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felfordult világ.
StUornljaujhely, fcbr. 12.

Ha van még* olyan naiv lélek 
a világon, aki azt hiszi, hogy Ma
gyarország* tényleg* önálló állam, 
hogy a magyar nemzet által al
kotott törvények tényleg egy 
szabad nemzet önálló, szuverén 
rendelkezései: az olvassa el most 
a kormánypárti lapok vezércik
keit.

Megtanulhatja belőlük, hogy eb
ben a szerencsétlen országban 
csak egy van, ami feltétlen érvé- j 
nyü, ami szent és sérthetetlen, 
ami előtt térdlehullva kell hódoi-1 
nia mindenkinek, és ez nem a 
törvény, ez nem a nemzet aka
rata, hanem egy idegen bálvány: 
az Ausztriával való birodalmi kö-1 
zösség.

Megtanulhatja belőlük, hogy 
ha ez a bálvány a nemzet törvé
nyeivel összeütközésbe jut, mindig 
a törvénynek kell engedni, annak 
kell meghajolni.

Megtanulhatja belőlük, hogy 
1867-ben nem azért jött létre a 
közösség, mert a törvény úgy 
rendelte, hanem azért kellett a 
törvényt csinálni, hogy a közös
ség fennmaradjon. A közösség a 
bálvány, amelynek állania kell 
mindörökké, — amig a törvény ősz- 
szeegyeztethető vele, addig ma
radhat, — ha összeütközik vele, 
akkor pusztuljon.

íme: 1867-ben megalkották a 
kiegyezési törvényt Sok minden 
jogát elalkudta benne a nemzet, 
de meghagytak legalább egy re
ménycsillagot, egy biztosítékot: 
azt, hogy ez a kiegyezés csak 
addig érvényes, mig Ausztriában 
is alkotmányosság van. Ezt ren
deli határozottan a törvény, s mi 
bíztunk a törvény erejében, s ha 
sújtott a rendelkezése, az vigasz
talt, hogy jön idő, mikor úgy for
dul, hogy nekünk lesz kedvező 
ez a törvényes rendelkezés. A 
törvénynek bizonyára akkor is 
meglesz az ereje, s ha olyan sok 
éven át károsított minket, leg
alább fog majd használni is.

Ez az időpont elérkezett, de 
szörnyen csalódtunk a mi naiv 
hitünkben

Ausztriában maholnap meg
szűnik az alkotmányosság. Szen
tesített törvényünk szerint csak 
alkotmányos Ausztriával lehetünk 
kiegyezésben. Ha tehát Ausztria 
nem alkotmányos, ebből józan
ész szerint csak eg> következhe- 
tik: az, hogy törvényünk szerint 
nem lehetünk vele kiegyezésben.

Olyan világos ez! Csakhogy a 
kormánypártnak nem a józanész 
parancsol, hanem Hécs._________

Azért nem lehet a kormány-; 
párti lapokban nyomát se találni 
ennek a józan következtetésnek. 
Az ő logikájuk más: bécsi rab-1 
szolga logika.

Ez a logika viszi őket ilyen; 
tótágast álló következtetésre:

A törvény szerint a közösség 
tőfeltétele az alkotmányosság. — 
Alkotmányosság nincs, tehát mi 
következik ebből? Az, hogy meg 
kell változtatni a törvényt

Ezt hirdetik a kormánypárti 
lapok hónapok óta, s mérget ve
hetünk rá, hogy ez igy is tog 
történni

Az a törvény, amely eddig, migj 
minket, sújtott olyan szent és sért 
heteden volt előttük — most, hogy 
hasznunk volna belőíe, hitvány 
papirrongy nekik, amit könnyedén 
dobnak tüzbe, hogy újat nyomas
sanak helyébe.

Mert mellékes nekik a törvény, 
a tő a kiegyezés, a közösügy, a j 
mi rabszolgaságunk. Ha ez fenn
tartható a törvény mellett, akkor j 
maradhat az a törvény, — de ha 
a törvény szerint meg kellene 
szűnnie, akkor pokolba a tör
vénynyel, csinálni kell helyette 
újat, a mely fenntartsa tovább a 
rabszolgaságot.

S azok a kormánypárti képvi
selők, akik harmincz éven át hir-1 
dették, bogy a kiegyezési tör- i 
vényhez nyúlni szentségtörés, most 
szolgai engedelmességgel fogják 
megszavazni ennek a törvénynek 
a megváltoztatását, lényegéből ki 
forgatását Evvel bizonyítva, hogy 
a törvény mellékes, a mi rabszol
gaságunk a fő ez a cél, ez a lé- 
uyeg. Ezt kell megtartani min
denáron, ha lehet evvel a tör
vénynyel, ha kell mással, ujjal

Bizony csak cinikus játékot iiz 
nek evvel a nemzettel az ő tör
vényhozói De megérdemli: hiszen 
ő akarja, ő választja őket.

Búza Barna.

K öztudom ásúi.
A sátoraljaújhelyi függetlenségi 

kör a Zempléni Újság február S-iki 
számának „a sátoraljaújhelyi izr. 
statusquo hitközség és a politika" 
ez. közleményével szemben ezennel 
kijeleti, hogy mindaz, ami ebben a 
a hitközség jegyzőjének a politikai 
téren való szerepléséről Írva van 
minden alapot nélkülöz.

Ncmcthy Bertalan elv- és tagtár* 
sunk — mert hiszen ő róla van szó

— soha: sem magánt ársulgás- 
bán. sem üléseinkben, sem nagyobb 
szabású gyülekezeteinkben, a legk i
sebb nyilti vagy rejtett célzást sem 
tett arra. mintha ő a hitközség ne
vében és mandátumával működnék 
közöttünk.

Egyszerűen a t. ellenpárt (vagy 
annak némely túlbuzgó egyénei?) 
kísérletül teti arra. hogy neki hiva

Lapunk

tahioki minőségében kellemetlenked
jenek. 'Pelješcu nyugodtak vagyunk 
azonban az iránt, hogy az izr. hit
község nem fogja magát politikai 
eszközül használtatni.

Némethy Bertalan úr amellett, hogy 
mindig és mindenütt csak a saját 
nevében szól — politikai meggyő
ződésének szabad nyilvánításában és 
polgári jogainak szabad gyakorlatá
ban pedig senki sem korlátozhatja a 
t. ellenpátt haragját épp azért vonta 
magára, mivel tapasztalatunk szerint 
a legnagyobb nyilvánosság előtt tel
jes nyíltsággal iép fel és cselekszik. 
De szereplésével mindig a legdicsé
retesebb mérsékletet tartotta és óvta. 
a mivel a függetlenségi kör vezető
ségének fokozott elismerésére rá
szolgált.

Kijelentjük egyúttal, hogy »meny
nyire szálka ellenfeleink szemében 
Némethy Bertalan személye és műkö
dése. épp oly becses az a mi sze
meinkben. Minél jobban támadják, 
annál jobban fogjuk őt becsülni, 
támogatni és ha kell — védeni.

A »X. U jelzett cikkében titkos 
ülésekről és heccpolitikáról is téte
tik említés.

A függetlenségi kör tartozik ma
gának vele, hogy ezekre az irány- 
zatos frázisokra ne reflektáljon.

Kelt a sátoraljaújhelyi független
ségi kör 1902. évi február 9-iki vá
lasztmányi üléséből.

Dr. Búza Barna, Pekáry Gyula.
titkár.  ohlök.

A magam részéről csak annyit je
lentek ki. hogy bírói utón is beiga
zolni fogom, hogy a Zempléni Új
ság fentebb illetékesen megcáfolt | 
közleménye rágalom. Ügyvédemet a 
sajtóper megindításával megbíztam.' 
A múlt őszön keletkezett hasonló 
sajtópereimben u bűnvizsgálat folya*

; maiban van.
Némethy Bertalan.

1» K/. idő alatt hullotta-e. hogy onnét 
Bu/.apárti választók kikéreszkoduot ?

<• Ismori-o tanú a Véresőkor tanyán 
elhelyezett válásztók ki- és he- szabadon 
való járás-koléso tekintetében alkalmazott 
intézkedéseket, mely szerint a Veresökör 
felső kapuján mindenki ki lett bocsátva 
aki kikérodzett, viszont be csak azok bo
csáttattak. kik Dókus-oártinuk vallották 
magukat, avagy bent lévő Pókus-párti vá
lasztő hozzá tartozói voltak?

<1 Tudja-e tanú és honnét. bogy a Ve- 
resökür fölső kapujánál a párt részéről két 
ember lett alkalmazva a ózdiból, bogy a 
be nőm csukható kapu szárnyait betartsa 
s a ki és hekérod/ŐKOt azon be- és kibo
csássa, s hogy a Vorosökör hátsó kapnia 
egész nap tárva-nyitva volt, s ozon bárki 
szabadon kimehetett?

oi Mit tud tanú előadni a Vorosökör 
m eg o str o mo lta tá sa tekintetében?

ö. Van-e tanúnak tudomása róla és mi
ljen áll az. hogy a választás napján az 1-ső 
sznvazatszodő küldöttség oldal helyiségei, 
folyosói s lépcsőháza - minek utána a 
sátoraljaújhelyi Muznpárt leszavazott — ál
landóan annyira meg voltak zsúfolva Buza- 
párti szavazókkal, búgva járás-kelés majd
nem lekötetlen volt, s e mellék helyiségeket 
kénytelen volt a választási elnök kíürittetni?

ö. Látta-e tanú a bevonulás alkalmával 
a Búza-pártiak által elkövetett erőszakos
ságukat, s ha igen ?

a > Mikor, hol és mit látott? 
h. Kikot ösmort fel a Buzapárti erőszn- 

koskodók közül, s azok ténykedése miből 
állott?

oi A bevonulás alkalmával a választási 
elnök személyos közbenjárásának mely 
ténykedéseit látta tunu és mikor?

d Figyelemmel kisérte-o tanú a válasz
tási elnök személyes közbenjárását s tehet 
o tanúságot a mellett, bogy a körülbelül 
20—25 perez alatt lezajlott erőszakoskodás 
alatt állandóan figyelemmel kisérte a vá
lasztási elnököt, s hogy a választási elnök 
sem tollakat, nem cserélgetett ki, sem Bu
zapárti avagy más választókat, avagy vá
lasztókat fuvarozó szekereket nem fogdosott 
s kisérgetott a Veres ökörbe?

7. A választás napja folyamán melyik 
párt részéről s mily erőszakoskodásnak volt 
tanú szemtanúja?

Az egyik felszólított tanú szives- 
jségéből kaptuk ezt a kis Írást, s 
í utána járva tudtuk meg. hogy a vá- 
j rosházán készült.

Mindenesetre szép dolog a Dókus 
párttól, hogy ilyen lelkesen gyűjti 
a tanúvallomásokat. De közérdekből

TJjhely város Írógépe,
vagy:

tanuk kerestetnek.
Sátoraljaújhely rendezett tanácsú 

városnak van egy írógépe. Polgárok 
adólilléreiből vették; azt hinné az 
ember, hogy csak községi hivatalos 
ügyek Írására használják.
Pedig másra is jó ez az író gép. — 
Például leültetnek hozzá eg\ városi 
Írnokot és k!kopogtatnak vele rajta 
egy felszólítást a Dókus-párt peti - 
ció-vizsgálati tanúihoz, amint követ
kezik :

Szíveskedjék tanú az alábbi kérdésekro 
esküvel is megerősíthető tudomását be
mondani :

1. Van-e tanúnak tudomása róla, hogy 
a S - A. -Ujlioly ben MIDI. évi október 2-áh 
megejtett képviselőválasztás alkalmával a 
kordonok a város területén hol és hogy 
lettek fölállítva, s a röggel felállított kor-j 
donokon a választás napjánuk folyamán! 
miféle változtatások történtek V

2. Van-e tanúnak tudomása arról, hogy 
a választás napján a Vadászkürtben elh e- 
lyezve volt búza-párt részére a Vadász
kürtbe élelmi szereket beszállítottak, s ha 
igen, kj által mit és mikor látott oda szál
lítani ?

ö. Tudja-e tanú. hogy a Búza párton 
kik voltak mozgó bizalmi férfiak, s tanú a 
választás napján e bizalmi férliakkal hol. 
mikor és kivel találkozott, vagy őket hol 
mikor és kit látott járni-kelui.

4. Van-e tanúnak tudomása a Vörös 
ökör ostromáról: és pedig alábbiakról?

a Mikor és meddig tartózkodott tanú a 
Voresiikürhon ?___________
-4- o l d a l .

teszünk nekik egy ajánlatot.
Azt a gépet ugyanis a város pol

gárainak filléreiből vették. Azt az 
írnokot, szintén ezekből a fillérekből 
űzetik. A városnál sok a dolog, s a 
város ügyei szenvednek hátramara
dást, ha a kormánypárt tanukereső 
felszólításait városi írógépen városi 
írnok fogja nyomtatni.

Hogy a város ügyeit megóvjuk 
ettől a hátramaradástól, felajánljuk 
a kormánypártnak, hogy valamint 
ezt a felszólítását, ugv a tanúihoz 
intézendő minden további felhívását 
s díjtalanul fogjuk közölni lapunk

ban.
így a felhívás is szélesebb körben 

elterjed, a városi Írnok pedig a vá
ró- ügyeit intézheti a város Írógé
pén.

A fentközölt felhívás kapcsán pe
dig most is felkérjük mindazokat, 
akik az abban foglalt kérdőpontokra 
tanúvallomást óhajtanak tenni, hogy 
jelentkezzenek a városházán — Ott 
biztosan útbaigazítják őket, hogy ki
hez forduljanak.

Nyilatkozat.
A „Z. U.“ folyó hó ö-iiti számá

ban »Farsangi gőzkörök« eim alatt 
a lap riportere iszapos áradatot zú
dít a helybeli ipartestületre és an
nak báljára. Az iszapos áradat kö
zepet te tetszeleg magának azzal,
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hogy o bejárta Párizs lebujait, üs-j amiket azelőt a F. 11.-ban hirdetett. egyik iránt, hogy imo, még u no* Btró Pál úr lapjában fölszólított,
meri az ottani rendőrségi razziákat. Rendkívül különösnek tartotam ezt. veiket is majd összetévesztem. Kiöl- hogy ezeket a kérdő formában álli-
sőt azt is tudja, hogy kísérik el a Mert ilvkép vagy az nem igaz. ami* vastaiu én a Liebormann cikkét is. tett tényeket jelentsem ki igenlőleg 
jebuj gavallérjait, . . . s igy jön ősz- két ez a t. polgártársam régebben a Martba József ref. papét is. me* is. és akkor ő ezek miatt megindítja
szehasonlitásra a mi bálunkkal. a F. H.-han irdogált, vagy az nem Ivekben gróf Mailáthot emlegetik, ellenem a sajtópert.

Az ipartestület elöljárósága folyó ! igaz. amit most ir. vagy pedig egy- Hát az én szemeimben az előbbi En felhívása folytán siettem a lap
hó 8-án tartott ülésében megbotrán- szerre megváltozott a világ s a mi nem alaosonyitotta le gróf Mailáthot, nov. 2-ki számában kijelenteni, hogy
kozva vett tudó mist az egyes ipa-1 még 1899-beu rossz, helytelen és (bizton nem is akarta), az utóbbi igeulő alakban is fenntartom állita- 
rosoknak célzatosan megküldött Z. | kárhoztatandó volt, az 1900-bau pedig nem emelte az égig (pedig saimat, s kérem, hogy ezek miatt 
1’.« gőzköréről, 'melyet riportere |csupa kitűnő és dicsérendő dologgá j biztosan akarta), de Liebermannt indítsa meg ellenem a sajtópert, 
csakis szesszel telt fejjel, rémes agy- vált és viszont. se mocskolta be, (pedig mintha haj- Eltolt a 3 hónapi elévülési határ
látomásai között írhatott, s a mely \os, én nem igen tapasztaltam kmdó lett volna rá), mert akár zsidó idő. s Bitó Pál úr nem indította 
cikknek méltó helye inkább a pá- mináhmk a világ sorja változását. ftkár tanító ez a Liebermann, akár meg ellenem a sajtóport. 
rizsi lebuj, mint a szalon asztal. j A szerkesztő ur tehát vagv régeb- Lengyelből, akár llajdu-Szoboszló- Ezek után tehát én se Bíró Pál 

Szokva vagyunk hozzá, hogy jó ben nem irt igazat, vagv most nem «*öl jött a sógora, akárhány cső ku- úrral, se lapjával nem vagyok haj
akaróink rendesen mámoros fejjel ir valóságot, vagy' akkor ámított köriedért ad egy krajcár áru papri- landó semmiféle formában foglal-
emlékeznek meg testületünkről, de bennünket, vagy most akar ámítani. Lát ( — a mint ezt Olcsvári kör- kozni. Felőlem irhát, amit akar. 
hogy egy testületnek azt a bálját : ón pedig, noha‘nem vagyok lovag, j(,gy'-o niegirá pusztán x közügy ér- én olyan úrnak a támadását, a ki 
illessék gúnnyal és farsangi komé-! csak igazmondó emberekkel szere- dekébon) annyit látok a cikkeiből, ilyen vádakat magán enged száradni, 
dia jelzővel, a mely bál az elhagva- j tek szóba állam*, azt a lapot tehát, hogy magyaréi tud. gondolkozni tud. nem tekinthetem magamra nézve 
tott szegény iparosok felsegélyezé- j  amelyet ő ir. nem olvasom. a nép javát akarja s azt is. tudom, sértőnek, még kevésbbé vállakozha-
sére rendeztetik. s a mely bál sze- j  Mondom tehát, aminap megkiil-1 hogy ő ezekért a cikkeiért nem kap, tóm arra, hogy feleljek rá. 
rénységében, tisztességében mindig! dőlték nekem kéretlenül-váratlanul oeni vár és nem is várhat sem pénzt, Ennyit is csak tisztelt elvtársaimra 
vetekedik bármely elite bállal, hogy j a / .  U -ot. Bizonyosan valami kiilö- *o"f| ajándékot, sem protekciót sen- való tekintettel tartottam szükséges
e t  a bált politikai tendenciákból | lösnek kell benne lenni, amiért rám Lit '> 1 sem. tehát teljesen önzőt- nek kijelenteni, 
a mi onnan teljesen ki voR—»árva j küldötték, gondolám, hát elolvastam. I l«niil ir. Sátoraljaújhely, H)02. február 10.

"'íd?n, tón'«<U*k. « «  «z: Félre is tettem aztán, hogy a segó-1 Vagy az volt olyan rettentő kár- Búza Barna,
ipa testület eloljarosaga a leghataro- denn ne olvassak, mert nem szeret-! hozta!ni való dolog. Iiogv a Win- -. ------------------- --- , ,

Izék “ “  u l'a"tí, ",ul-'T" ez ■■ \ dis,l'Ki-ae.z •■erreg német ' pohárkö- V álasz a vissi levélre,imnoen megtörténtnek állított szék szain írva volt. meghonosodnék mii- szöntőit felemlítették ,J Hiszen i m i- ,
es üveg dohalasokat valótlan rálo- helyemben. A mi lajmnkat. a t. szer- j <rVa,»osodas érdekében e^v kissé ki .^‘ndenek előtt csodálatomat kell
gásnak minősíti. j kosztő «r volt lapját, a R Il.-ot. kölni né olvnn l iX e lS i  M fal ltej“ , i . a[öliilt' l><>gv egy tiszt e-

Az ipartestület mint testület soha : (— mert lehet-e kéú.ég, hogy ezt a |js neki-nekitnegv eirv-eirv nánVrláv- tól,!'eilldlto. foglalkozású ember anv- 
nem politizál, 8 a mi a testület kö-; lapot mi újhelyi iparosok á mi la ;„ak. egv-ogv néniéi dikciónak ner- !lyiri) tl,(Uon , ferdíteni és oly valót
rón kivid történik, ahhoz csákány- púnknak tekintjük?—) támadja benne! sze (sa|- akkor, ha holmi kriinvii lansa£°kat állítson! Mert azt csak 
ny 1 bán van köze, a mennyiben azt azért, hogv nem tisztességes hangon j tanítóról vairv sváb n-ins/f ról vnn 110,11 tételezhetem fel Bariba József 
a testülettel kapcsolatba hozni sze- írna. k  .^<f H a n em ^  eYj “ z hogy

Mét’ üu . j j , , En kérem, igen higgadt ember lakkor hasra esnek. Mi iparosok csak 0,? Sni ne tl,(.ljon- a
lP. K , ^ ! r  í ! kV<! lla 18 »eiidet- vagyok. Mielőtt véleményt alkotnék tisztelni tudjuk azt a lapot, mely meg mií ; eloívasott meg ne értené, 
hál körén lőrémben, telmt a mágamnak, jól megszoktam gondolni i meri mondani az igazat még a bor- , Îai Pedig arra. úgy hiszem, egyet- 
baí körén kivid még akkor sem 30- a (lolgot. Tehát az a vád. hogy a cég előtt is. h len magyarul olvasni tudó ép eszű
gos a testületet tamadm. ! F. H. nem ir tisztességes hangon. v . . . . . . .  , r/ ,. valalkoznék -  B. J. urat

Ez a testület, mely az iparosok v ()s \vu iul íl7()j. .. (,jujC(,k „.pírok-! No Pn‘(,lkalJ0,i hát. a / .  U. ne- kiveve — hogy akar az általa elán
összességéből, a várost fentartó pol- j)cn a y v  tisztességtelén barnát i ,kiink ,Paros«knak lin'' h hogy mi- f. évi 10-ik számában idézett eik-
garok zöméből áll annyi kíméletet tífn,ad jí Ó m ngön" K  ‘ lyen. 11 'fi. " , s a"«“k » Untból, vagy bármely másból. akár
legalább is érdemel, hogy gozkön ,nk irva „kkor a Z. .U.-nak nincs: . . . ,me!'Jllk Jo1 “ a sorokon, akár a sorok között azt
riporterek hóbortjai által ne bántál- igaza. Mert ennél a F. II.' mindégI 13llleiJük 1111 a nézeteit, azért olvassa ki, hogy én a középosztály
maztassék, s a polgárok elkeseredése „Mérsékeltebb, nvngodtabb. finomabb rí f l,í ' ° f t""k l'ozzaJ"k; azért nevez- erdeko ellen emeltem volna szót. ' 
folyton es folyton ne fokozlassék. |langu volt. Ha'pedig a K. H. csak- f - k okel, a. "'agunkénak -  Ls ne A református papokról pedig ép- 

Ha egyesekbe van bajuk, végez- ugyan tulment volna valamikor a! " F f ’1 ,0"n"nk‘>' “ty?" .kori“- P"" nem tetten, említést, de még
zék azt egyesekkel, de politikát az koju; mérséklet határán, akkor ív, tollaknuti lio^y ne tudnék, mi az a érdekkörüket sem érintettem -  te-
partestuletbe senk.se hozzon, se ■/, U. „gyanesak ráduplázott és meg- 1 f*“™ Ha " ki'z»gy erdő- hat legkevésbhé volt Hartha urnák

ne támasszon, se arra az iparosokat n)Utatta * ]10írv *; n./,r í0Ki)>in A  I kében irt cikkben személyeknek ne- önvédelemre szüksége.
ne ingerelje. _ ahhoz a hanghoz melyet tóztesség- V.f. f . » kapcsolatban |)u úgy látszik, hogy hosszú vála-

A ;;Z. U . ugyan e számának első telennek nevez. É t ezzel mit ér el ia ° 1 ol«a,t azl os“k » rn**' szai)a" egyetlen szót sem veszteget
cikkeben azt mondja, hogv „voltak a Z. ü. ? Azt aligha ho» v mi ina- a • rftn ,nolu )iatj? szemelyeskedes- az önnön maga vagy a társadalmilag
megyénkben es varosunkban erős. rosok ezentúl őt tartsiPk derekabb '."a,k' ' e '^ e j" volna bizonyos klikk- vele egy osztályt képezők védelmére
.aódt s nem mii hnzafisaggal meg- i„Kénvnek Mert ha a K II csak l!’. ' l"'aknak’ ha '"tak alta — mert hiszen erre nincs is oka —
vtvott pohuka. küzdelmek, de házit- llgvaM abbllll a bibíiban szenvedne ' liUíos l*l"'azlsokal i pultogtatna-o lap hanem Mailáth grófot veszi védő 
dózisokkal, ámításokkal tényj szó bogv piszkoskodik, Íme megmutatta!a l‘-'r"goL,u- s " ,be«soj  személyük szárnyai alá. engem ellenben ala
rmi , f f i ' i  terd'"'u ,eroszakô ko<la^ al nekünk a Z. I\. Imgv ősein ment ''P"lutes doigail ovukoi nek töl hozni, posan lehord, még pedig cifrán, 
folytatott hasonló harcra nem emlé-; cll(1| a ]t,bától. sől bizony, ügvlát- V’ "m bl"',aZ ede.s """d"yájimk ér- akárcsak a piacon tanulta volna, 
kezünk. Se betu se nyomda festek ; sziki dupla porczióval rendelkezik dek1°.ben- E(1 !'« b,(jsze. Jen "uk«"k “ Aztán Mailátl. grófnak diesl.vm- 
több es nagyobb valótlanságoknak belíile. Hal ezír( küb|,ék meg ké- “ P e ^ o t 'Uetojeg azokról az nuszt és harciadét zeng (tehát ez az
papnosra leniére meg nem lett fel- ,.0Uen«l a Z. l.'.-ot nekem, s mint “ ‘.tó'ag°.s, ^''Hitesekről Majd meg- önvédelem ? . .. vagy különben meg- 
hasznalva soha". hallom, az összes iparosoknak, hogy lalJ," ’ T /1°".• •• í‘ b' T “f  Mosl ! Iell°' • • •) végül pedig arról bizto-

JNos hát a > riport« olvasson ma-1 ezt megtudjuk? csak azt nézhetjük melyik újság a sitjn, hogy csak ne féljen, babai
Sn'',a; ... , , szavahihetőbb, melyik szerkesztő I következnék, ott lesz ő is mert ő

Satoraljaujhelv. 1902. február 8-án He csakugyan olyan csúnya han- beszél egv értelemben, meggyőző- ám ember, ha kell a gáton1 No ón 
tartott ipartestületi elöljárósági gvü- ir,ia a, K Azt »mondja az dósból, s melyik nőm cáfolja "meg én igazán megvallom hoirv 
lésből. " ellenpárt, hogy személyeskedik. Mi-1 azt az idén, amit tavaly beszélt s | „Nem terem ma párja hetedhét
Bánóozy Kálmán elnök, lleritz Sán- W nó hu,"ll','!,'|k n' az a. Iae- ,nul.vlk ko5' JM!n»»rt '.na 'K-v holnai. | országon«! Keresni kell messze föl-,i«.. c\ , , , bei maim Mano elmélkedett a kivan- amúgy csurni-csavarm. ! dön etrv olv irá«turM i-

X  j u r ?  ■ S K & a & 2JS S K  •
Kovalesik János, Zubav Ovör^v t '* ™{*,ba,W f°go." íel n . |,ad mérgeskedjenek. látva, hogy szóljon. 85
Pekáry Lajos, Laszáes János 'Tink-i i r ő t ^ ^ t e U * m  in il'U  n'iolőttü'.k gyalázzák őket. Do azok Beszél ugyan Bariba József úr
í}v„lo p , t ... ‘ ! 1 Ka "V" Mtulatn sze-, ismernek bennünket és bízhatnak a választott népről, csodákról he^vro
Ojula. Qyulay Ignacz, Morgenstern ""'.vet erei tette. \  agy az olyan iszo-: helyesen Ítélő eszünkben, nincs mi- ért ökrökről, hírlapi kacsákról vas
it., Armagyi János, Yalyi Sámuel,1 ,1,: bbX T 'í  t Ve í l-‘l't bosszankodniok, nincsenek ki- tag tréfáról, elvakult ember toilairól
Wessely Mór Páles Károly, Mráz An- „a^ybirtokSsök1 égj L  béríetócskéi I 'X *8*",ei,,kbe“' UHbró\  stb' K?*ben pedig elmés is,
tál. Tóth András, bohvartzbart Dipól juttatnának a népnek és alázatosan ^agimuk a / .  U. sértegetéseinek P’.P' "Vk°r a löobermannokat a Ma-

• ' kéri a főispánt, hasson oda' hoirv ‘g’ “  sejtem, bar a mint inon- n»ba hullatja, végre pedig „Hozsa-
Klikkuralom és újságírás. """"I többen tegyék? Kz volna í  ' \ 'T \  vW ,ok lovag- ~ « 8 ^  ' ‘„j.' umlllj' anu‘ le8"'ka',b elvá-

, 1 8 az a rettenetes sociaíismns-anarclns-1! M!1*11 e ’.e .,E ? "em gyozsz okkai, unk tole, noha más alakban, de a
A minap megküldték nekem a mus? Ezért támadtak ugv rá a F | brt - !1 va§J közbe botokkal«, mondja ^»’gyilagös választ, az en állítólagos

Z. r.-ot. En ezt az újságot nem H.-ra? Es ezért támadtak u" v i-í ■ az at)‘ ^at »»botokkal4* akarnak most J íJrYa (*J) címadásaimra mindebből
szoktam olvasni. Akkoriban, mikor arra a Mailáth - akarom mondani í ",ar f lo,,Unk *5üzdeni *IIa csakugyan kihámozni nem tudom, 
megindult, átolvastam néhány szá- Liebermann nevii tanítóm akit én e,IU!e’ ^at inég lesz egy kis •gaz» szocialistasággal is vádol,
mot. hogy lássam, mennvire szolgálja mellesleg megjegyezve, uein isme- \ zavullk ,lüzza* üo e.vv . úgy kiszem, nem azt akarja
a közérdeket, mert őszinte öröm- rek, és ezzel esett volna olv murv Eov inarns mondani, hogy én a szociális eszmék
mel szoktam üdvözölni mindent, a sérelem, olv iszonyú in4bántás1 társadalmi megrázkódtatás nélkül
mi a közérdek előmozdítását ezé- gróf Mailátlion. akiről mái’ hallót- ' ' ^  vulo érvényesülésének Ilivé vagyok.
Ioz?a- tani ugyan sok jót is, sok rosszat Nyilatkozat. hiszen ilyen értelemben szo-

En azonban, az én egyszerű ipa- is. maga a Z. U. szerkesztőié is irt \  Pál r 1 1» i . cialista az egész országház, a mi- 
ros eszemmel nem igen tudtam felfe- róla hajdanán hol csupa J roszsza-1 alatt l  íó Ze n T  !1,szte^ ,nbkkH *gyütl. Hanem aino- 
dezni l.enno olyasmit, ami a közér- lást. hol csupa dicsőítést -  de a nik mei’ i  l f g i S.?.ü' \ l 1" ' kíméletlen izgató, elfogult, vad,
deknek kívánna szolgálni. Ellenben kinek én sem rokona sem míiHo ‘ !  n  o^zlnszemubb foldoszto szocilistanak akar feltün-
1 átlóin azt. hogy egy ember, a lap goltja sem barátja nem  ̂ va^'ok ! ^  Pú ^  tetm’ aki lle”! ^ zi’ hogy az a gróf
szerkesztője, a ki azelőtt a F. 11. kik kelten tehát annyira mnWe- mn vagy herceg igazán nemes ember-e,
szerkesztője veit. most homlok,.gye- sek ránt nézve, annyira egyforma számában!; iMlIpbn fAl k n a  ,V“gy F  bitorolja a ne.nesi jelzőt?
" ............... . 'r elfogulatlansággal viseltetem ' mind-1 bűző tények'et ir.mn nfeg. ' "" h i^ kod ikT j,"  S í X Z l ^



ki csak azt nézi, cimzctes-e uz illulő, szőni a népnek adják Itérbo. Kn is km. sőt ngyszcrsmiiulcnkoira szóló lvlojtuui«, hogy mi már a XX. szá- 
van-o birtoka, a többivel nem töm- ilyc>mit javasoltam, csakhogy ennél segítséget; egy zsidónak, még pociig zadban élünk ! Tetszik látni kérem, 
dik. o. mint aki csak azt nézi, is jobbat. egy külföldi zsidónak a vagyonából! olyan furcsa jószág a toll olyannak
zsidó-o az illető, vagy nem? Ha az, Eh^zör i>. mert az államnak sa- került ide — aki ilyen bitbizománv a kezében, aki azt vezetni nem 
akkor nem törődik vele, hogy ilven-e ját pe.ize nincsen, tehát nagy köl- nyal akart jót tenni és a belföldi tudja, hogy elbarangol az emberrel, 
vagy amolyan; hanem zsidó, hát csőn iket kell felvennie, amiért az- z>idók támogatásából gyarapszik. — í úgy, hogy magasom tudja, hánya- 
zsiclcí!  ̂ tán t.unerdek kamatok járnak, és Mind.: azonban más exisztentiák karó- ] dán van!

No keretű, ezen mosolyogni lóg j azonkívül annál a mozgalomnál, • sikisa nélkül történik. Kijelentem tehát, hogy az általam
mindenki, aki csak cikkemet olvasta.; mint egyáltalában minden állami Mindezt nem hívalkodásképen | felsorolt tényeket megbízható fórrá- 
mert én nem földosztásról, Inneni fold aeti má!, nagyon sok. vagy ennél, j hozom fel. csupán önvédelemből, | sokból kaptam és amit irtain, jóhi- 
berbeadasrol beszeltem, amelyet a nagy- mert nagyon dédelgetik, talán még | mert bizonyos uraknak úgy tetszik, I szemülog irtain.
birtokosok nem kényszerből, hanem sa- sokkal több a kezelési és ellenőrzési j hogy ha egv zsidó szól valamit, ha Ami pedig az 1898. évi hatósági küz- 
ja t akaratukból adjanak, meg pedig kiadás a felekezeti szempontot nem is érinti, bonjárást illeti, úgy hiszem, nem
csak bizonyos arányban es nem a Másodszor, mert a mit az állam hát mindjárt tudomására adják több- J lesz nagy túlzás, ha én azt a Dózsa 
bírónak meg a hitesnek, hanem a i költ. azt az adókból fedezik, az adók nyíre nem a legillőbb kifejezések-1 György tüzestrónba ültetésekor bár
kinek legnagyobb szükségé van rá. pedig legnagyobbrészt a középosz- kel. hogy ő tulajdonképen csak egv télitekhez hasonlítom. Különben is 
Így aztán 14000 hold földből nem ■ táívnak zsebeiből préselödnek ki. zsidó! Ezért akarom kimutatni, nem vagyok hajlandó leckét d ió
nak az általa említett 140 béres! Kunok következtében meglehet, hogy j csupán a jelenből — hogy mi zsidó gadni olyan emberektől, kiknek gon-
tengődno családjával, nagy nehéz a mikorára a segélyre szorulók még vallásit magyar honpolgárok, nem dolkodásukból az tükröződik, hogy 
robotolásert (mert hiszen 140 béres j fel sem lesznek segít ve, akkorara a j esők zsidók vagyunk, hanem, hogv egy közös haza fiainak is egymás el- 
14000 hold földhöz határozottan ke- segítők mar a koldusboton lesznek. mi a szó legszorosabb es legtisztább} len es nem egymás mellett kell holda
sét* es meg a legnagyobb megeről-j Ezért nagyon üdvös, nagyon no- értelmében zsidó magyarok és magyar gn/ni.
tetés mellett sem képes a földet j mes és hazafias volna, hogyha nem j  zsidók vagyunk é$ minden p iszkot óda s \ Csak azt jegyzem még meg, hogy 
kellőleg megmunkálni, a modern az államnak kellene segíteni, hanem j és támadás dacara azok is maradunk! \ én nem támadni akartam és nem a 
technika összes vívmányaival sem,) j  mint kifejtettem a társadalom segi- Ha pedig azoknak az uraknak az gróf ur ellen törtem, hanem hazaíiui
hanem kb. 2000 földműves család él- J tene, még pedig a társadalom azon ilyen beszéd nincs invükre, hát ne kötelességnek tartottam és tartani
hetne belőle meg tisztességesen, ha azt j rétege, mely leginkább teheti, a provokálják. j fogom mindvégig — mint a latin
tekintjük, hogy p. o. egy 1400 lé-; dúsgazdagok és a nagybirtokosok, fele- Mi sem hozzuk fel szívesen telje- mondja: „Multos accusatores in civi
lekkel bíró községben az 1800 hol- kezeli és iáiig különbség nélkül. Ez a sitett. kötelességeinket és érdemein- j taté esse utiie est" (Hasznos dolog, 
dal képező határból k. b. 400 család ; legegyszerűbb, legbiztosabb s minden.- kel, még önvédelmid sem. mert ép hogy sok vádló legyen az államban) 
él kirárólag. még pedig tisztessé- yele leghasznosabb mód volna! úgy nem szeretünk hivalkodni, mint — hogy az egyesnek hogy az em-
gesen. Ez az én sze/énv véleményem, és j ahogy hízelegni em szeretünk! j bernek tévedéseire és elfogultságára,

Igv a tulajdonos nagybirtokos sem j úgy hiszem, hogy sokkal nagyobb Végül még meg akarom köszönni \ha az nagyobb körre károsan kihathat 
károsulna, mert a bérösszegek kiten- 1 tekintélyeké is. Hai tim J. ur atyai intését, hogy a az illetőnek a figyelmét és ha kell,
nmek ■ annyit, mint a saját kezelésben a Mindemellett, hogy a fentiekből tűzzel ne játszszam. mert barna- j a közfigyelmet felhívjam. Nem azért,
tiszta jövedelem, ha nem többet (még a ! bárki meggyőződhetik, hogy nem rabh juthatok a tüzes trónba, sem- j hogy én feltűnjek és velem foglal- 
logolcsóbb bérleti feltételek mellett éppen — H. d. úr ötletes szavaival mint gondolnám! j kozzanak, hanem hogy a haza, hogy
is) és a fö ld  miíves népnek sem kellene\é Ive — Tojás Dánielből puskáztam, j Kijelentem tehát, hogy én attól | a közjó ügyét előmozdítsam. 
tömegesen Amerikaim vándorolni. nem illetem Hai tim József urat. nem félek, noha csak egy zsidóeska. Az olyan eljárás pedig a közügyek

Az állam is nagyobb hasznát látná, mintő engem, gazdálkodási vakság sőt némelyek szerint holmi tanító j szempontjából alig helyeselhető, hogy 
mert több adófizető, nem szolgalelkü j vádjával de még nem is nevetek j vagy sakter vagyok, kit félénknek szazadelvünek nevezze magát egv 
hanem független polgára volna a rajta, hanem azt mondom; ..()uot szoktak képzelni. olyan ember, aki mást politikai In
foid is többet jövedelmezne, mert homines, tót sententiae" (A hány az Hu azonban nem félek, mert el- telve miatt megrövidíteni törekszik,
az magától érthető, hogy ha a mun- ember annyi a nézet.) Lehet, hogy veimért meghalni is kész vagyok, és ha jóltevőnek igyekszik látszani
kás tudja, hogy munkája után ő | Hartha József úrnak a '1 holdas bér- de nem félek azért sem. mert mi a j egy olyan ember, ki keveset áldoz
húzza a hasznot, határozottan job- j  létből levont tapasztalatai helyesel)- j  népfensóg korában a XX-ik század- a sajátjából, hogy jót tegyen, 
bán dolgozik, mint napszámra, szak- bek . . . bán élünk, amikor ilyen ijesztgető-, Mert hiszen a fogyasztási szövet*
Hiányba, vagy konvencióért. Ezt az A földoszt«) szooialistaság vádja j sekkel célt érni nem lehet. Ügy kezet eszméje áldozatába nem ke-
élő energiát nem pótolhatja semmi-j ellen, úgy hiszem már eléggé véd- látszik a tisztelendő ur egy kicsit írült a gróf urnák, ha került is, av-
féle gép. ; tem magain. Következik tehát az; késő gondolta meg, hogy a bámuló val jót nem tett, mert olcsóbban,

A kereskedelem, az ipar is jobban osztályok ellen való izgatás vádja, világot az ő b. személyével mogtisz-; mint máshol, a szövetkezeti boltok- 
virágzana, mert ha a munkaerő ér- Ez ellen, talán védekeznem sem kell. telje. Neki igy a XVI. században bán sem árultak,
vényesülne. a szükséglet" is nagyobb mert hiszen, mikor cikkemben az kellett volna születni, mikor a tüzes j A birtokain fenntartott iskola, a
mérvií volna és a most szolgálati I egyik grófnak a parcellás bérbe; trónba ültetés és népelnyomás di- nyugdijak és csekély segélypénzek 
viszonyban álló inteligens elem, a | adást javasoltam, ugyanakkor egy valósak voltak. Ha nem is mondaná, j mind nem elég jogcím a „jótevő"
gazdatisztek, érvényesülhetnének más ; másik grófnak a példájára mutattam hogy a tüzes trón az ő ideáljai közé | nép viseléséhez. Hiszen ezt majd*
téren, mint független, szabad cinbe-1 és a midőn egy magyar gróf nem I tartozik, akkor is felismertem volna, nem minden nagyobb uradalomban 
rek és nem függnének egy-egy el- j magyaros eljárását tettem szóvá, j  hogy ezen ur nem a mi századunkba j megteszik.
kényeztetett főúr szeszélyétől, aki szembe állítottam vele egy magyar való, mert stylusa a XVI. század Ez nem jótett, ez erkölcsi köteles-
minden percben kiteheti a szűrét. földet bíró, nem magyar hercegnek vitázó irataira emlékeztet, melyekről ség !!

Végre a társadalmi felfogások is magyaros eljárását s igy tovább. az irodalom történet azt jegyezte j  Miután azonban nem állok Hartha 
tisztulnának, nem kellene annyit haj-j llát azok a gyűlöletet szító, ellő- fel, hogy „hangjukban sok a szén- j József ev. ref. lelkész ur álláspont-
longani, a jóléttel az öntudat is nö- gult nópizgatók is igy szoktak e l-; vedélvesség, kifejezéseikben sok a|ján, t. i. hogy egy kath. embernek
vekedne és végeredményül azt hozná. | járni ? így szoktak osztályok ellen a nyerseség." 1 más vallásit embertársait és egy ma-
hogy habár sok emberben megvan izgatni?? . . . Alig hiszem! Különben is ez az ur többször gyár és 111a liberális pártu polgár-
a hajlam a hízelgésre, mégsem volna j így inkább csak egyesek hibáira j önnön magátcáfolja meg. | mik más párti polgártársait támo-
annyi koncleső és tányérnyaló, aki és tévedéseire szoktak jóakarókig j  l . Engem támad es mégis arra jut gatni ne lehessen, bizonyosnak tar
nem azt nézi, hogv mit mondott va- rámutatni. ki. amire en: a szövetkezeteknek ő j tóm, hogy Mailáth József gróf ur
laki, okosat-e, vagy bolondot, igazat Most még csak H. J. úr azon kér- \ sem feltétlen barátja, a népnek sze , még érdemessé teheti magát a „sza- 
vagy nem igazat, jóhiszeniűleg vagy I désére akarok rátérni, hogy mit rinte is föld és békés fejlődés kell. badelvü és jótevő" jelzők viselésére,
rosszakaratúkig beszélt-e? hanem szólnék én ahhoz, hogv ha valaki | tehát ó is azzal végzi amivel én. J Akkor majd csekélységem is azok
csupán azt nézi, hogy ki beszélt és j úgy izgatna a gazdag zsidók ellen, A különbség csak az. hogy én meg-j között lesz, kik ezt elismerik ős mól
ki ellen. Ha nagy úr az, aki ellen ! mint én a földbirtokosok ellen? | mondtam, hogy hol lehetne a nép-itatják.
szót emeltek, örül. megragadja az Hát kérem én a gazdag , zsidók j nek földet adni. ó ellenben bölcsen j Adja ezt a Magyarok Istenei
alkalmat, rúg, harap, szid. a hogy ; iránt sem tettem kivételt! En nem | hallgat. Úgy látszik, hogy a hold- ‘ Lifthurmann Manó
csak tud és közben elfelejti, hogy a irtani, hogy a keresztény gróf vagy | bán osztaná azokat a bérleteket, de 
nagy uraknak nemcsak vagyonuk ! herezeg, hanem, hogy a nagybirto- j ellelejti, hogy ott mindenkinek sa-
és befolyásuk van, hanem rendesen kos adjon parcellás bérletet, nagy játja van. H Í R E K «
jó Ízlésük is szokott lenni. birtokos pedig lehet 111a bárki, tehát j  2. Mailáth grófot erősen védel- _

Különben én nem mondtam, és j zsidó is, mint ahogy tényleg is van. mébe veszi, közben pedig olyat ér7Ák«nv vórn« Untt«„tő ér
nem is mondom, hogy valamennyi De ami azt illeti, mondhatom, j vág rajta, olyan tamadast mtez el- oKvszerr“ itz t ihe vin á-
nag,'birtokos, valamennyi birtokát i hogy a gazdag magyar zsidók nagy | lene, ho?y úgy som en, sem pedig ̂  K<| y 1 a t,‘.pX.
kis parcellákban adja héi'be. hanem része nem vár arra. hogy egy ma-1 senki más nem tamadla. Amennyi. K  hoirv'̂  h miis kimutatást ter-
hogv a birtokaihoz arányitva adjon ; gamfajta nyugodt, tényékké nem ; ben azt mondja: „ politika,, . 1 1' ’?e I,éx I ,o v it-u-v-
köziip és kis bérleteket. Ezt kiváltja) durva kifejezésekkel elő lazilo hívja \ vallásos arról, ^ „ . . v e t  Ditottak - ‘ akkor
az illetők jól felfogott érdeke, de ; fel ligyolmtiket honi m es mnborba- i hogy engemsegUem „em is akar- * ^  im t ék sértvo mv 
különösen a ha-a érdeke ziz ellen ráfi kiitelességeik teljesítésére — Áthatn . b. * , . » ‘ \  
pedig, hogy földjeiket'ki ne hasz- ruthén aetió meginditásához is hoz- Tudja uram hogy ez szörnyű vád ^Xuánífirt cdkkT W ^nekírf meg!
Hálják, köunyen óvakodhatnak a j zájárultak nagy penzáldozatokkal egy magút szabadé vimek val o em- táwsi ÜBvéMt hóffv a clf-
szerződés megkötésénél. A kisbirto- Bródy Zsigmondot sem kérte fel bér ellen . Hat akkor miből all a  ̂ j  ̂ követendő'öli írás felől 
koknál ellenben úgy segíthetnek a senki, hogy egy-egy gyermekkor-, szabadelvUség, hogy• ha egy hbera- ^  m r^ztó^ Lá mi ven
bajon, hogy a szegényebb sorsú nép- házat alapítson Budapesten mely- is embernek oly szűkkeblűnek kell ^ érzékei'vséle'
nek a bérlettel egvidcjtlleg adnák a ben több más Intii. mint zsidó nyeri lenni, hogy egy inas politikai meg- ' .uio^o az tnibuck uzeKoiijsege. 
szükséges élő és holt ingatlant rész- j vissza az egészségét A inunkanél- győzódésen levő embertársát segi- —Jegyző és cimszalagiró. Hiába, az 
letHzetésro. így kötnék egybe lég- kiiliek nyomorát enyhítő^ kenyér és teni\ ne akarhasson. újságírás démona, úgy látszik, az
alkalmasabban a saját javukat a j tejosztó boltok fenntartásánál sem N agy talán a katholikus vallást egész városházát hatalmába ejtette, 
hüzhaszonnal 1 maradnak hátra a zsidók. Továbbá akarja olyan erős váddal illetni, hogy Az árvaszéki ülnök főszerkesztő, a ,

Nem akarok itten bővebb nemzet- az az idegenből ide származott Ilirsch hívei ne akarhatnák más vallásu em- főjegyző főszerkesztő, — most meg
gazdasági fejtegetésekbe bocsátkozni,! báró féle alapítvány, melynek tér- bertársaikat segíteni ? Ez ellen ha- fogta magát a közigazgatási jegyző,
ezért nem is sorolom fel az én ál- hóre egy egész magyar iskolát tar- tarozottan tiltakoznom kell. s - miután egyéb hasznát valószi-
láspontomat igazoló szaktekintélye-! tanak fönn, 51 másat meg segélyez- A H. J. úr jóindulatát ugyan félre- niileg nem veheti a zsurnalisztika
két, hanem egyszerűen rámutatok nek belőle. Es amelyből munkabíró magyarázni nem akarom. — ő bizo- — feh;sapott cimszalagirónak. 
az aetióra. Ezen aetió főkép abból iparosok és kereskedők, a főváros- nyara azt hitte, hogy még a XVI. A Zempléni Újság szerdai „szón
ál!. hogv az állam pénzén földet bán és vidéken felekezeti különbség században élünk, mikor ez még di- zácziós" számát ugyanis megküldüt* 
vesznek.* vagv bérelnek és azt vi- nélkül kapnak kamatatlan kölcsönö* csérét volt . . . de nem kellene el-lték a függetlenségi párt sok Ilivé-
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nek — még pedig teljesen ingyen. Nveviczkey Gabi és Pöszi, Nagy- i , Valami szereplés-félét is emleget En egyebet nem tudok, minthogy 
az elküldött példányok legnagyobb váthy Annuska és Zsuzsóka, Nett- Adám ur, miről sajnos, tudomása Adám úr hosszan fejtegette, hogy ö 
részének citnszalagián a cim Hlavathy virth Anna. Oroszy Giza, Oláh Olga. senkinek sincs, vagy talán az önér- szívvel lélekkel szocialista, s erre jo- 
Elek városi jegyző Írása. Perimutter nővérek Pauliszky Mici. 1 dók hajhászását emlegeti, melyért gyezte meg dr. Búza, hogy lám, a

Hát a cimszalagirás mindensetre Prihoda Mariska, Rozsásy nővérek, már az általa említett hosszú évek kormánypárt minket vádol szocializ- 
szép mellékfoglalkozás, de azt hisz- Roth Gizella. Roth Evi i Szerdahely sora óta kapaszkodik, s elérni még- mussal. s ép az ő főkortesiik hirdeti 
szűk. hogy még se méltó olyan je- Reichard Ilonka, Rosenberg Erzsiké, sem bírja, sőt inkább mélyebben síi-1 itt fennen a szocializmust. Ezután 
les tehetségű tisztviselőhöz, mint Radványi Ilonka, Rooz nővérek. Ived a sötétségbe, ahol már észre tört ki Adám ur ellen a megbotrán- 
Hlavathy Elek. Hisz a legutolsó dij- Szilvásv Matild. Sehwartz Elza és sem veszik őt még terjedelmossége < kozás.
nők is elvégezheti. Marcit. Somogyi Sári és Erzsi, Szol- mellett sem. Téved Adám ur abban is, ha azt

Éj) azért, hogv Hlavathy ur a lősy Ilona. Szőllősy Paula és Ilona, j Vigyázzon tisztelt ur. nehogy rósz- hiszi, hogy a rám vonatkozó célzá- 
város által jól megfizetett drága ide-! Sehrőder Margit, Štern Helén. Szent-! szül járjon, mert azért még nem j sokkal megsért, mert vagyok oly 
jét ne legyen kénytelen ilyen ala- j györgyi Sarolta. Margit és Ihm. ijedünk meg hősieskedésétől. Vigyáz-j müveit és több qualifikátióval birok 
csony munkára pazarolni, szívesen ‘Sebőn Margitka. Székely Mária, zon inkább arra a kígyóra, amely mint Ő.
rendelkezésére bocsátjuk ezentúl la- Sehönberger Irén. Szabó Ilona, Spot- hatalmába kerítette, mert ott kava- Abban igaza lehet Adómnak, hogy 
púnk szedő-személyzetét a cimsza-! kovszky Irén. Szepessy Paula és rog még maga körül, s még meg is jő régebben beszélt Ujhelyben, mint 
lagiráshoz. — Ők elvégzik azt in- Manczi, Szóvá Ilon. Téglássy Gabi, esij>heti. ha már az almába való ha- Éried és Ruza. Csak az a különbség, 
gyen, — Hlavathy ur pedig azt az j Taar Aranka, Thuránszkv .Judit, rapásra rávitte, már pedig a poli- hogy Éried és Búza mióta éjnek 
időt is, amit eddig a cimszalagirásra Mánkovits Boriska (Tarczal). \\ ieder tika keserű izü alma, ha hívatlan s j mindig egyformán beszélnek, Adám 
fordított, a város ügyeinek szentel-! Emiké. Wessely Aranka, Wilhelm tanulatlan emberek foglalkoznak j pedig ina "függetlenségi harcos, hűl
heti. Lenke, Zajka .Jolán. Zöldy nővérek, vele. nap kormánypárti főkortes, holnap-

— Sport bál. Ujhely társas körei- Zinner.Jolán,ZomboryMargit(Liszka) Attól j)edig ne tartson, hogy hu- után szocialista szónok. Ezért nem 
nek legfiatalabb csemetéje a Zemp- “  A kisorsolt esküdtek nevei a kö- sát ki akarom mérni, mert míg elégi hallgat senki az ő szavára, 
lónvármegyei vívó és sport club tar- vetkezők: Romonyák János Mikóháza, marha és disznó van, addig szamár Sátoraljaújhely, 1902. február 12. 
tóttá 8-án szombaton este bemutató! Rosenberg Sámuel Sátoraljaújhely, húst nem mérünk, Hennefeld József
bálját a színház-termekben. Az első Pereszlényi István Varaimé. Kádár Ennyit. Adám urnák! # Dr. Éried Lajos írnoka
próbát fényesen állották ki a club Gyula. Rúth József Sátoraljaújhely. Sátoraljaújhely, 11102. február hó. - . , --------
edzett tagjai, s az első bál sikere Schneider Károly Mád. Körtvélyessv Jászay Antal. A szerkesztőség üzenetei
előkelő publiukuma s vidám hangú- László Lasztócz. Bernáth Győző M.. — ®
lata megállapította a club-bálok re- Jesztreb. Péchy Gusztáv S/acsur. Nyilatkozat Fehérne.nü szakértőről. Majd máskor,
noméját. Soha annyi szép asszony Creczki Béla V.-Csemernye, Sponcz .  ̂ ; '■•“ ***
és leány nem mulatott még a szili- Sándor Tállya. br. Sennyey Miklós Adám Antal, 13 év óta még min- Kiadótulajdonos:
ház parkettjén, mint ez estén. A Czigánd. Werner Gyula Varanuó, dig könyvkötő segéd, volt szocia L A N D E S M A N N  MIKSA
páholyokat is díszes közönség lepte dr. Tátray Dezső Sátoraljaújhely, dr. lista vezér, s e közben a kerületi ;
el, s általában a vívók estél ve tel- Rácz Lajos Sárospatak. Róth Mór betegs. pénztár ügykezelője, főkor- . . .
jes erkölcsi és anyagi sikerrel ju- Sátoraljaújhely. Szirmay Béla Ko- tes, ipartestületi báli vendég és sok , ■ ■ ■ g y  34 éves nő, mint oazda-
talmazta a rendezőség buzgalmát. A hány, Oséry Herman Varaimé, Révi minden egyéhb, a Zempléni Újság ö „ „
bál a klub céljaira körülbelül ezer Géza Perbenyik. Personszki Lajos múlt számában nyilatkozott. \ asszon) vagy házvezetőnő
koronát jövedelmezett. Homonim, Róth József Sárospatak.! Ebben a nyilatkozatban azt me- helyet keres ékesebb úr-

-  Diákbál. A diákbálon jelenvolt Szerdahelyi Vineze Had. Rónai Al-1 részöli állítani, hogy ón fit az ipar- ná| vagy plébánosnál akár vá-
hölgyek kissé hiányos névsorát itt l)(?rt Hrabocz, Bokor József Sátoralja- testületi hal alkalmával megtámad- , 1
adjuk: ujhely, Lehoczky Miklós Vehécz, | tani, sörös pohárral agyonütni akar-! rosba, akar ínlura.

A ssz o n y o k : Ambrózy Nándorné, Tjj Istvan kadmócz, Szinnyei Ger-1 tam és Isten tudja mi mindenféle1 Levél a kiadóhivatalba »becsii- 
Adler Vilmosné Bernáth Lászlómé zson Sárospatak, Reichard Gyulai I merényletet nem követtem el az ő , . . .. ,
Blaustein* Hermanné!" BánúezvZ Kál Benke Pál Sátoraljaújhely. Pavletits | drágalátos élete ellen. ,etes* JellSe alatt ^»lelendő,
máimé. Bárczv Bélánó, Behyna Mik- U.V<>rgy Sárospatak. Ecbr. 2(5 ra ki- Hat Adám Antalnak kirohanásaira
lósné, Behyna Kálmánná. Benke fizetett halált ok. súlyos testi sér-j csak azt válaszolom, hogy mindezek- -- ------------------------- ;----
Lászlóné. Bhunenfeld Lajosné. Ouk-1tóssel vlídolt Vengloveoz István tály-1 bői egy szó sem igaz. Valószínűleg * G
kér Jenőné, Danek Leóné. Dókus j ‘yai 1akos hunügyének tárgyalása. be volt rúgva és ebben az állapota- JlSZta 2 GVGS (ivükért*
Gyuláné, Dolozselek Albertné. Dán- 1)an vizidi voltak. =fJVAUW
scher Miklósné, Fekete Emilné, Friss N Y I L T - T É R * )  Ml Tarosok nem tarfcj«k őt érdé- B ■ ■ | B
Vilmosné, Gáthy Gózáiié, Gerő Ala- * J f mesnek még arra sem. hogy egy P |Y l£ lk * l£ l  n f l P T Í l l E C
dárné, Groszmann Gábornó, Griin-______________ ” _____________  jsörös pohárral arcon öntsük. I IUC&I IU , k J U l I C II I O
baum Simonná, Hericz Sándorné. " ■ ■ ■ » » ■ ■ ■ ■ n * 1 Sátoraljaújhely, 1902. febr. 10. » ■
Halász Hermáimé, dr. Haas Berta- Köszönetnyilvánítás. Kulits János e l a d ó
lanné, Hlavathy ,Elekné, Juhász Je- ™ i j _  j

I S " " í “  •IW»»I"ÍI 1 Nyilaikon t. M  |W Ó M I  Sil»r»!p,j,;ly.
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Kolonay Tamásnó (Bánóé), özv. Ká- * Uf, .m̂  m 1 u 11Ket. zü]t nyilatkozatára vá aszolni bátor- ,
rolyi Istvánná, Ligetv Ignácné, Ma- j Batoialjaujhely, 1902. febr. 1L j kodom, de szükségesnek látom Sa-! ̂  B .- O l( l8 Z Í  U r a d a l o m •
lártsík Józsefné, Matolay Bélánó, i Barthos család. Iámon király azon bölcs tanácsát I išn v  i
Moldoványi Gézáné, Mészáros Ist- követni: „Felelj meg a balga kép- llOX * rd o r is* le tfe b r .
vánné, Nyeviczkey Józsefné, Nye- — j zelgésére, nehogy azt gondolja ma- hó í j  én
viczkey Pálnó, Ocskay Lászlóné, Nyilatkozat gában. hogy ő a bölcs“ !
Pataky Miklósné, Prihoda Etelné, A y ,, . ,.. . M .. . . Adám Antal ur hosszú* cikkében1 •• 1 # »
Perimutter Sámuelné, Pilissy Béláné, . l en! , Lf aAg , * * f .ÍVI lr | eg.yéb valótlanságok közt azt is ál-1 I lY llV á llO S  á rV P rP W M
Péter Györgyné (Parnó), dr. Reichard ^'»ában megjelent Adam-fele ny, litja, hogy dr. Fried Lajos az ipar- «1 VW
Salamonná, Rosenberg Sámuelné, , ,  41 , j testületi balon 100 frtot Ígért nekem.
Rein ístvínné. Roth Józsefné, dr. Aem sziveseti válaszolok az Adam ha őt pofonütöm. esetleg a á r t  a já n la to k  u tjá n  pl
Rosenthal Sándorné, özv. HóVto ',L n-';,lat.k.ozat?rf* '»ely szerintem ; Kijelentem, hogy ez nem igaz. -  ,  l,eS  ^  a já n la to k  u tjá n  e l 
Mikáné, özv. Sohtvarcz Mérné, Sebőn í ? pollVkl elto' l)e ki kell jelentenem azt is,b hogv f°&  a d a tn i.

Miksáné, Somogyi Bertalanná. Spot- Sl Itsagtol megvakult _ ember agy-1 hiába tette volna nekom dr. Friedl Eladási Obdrelnt- :n f- s- .•
kovszky Károlvné, Schneider J a k a b n á l s ,usu|,aJJ <sak önérzetem kény- ezt az Ígéretet, mert én 100 írtért ' á feltételek az intézői 111- 
Székely Elekné, Székely Imróné, I ff?11'tj ia’ morfc .a5?on , e,.nb®r szeme- • se válallkoztam volna arra, hogy tatainál megtekinthetők.
Szatmáry Józsefné, Színik Gábori, é I ?“' el vagy ostobaságaival egy a ta- \Ádám urat kezemmel érintsem.
Schwoitzer Jánosné, dr. Szepessv ” érdemesnek fo g la l--------------------------------- ---------------------

Í C S S J t a & ' l f f i f t  Sl:........... ............ “ *
zsefné. Wíeland Lajosné, Valkovszkv 0 f 8"' f rdom*1 Ped,K a evezett ur ^1 r

SS?' •“-* ̂  w- “.v e  rViS” s i t i t  I  EBTESITES. I
1 O!ínvoir. All ifi. „ , , hozzunk, s mert ezt már tapasztal- fés * ív

Ambrózy Margit. Balázs Annuska! !ívilatkoz!oUbino«te,8 ez^llVnvil?tkrt Tisztelettel hívom lel a közönség kegyes figyelmét
Margit Behvíia ^ tU8í n?,u e«yéb mint bosszú müve.’ M  és becsületesen ve tte te tt rég i ^
Rrauekniann Matild,'* Boresik Mar-’ nemntuatkizn* ^ ''n em ^ L tizd h li 1 , Temetke?ési OZlkkeket: fa -k o p o rsó t 2 koronától, _  j |
SauwherCritÚkTó • j 'r ? k  '"menr foglalkozása, ilíelve en vvesijj f ‘C' és a csalódásig  Ih> ko p o rsó t 86— 40 | |

r t t v i r V Í t  ® nála! felicbb’ -  s m'l,don egyéb tárgyat a lógna- f
Frimmer AnnusaIJ‘J",u,lszk>' Gi*a,|Vagy bosszút forral,̂ 'de néni eile- 1  gyo Jb választékban s legjobb minőségben tartok raktáron. Él
nővérek. Füze *sórv ̂ JlanS* ' Fre“  ’ l^ ’Jii'ratb" if cllmdi V S  n*8"" M• kocsikkal ügy helyben, m in t a W 
mann'növó̂ ek1 Gáthv í'lTa H''08"' < sak keze ,M* »".vves! liánom egész Vide^ ,e  a 'egjutányoíabb áron szolgálhatok. [|-

; 3 1 ? «  , l l ! S U n ,E ;  i  M ii, , » le le t t e l . I

^lankovils Boriska i.Miskolez), Mar- 1 l.‘llnitl okosabbnak tartja magat. W Rákóozi-iítca 719. sz. saját ház. ik
tmvies Katinka, Malár.-sik Aranka. .....

Nyomatott Landesmami Miksa és 'I’ársa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely. ' ---------------------- ----------
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