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A függetlenségi és 48-as  
balpárt

cim alatt uj párt alakult meg 
a képviselőházban s ezt az elnök 
nek be is jelentette.Olvasom, mi 
szerint a függetlenségi képviselők 
némelyike ezen annyira felhábo
rodott, hogy ezt a lüggetlenségi 
eszméken elkövetett árulásnak 
bélyegző. Hát mi azt hisszük, 
hogy inkább azoknak volt igazuk, 
kik azt mondták, hogy „ezt nem 
kell tragicusan venni.44 Sőt én 
egy lépéssel tovább megyek és 
köszönetét szavazok Szappanos 
István és társainak ezért, mert az 
ő kilépésükkel nem hogy gyen
gébb, de erősebb lett a függet
lenségi párt és a koalíció.

Ne tessék engem félreérteni. 
Nem úgy értem ezt, mintha ők 
bentlétükkel gyengítették volna a 
lüggetlenségi pártot, mintha olyan 
elemet képeznének, amelytől a 
pártnak szabadulni lett volna kí
vánatos . . .  a világért sémi Hi
szen pártunk eredeti eredeti pro 
grammját megtartották, annak le
hetőleg azonnali megvalósítta
tásáért harcolnak, tehát nem 
ellenünk fordulnak, de még túl 
tesznek rajtunk, hátrahagynak, 
azon türelmetlenebbekhez tartóz 
nak, kikről a minapi cikkünkben 
is beszéltünk. Ok előbb akarják 
elérni a célt, amely leié mi is 
törekszünk és ha el is érik —  
minket be nem várva —  néikü 
lünk, azon mi csak örvendhetünk, 
hiszen minket onnan ki nem zár
hatnak, az elérhető jóban egyen
lően osztozunk : legfeljebb a di
csőségből jut nekik több.

D e hát a nagy célt elérni nem 
egy kis töredéknek adatott, arra 
már többség —  a nemzet zöme 
kell. amely hogy az ellenálló ha 
taWpn ellenében megvalósíthassa 
a szándékát, jó  ha rámutathat a 
nemzet egy másik részére, amely 
türelmetlenebb, a mely kevésbé 
engedékeny, amely még többet 
követel s a melyre való tekintet
tel a hatalom engedékenyebbé 
váljék. Ilyen lesz tehát ezen 48-as 
uj balpárt s ezért mondjuk, hogy 
kilépésük, külön párttá szervez
kedésük nem gyengíti a pártunkat, 
de inkább etősiti Bécs felé, ide 
befelé pedig az annyira erős, 
hogy egy kis számbeli fogyaték 
annak nem árthat.

Különben ne . . . adja Isten, 
hogy úgy legyen, de nincs kizárva, 
hogy ma-holnap magunk is oda 
pártolunk és azért »videant con- 
su .es!« Legközelebb, ha az uj 
választási törvényt nem a titkos 
szavazással csinálják meg, vagy 
ha a külön önálló magyar nem
zeti jé g )  bankot elejtik, bizony 
mi is a függetlenségi 48-as bal
párthoz szegődünk.

De ime ! mialatt e sorokat 
Írjuk, olvassuk a lapokban, hogy 
a katonai kérdés is —  dacára 
annak, miszerint az úgynevezett 
paktum azt a koalíció feladataiból 
kizárta, mégis megoldás alá kerül, 
hogy azzal a jelenlegi kormány, 
a mostani országgyűlés kénytelen 
lesz foglalkozni. Hát itt újra is 
azt kiáltjuk oda kormányunknak 
s az intéző köröknek »videant 
consulesN Ám —  ha képeseknek 
érzik magukat arra, hogy a ka
tonai kérdést úgy oldhatják és 
oldják meg, hogy abban némileg 
megnyughassunk, vagyis ha a 
mostaninál valamivel jobb hely
zetet teremtenek : akkor ám te
gyék De ha nem : úgy köröm- 
szakadtig ragaszkodjanak a pak
tumhoz és ne bocsájtkozzanak a 
kérdésbe semmi áron.

Azt mondám, hogy ha csak 
valamivel job b  helyzetet teremt 
hétnek a mostaninál, „olyant, a 
melyben némileg megnyughas 
sunk.“ Teljesen csak abban ta
lálnánk megnyugvást, ha a had
erő minket terhelő, minket illető 
része önálló, külön, nemzeti ma
gyar hadsereggé lenne. Ámde 
ebbeli reményünkrő mostanra 
még le kell mondanunk. 8ajná 
lattal mondjuk ki —  de a haza 
bölcse az 1867-iki kiegyezésben 
ennek útját vágta. E  nagy cél 
felé tehát csak lépésről-lépésre 
kell közelednünk. De közelednünk 
kell I Hiszen maga azon tény, 
hogy a katonai kérdés a pák 
tumban a jelen kormány és or 
szággyülés teendőiből kizáratott s 
az uj választási törvény alapján 
összehívandó törvényhozás fel
adatául tartatott fe l: világosan 
tanúsítja azt, hogy maga a ko- 
ronb is tudatában van annak, 
miszerint a katonaság jelen álla
pota nem olyan >ne nyúlj hozzám*, 
mint eddig onnan felülről mindig 
hirdetik, hogy e kérdés még va 
lamely alkudozás tárgya is lehet, 
hogy vannak a magyar nemzetnek

oly kivánatai e kérdés körül, a | 
melyek még megfontolás tárgyai. 
is lehetnek.

1 la tehát végcélunkat, a külön 
magyar hadsereget még most el 
sem érhetjük: némi nemzeti kö
veteléseinkhez minden áron ra
gaszkodnunk kell. Ilyenek minde
nek felett a magyar csapatoknál 
a magyar vezényszó behozatala, 
a sárga-fekete zászló és zsinór, 
a két fejű sas megszüntetése.

Ha tehát vezéreink belebocsájt- 
koznak a katonai kérdésbe és 

| ennyit sem eszközölnek k i : akkor 
is átmegyünk a függetlenségi és 
48-as balpártba!

Matolai Etele.

ütélet a királysértési perben. 
Székely Elek -  m e h e t!
1 hónapi fogház és hivatalvesztés.

— Kiküldőit tudósítónktól. —

Sátoraljaújhely, márc. 24.

Abban a nagy szenzációt kel
tett királysértesi ügyben, melyet 
Székely Elek követett el múlt év 
junius 8  án és amelylyel heteken 
át foglalkoztak az ország összes 
lapjai, tegnap hozta meg ítéletét 
a kassai kir törvényszék Székely 
Eleket 1 hónapi fogházra  és 
h iva ta lvesztésre  íté lte .

Székely Elek polgármester 
múlt év junius 8  án, a koronázás 
4U-ik évfordulóján a városházára 
és rendőrségi épületre kitűzött 
lobogókat bevonatta és a •Szín
ház kert*-ben nagyobb társaság 
előtt sértőleg nyilatkozott a ki
rályról és a Habsburg házról.

Lapunk közölte elsőnek ezt a 
hirt, melylyel aztán a fővárosi 
lapok is foglalkoztak és amely 
igy országszerte nagy feltűnést 
keltett. A kassai kir. Ügyészség 
a lapok közleményei nyomán vá
dat emelt Székely Elek ellen ki
rálysértés vétségéért és most 8 
és félhónap után meghozhatták 
a fentebb közölt Ítéletet.

Az ítélet szabadságvesztést 
kimondó részével nem kívánunk 
bővebben foglalkozni, az ránk 
nézve teljesen közömbös. Azon- 

' bán örömmel kell fogadnunk azt 
a részét az Ítéletnek, mely Szé
kely Eleket hivatalvesztésre Ítéli.

Szívesebben láttuk volna ugyan, 
ha Székely Eleket az ellene hi-

| vatali szabálytalanságok és vissza
é lések  miatt folyamatba tett tö- 
j meges fegyelmi eljárásokból ki
folyólag mozdították volna el ál
lásából, de miután es még hosszú 
idő múlva következhetett volna 
be, örömmel kell fogadnunk az 
ez üg>ből kifolyólag kimondott 
hivatalvesztést is. Mert a fő do
log, hogy a város megszabadult 
Székely Elek 8  évig tartó átkos 
uralmától. Az hogy miből kifo
lyólag történt ez, csak mellékkér
dés, mely ez esetben nem jöhet 
számításba.

De másrészről is nagy fontos
ságot kell tulajdonítani ennek az 
ítéletnek, mert könnyebbé teszi 
Székely bűneinek a napfényre 
kerülését is. Sokan ugyanis a fe
gyelmi vizsgálat folyamán nem 
akartak Székelyre terhelőleg val
lani, mert azt hitték, hogy meg 
visszakerül a váró hoz és tartot
tak az ő általánosan ösmert bősz- 
szujától. Most már ettől sem 
kell tartani és ezért hinni meré
szeljük, hogy Székely Elek bűnei 
most már rövidesen egész töme
gükben tisztán fognak állani a 
vizsgálatot vezet? hatóságok és 
a nagyközönség előtt.

*

A tárgyalásról a következők
ben számolunk be részletesen :

Tárgyalás előtt.

Már jóval a tárgyalás megküzdése 
előtt nagyszámú érdeklődő közönség 
helyezkedett el a korlátokon túl a 
hallgatóság részére fenntartott he
lyen. Ujhelyből a tanukon kívül szá
mosán jöttek át a rendkívül érde
kesnek ígérkező tagyalásra, de a 
kassaiak körében is nagy érdeklő
dés mutatkozott ez ügy iránt. Hja 
egy polgármester mint vádlott — 
még hozzá királysértési ügyben — 
nem a legutolsó látványosságot 
keltő mulatság.

Tárgyalás.

Pontban 11 órakor, amikorra a 
tárgyalás ki volt tűzve, beszólitot- 
ták a z  oldalszobákból Székely Elek 
vádlottat, védőjét: dr. Fried Lajos 
orsz. képviselőt és a beidézett 16 
tanút.

A teremben már ekkor ott ült a 
bíróság. Elnök : Góth Ferenc a 
kassai kir. törvényszék elnöke, sza- 
vasóbirák .- Kei Mer László a Stunyegh 
Zoltán, jegyzők : Stirmay István és 
Hatsanyi Géza vr'tak a közvádat 
dr. FusthY Antal kir. ügyész látta el.

Előbb a vádlott és a beidézett 
tanuk inogjelenését konstatálta az 
elnök majd áttért a
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vádlott kihallgatására.
Kiballgatá* előtt a vádat (ismer

tette az elnök. A Timkó kir. ügyész 
által benyújtott vádirat szerint Szé
kely Elek polgármester királysértés 
vétségével van vádolva, mert 1907. 
junius 8 án, a koronázás 40-ik év
fordulóján a rendőrségi épületre és 
u városházára kitűzött nemzetiszinü 
lobogókat tüntetőleg bevonatta és a 
Szinházkertben nagyobb társaság 
előtt körülbelül a következő szavak
kal sértette a király személyét: 
„Nekem a főispán nem parancsol 
csak a képviselőtestület, annak in 
tézkedése nélkül nem ünnepelek, de 
ha az rendüli akkor ünnepelem Mecz- 
nert is. En császárt nem ünnepelek. A 
Uacsburgok nem adtak az ország 
nak semmit, csak elvettek. Szó- 
gyelje magát az a tisztviselő, aki 
templomba ment, ha tudtam volna 
előre, hogy a tiszviselők ünnepelni 
akarnak, megtiltottam volna."

Ezután Székely Elek kijelenti, 
hogy nem érzi bűnösnek magát. 
Nem tudott arról, hogy a király 
koronázásának évfordulója volt. Mi 
kor reggel lakásáról — mely köz
vetlen a rendőrség épülete mellett 
van — kijött, feltűnt neki, hogy a 
rendőrségi épület ,és a városháza 
fel van lobogózva. Felelősségre vonta 
a rendőrség előtt álló Nasztanovics 
őrmestert és a városházán Hodzi- 
nyé.i szolgát arra nézve, hogy ki 
tűzette ki a zászlót. Mikor azt a 
felvilágositást nyerte, hogy a ren
dőrkapitány, illetve a főjegyző in
tézkedései folytán vannak a zászlók 
kitéve, roppant felháborodott az 
eseten, mert a zászlók kitüzetésében 
úgy a kapitány, mint a főjegyző 
részéről az ő jogkörébe való jogta
lan beavatkozást látott és ezért el
rendelte a zászló rögtöni bevonata 
sát. Tovább nem intézkedett. A sor
házban délben megtámadta a kapi 
lány azzal, hogy a főispán neheztel 
a zászlók bevonatásáért és megfe
nyegette azzal, hogy kellemetlen
sége lesz belőle. A kapitány sza
vai — aki neki alantas közege — 
rendkívüli módon felizgatták de 
nem emlékszik rá, hogy mit mon
dott. A király személyét sérte ú 
nem akaita, királysérto szándéka 
nem volt. de nem is lehetett.

Az elnök kérdéseire utólag m ’g 
kijelenti, hogy 10 óra tájban hal
lotta, hogy a kormány lemondott 
és mert akkor azt hitte, hogy a 
kormány lemondása esetén nem 
kell a koronázási jubileumot megün
nepelni, nem tűzette ki újból a zász 
lót. Most azonban tudja, hogy akkor 
helytelenül gondolkodott. Az ünnep
ségek megtartására kiadott rendele
teket nem ismeri, azokat soha nem 
olvasta. A főjegyző mulasztása foly
tan — aki az ünnepség megtartását 
elrendelő főispani intézkedést el 
mulasztotta elintézni — nem tűzet
hette ő ki a zászlót. Ha a főjegyző 
nem avatkozik az ő jogkörébe nem 
történt volna az egész eset. Arról 
pedig, hogy kétszer vonták be a 
zászlókat, egyáltalán nincs tudó 
mása. Ezután a

tanuk
kihallgatására került a sor. Első 
tanú Sekmiedt Lajos rendőrkapitány 
volt.

Sclimiedt Lajos 45 éves róm. 
kaih. vallásit rendőrkapitány vallja 
hogy a jubileumot megelőző napon 
elrendelte a zászló kitűzését. Mikor 
reggel 8 órakor bement a hivata
lába, kint volt zászló háromnegyed 
V-kor azonban — mikor az isten 
tiszteletre akart menni Valkovssky 
Elek városi pénztáritokkal és Amot- 
fa lv i  Emil ellenőrrel — már be 
volt vonva a zászló. Ekkor újra 
fcitétette, de 11 órakor, — mikor az

izr. templomban tartott istentiszte
letre ment, újra be volt vonva a 
zászló.

A sorházban már ott találta & 
polgármestert egy nagyobb társa- 
sággal. A hangulat már nagyon 
izgatott volt, a kormány lemondá
sáról beszéltek. A polgármester ek* 
kor nagyon izgatott hangon mon
dotta, hogy Habsburgokat, — akik 
nem adtak az országnak semmit, 
sőt mindent elvesznek tőle — nem 
ünnepel. Majd megtámadta őt azért, 
mert az Un .épségén részt vett és 
azt mondta ; „szégyeljo magát az a 
tisztviselő, aki az istentiszteleteken 
megjelent.“

Az elnök kérdésére kijelenti, hogy 
a főispán kérdezte tőle a zászlók 
bevonásának az okát. O ezt el
mondta a sorházban Székelynek és 
figyelmeztette, hogy ebbői kelle
metlenségei lehetnek. A kormány 
lemondásáról folyt beszélgetésből 
fűződött az egész izgatott kijelen
tés. Nem tudja, hogy mily viszony
ban vannak egymással a polgár- 
mester és a főjegyző, dí azt tapasz
talta, hogy szorosabb baráti viszony
ban nem állanak. Székely kijelen
téseit hangosan tette meg.

Védő kérdésére kijelenti, hogy 
nem ismeri a főispánnak a jubileum 
megtartására vonatkozó átiratát. 
Székely politikai múltját ismeri és 
ép ezért meg van győződve arról, 
hogy Székely — aki amúgy is 
rendkívül ideges ember, kijelenté
sét csak ingerlékenységéből kifo
lyólag tehette.

A tanút megeskették.

A vörös poszto.
A polgármester vörös posztója: 

Pataky Miklós városi főjegyző tett 
ezután vallomást.

Pataky Miklós 58 éves gör. kath, 
vallásu nős városi főjegyző előadta, 
hogy junius 8-án kénytelen volt a 
zászlót kilüzelui, mert a polgármes
ter elmulasztott ez irányban intéz 
kedni és a törvény rendeli a hiva
talos ünneplést. De különben i» 
rendszerint ő tűzeti ki a zászlót, ami 
ellen a vádlottnak eddig semmi ki
fogása nem volt.

Elnök kérdésére kijelenti még, 
hogy uciu figyelmeztette a polgár 
mestert előre a zászló kitüzetésére 
de ezt fölöslegesnek tartotta, mert 
ezelőtt is minden figyelmeztetés és 
előzetes engedélykérés nélkül ő tü
zelte ki rendszerint a zászlót.

/elsőbb intézkedés.
Ezután egy érdekes intimitást 

árult el Patakv, mely jellemző a 
regi korrupt közigazgatás menetére. 
Az elnök kérdésére ugyanis kije
lentette, hogy a polgármesterrel fe
szüli viszonyban vau. A feszült vi
szony L'jheiy városának rendezeti 
lanacscsa való átalakulásától datá
lódik, amikor is minden, az átala 
kutasra vonatkozó határozatot J e l  
sóbb utasításra megfelebbezett.

Szembesítés.
Miután Székely Elek újból kije

lentette, hogy mindig ő szokott a 
zászló kitűzése iránt intézkedni, az 
elnök elrendelte a tanú és a vád
lott szembesítését.

A szembesítésnél Pataky Miklós 
kijelenti, hogy nagyon gyakran ő 
intézkedett a zászló kitűzése iránt 
söt_az is megesett, hogy Székely 
megköszönte neki, amiért a zászló 
kitűzése iránt intézkedett.

A tanút megeskették.
A korona tanú

Nasztanovics Mihály 43 éves gör. 
kath. vallásu rendőrurinester kihall
gatása következeit ezután. Vallja, 
hogy Móricz János hivatalszolgával

reggel 8 órakor a rendőrségi épület 
kapujában állt, amikor arra ment 
Székely polgármester és megkér
dezte tőle, hogy ki tűzette ki a 
zászlót. O azt felelte, hogy a kapi
tány tűzette ki, mert a királynak 
40 éves koronázási évfordulója van, 
de a polgármester ennek daczára 
elrendelte a zászló bevételét. Neki! 
csak a rendőrségi zászlóra vonat
kozókig adott a polgármester intéz-1 
kedest.

II. szembesítés.
Miután Székely Ehk tagadta, 

hogy neki Nasztanovics mondta, 
miszerint a zászlót a koronázási ju 
bileum alkalmából tűzték ki, az el
nök erendelte a szembesítést. Nasz 
tanovics a szembesítés alatt is fenn
tartotta vallomását.

A tanút megeskették.
Szolgák.

Ezután a hivatalszolgákra került 
a sor.

Kürely János 34 éves, gör. kath. 
vallásu nős utcaseprő azt mondja, 
hogy Nasztanovics őrmester paran
csára ő vonta be a zászlót és ugyan 
csak ő .tűzte újból ki a kapitány 
rendeletére.

Móricz János 48 éves gör. kath. 
vallásu nős hivatalszolga vallja, 
hogy ő jelen volt, mikor a polgár 
mester Nasztanovics őrmesternek 
megparancsolta a zászló levételét.

Az elnök kérdésére kijelenti, hogy 
tudomása szerint a polgármester 
szokta rendszerint kitételül a zász
lót. Azt nem hallotta, hogy Nasz
tanovics mondta volna a polgármes
ternek, hogy azért van a zászló 
kitűzve, mert a koronázás jubileuma 
van. Miután Móricz vallomása így 
ellentétbe került a Nasztuuovicse- 
val, az elnök elrendelte a

III. szembesítést.
A szembesítésnél Nasztanovics 

fentartja állítását és kijelenti, hogy 
Móricz az ő kijelentését azért nem 
halottá, mert bt-szédküzbeii eitávo 
zott mellőle és mintegy 3 lépésre 
volt tőle.

A tanút megeskették.
Zabovnytk Gyula 49 éves, gör. 

kaih. vallásu nős hivatalszolga 
vallja, hogy ő Pataky rendeletére 
tűzte ki reggel a zászlót, de miután 
Hodzinyár „kollegája" azt mondta, 
hogy a polgármester ur a zászló 
bevonását rendelte el, azt bevonta.
1 és fel éve van a városnál és tudó 
mása szerint a zászló kitűzése iráni 
a polgármester szokott intézkedni. 
— Vallomására megeskették.

Ladar Jauos 48 éves róm. kath. 
vallasu zárkaör vallja, hogy a ren
dőrség épületére ő tette ki a zászlót. 
Hogy ki vette le, azt nem tudja. 
Arról azonban tudomással bir, hogy 
a zászlót a kapitány rendeletére 
újra kitették, de később — ug) 
hallotta — a polgármester utasi 
tására újból levettek. Tudomása 
szerint a zászló kitűzése iránt min
dig a kapitány szokott intézkedni.

Hodzinyár András 45 éves, gör. 
kath. vallásu városi hivatalszolga 
a többiekkel egyező vallomást tesz 
a zászló kitűzésére és bevonására 
vonatkozólag. Tudomása szeriül a 
zászló kitüzese iránt mindig a pol
gármester szokott intézkedni.

Az ellenség.
A hivatalszolgák kihallgatása Hod- 

zinyárral véget ért. Utána Bogyay 
Béla 38 éves róm. kath. vallásu 
városi tanácsos tett vallomást.

Mielőtt vallomására rátért volna, 
bejelenti, hogy Székely Elekkel 
ellenséges viszonyban van, mert 
ellene becsületsértés és rágalmazás 
miatt pert indított, mely meg nincs

befejezve. A zászló bevonásáról 
nincs közvetlen tudomása. A sör- 
kertben történtekre vonatkozólag 
bizonyítja a vádiratban közölt ki
rálysertése k megtörtén t ét.

Az elnök kérdésére kijelenti, 
hogy a polgármester a királysértő 
kifejezéseket csak Schmied szem
rehányása után mondta. A polgár- 
mester hangosan mondta az inkri
minált kifejezéseket. Es azokat nem 
idegességnek, hanem affektálásnak 
tulajdonítja. — Vallomására meg
eskették.

A presbytsr 
nem jár templomba.

Valkovszky Elek 52 éves, gör. 
kath. vallásu nős városi pénztár
nok mindenben megerősíti Hcrgyay 
vallomását, sőt megtoldja azt azzal, 
miszerint Székely még azt is mondta, 
hogy ő azért sem vezette volna a 
küldöttséget, mert ő sohasem jár 
templomba. (Itt az egyik tanú 
eléggé hallhatóan jegyezte meg : 
„azért presbyter, hogy ne járjon 
templomba".) Nem tud arról, hogy 
Pataky beleavatkozott volna a pol
gármester jogkörébe, arra azonban 
emlékszik, hogy Székely egy al
kalommal személyes beszélgetés 
során megtiltotta neki a Pataky 
által aláirt utalványok kifizetését. 
— Val'omására megesketették.

Pallér Gyula 49 éves rk. Vallásu 
nőtlen törvszéki irodaigazgató már 
csak későn érkezett a sörházba és 
igy csak azt hallotta, mikor Székely 
kifakadt amiatt, mert a tisztviselők 
elmentek az istentiszteletre anélkül, 
hogy ő vezette volna őket. Vallo
mására megeskették.

Székely Imre 58 éves rk. vallásu 
takarékpéuzrári pénztárnok igazolja 
az összes inkriminált kifejezések 
használatát. A hangulat izgatott 
volt. Vallomására megeskették.

A mentő tanú.

Egyedüli mentő tanú Szepesi Arnold 
varo>i főorvos volt, a kinek azt kel
lett bizony itani, — amit külön 
ben egy az iratokhoz csatolt bizo
nyítványban is bizonyított, — hogy 
Székely Elek r agyfoku idegesség
ben szenved és így lobbanékony 
természtü.

Semmit sem tudnak.

Sziics Gyula és Herényi-Chotvécs 
József mérnökök kijelentik, hogy 
mikor a sorházba érkeztek, már nem 
hallottak semmit és igy vallomást 
nem tehetnek.

„Polgármester uram."
Horváth József 52 éves róm. kath. 

vallásu fogyasstási adópénztárnok 
körülbelül u következőleg vallott : 
Éu a zászló bevonásáról semmit sem 
tudok. A sorházban polgármester ura
mat folyton izgatta a rendőrkapitány. 
Polgármester uram kérte is, hogy kí
mélje meg attól, hogy az ügyeibe 
beleavatkozzék. Csak mikor ez nem 
használt, akkor mondta idegesen, 
hogy : én a templomba sose járok. 
Velem csuk a kepv. testület rendel
kezik, ha az rendeli, szívesen ün
neplem a főispánt is. — Vallomá
sára megeskették.

Vádbeszéd.
Horváth vallomása után — miu

tán a bizonyítás kiegészítését sem 
a vádhatóság, sem a védelem nem 
kívánta, a vudbeszédre került a sor.

Dr. Püstliy Antal ügyész azzal 
kezdte vadbeszédét, hogy a király- 
sértés nem tartozik a feltétlen bűn
cselekmények közzé. Mindamellett 
nagyon gyakran foglalkozik a tör
vényszék királysértéssel. Ezek az 
emberek leginkább az alsó népre- 
légből kerülnek ki, akik a korcsm^y

Zemplén vá rm egye  legnagyobb  és JZászlófi <Jlenrikle g ré g ib b  p o lg á ri, papi szabó llz -

U t *  és_ g yap júszöve t g y á ri ra k tá ra  Sátora lja U jfía ly ,

O lcsó á ra k  P o n to s  és fig ye lm e s  k iszo lgálás.

Árjegyzék, valamint minták ingyen és bérmentve küldetnek.

Levelezőlapon való tudósítás esetén 
bármikor kész Sátoraljaújhelyhez k»nel 

fekvő helyekre (kellő mintákkal) a 

megrendelések felvételére elmenni-
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bűzös levegőjében, pálinkagőztől 
megittasultan szoktak király sértést 
elkövetni. Müveit ember nagyon 
ritkán követ el királysértést. Az 
ősök loyalitása még ma is meg 
van a magyar nemzetben és ez 
nem engedi, hogy a király fölkent 
személyéről és a királyi ház tagjai
ról becsraérlőleg nyilatkozzanak. 
Különös és elszomoiitó jelenség, 
hogy müveit ember, aki előkelő tár 
sadalmi állást foglal el. akit a város 
polgárságának bizalma egy nagy és 
előkelő város fejévé választott, kö
vetett el királysértést. Elvártuk 
volna tőle, hogy fokozottabb mér
tékben ápolja az ősük tradilióit.

Sajna nem igy történt. A főtár- 
gyalas adatai szerint június 4-én 
Zemplénvármogye főispánja 601 sz. 
alatt rendeletet adott ki, amelyben 
elrendeli a koronázási jubileum 
megünneplését. Székely június 0-án 
átvette ezt a rendeletét és Patak}- 
főjegyzőre signálta. Pataky főjegyző 
betegsége folytán ezt el nem intéz 
hette.

Világos tehát, hogy Székely tu
dott a fűispáni rendeletről. Ebből 
látszik tehát, hogy minden dolgában 
csak a király személye iránti ellen
séges indulat és gyűlölet vezette. 
Horváth József vallomásából a vizs 
gálóbiró előtt tett első vallomását 
fogadja el. Akkor jobbén emlékezett. 
Horváth első vallomásából pedig 
kitetszik, hogy Székely a király 
személyét akarta lekicsinyelni ak
kor, mikor kijelentette, hogy inkább 
ünnepli Meczntr főispánt, mint a 
királyt. Székely politikai múltja nem 
bizonyíték. Nézete már most meg
változhatott. Ingerlékeny természete 
nem mentség, legfeljebb enyhítő 
körülmény. Kéri a vádlottat a btk. 
140 §. 1 pontja értelmében király
sértésben bűnösnek kimondani és 
az ítéletnél a vádlott műveltségét 
súlyosbító körülményként beszámí
tani.

Az ügyész beszéde után az elnök 
6 perc szünetet rendelt, mely után 
dr. Éried Lajos mondott a tőle meg
szokott ékesszólással nagyhatású

vedöbeszédet.

Dr. Fried Lajos előbb az Ügyész 
szel polemizál. Majd áttér magára 
a vádra O nem lat a Székely cse
lekményében királysértést. Termé
szetesen nagy befolyással van a 
dologra, hogy a közéletben szerep
lők kifakadásainak mily jelentőséget 
tulajdonítanak. A legutóbbi koroná
zási évfordulón tényleg híre terjedi 
hogy a kormány lemondott, mert 
Andrássy belüg) minifter nem nyerte 
meg a király jóváhagyását az al 
kotmánybiztosító javaslatokhoz. So
kan ezert nagyon elkeseredtek és 
nem ünnepeltek. Különösen Buda
pesten volt észlelhető ez a titkos 
kis tüntetés. Semmi ünnepi hangu
lat nem volt az egész fővárosban. 
Tömegesen lehetett látni a ft*I nem 
lobogózott középületeket. 1867-ben 
a koronázás napjan a függetlenségi 
képviselők kimentek Cinkotára és 
tüntetőleg távol maradtak az ün
nepségről. Beszédeket is mondtak, 
melyekben azt hangoztatták, hogy 
Habsburg-sarjnak be nem hódolnak 
uralkodónak el nem ismerik. Sőt 
most a legutóbbi koronézási jubileu
mon ugyanezt tette egynéhány kép
viselő és őket nem fogják perbe. A 
király sértések mennyisége mindig 
attól függ, hogy hogyan mérlegelik,

Nem aggályoz egy vallomást sem. 
Elfogadja mind, kéri a bíróságot, 
hegy szintén fogadja el azt. Csupán 
a Horváth vallomására vonatkozólag 
jegyzi meg, hogy Horváth most is 
ép úgy emlékszik a történtekre, 
mint azelőtt. Hogy mégis máskép 
van a vizsgálóbíró előtt tett valló 
mása felvéve, mint a mostani, hát 
az valószínűleg a vizsgálóbíró hibá
jából történi, aki szintén ember és 
igy épugy tévedhet, mint más ha
landó.

Nem tartja azt, amit védence, 
ne>u lat a zászló kitűzésében semmi 
jogtalanságot, sőt azt tartja, hogy 
bárki tüzelte azt ki, jogosan tette.

He ez nem zárja azt ki, hogy Szé
kely tévesen ne lásson benne jogta
lanságot. Székely a király személyét 
sérteni nem akarta, kifakadásai a 
város autonómiájának — szerinte — 
megsértése ellen szóltak A Habs
burg családot som {sértette. Nem 
mondta ő, hogy a Habsburgok ezüst 
kanalat vettek el a magyaroktól, 
csak a jogok elvételét értette. Ezt 
pedig napról-napra írták a lapok, 
anélkül, hogy csak a megtorlásra 
gondolnának ts. Vagy azt, amit 400 
év óta elkeseredésünkben mondunk, 
a/.t ma mind megtoroljuk Székely 
Elekben? Igaza van az ügyésznek, 
hogy a császár személye elválaszt
hatatlan a királyétól. He ép itt a 
haj. mert ezért történik aztán na
gyon gyakran hogy a császár sze
mélyétől nem látható a magyar 
király.

Székely Eleket nem tartja bűnös
nek. Azért, mert az ő lelke nem 
engedte neki, hogy jubiláljon, nem 
lehet őt elitélni kéri, védence fel
mentését.

A védőbeszéd elhangzása után Íté
lethozatalra vonult vissza a bíróság 
és mintegy 10 percnyi tanácskozás 
után Góth elnök d. u. fii 3 órakor 
kihirdette az

ítéletet.
mely szerint a kassai kir- törvény
szék Székely Elek polgármestert a 
btk. 140 §. 1 pontjába ütköző király- 
sértés vétségében bűnösnek találta 
és ezért öt a 91. § alkalmazásával, 
1 havi fogházra es hivatalvesztesre 
és az összes költségek viselésére 
ítélte.

Indokolásban kimondja a törvény
szék, hogy a bűnösséget meg kellett 
állapítani, mert;

a zászlót bevétette, holott tudta, 
hogy a koronázás évfordulója van 
és ezzel a király személyét megsér
tette ;

ezt kóvetőleg a szinházkertben u 
vádiratban foglalt kifejezésekkel a 
királyi méltóság iránti tiszteletet 
megsértette és

mert mindiz a tárgyalás során 
bizonyítást nyert.

Enyhítő körülménynek számította 
a törvényszék a vádlott büntetlen 
előéletét és ingerlékeny termesze 
tét, súlyosbító körülménynek viszont 
a vád olt műveltségét és azt. hogy 
a királysértés nyilvánosan történt.

Búza Barna beszéde.
IV.

Különösen sajátságosnak találom, 
mikor hivatkoznak egyesek, nagyon 
jóhiszemű aggodalmaskodók is, a 
nemzet ujoncinegajánlási jogára és 
azért akarjak kikapcsolni az újonc- 
megajánlást a sürgősségi indítvány 
tátgyai közül, mert ast mondják, 
hogy az ujoncmegajánláai jogot ne 
adja ki a nemzet a kezéből.

Én az ujoncinegajánlási jog alatt 
azt értettem és értein ma is, hogy a 
nemzetnek joga van a hadsereg szá 
mára megajánlani vagy megtagadni, 
még pedig jo^a van erre a nemzet 
töblwégének. Tehát nem a megaján
lás vág) megtagadás elleni obstrukció 
képezi as ujoncinegajánlási jog al- 
kotmánybiztositékát, hanem maga az 
a jog, hogy a nemzet szabadon ha
tározhat az újoncok megajánlása 
vagy megtagadása felett. Ha az ob 
strukció lenne itt is az alkotmány- 
biztosíték es ha az obstrukció kor
látozásával mi az alkotmány bizto
sítékunkat halomra döntenek, akkor 
ma úgy áll a helyzet, hogy a magyar 
nemzetnek ujonciuegajantási joga 
niucs a magyar nemzet kezében, 
hanem Supiló kezében van, (Igaz! 
Úgg van), mert akármikor, ha Su- 
pilónak tetszik, obstrukeióval meg
akadályozhatja a mi házszabályaink 
alapján, hogy a magyar nemzet az 
ujoncmegajánlási jogát gyakorol
hassa. (Igaz! Úgy van ! Zaj a szélső- 
baloldalon.)

Szász 7ez s é f : Tisza István Becsben 
van ma! (Zaj.)

Ugrón Gábot : Oda valói (Nagy 
zaj.)

Elnök : Csendet kérek !
Hoffmann Ottó: Tisza ugyanezt 

mondta! (Zaj. Elnök csenget.)
Busa Barna ; Ha azok, kik a ház

szabályoknak ezt a szigorítását ellen
zik, azt az álláspontot foglalják el : 
jó, tlát érvényesüljön az elv, legyen 
a házszabály hozzáférhetetlen szent
ség, amelyhez nyúlni, amelyet meg
sérteni nem szabad, érvényesüljön 
ez abszolút érvényű elv akkor is, 
ha a magyar nemzet elpusztul belé, 
akkor is, ha megakad a a magyar 
nemzet vérkeringése, akkor is, ha a 
magyar állam minden törvényhozási 
működését Supilónak a kedvétől és 
jóindulatától teszi függővé, — ez 
ellen a kedvtelésük ellen nekem ki
fogást tenni nem lehet. De ha ők 
ebbe a szószba bele akarják mártani 
Kossuth Lajost is, ha ők erre, a 
nemzet fejlődése tekintetében rom
boló errdményü álláspontra helyez
kednek és ezt Kossuth Lajos nevé
vel akarják takargatni, ez ellen én 
a Kossuth Lajos beszédeiből fel
olvasott idézet alapján is határo
zottan kell, hogy tiltakozzam. (Elénk 
helyeslés.)

T. ház! Hallottunk itt igen szép 
beszédeket, történelmi visszapillantá
sokat arra nézve, hogy az obstrukció 
csakugyan nem egy parlamenti fegy
ver, meg pedig a modern pariameii- 
tárizmusnak euyik fegyvere, hanem 
évszázados alkotmányunknak egyik 
kiegészítő része, egyik biztosítéka.

Megjelent a háznak egy nagyon 
ritkán látott tagja és az ő páratlan 
szellemes modorában az obstrukció 
családfáját visszavezette egészen az 
1850-iki országgyűlésig és bizonyí
tani ukarta itt történeti adatokkal a 
t. ház színe előtt, hogy nemcsak 
1867 óta van obstrukció, hanem ősi 
alkotmányunkban a Karok és Rendek 
már igen sok esetben éltek a több
ség ellen ezzel az obstrukció fegy
verével.

Felhozta az 1836 iki országgyűlést, 
amelyen szerinte szintén a kisebbség 
élt obstrukeióval a többséggel szem
ben, amelyen Deák Ferenc obstruk- 
ciót vezetett azért, hogy Lovassy- 
nak és társainak meg Kossuth La
josnak a hirtönhül való kLzubudi- 
tisát kicsikarhassa a hatalomtól.

Bocsánatot kérek, egészen világo
san megolvasható a történelembe i, 
hogy az obstrukció nem a kisebb
ségnek a többség ellen való o'j- 
strukciója, hanem a nemzet egészé
nek a kormánynyal, a hatalommal 
szemben való obstrukciója volt. (Igazi 
ügy vau !) Es ha Eötvös Károly 
mégis azt hangoztatta itt a házban, 
hogy az egy kisebbségi obstrukció 
volt, ezt a toriéi lel mi állítását a mi 
nagy humoristánknak azok közé az 
Ő történelmi állításai közé kell so
rozni, amelyek nem annyira a tárgyi 
igazsuguk révén, mint inkább az ere
detiségük és érdekességük révén 
tudnak hatást kelteni a közönségben. 
;lg y  vau!)

Azután még messzebbre vezette 
vissza Eötvös Károly az obstrukció 
családfáját és felhozta azt az 1580-iki, 
szerinte igen furcsa obstukciót, a 
mikor a kormány előterjesztései után 
a tekintetes Karok és Rendek szó 
nélkül, azt seiu mondva, hogy be
fellegzett, felkaplak lovaikra és el
száguldoztak a Rákos mezejéről ott 
hagyván a kormányt egyedül az 
üresen maradt sátrak közölt, hogy 
azután tegyen előterjesztéseket az 
üres sátraknak és fogadtassa el 
azokat az előterjesztéseket azokkal, a 
kikkel akarja.

(Folyt, küv.)

S Z ÍN H Á Z .

K a p u n y itá s  után.

P o l g á r  Béla színtársulata szom
baton tartotta első előadását szinliá* 
zunkban. A varázskeringővei kezdték 
meg előadásaik sorozatát és ekkor 
mutatkozott be egyúttal az operett- 
személyzet is. Hétfőn pedig a drámai

személyzet bemutató előadását néz
tük végig.

Nem foglalkozhatunk ezúttal bő
vebben a társulattal, mert lapunk 
terjedelme nem engedi, do az eddigi 
előadásokból ítélve a társulatot az 
újhelyi igényeknek megfelelőnek 
találjuk.

LIgy az egyes szereplők művészi 
képessége, mint a szereptudás, a 
rendezés, az üsszjáték tekintetében 
messze felülmúlja ez a társulat
Micseyót.

Ha a társulat — amit már most 
is hiszünk — továbbra az eddigiek
hez hasonló előadásokat fog pro
dukálni, akkor biztos a siker, de 
biztos — a kerület is.

Az egyes estékről az alábbiakban 
számolunk be :

Szombaton
az operette-ensemble mutatkozott 

be Varázskeringőben lla ller  Irmával 
a fő női szerepben. Hég nem láttunk 
ily jól rendezett, összevágó operett- 
előadást. Haliéi Irma kétségtelenül 
egyike a legelső vidéki szubrettek- 
nek. Temperamentumos, szépen ki
dolgozott játékával, ügyes táncával 
és szép, főképen a közép-regiszte
rekben nagyon kellemesen csengő 
hangjával egyszerre meghódította a 
közönséget. Több számát megismé- 
telreték. Sok tapsot kapott nyílt szí
nen a felvonások végével is több
ször jelent meg a függöny előtt. 
Ssécsi Emma (Heléna) szintén első
rangú vidéki énekesnő. Jól iskolázott 
meleg, erős, mezzo-szoprán hangját 
nagyon ügyesen kezeli. Játéka biz
tos, az operette-szemólyzetuek egyik 
erőssége. Szintén sok tapsot kapott 
és többször kellett ujráznia.

A hölgytagok közül hangterjedel
mének nagyságával és hangja szép 
színével és éneklési biztonságával 
leginkább az igazgatónő P. Siepessv 
JSzidi válik ki, ki Friderika szerepé
ben teljes sikert aratott. A férfiak 
között kétségtelenül Torma Zsiga, a 
legkiválóbb, a legfigyelemreméltóbb 
énekes. Guszti jelentéktelen szere
pét nagyon élvezetessé tette. Hangja 
nem az úgynevezett hőstenor, bár 
hangja ennek is megfelel, hanem 
szinte nőiesen bársonyos lágysá^u, 
nagyon kellemesen, behizelgoen 
csengő. Szeretnek mielőbb nagyobb 
szerepekben hallani. He nem ke- 
vésbbé figyelemre méltó énekes a 
baritonista, Barics Gyula is, ki Miki 
szerepében mutatkozott be. Hangja 
szép szinti és tud vele bánni, Játéka 
is nag)on tetszett. Az énekes sze
mélyzettel tehát igazán meg lehetünk 
elégedve. A többiek közül Vitéz 
Rób. rtnek volt az est legnagyobb 
sikere ötletes Lothkrjával, szerepét 
mindvégig kihasználta és gyakran 
keltett „viharos derültséget." Nagyon 
sok tapsot kapott. Ssamossy Lajos 
játéka a vége feló egy kissé ellapo
sodott, tőle többet is remélünk. A 
kórus tagjai is ügyesen játszottak 
és énekeltek. Lehel karnagy biztos 
kézzel, nagy rutinnal, sok helyen 
művészi felfogással dirigált. A zene
kar elég nagy és kitünően betanult. 
Kadlacsek, hangverseny-hegedűs első 
rangú erő.

Vasárnap
a régi jó Náni t adták llaller Ir

mával a címszerepben, szépen össze
vágó előadásban. A Náni llaller Ir
mának egyik legjobb szerepe, mely
ben még nagyobb sikert ért el, raiut 
első este. llarsányi Margit Róza sze
repében bájos jelenség volt. Vitéz 
Róbert Jankó János és Ujváry Miklós 
egy-egy jól felfogott és sikerült 
alakítással állandóan jő kedvben 
tattották a közönséget. Barics Gyula 
(Józsi) szépen játszott és énekelt, 
többször ujráznia kellett. Szamosi 
Lajos (Lupi) sokkal jobb volt, mint 
első este. Krencer szerepében B. 
Polgár Béla igazgató., mint olyan 
színész mutatkozott be, ki szerepét 
híven tudja visszaadni. B. Polgár 
Fánny rövid szerepében is nagyon 
tetszett.
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Hétfő.
A társulat vígjátéki személyzetű 

tegnap hétfőn este mutatkozott be 
(iavault és Charvav : „Josette kis
asszony a feleségem" c. vigjáléka- 
ban, nem túlságosan nagy érdeklődé.' 
mellett. A darab nagyon is közepes. 
Örökös helyzetkomikumával inkább 
bohózat, mint vígjáték. A fő női 
szerepben (Josette) 1latsán)i Margit 
eleven játékával nagy sikert és sok 
tapsot aratott. Könnyed, elegáns 
mozdulatai és kellemes orgánumával 
teljes illúziót keltett. Olasz Jolán 
Myrianne kis szerepében igen elő
nyösen mutatkozott be. Kettőjük 
párbeszéde a harmadik felvonásban 
az est piéce-de resistence-ja volt. 
Vitéz Róbert mindig egyformán vig 

és ügyes, az est folyamán sokszor 
hangos derültséget idézett elő és 
sokszor kitapsolták. Ügyes és ötletes 
volt Janii János rövid szerepében. 
Bátort néha túlságosan szavalt é> 
tulerős hangon. Játéka átgondolt, 
biztos. Az ügyes rendezésért is őt 
illeti a dicséret. Kisebb szerepeik
ben jók voltak B Polgár Fánny és 
Szécsy Emma.

H Í R E K .

— Halálozás. Lapunk zártakor 
értesülünk, hogy id. Keichard Mér 
terménynagykereskedő hosszas be
tegség után ma délután meghalt. 
Halála az egész városban általános 
részvétet keltett.

—  Hymen. L a k a t o s  Dániel ki 
rályhelmeczi járásbirósági joggya
kornok f. hó 28 án d. u. 3 órakor 
esküszik örök hűséget J  a k u b c s o  
Írünkének Sátoraljaújhelyben.

—  A sátoraljaújhelyi iz r 
nőegylet választmánya értesíti 
a t közönséget, hogy a március 
hó 29-iki jubileumi ünnepség ke
retében tervezett táncestítyt (ba 
tyubáit) közbejött fontos körül
mények miatt meg nem tartja , A 
váltott páholyjegyek árát Gái 
Mór ur tőzsdéjében a jegyek 
visszaszolgáltatása ellenébe vissza 
űzetik. A megyeház termében d. 
e. fél 2 órára kitűzött unnebi 
díszközgyűlés azonban program - 
mszem en m egtarlatik-

— Közgyűlés elnök nélkül. A ke
rületi munkásbiztositó pénztár f. 
hó 22-ére közgyűlést hivott egybe, 
melyei u jeicuvolt igazgatósági ta 
gok csekély száma miatt még akkor 
sem leheteti volna megtartani, hu 
az elnök, ügyész és ellenőr jelen
tett volna, mert — a pénztári rend 
nagyobb dicsőségére - -  ők, az ősz 
bzchivúk sem jelentek tueg.

—  Újítás a köztisztaság térén 
Sátoraljaújhelyben — ha igaz — 
ezentúl aligha látunk piszkos utcsá- 
kat. A város legújabban gondosko
dott arról, hogv az utczákon össze- 
gyüleiuielt szemetet ne a városi 
szekerek, de erre a célra használt 
kétkerekű szemeteskocsik vigyék 
el késedelem nélkül illetékes he
lyér*. Ezt a szolgálatot városi sep
rősök fogják teljesíteni két szeme 
tolókocsival, melyeket Budapestről 
rendeltek meg és a melyek teljesen 
azonosak a székesfővárosban hasz
nált szemeteskocsikkal.

— A termeszét mindig a legna
gyobb g y  gy művész, eszközei és 
ulai csodalatosak. Így például a 
csukamájolaj is oly gyógy erőket 
tartalmaz, minőket emberi lény elő
állítani nem képes. A legjobb izü 
és legkönnyebben emészthető csu
kamájolajat .yu jtja  a „Scott-féle 
Emu.sió", moly most minden gyógy
szertárban kapható.

—  A gazdák nem ülnek fel. Az 
irigy konkurrencia ugylátszik sem
mitől sem riad vissza, csakhogy el
hitesse a gazdákkal, mintha a nem 
impregnált réppmag ép oly jó és 
kimagasló értékű volna, mint a 
Mauthner Ödön udvati magkeres

kedő által kizárólagosan forgalma 
zott impregnált répamag. Termé
szetesen ez hiábavaló erőlködés, 
hiszen azon gazdákat, kik már im
pregnált répamagot vetettek so fel 
nem ültetik, 9t» attól többé el nem 
tántorítják: lévén egyedül hivatot
tak arra, hogy véleményt formál
janak. Es mert e vélemények rend
kívül kedvezőek, a konkurrencia 
elég vak és vakmerő, hogy magát 
tolja fel bírónak, mintha bizony 
a delikvens Ítélkezhetne a biró fö
lött ! Valóban a legfőbb ideje, hogy 
a konkureuezia ily féktelen elfaj- 
julása elten a földmivelési minisz
ter a legsürgősebben gondoskodjék 
a tisztességtelen versenyről szóló 
törvény megalkotásával.

Várandós állapotban
lévő anyáknak nincs jobb barátjuk, mini 
a SCOTT-féle Kmulsió. Tosti gy en g a ség  és 
bágyadtéiig ba kínozza őket. úgy a SCOTT- 
fi'le Kunilsio épp oly csudálatos, mint k i
elégítő hutásnál jár. U j e rő t és ú j é le t 
k e d v e t kölcsönöz a S  C 0  T  T, mintha 

Turázsital lenne. De még több 
örömet okoz a szülőknek, ha 

r .̂ a csecsemő megszületik, mert 
egészséges színében és erős 
formáiban a szülők különösen 
gyönyörködnek. Ez onnan van 
mert az anya által beveti

Kllll-itle Emii
a gyermeket is táplálta ■ erősi-

A. Kínul.jó u ,,u '. niimikettffr* .
vásárlásánál a legkellemesebb hatást g.T»ko- 
SCOTT-M .. rolta 
módsEi-i vAd- •> .

, 7lu . i„. Egy eredeti üveg ara -------
|1‘ "  k.'-eük —  '—  2 korona 50 fillér
I is >• «• I •» m b  fT e n n i ,  Kapható a gyógy szertárakban

—  Rákóczi cipőkrémet követeljünk 
mindenütt. ö°/0 a kassai Rákóczi- 
szobor alapja javára. — Egyedüli 
gyártója S z é k e l y  és T á r s a  
K a s s a .

IsöskútFORRAS uftiiEGrtj
alkálikul natron-lithion gyógyvíz

O rv osilag ajánlva: hü g ys avas  d ia th e s is , 
k ö s z v é n y , c u k o rb e te g s é g , g y o m o r, vese s 

h ú g y h ó ly a g  b á n ta lm a k n á l stb.
M in t üdítő és borviz páratlan.

Bővebb felvilágosítással szolgál a

kszpenti iroda: Bpest, V., Váei-kerat ál.
Főraktár: NAGY FEKENCZ 

urnái Sátoraljaújhely.
Kapható : gyógy tárak, drogériák 

és füszerüzlctekben.

NYILT-TÉR.
K rovat a la tt közlőitekért a szerkeszt*' 

nem felelős.)

Nyilatkozat.

Köztudomásul adom, hogy nőm, 
Ilauscobcrgcr Edéné p z ü I. Kovács 
Anna által tett bevásárlásokat vagy 
adóságot nem akceptálom és érte 
nem fizetek.

H a u s e n b e rg e r E d e .

A szerkesztésért felelős:
A S Z E R K E S Z T Ő S É G .

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

'F c le fo ii Hzáni IO.

B O K O R  é s  T Á R S A I
góztegla fedélcserép alagcso és hamotte agyag gyára

--------------  S Á R O S P A TA K . ---------------

ÉrtesirjUk a t. épitőközünséget, hogy tekintettel tulhal- 
mozott készleteinkre, messze vidéken is elsőrangúnak elismert 
agyag készítményeink közül a következőket mérsékelt árakon 
árusítjuk ki és pedig :

Hódfarkú fedólcserepet 1000 ként 32 koronáért
ehhez gerinccserép drb.-ónként 1G fillérért.
Ezen kitűnő kószitményü csereppekkel való fedés olcsóbb 

a zsindelyezésnól, egy ” |-öl 1 kor. 40 fillérbe kerül.
Hornyos tetöcserép 1000-ként 60 korona, a hozzá való 

gerinccserép drb.-ként 24 fillér.
Alagcsöveink közül :

41/* =  118 ram. belvilágu drbja 12 fill.
3>/a =  79 M „ „ 10 fill.
2 1/* — 52 * „ 8 fill.

Alagcsöveink erősen égetett, szilárd és tartós anyagú termékek.
az árak Sárospatakon vaggonha rakva értendők. Ily 

árak mellett bármely inas gvár legjobb minőségű áruinkkal 
ti int át készséienyképte óggel

K e re sk e d ő k , ip a ro s o k  é s  ® 
g a z d á k  h ite ls z ö v e tk e z e te .

Értesítjük tagjainkat, hogy működésünket 1908 évi 
április  hó 1-én Haas Adolf Kazinczy-utcza 6. szám 
alattt házában levő helyiségeinkben megkezdjük. Ez 
utón is (elhívjuk az aláírást gyűjtő urakat, hogy az alá
írási iveket e hó 28-án d. e. 10— 12 óra között átadni 
szíveskedjenek, hogy a befizetési könyvek a tagoknak 
idejekorán átadhatók legyenek. Üzletrészek a Landes- 
mann Miksa és Tár-a cégnél kapható aláírási iveken 
még mindig jegyezhetők.

Az igazgatóság.

A lk a lm i v é te l .
Üzletem rendezése alkalmával mintegy

50 doboz olyan fehér és színes

l e v é l p a p í r r a
akadtam, melyeknek a dobozai nem teljesen kifogásta
lanok. Ezeket a levélpapírokat most a rendes árnál 
ol«sóbban 50*/# engedm énnye l adom cl.

Tisztelettel:

laníesmann JKiksa és Társa.

T ég la  é s  c s e ré p  á r u s í t á s .
Tisztelettel értesítjük a n. é. épitő-közönséget, va

lamint az építész urakat, fog y  a Torzsási té g la g yá 
ru n kb a  felhalmozott k itű n ő  m inő sé g ű  1 -ső  o sztá lyú  
tég la és fe dé lcse repe t legolcsóbb napi árban árusítjuk. 
A rendelménycket úgy helyben, mint vidékre a vevő 
kívánságára a saját fogatunkon is haza S zá llítjuk .

Értekezni lehet Reinitz E lem ér úrral (lakik posta 
közben). Megrendelő bárc/ák kaphatók: G yarm athy  
Béla vegyeskereskedő és W aller M ó r lakereskedő 
uraknál.

A n. é. vevőközönség szives pártfogását kérik 

kiváló tisztelettel

Nyomatott Landimmann Mikii, él Taraa kön)vnyomdájábao .Hátorulj.ujhtdy,
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