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Intd szó
a városi párt embereihez.

( í í . )  Úgy értesülünk Hogy a 
városi párt vasárnap délután ülést 
tartott. Napok óta hire jár a vá
rosban, hogy Székely ellen bi
zalmatlansági inditványt készül az 
ellenzék beadni: ime ez a rette
netes merénylet felébresztette a 
városi pártot is. Ez a párt, amely 
a város életbevágó vitális ügyei
nek megbeszélése végett nem 
tartotta szükségesnek, hogy csak 
egyszer is összejövetelt tartson, 
amely nem tartotta szükségesnek, 
hogy bármit is tegyen a város
nál uralkodó képtelen állapotok 
orvoslása végett, —  mindjárt 
lábra áll, mindjárt életjelt ad 
magáról, ha főispáni kívánságra 
a Székely Elek becses fejét kell 
védelmezniük. Valóban méltóan 
lógják lel hivatásukat, valóban 
méltóan képviselik a város érde
keit.

A  gyűlésen, mint értesülünk 
a Grósz Dezső és Némethy fel
szólalásával szemben határozattá 
lett —  iőispáni indítványra, —  
hogy a városi párt a bizalmat
lansági indítvánnyal szemben fog 
állást foglalni. Helyes, tegyék 
meg, álljanak oda védőpaizsként 
Székely Elek mellé, de aztán vi
seljék is ezen álláspontjuknak a 
következményeit.

Mi ismerjünk sokakat a városi 
párt emberei közzül. Derék tisz
tességes, jóérzésű emberek. Va
lóban meg kellene döbbennünk, 
ha azt látnánk, hogy ezek oda 
adják magukat a közéleti erkölcs
telenségek védelmezésére. Nem 
érzik ezek az urak a rettenetes 
súlyát az ő álláspontjuknak ? Nem 
érzik azt, hogy ha oda állanak 
védeni a bűnt, bűnrészesek, bünpa- 
lástolók lesznek ők maguk is ? 
Nem érzik, nem látják azt, hogy 
Székely Elek e lap hasábjain is 
és a legutóbbi időben concrét 
formában volt megvádolva a leg
hallatlanabb visszaélésekkel í Ha 
még nem tudnák) tudtul adjuk 
nekik, hogy Székely Elek egy

árva lépést sem tett ezen vádak
kal szemben. Megrázta magát, 
mint a kacsa, ha kijön a vízből.

Nem gondolják ezek az urak, 
hogy nekik maguknak saját sze
mélyükben számot kell vetni ezen 
vádakkal, ha ennek a megbélyeg
zett embernek az oltalmára 
sietnek ?

Tessék ezzel számolni 1 Mi 
nyíltan kijelentjük, hogy mindazon 
vádakat, miket legutóbb Székely 
klekkel szemben itt felhoztunk 
az első betűtől az utolsóig fenn
tartjuk. Es nyíltan megmondjuk, 
hogy mindazoknak, akik ezen 
vádakat tudva, a Székely Elek 
megmentésére sietnek, nincs ér
zékük a közéleti erkölcsök^ köve
telményei iránt.

Ne gondolják, hogy a főispán 
ur valami nagy városi érdekből 
tartja Székely Eleket. A  főispán 
ur megmondotta bizalmasainak, 
hogy Székely Elekre szükség van 
a jövő évi választásoknál, azért 
kell őt tartani I

Am  tessék 1 Siessen a városi 
párt ezen érdekeknek a védel- 
delmére, —  álljon mellé, védje 
saját testével ezt az embert, akit 
a bíróság megbélyegzett, aki a 
Miklóssy féle rágalmazási perben 
gyáván megfutamodott, aki a reá 
halmozott konkrét vádak elől 
úgy kíván menekülni, hogy a fü
lét bedugja. Am tegyék, ha gusz
tusuk van hozzá 1 Nekünk meg 
lesz a véleményünk erről az egész 
rendszerről, meg lett a vélemé
nyünk egyenkint, külön-külön is 
ezekről az urakról I

Menyasszonyi kelengye

bevásárlásnál ajánljuk

Szegő Sándor
áruházának nagy fehérnemű osztá 

lyát. Elsőrangú áruk, olcsó árak.

Válasz
a Zemplénnek.

Irta: Dr. Holló Andor.
A „Zemplén" legutóbbi számá

ban egy miskolci olvasójának figyel* 
meatetésére leközli a négy eszten
dővel ezelőtt szerkesztésemben meg
jelent „Zempléni újság44 egyik cik
két, mely Székely Blek akkoriban 
még elmozdított polgármestert ma
gasztalja, s ezzel kapcsolatban fel
veti a Zemplén „miskolci olvasója44 
a kérdést: „ugyan mi történhetett 
Ujhelyben 4 óv alatt, hogy ennek 
a két névnek a viszonya (t. i. Szé
kely Eleké és az enyém) ilyen cso
dálatosan megváltozott ?“

A miskolci olvasóhoz, aki né
hány hónappal ezelőtt nem saját 
elhatározásából lett sátoraljaújhelyi 
helyettes állomásfőnökből a Zemplén 
miskolci olvasójává, ninos szavam. 
Nagyon jól van ő informálva az 
itteni viszonyokról, hiszen tagja a 
városi képviselőtestületnek és még 
Miskolcról is saorgalmasan látogatja 
Ujhely város képviselőtestületi ülé
seit, —• valahányszor Székely Elek
nek szüksége van az ő szavazatára.

Ellenben volna egy-kót szavam 
a Zemplénhez és a közvéleményhez, 
melyet a Zemplén megtéveszteni 
kíván,

A kérdés érdemi részével na
gyon künnuyen végezek, midőn egy
szerűen konstatálom, hogv a Zemplén 
valótlanságot állított, m ért a kérdéses 
cikket nem én írtam. Az a cikk Koboz 
Hugó hírlapíró tollából került ki, a ki a 
Zempléni újságnak rendszeresen fi
zetett szerkesztője volt. Hozzáfűzöm 
ehhez azt is, hogy a cikket sem 
megjelenése előtt, sem azután nem 
olvastam.

Ámbár tehát abban a szerencsés 
helyzetben vagyok, hogy a felelős
séget ekként könuyü szerrel elhárít
hatom magamról — mégis kijelen
tem, hogy a Zempléni újság cikke 
— ha részleteiben túlzott is, lényegi
leg nem tért el a lap irányától, mely 
a város akkori vezetését (úgy gondo 
lom, Iieichard Salamou volt a pol
gármester) kárhoztatta és Székely 
Elektől az állapotok javulását várta,

Ennek a felfogásomnak pedig 
egyszerű a magyarázata. E város 
közállapotait nem ismerve, mint ide
gen telepedtem itt le 1900-ben. A 
vármegye viszonyaiban azonban már 
volt némi tájékozottságom, mert már

azelőtt is Zemplén vármegyében lak
tam. Mecner Gyula főispán úrról 
hát már sokat hallottam akkor és 
könnyű volt róla véleményemet meg
alkotnom. Ez a vélemény pedig ép
pen elég volt ahhoz, hogy bizalmat 
és szimpátiát érezzék az előttem 
ismeretlen jellemű Székely Elek 
iráut, kiről csupán annyit hallottam, 
hogy „Meczner Gyula kitekerte a 
nyakát.44 Ennél jobb ajánló levél 
nem kell.

Az igy beállított helyzet meg
tévesztő voltát fokozta a helyi saj
tónak magatartása, mely Székely 
Elek viselt dolgairól akkoriban semmi 
emlitést sem tett. Fokozta ezt Szé
kely Elek megtévesztő alakoskodása, 
mellyel a város érdekeiért önzetle
nül küzdő és ártatlanul szenvedő 
mártír szerepét játszotta. Lapomba 
cikket irt e város jövőjéről, s abban 
olyan programot adott, mely díszére 
válhatnék bármely metropolisnak. 
Honnau gondoltam volna, hogy 
mindez képmutatás, hogy mindez 
csupán jól kiszámított harcmozdu
lata annak a törekvésnek, melynek 
egyetlen célja a hatalom megkapa- 
ritása?

Mikor azután megtörtént a nagy 
kibékülés Székely Elek és Meczner 
Gyu'a között, akkor megindult a 
Székely elleni támadások áradata, a 
legélesebb politikai harcok között, 
képviselő választások idején. Es a 
mennyire belátom ma, hogy Székely 
Eleket tévesen ítéltem meg, ép oly 
büszkén hirdetem, hogy ezek a bi
zonyíték nélküli támadások engem 
nem tántorítottak meg ; nem hagy
tam el Székely Eleket; ellenkezőleg, 
azok között voltara, akik tanáosol- 
ták neki, forduljon a bírósághoz 
elégtételért és igyekeztem segítsé
gére lenni abban, hogy ezt az elég
tételt megszerezhesse.

A mi azóta történt és történik, 
az sokkal elevenebben él még az 
olvasók emlékezetében, semhogy 
annak felfrissítésére szükség volna. 
Ma már nem benyomások, nem kép 
mutató, nagyhangú fogadalmak, 
hanem bebizonyított tények és a 
városházán nap-nap mellett szerzett 
tapasztalatok alapján lehet állást 
foglalni, és ezek a tapasztalatok 
félreismerhetetlenül mutatják as 
utat, melyen mindenkinek haladnia 
kell, a kiben e város erkölcsi és 
anyagi javai iránt egy kis érzék 
van.

Tévedtem tehát Székely Elek 
raeeitólésében. Tévedésem menthető.

SZOLYVAI
Dr. K ét|y , Dr B ókái, Dr W iderhoffer or
v o s-ta n á ra k  n y ila tk o za ta i a lap ján  a lsó  
rangú g y ó g y h a tá s ú i csuz, k ő szv á n y , h ó 
ly ag , v eseb a jo k n á l, czu k o rb eteg ség , h u gy-  
h om ok , e p e k ő , é tv á g y ta la n sá g  á s  g y o -  
m o r b e te g sé g  e llen . Kitűnő IzU üd ítő  Hal.
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Nálamnál nagyobb emberek is csalód
tak már biaalmuk letéteményesében 
Andrássy Gyula is tévedett, amikor 
Ueosner Gyulát tette meg Főispánná.

A Zemplénbe. és miskolci ol- 
vásójából illő kicsinyes felfogás eb
ben ktivetkesetlenséget látni. Ők 
hűséges csatlósai minden kormány
nak, hűséges osatlósai voltak a ko- 
alioaiós Mecsner Gyulának, és ko- 
vetkeaetesen kitartanak mellette ak
kor is, mikor ast a kormányt siol- 
gálja, mely Andrássy Gyulát kido
batta a parlamentből. Ók Mecsner 
Gyula mellett álltak, mikor Székely 
Eleket elcsapta, és lobogtatták a 
fáklyákat, mikor visszahelyezte a 
polgármesteri székbe. Hát ez is egy 
neme a következetességnek, de én 
már osak megmaradok a következ- 
teszégnek annál az egyszerű értei 
ménéi, mely félretesz minden egyé
ni érdeket és közéleti tevékenysé
gében mindig azt az irányt követi, 
melyet a közérdek szolgálatában 
lelkiismerete és meggyőződése jelöl
nek ki számára.

Majd ha a Zemplén is elmond
hatja ezt magáról, akkor joga lesz 
hoazá, hogy mások felett bírálatot 
mondjon. Egyelőre azonban legoko
sabban teszi, ha a következtesség- 
ről hallgat.

A városi 
párt Ülése.

A városi párt f. hó 21-én 
gyűlést tartott. A  meghivó gon
dosan kerülte a gyűlés valódi 
céljának megjelölését s óvatos
ságból várostejlesztési kérdések 
címe alatt hívta egybe tagjait. 
Minthogy azonban, Székely Elek
nek a polgármesteri székből való 
eltávolítása nyilván egybeesik a 
város fejlődhetésének érdekével, 
a gyűlés nem tért el a tárgytól, 
amidőn a valóságban egyedül és 
kizárólag Székely Elek személyé
vel foglalkozott.

Mintegy 30— 40 képviselőtes
tületi tag jelent meg a gyűlésen. 
Jelen volt Meczner Gyula főispán 
is, ki ugyan váltig hangoztatta, 
hogy ő csupán mint szerény, egy
szerű, Ujhely város érdekeiért he- 
vülő polgár jelent meg, felszóla
lásában a íőispáni hatalom erejé
vel nyomta el a vélemények sza
bad megnyilatkozásának lehető
ségét.

Végignézve a jelen voltakon, 
előrelátható volt, hogy a túlnyo
mó részben függő érdekszálakkal 
a hatalomhoz fűzött, részben Szé
kely Elek Üzleteiben részes em
berek csakis oly indítvány mellett 
lógnak szavazni, amelyet a főis
pán fog támogatni. Hönsch Dezső 
nyitotta meg a gyűlést egy min
den tekintetben tartr'matlan, üres 
beszéddel, mely az ülés tárgyát 
megjelölni se merte.

Némety Bertalan állott fel 
szólásra s kiugratta a nyulat a 
bokorból.

Nyiltan megmondotta, hogy a 
mai gyűlésre a főispánt a Székely 
Elek ellen irányuló bizalmatlan- 
sági indítvány indította. Bárha 
keztyüs kézzel s szónoki formulák 
között hatalmas beszédben tá
madta Székely Eleket, követelvén 
a polgármesteri székből távozását.

Az egyszerű polgár, a szerény 
párttag, Ujhely megmentője, Mec- 
ner Gyula szólalt fel utána.

Ez a beszéd a legcsunyább 
kétszínűség s a legtehetetlenebb 
erkölcsi felfogásról tett tanúságot.

Annyira cinikus még Meczner 
se tudott lenni, hogy Székelyről 
elitélőleg ne nyilatkozzék. Elis
merte, hogy van ok a bizalmat
lanságra, kifejezést adott annak, 
hogy Székely Elek ellen elgendő 
kifogást lehet felhozni, szóval ő 
is elitélte a sorok között Székelyt, 
de a végén mégis oly értelmű 
indítványt tett, hogy esetleges 
bizalmatlansági indítvánnyal szem
ben mondja ki a képviselőtestü
let, hogy a jelenben se bizalmi, 
se bizalmatlansági indítvánnyal 
foglalkozni nem kíván, felir a tör
vényhatósághoz, a fegyelmi ügyek 
gyors befejezése érdekében, mert 
az interregnum nem érdeke a vá
rosnak,

Ha Székely Eleknek még van 
józan esze, ha van még egy 
csöppnyi önérzete, ebből a be
szédből s indítványból megértheti, 
hogy a kicsavart citromok között 
ő is a főispáni lomtárban van már. 
A főispánnak dr. Grosz Dezső 
válaszolt.

Az egyetlen munkapárti, ki a 
főispán előtt önálló nézettel me
részkedett rendelkezni és annak 
igen éles s a főispán beszédét 
darabokra rongáló beszédben fe
lelt. Elmondta, hogy ő hozta 
ugyan Székelyt a polgármesteri 
székbe vissza, de beismeri, hogy 
csalódott benne.

A  városháza a minden.féle 
üzletek piaca ; Székely Eleket 
egy önérdeket hajhászó klikk ve
szi körül; a Székely Elek üzletei 
s környezete lehetetlenné m teszik, 
hogy reá a megoldásra váró 
milliós beruházások keresztülvitele 
bízassák.

A  Miklóssy perben a panasz 
visszavonása s az utána megje
lent hírlapi cikkek oly erkölcsi 
megbélyegzések, melyekkel pol
gármesteri székben ülni erkölcsi 
lehetetlenésg.

Olyan ember, aki közönséges 
bűncselekmények vádjával szem
ben tehetetlenül vergődik, és nem
csak társadalmi, de bírói utón is 
ezek ellen védekezni nem tud, egy 
percig se ülhet a polgármester; 
székben.

Kijelentette, hogy a fispán 
államszempontját a várót érdeke
ivel s a közerkölcs elemi szabály 
avval ellentétes volt tartja, Szé
kely Elekkel szemben bizalmatlan 
a bizalmatlansági indítványt alá
írta megfogja szavazni. A főispán 
indítványát el nem fogadja s 
körte —  de hiába —  a jelenle

vőket, hogy utasitsáá vissza a 
főispán indítványát s kérjük fel 
Székelyt a polgármesteri szék 
elhagyására.

S ükét füleknek akért, vakok
nak magyarázott színeket s az 
inditváoyt szótöbbséggel elfogad
ták. Szegény Székely E lek!

Megyegyülés.
Az utolsó tisztviseló választás.

Zemplénvármegye hétfői köz
gyűlése különösen egy szempont
ból volt fölöttébb nevezetes, 
mondhatnók : történelemi jelen
tőségű.

A  vármegye ugyanis minden 
valószínűség szerint ezen a köz
gyűlésen gyakorolta utoljára 
egyik legfontosabb, ősi autonóm 
jogát: a tisztviselők választását.

Most mutatta utoljára régi 
képét a nemes vármegye, a ma
gyar alkotmány legspeciálisabb 
tényezője és évszázadon át kipró
bált fenntartója és örizője.

A  megyebizotttsági tagok maguk 
is érezték a történelmi idők lehel
letét. Szokatlanul nagy számban 
jelentek meg ezen a gyűlésen, 
hogy részt vehessenek az utolsó 
tradicionális tisztviselőválasztáson.

A  közgyűlés lefolyásáról rész
letesen a jövő számunkban refe
rálni, most csupán a választások 
eredményének közlésére szőrit 
kozunk.

*
Némi megelégedéssel konsta

táljuk, hogy a választások ered
ménye fedi a mi —  múlt szá
munkban közölt —  jelöléseinket.

Közfelkiáltással alügyésszé dr. 
Adriányi Bélát, árvaszéki jegyző
vé Diószeghyjózsefet választották.

A  szolgabirói választásokból
—  erős és elkeseredett harc után
—  Wieland é .n d o r(lb l) és Pau- 
liczky István (173) kerültek ki 
győztesen. Fehér Andor 163, 
Ehlert Gyula 148 szavazatot kap
tak.

A  Kásztenbaum-alapitvány 
ügyészi állására dr. Bajusz Ernőt 
választották meg dr. Nagy Bélá
val szemben.

a Blamázs.
(M M.) A zeraplénraegyei tör

vényhatósági hétfői közgyűlésen oly 
blamázs érte Zemplénvármegyét, e 
megye törvényhatóságát, annak 
minden egyes tagját, amelyet lehe
tetlen szó nélkül hagynunk.

Az elnöki jelentések során az 
elnöklő főispán a következőket mon
dotta: A nemzet 2 nagy embere halt 
el utóbbi rendes közgyűlésünk óta. 
Báró Pehérváry Géza és Kossuth 
Ferenc, Kérem majd az inditványo 
kát meghallgatni és határozni.

]gy — és semmi tovább I 
Nem tudtam, hogy utóbb tett e 

indítványt valaki a részvét kifeje* 
zése iránt és hogy mint határoztak

de nem is érdeke), mert ezt a sérel
met, amely Kossuth iránt érzett ke
gyeletünkön esett seramikép sem 
lehetett jóvátenni.

Nem is szólva arról, hogy az 
elparentálás ily módja sérti a halott 
iránt éizett kegyeletünket, amennyi
ben rögtön az elnöki jelentések kap
csán kell indítványt tenni, hogy 
mily módon fejezze ki a közgyűlés 
részvétét, ettől eltekintve, ami vég
re is csak formai hiba, de az a tény, 
hogy az elnök a kronologikus sor
rendet szem előtt tartva, mely idő
beli sorrend egyáltalán nem menti 
a törvényhatóságot, Báró Pehérváryt 
és Kossuth Ferencet egy kalap alá 
vonva egyszerűen mindkettőről 
együttesen ugyanavval a jelzővel 
emlékezik meg, hogy enyhén fejez
zük ki magunkat becsmérlése Kossuth 
nevének, semmibe vevóse a nemzet 
nagynevű vezérének, Magyarország 
bálványának nagy politikai szerepet 
játszott fiának és az a tény, hogy 
a Zemplénvármegye törvényhatósá
gában nem akadt ember, ki ez el
len felszólalt volna, ki eme arcpiri- 
tó megemlékezés ellen tiltakozott 
volna, az a legnagyobb blamázs, 
mely a megyét érhette.

Hát nincs Zemplén törvényha
tóságában egyetlen független férfi, 
nincs a törvényhatóságban egyetlen 
sem mely felvillanna a Kossuth név 
hallatára; nincs a megyében, annak 
az egész képviseletében egyetlen 
aic, mely elpiruljon hallatára annak 
a nagy injuriáuak, mely Kossuth 
emlékezetét érte, midőn Fehérváry- 
val egyszerre említették nevét, Fe« 
hórváryval, kivel még Tisza István 
is megtagadott minden közösséget, 
ki jó katona lehetett ugyan, de a 
magyar parlamentet, alkotmányunk 
egyetlen tényezőjét fegyveres erő
vel oszlatta szét kinek működése 
a nyílt absolutizmus jegyében folyt 
le ; s nem akad ember, kinek a szé
gyen pírja arcába szállna, fölkiálta
na, bele harsogná a terembe tilta
kozását.

Nem Kossuth Ferencet, hanem 
Kossuth Lajost, Zemplénvármegye 
szülöttjét érte ez a szégyen. Mert 
ha fia nem lett volna az az igazi 
vezér, aki tényleg volt, ha nem az 
6 nevéhez fűződne Magyarországon 
a függetlenségi eszme megerősítése, 
elterjesztése, ha nem ő lett volna az ki 
a függetlenségi pártot hatalmas po
litikai faktorrá növesztette, ha 
nem lett volna az a bölos, higgadt 
tapintatos politikai pártvezér, ki a 
dinasztia érdekeit iparkodott har
móniába olvasztani a magyar nem
zet nemzetei érdekeivel, függet
lenségével, ha senki és semmi se 
lett volnál csak Kossuth Lajos fia 
már akkor is szégyen, már akkor 
is a nevét érheti legnagyobb bla- 
raázs az a párszó Fehórváry és 
Kossuth nemzetünk nagyjai.

Felkérjük lapunk tisztelt elő
fizetőit, hogy a május végen 
ejárt előfizetési dijat lehetőleg 
postafordultával küldjék be, nehogy 
a lap további szétküldésében aka
dály legyen.

F e sté k , o laJ festék , lack , fém tisz titó , k ék itő , szap p an , terp etin , kátránypapir é s  k efaáru , va la m in t
g a z d a sá g o k  h a so n ló  s z ü k sé g le te i lego lcsó b b a n

festék és kefeáru kereskedé
sében (Wekerle-tér) szerez
hetők be.

V idéki m e g r e n d o lé sa k e t  10  k oron a  ö s s z e g n é l p o r tó m én tesen  imiHOk
iff. Klein Jakab

/ / /
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Palotaőrség
a megyeházán.

A közigazgatási javaslat 38. sza 
kasza, melynek cirae: „A közgyű
lési elnök jogköre," szószerint igy 
hangzik:

A közgyűlést az elnök nyitja 
meg és zárja be; vezeti a tárgya
lást; szavazásra fölteszi a kérdése
ket és kijelenti a határozatokat; 
Őrködik a rend fönntartása és a 
tárgyalás szabályszerű lefolyása fö
lött és ennek biztosítása végett kar 
hatalmat vehet igénybe.

Azt a bizottsági tagot, aki a 
rendet vagy csendet tartósan és oly 
mértékbe zavarja, hogy a közgyű
lés működését veszélyezteti, az el 
nők karhatalommal eltávolíthatja és 
az Ülésből kizárhatja.

Erről az ujitás a javáslathoz 
fűzött megokolás ezt mondja:

Az 1886. XXI. t.-c. 49. §-a csak 
általánosságban rendelkezik arról, 
hogy „az elnök őrködik a rend fon- 
tartása fölött." A javaslat ennek a 
rendelkezésnek hatályoságát biztosit 
hatja, amikor kifejezetten is meg
állapítja azt, ami a dolog természeté
ből önként is következik, hogy az 
elnök szükség esetében karhatalmat 
is igénybe vehet.

Mi ez ? Amit eddig senkisem 
vett észre : a dicső palotaőrsógi in
tézmény átületóse a vármegyeházá
ra. A üerő-fóle fegyveres rendszert 
deoentralizálják hatvanhárom vár
megyébe és huszonhat városba. Ki 
fogja kivezettetni a vármegye vagy 
városházáról az úgynevezett reni
tens bizottsági tagokat? A javaslat 
szerint a közgyűlés e.nöke ? A ja
vaslat 34. szakasza szerint:

A közgyűlés elnöke a főispán, 
akadályozása (betegség, távoliét, 
érdekeltség, stb.) vagy az állás üre
sedésben léte esetében a belügymi
niszter által az elnöklésre állan
dóan vagy esetről-esetre kijelölt 
tisztviselő.

Tehát vagy a kormány politi
kai megbízottja, a főispán, vagy a 
kormány által kinevezett alispán, 
vagy a belügymiuiszter által kije
lölt tisztviselő alkalmazza a karha
talmat. Független, választott tör
vényhatósági tagok igy korraányal- 
kalraazottak kényekedvére vannak 
kiszolgáltatva. Ami a Kristóffy-féle 
uralom alatt lázitóan törvénytelen 
és gonosz vo lt: a karhatalom bevo
nulása az üléstermekbe, most a 
munkapárt jóvoltából törvényes 
szánkóiét nyer. Az államosítandó 
rendőrségnek meg a csendőrségnek 
van már tehát szerepe az uj közi 
gazgatása keretében. S el lehetünk 
készülve, hogy a botrány, ami ed 
dig a parlamentre szorítkozott, majd 
hatvanhárom vármegyében és hu
szonhat városban üti fel csúnya fe
jőt. Az ellenzék valószínűleg tudo
másul veszi a javaslatba csempészet 
erőszakot és kellő energiával tilta
kozik ellene. A széksértés ezentúl 
íb megmarad, azzal különbséggel 
hogy|nem a tiszti főügyész, hanem

a közgyűlés elnökéuek vagy a vár 
megye táblabirájának indítványára 
titkos szavazással főlebbezhetlenül 
mondja ki a közgyűlés.

A kormánynak nincs sürgősebb 
feladata, miut hogy mentül előbb 
raegteratse a guzsbakötött várme
gyét. Bár elhatározott dolog, hogy 
a törvényjavaslatokat még a nyáron 
tárgyalják és megszavazzák, a kor
mány szeretne külső nyomást gya
korolni az ellenzékre, mely erős küz
delemre készül az expresz-törveny- 
gyártás ellen. A főispánok bizalmas 
utasítást kaptak, hogy a vármegyei 
tisztviselőket bírják rá, sürgessék 
ők is a törvény mielőbb letárgya- 
lását. Rendkívüli raegyegyülések 
összehívását is tervezik, hogy de
monstráljanak az államosítás mellett. 
Ez a szándék azonban előrelátható
lag kudarcai végződik.

Veszedelmes tolvaj.
€gy rejtélyes vén csavargó.

Pénteken reggel hót óra tájban 
a Ivazinczy-utcán posztoló Nagyfejed 
Gyula rendőr elé ijedt arccal lólek- 
zetvesztve rohant egy vincellér asz- 
szouy, hogy kocsiját, melyen tejét 
szállítani szokta, mig gazdájánál 
Hönsch Dezső ny. műszaki tanácsos 
Kazinczy-ntcai házában benn járt 
valaki elhajtotta.

A rendőr az asszonnyal névsze- 
rint Király Lajosnóval azonnal egy 
kétfogatuba ült s az eltűnt kocsi 
nyomozására indult.

A koosilopást senki sem látta, 
de valószínű volt, hogy a temető 
felé vette útját mert a Szóphalom 
felé vezető ut irányban állott a 
kocsi.

A vámháznál emlékeztek rá, 
hogy egy öreg ember néhány perc
cel ezelőtt sebes vágtatással a Tor
zsás felé hajszolt egy tejes koosit. 
Többek útbaigazítása után nyomon 
követték a tolvajt, aki szokatlan 
utakon igyekezett Patakra eljutni. 
Átment Iiudabányácskau, s a Ma
gas hegy mögött Károlyfálvára ve
zető keskeny kocsiuton s innen Sá
rospatak felé vágtatott. A síkon már 
láthatta az üldöző rendőr a mene
külő tolvajt. Izgalmas verseny ke
letkezett köztük, melyben természe
tesen a fiakker mindinkább közele
dett a tolvaj kocsija felé. Mikor 
már biztosan látta a menekülő, hogy 
utolérik leugrott a kocsiról s a ve
tések közt igyekezett kereket ol
dani.

A rendőr mindenütt a nyomá
ban volt. Könnyen utólórte, de a tol
vaj még mindig nem volt hajlaudó 
megadni magát. A vén teljesen ősz 
ember dulakodni kezdett a rendőr
rel, azt földhöz vágta és fojtogatni 
kezdte, mig a mezőről előfutó em
berek ártalmatlanná tették.

A rendőr megkötözve kocsin 
hozta be a rendőrkapitányságra a 
veszedelmes tolvajt.

A vén ember a nyomozást ve
zető alkapitány előtt beismerte a 
lopást, de részegségével védekezett,

Szerda, junius 24.

noha egyáltalában nem látszott ittas
nak. Azt mondja, hogy a kocsit nem 
azért vitte el, hogy értékesítse, ha
nem csak Patakra akart menni egy 
barátját meglátogatni. Akit termé
szetesen megnevezni nem tud.

A nevét máig uem tudják. Mert 
hol Tóth Andrásnak, Kovács János
nak vagy Kaluczki Józsefnek mond 
ja magát. Azt mondja, hogy 76 
éves tiboltdaróci illetőségű földmi- 
vés s büntetve sohasem volt, most 
szabómjstersóget folytat, mit állító
lag a katonaságnál tanult volua meg. 
Nagyobb a valószínűség, hogy 
Vácon vagy Illaván sajátította el.

A kapitányság még nem állapít
hatta meg a tolvaj személyazonossá
gát Senki zera ismeri, Írást nem talál
tak nála. Állandó lakhelyét nem 
tudják. Azt mondja, hogy vándor
szabó s most a tokaji Hegyaljai köz 
ségekben „működik."

A tolvajnál nagyobb póuzössze 
get találtak, melynek eredetére vo
natkozólag semmi felvilágosítást 
nem akar adni.

A hatalmas erejű rejtélyes vén 
embert most fogva ttartják. Kilétét 
mindenfelé nyomozzák.

Nagyon gyanús, hogy a tolvaj 
oly jól kiismerte magát a hegyi 
utakon, noha azt mondja még soha
sem járt Ujhelyben. A legszélesebb 
körű nyomozást tettek folyamatba 
ellene mert alapos a _ gyanú, hogy 
más súlyosabb bűnök is terhelik a 
lelkét.

H Í R E K .

— A bíróság köréből. A rainisz- 
jer Reiner Aladar lőcsei tszóki bírót 
járásbirói minőségben a gáiszéosi jbí
rósághoz helyezte át.

— Uj jogtudor. Ifj. Thuránszky 
László dr. ailaintudor Thuránszky 
László vármegyei főjegyző fiát 
szombaton avatják a kolozsvári egye
temen a jogtudományok tudorává.

— Dr. Kárpáthy László hangver
senye, amelyről múlt számunkoan 
mar említést tettünk, nem a múlt
kor jelzett időben, hanem hétfőn, f. 
hó 29-óu este fói 9 órakor fog meg
tartatni a vármegyeháza nagytermé
ben. A hangversenyen közreműkö
dik városunk zenei életének több 
kiválósága, valamint Dr. Kárpathy- 
nak néhány zongora és hegedüta- 
nitváuya. Belépő dij 1 korona. Je 
gyek előre válthatók Landesraaun 
Miksa könyvkereskedésében. A hang
verseny részletes műsorát jövő szá
munkban közöljük.

— Eljegyzés. Keller Dezső Sá
toraljaújhelyről eljegyezte Schleifer 
Joiáuká'. Vékán (Minden külön ér
tesítés helyett.)

— Vivóakadémia. Kedden este a 
„Magyar Király" nagytermében disz- 
tmgvált és szépszámú közönség előtt 
Horváth Lajos kassai vivóraester jól 
sikerült vivóakadómiát rendezet fő
leg a kassai nevesebb vivők közre
működésivel. Részt vettek : Eckerdt 
János, Hubay Gyula, Vass István, 
Várady Béla, Braun Tibor, Révész 
Jenő, Ziffer Géza. Herdany Hirsch 
kassai és Vágó Gyula újhelyi vívók, 
Rubai József katouai vivóraester és 
Horváth Lajos vivómester,

— T. HadríK Anna Sátoraljaúj
helyben. T Hadrik Anna asszony, a 
kitűnő fővárosi művésznő az idén

is, mint a múlt években szokott 
tátrai müvészkörutjára indul. E kör
út előtt érinti városunkat is, a hol 
juni. 27 ón szombaton a Kovaosics- 
féle kertben egyetlen müvéssestét 
tart. Az est elé a legnagyobb ér
deklődéssel tekint városunk intelli
gens, müértő közönsége. Műsora 
gazdag s felöleli a legfrissebb ka
baré újdonságokat. A mellett, hogy 
eiejétöl végig kacagtató a műsor, 
teljesen fehér, hogy akármilyen fi
atal leány is végig nóthet_. A mű- 
vérznő kíséretében Gora Zsigraond 
a bpesti Magyar szinház tagja, 
„Pesti ilirlapM humoros szinészhis- 
tóriának iróju, és B. Gzobor Gyula, 
a bpesti Apolló kiuenaaszkecs művé
sze lépnek föl. A sikerről a fino
man összeállított vidám műsor és 
az előadók személye garantál Jegye
ket elővételbon Landesmann Miksa 
papirkereskedése ad.

— Tűz. Hétfőn délután tű* 
ütött ki a Kerek-utoai Nemesik Gyu
la-féle ház padlásán. A tűzoltóság 
kemény és elismerése méltó munka 
árán csakhamar lokalizálta a tűzet.

Felelős-szerkesztő:
Dr. K A R P A T H Y  L Á S Z L Ó

Kiadótulajdonos:
LANDESMANN MIKSA

Árverési hirdetmény.______
Néhai Dr. Schön Vilmosáé ha

gyatékában talált ingóságok és pe
dig házibutorok, szőnyegele disz és 
egyébb felszerelési tárgyak kir. köz
jegyző benjötte mellett 1914 ÓV jll- 
lius 3-án d. u. 3 órakor Wekerle-tér 4 
szám alatt nyilvános árverésen kész
pénz fizetés mellett a legtöbbet ígé
rőnek el fognak adatni.

Dr. Klein Károly 
Dr. Bettelheim Jakab.

10101914 vh.
Árverési hirdetmény.

A sátoraljaújhelyi kir. jbiróság 
1914. V. 642j2. sz. végzése foly
tán, Kroó Gyula saujhelyi lakos 
javára 3487 K 48 fii), követelésének 
és járulékainak (behajtása végett 
1914 évi junius hó 26-án d. e. 91/ 
Órakor Sátoraljaújhelyben Kazinozy- 
utca 16 sz. alatt a vhajtást szenvedő 
üzletében és lakásán elárverezem 
azon 1436 kor. 38 fill. becsült ingó
kat melyeket a saujhelyi kir. tör
vényszéki 1076511914 V. sz. végre
hajtást rendelő végzése alapján a 
saujhelyi kir. jbirósági 914. V. 
642jl sz. vhajtásijkv 1 t. a. le- illet
ve felülfogfaltara s melyek a sauj
helyi kir. jbiróság 1914. V. 601|1 és 
914, V. 602|1. sz. alapfoglalási jegy
zőkönyvben 1—23 és 11—27 t. a. 
vannak összeirva u. m. : szatócs üz
leti berendezést, szatócsárukat, mér
legeket, italokat, bútorokat stb.

Sátoraljaújhely, 1914. junius 13. 
Rosner, kir. bir. vhajtó.

10161914
Árverési hirdetmény

A saujhelyi kir. járásbíróság 
913. V. 1123|9 számú [végzése foly
tán Özemmel és Manheim cég hátr, 
123 kor. 70 f. követelésének és já
rulékainak behajtása végett 1914 
évi junius hó 25 én d. e. 10 órakor. 
Saujhelyben Fő utca 22 sz. alatt a 
vhajtást szenvedő lakásán elárvere
zem azon 640 kor. beesült ingókat, 
melyeket a bpesti VI. kér. kir. jbi
rósági 913 Sp. 27040 sz. végrehaj
tást rendelő végzése alapján a sauj
helyi kir. járásbirósági 1913. V,
1123J2 sz. végrehajtási jegyzőkönyv
ben 1—8. tételek al. lefoglaltam, u, 
ra. bútorokat faliképeket stb.

Sátoraljaújhely, 1914 junius 10 
Roener kir. bir. vhajtó

IVORI LEVÉLPAPÍROK.
50 levélpapír és 50 boríték 1 korona 

Landesmann Miksa és Tsa. papirkereskedésében.
/ / /



50, szám (4) FELSŐMAGYARORSZAGI HÍRLAP Szerda, junius 24.

Árlejtési hirdetmény. |
A  sárospataki rel. főiskola gazdasági választmánya 

az 1914— 1915. iskolai évre a tápintézet részére szük
séges következő anyagokra árlejtést hirdet.

I. 1914. szeptember 1-től 1915. junius 30-ig:
1. Zsírnak való szalona és háj, elsőrendű, a szük

ség szerint szállítva, egész éven át mintegy 1500 kg.
2. Liszt minden számúból vegyesen, a szükség sze

rint szállítva, egész éven át mintegy 400 zsák.
3. Kenyér 2/8-rész 6-os számú búzalisztből, */, rész

I. */, sz. sz. rozslisztből naponkint frissen sütve, napon
kint mintegy 120 kg.

4. Zsemle O.ás számú búzalisztből sütve, 10 deka
gramm suiyu, naponkint mintegy 350 darab.

5. Teljes tej, friss fejésü (fajsulya, zsírtartalma, mi
nősége a törvény által előirt) naponkint 110— 120 liter, 
kivéve a karácsonyi szünet 14, a húsvéti szünet 16, a 
pünkösdi szünet 11 napját, a szüreti szünet 8 napján 
pedig a rendesnél kisebb mennyiségben.

6. Vegyes élelmi szerek (bab, lencse, borsó, rizs, 
árpakása, búzadara stb.,) elsőrendű, nagyobb mennyiség
ben.

II. 1915. január 1-től 1915. junius 30-ig:
1. Marhahús levesnek vagy pecsenyének, elsőrendű, 

csakis vastag hús a marha hátsó részéből, legfeljebb 20 
“/• egyéb csonttartalommal, naponkint szükség szerint 
(mintegy 40 kg. szállítva,

2. Sertéshús pecsenyének, elsőrendű, hasalja nélkül, 
sonkáról csülök levágva, hetenként kétszer, szükség sze
rint (mintegy 40 kg.) szállitva.

A  tápintézet ientartja magának azt jogot, hogy zsir- 
és sertéshús szükségletét ölés utján házilag is kielégíthesse

A  szállított áruk után járó összeg havonkint utóla
gosan fizettetik ki.

A  zárt ajánlatok 1914 . é v i junius HÖ 3 0 -é n  
déli 12  é r é ig  adandók be a sárospataki ref. főiskola 
gazdasági választmányának elnökéhez. Az ajánlatok felett 
a gazd. választmány ugyanazon napon d. u. 2 órakor 
fog dönteni, mely alkalommal az ajánlattevők is jelen 
lehetnek és a gazd. választmány esetleges felhívására 
nyílt versenytárgyalásba is bocsátkozhatnak. A  ajánlatok 
közül a gazd. választmány, tekintet nélkül az ajánlati 
árra, szabadon választhat.

A  benyújtott ajánlattal egyidejűleg az egész éven 
át szállítandó anyagok összes értékének 5 % -a  kész
pénzben, óvadékképes értékpapírban, vagy jó hirnévnek 
örvendő takarékpénztári betétben bánatpénzül leteendő.
E  bánatpénz az ajánlat elfogadása esetén a szerződés 
megkötése alkalmával 10% -ra  egészítendő ki, mely ösz- 
ixeg egész éven át biztosítékul benmarad s a szerződés 
meg nem tartása esetén a vállalkozó terhére felhasznál
ható és az időközben esetleg megcsonkított összeg ki
egészítendő.

Sárospatak, 1914. junius 20.

A sárospataki ref. főiskola gazdasági 
választmánya.

O luAn e la d d  HP. 30. nyers
olaj motor, keveset használt 
üzemben. Megtekinthető Sátor
aljaújhely. Rákőczi-utca 78. sz.

Egry L ászló

Kiadó lakások.
A Kazinczy-utca í, számú házban 

az Osztrák-Magyar Bank fiókja által 

eddig bérelt lakás azonnal kiadó.

A félszizad óta fennálló „Újlak! 
Tégla és Mészégető R. T.“ leg

kitűnőbb minőségű
Asbest palája

minden hasonló anyagot túlszárnyal! 
Tűzálló, fagyálló, tetszetős és olosé

anyagot szállítunk: 
Fedést vállalunk!
Kérjen ajánlatot! Címre tessék 

ügyelni. Raktár és képviselet

Grünberger Ábrahám
vállalkozónál Sátoraljaújhely.

L E G B I Z T O S A B B
a cs. és kir. kiz. szabadalmazott MALÁRTSIK-féle

patkányirtó pogácsa
patkányok, egerek, vakondok elpusztítására. Próbadoboz 2 K. Háziálla
toknak nem ártalmas. Kapható gyógyszertárakban és drogóriákban.

JYfalártsik jy ö rg y  S áto ra ljaú jh ely .

Ajánljuk a t. építő, építész és mészkereskedő urak szi
ves figyelmébe az általunk kizárólag fával égetett, teljesen 
kőmentes

I. rendű darabos meszet
mely kiadós voltánál fogva az összes hazai termékeket felül
múlja.

Levólbeli megkeresésekre azonnal válaszolunk, távirati 
megrendeléseket elfogadunk.

Bankegyesület részvénytársaság 
Zem plén-íaöamóczi mész- és agyagipar

telepe Sátoraljaújhely. 
Sürgönyeim : Bankegyesület. Telefon 32.

SALGÓTARJANI 
Kószénbánya Részvénytársulat

széntermékei (szobafütésre és ipari czélokra)

NEUMAN JENÓ cégnél
Sátoraljaújhely

rendelhetők meg. Ugyanott legjobb minőségű apró és 
durva szemű kétszer mosott kovács szén és koksz 

valamint porosz briket kapható.
Superfosfát-műtrágya Káli só

Kossuth Lajos utca 32 sz. 
házban 1 utcai és 1 udvari 
szoba csinosan bútorozva jú
lius hó 1-tól kiadó.

Bővebbet ugyanott.

fi „Sátoraljaújhelyi kereskedelmi kör*'
az általa előfizetett összes bel* és 
külföldi napilapokra, hetilapokra, 
szaklapokra és folyóiratokra f. évi 
juiius 1-től kezdődőleg albérletet 
hirdet. Ezen albérletek nyilvános 
árverése a kör irodahelyiségében f. 
hó 25  én csütörtök d. u. 6 órakor 

fog megtartatni.

J O H A N N  M A R I A  F A R I N A
GEGENÜBER DEM RUDOLFSPLATZ

n,rya7a^^dmv^rdi kölnivíz, kölnivíz-szappan és púder sm,lnrde/8i0„bybó/ J S iá'aShS
Ügyelünk a pontos címre : JOHANN MARIA FARINA G egenU ber d em  R u d o lfsp la tz .

Minden hasonlónevü utánzatot utasítsunk vissza.
Magyarországi képviselő: Holzer Emil Zoltán, Budapest, Vili.

Sátoraljáujhelyben kapható : Hrabéczy Kálmán drogueriájábanl
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