaki hibái. A roko
nok mindazáltal reménykednek, 
hogy a törvényszék nekik fog 
iga/at adni és elfogadja az alaki 
hibákon alakuló okokat.

5̂ —  Tűzvész Nagyruszkán. Nagy- 
ruszka községben tegnap óriási 
tűzvész pusztított. Mintegy harminc 
ház ti hozzátartozó melléképületek
kel együtt leégett. A gálszécsi és a 
tŐketerebesi cukorgyári tűzoltóság 
kivonult a veszély színhelyére és 
derekasan hozzáláttak az oltáshoz, 
de a megfeszített munka dacára is

nehezen tudtak a pusztító élemmé 
megküzdeni. A kár igen jelenté*
kény.

—  A mozi szenzációi Vasárnap
este valósággal tódult a közönség a 
moziba, minden jegy elfogyott, na
gyon sokan jegynélkUI voltak kény
telenek visszafordulni. S a nagy 
várakozást a bemutatott képek tel
jesen kielégítették Az ember tra 
gédiája ciraü képet a rendkívüli 
nagy sikerre való tekintettel legkö
zelebb még egyszer bemutatják. 
Jegyeket már lehet előjegyezni 
Gojdics nőv reknól Csütörtökön újra 
bemutjak a Rengyszedőt, amely a 
múltkor olyan óriási tetszést aratott. 
Mar alig van jegy erre az előadásra, 
tehát siessen venni, aki még helyet 
akar kapni. Szombaton gyönyörű 
két színes dráma jön, remek kisérő 
műsorral, vasárnap pedig szintén 
egy világhírű nagy kiáhitásos darab : 
A mülővőuő.

—  Öngyilkosságok, özv. Szabó 
Andrásné bodroghalászi lakos egy 
padláson ismeretlen okból felakasz
totta magát. — Horváth János 
tiszakarádi cigány f. hó 27-éu este 
a Várhomok tanyán Elakasztotta 
magát. Feleségével féltékenysége 
miatt állandóan rossz viszonyban 
élt, öngyilkosságát megelőzőleg is 
összeveszett véle s igy valószínűleg 
ez érlelte meg benne az öngyilkos
ság gondolatát.

— Brutális rendőr. Lenti István 
rendőr felesége az utcán össaeveszet 
Szilágyi Juli kihordó leánnyal. Lenti 
István oly képen csinált rendet, 
hogy Simon Ignáczué elhelyező 
irodájában megtámadta Szilágyi J u 
lit, és kardjával súlyos sérülést ej
tett a leány fején. A rendőrkapitány 
a magáról megfeledkezett rendőrt 
azonnal elbocsátotta a szolgálatból 
és az ügyet a kir. ügyészséghez 
tette át.

— Gyermekgyilkos anya. Az
Erzsébet szálloda egyik félreeső 
helyén az ürgödörben egy rednes 
időre születeti fejlett csecsemő 
hulláját találták. A nyomozás meg
állapította, hogy a gyermeket Kri- 
vanics Mari cselédleany dobta a 
gödörbe. A bűnös anyát letartóztat
ták és átadták az ügyészségnek.

— Letartoztatott zsebtolvaj. A
rendőrség a vasún állomáson letar
tóztatta L un csak Illés uugmegyei 
zsebtolvajt, éppen amikor az utasok 
zsebében kotorászott. Ügyét áttet
ték a járásbírósághoz, ezenfelül a 
rendőrkapitány 15 napi elzárásra 
itéite tiltott visszatérés címén, mert 
a veszedelmes zsebtolvaj már régen 
ki vau tiltva város területéről.

—  Megcsalt kivándorlók. Babin 
Jánosué és Babin Andrásné izbu- 
gyabétai lakosok, Szolej Mihály 
balinttanyai lakos vezetése alatt ut 
levél nélkül Amerikába akartak ván
dorolni. Hegyen-völgyön át kala
uzolta őket és már szerencsésen el
jutottak a hatart jelző Beszkid csúcsa 
közelébe, hol néhány száz lépésnyi 
távolságban csendőröket pillantottak 
meg. Szolej ekkor azt indítványozta: 
adják át neki a pénzt és ő eltűnik, 
majd kerülővel átmegy a határon 
hol találkoznak, mivel nőket kiknek 
pénzük nincsen, úgy sem bánt a 
csendőrség. A két nő ijedtében 1400 
koronát adott át neki mellyel tény
leg eltűnt, ők pedig bevárták a 
csendőrök érkezését kiknek egyike 
a menekültet üldözte, másika pedig 
az asszonyokat kisérte. Más napon 
kézre került Szolej Mihály de pénzt 
nem találtak nála és letagadja az
1400 koroot átvételét*

Kiadótulajdonos:

LANDESMANN MIKSA

Hirdetések felvétetnek 
a Felsőm agyarorszégl 

Hírlap kiadóhivataléban!



»  0 ) F E L S Ő  M A G Y A R O R S Z Á G I  H Í R L A P Szerda április 2

LANDESMANN MIKSA ES TARSA
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SATORALJAUJHELY. RÁKÚCZY-UTCZA I. SZÁM.
TELEFON: 10 SZÁM

„ T E L E F O N : 10 SZÁM.

Eljegyzési és esküvői értesítések,
III II — — —  — ——— I B— a— — — BUM— IHM*WWTH ■———

névjegyek és báli meghívók a leg- 

izlésesebb kivitelűén készíttetnek.

H irdetések fe lvétte tnek  e lap k iad ó h iva ta lában .

439 913. vh.

Árverési hirdetmény.

A saujhelyi kir. jbiróság 912. V. 
1864;3 számú végzése folytán S Gáb
riel 230 kor. 3 fillér követelésének 
és járulékainak behajtása végett
1913. április ho 4-en d. e 9 és f i
Órakor Sátoraljaújhelyben Kazinczy 
utca 1 sz. alatt a vhajtást szenvedő 
üzletében elárverezem azon 8298 
koronára becsült ingókat, melyeket 
a saujhelyi kir. jbiróság 912. V. 
1864 2 sz. vhajtást rendelő végzése 
alapján a saujhelyi kir. jbirésági 
912. V. 18Ö4/2 sz. vhajtási jkönyv- 
ben 1 t. a. le és felülfoglaltam s 
melyek a 912. V. 1816 2 és 1912. V. 
196Í 2 számú alapfoglala-i jkvekb* n 
1 —10 és 1—8 tételek alatt vannak 
összeirva u. iu. : üzleti berendezést, 
férfi divat cikkeket stb.

Saujhely 1913. raáioius 12. 

Rosner Imre kir. bir. vb.

596| 1913.

Árverési hirdetmény.
A saujhelyi kir. jbiróság 912. V. 

1470 4 sz. végzése folytán Magyar 
könyvterjesztő vállalat 401 kor. kö
vetelésének és járulékainak behaj
tása végett 1913 évi április ho 3-an 
d e . 1 1  órakor Saujhetyben Arpud- 
utcaa 6 sz. alatt a vhajtást szenvedő 
lakásán elárverezem azon 700 koro
nára becsült ingókat melyeket a bu
dapesti 8 — 10 kér kir. tvszék 912. 
Sp. Vili. 735/3 számú vhajtást ren
delő végzése aiapian a saujhelyi 
kir. jbirósági 1912 V. 1470 1 számú 
végrehajtási jkvbon 1—7 tételek a. 
lefoglaltam u. m . : bútorokat, vas- 
pénzszekrényt stb.

Suujhely, 1913. raárc. hó 18.

Rosner Imre bir

i. ..

Őszibarackot
és egyéb gyümölcsfákat 
magastörzsü rózsákat el
sőrendű minőségben leg
nemesebb fajokban előny
árban ajánl

F a r a g ó  B é l a
cs. és kir. udvari szállító

Z A L A E ü E R S Z  EG.

I N G Y E N  ráfizetés nélkül becserél üreg használt gramo- B  
fonlemezeket újakra WAGNER ..HANGSZERE IRÁLY'1 ■
Budapest, József-körut 1-'>. ™ ’ '■ ■ ■ ■■■■ —  |
Árjegyzék ingyen. Címre ügyeljen. |

keres május elsejére közép
korú magános férfi szerény 
háztartás vezetésére lehetőleg 
idősebb egyszerű falusi nőt. 
Bővebb értesítést a kiadóhi
vatal ád.

^ A K A S S A I  IP A R M Ű V É S Z E T I  f  
(  KIÁLLÍTÁSON n a g y  a r a n y  
f  L R L M M L I. K IT Ü N T L IV E  j

i  KASSAI lililiilK E s/Jíii IP A U S H
Arűcsarnok  SZÖVLTKLZLTE. f

t
*

Mint az Országos Központi 
Hitelszöverkezet tagja :-i

K A S S A ,  F O - U T C Z A  
10 SZÁM I. EMELET. 

Állandó butorkiállitásl

S t E & E B B

HA ÖN
nem tad enni, ha rosszul érzi 
magát, akkor az orvosilag uike- 
■ w  résén megpróbált

Kaiser-féle
jfjDinor -  borsosézzKta-kaiamellitk

biztosan használnak önnek.
Kzoklú’ijút tvágyat kap, gyomra 
megint rendbe jön s megerő
södik. t  ditű hatásánál fogva 

útközben nélkülözhetetlen.
Egy csomag ára 20 és 40 fül.
Kaphatók : Widller Gyula gyégv- 
szertár.ihan és Hrabéczy Kálmán
drogériájában Sátoraljaújhely.

Ü B H H B B B H

45 hordó bor
1912. évi egyszer lehúzva

c 1 sl d Ó ■
H e r i c z  S á n d o r

Sátoraljaújhely.
Kossuth Ferencz-uteai 16 számú 

házam (közvetlenül az állami bor- 
p dcü mellett.)

m á j u s  l - tö >  k i a d ó .
\  an benne 4 lakószoba 1 fürdő

szoba, verenda. kert és a szükséges 
mellékhelyiségek, llővebb felvilágo
sítást nyújt SCHWEIGEK Kosíuth 
Lajos-utca 24 szám alatt,

Özv. Roóz Adoifné.
Miskolc Kosenberg-palota.

A A l l d l lU U  D U lU r K Iű lU lü S  i ^

Nyomatott Larfiesmann A iksa cs Társa'

LANDESMANN SÁMUEL
szíjgyártó és nyerges Sátoraljaújhely, Rákóczy-utca 6. szám

Készit és vállal mindenféle e szakmába vágó munkát, javításo

kat elfogad. — Különlegességek; ostorok, izasztó stb. raktár.

könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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