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Nem szállók hosszú vitába azok
kal, akik folyton a kishitűséget, 
a lemondást prédikálják a tokaji 
borvidék közönségeitek, akik egyre 
azt hirdetik, hogy a mi borunk
nak nem is lesz már piaca s nem 
lesz magasabb ára, akármit csiná 
lünk, hát hiába való itt minden 
mozgalom és a borok jobb érté 
kesitésére való törekvés.

Minden vita helyett csak egy 
pár adatot sorolok tel a német 
bortermelés mai állapotáról.

Harminc— negyven évvel ez
előtt a német borvidékek, külö
nösen a moseli, a legrettentőbb 
válsággal küzdöttek, boraiknak 
ára, kelete nem volt, a sok hanti 
sitás, idegen bor teljesen kiszori 
tóttá őket, úgy, hogy sok helyen 
a szőlőket parlagon hagyták a 
gazdáik, s más foglalkozás után 
néztek.

Ma pedig egy hektár (1 ' / 2 

hold) szőlőnek az ára még az 
ahrvölgyi területen is, amely a 
leggyengébb német borvidék, 
12— 15 ezer márka, Rlteinhessen- 
ben lapos fekvésű szőlők hek
tárja 25—30 ezer, jobb szőlőké 
50—00 ezer márka. Kheingani 
és mózeli vidékeken pedig már 
nem is hektárok szerint, hanem 
a tőkék szánta szerint veszik a 
szőlőt, s 5 — 8  márkától 15—20 
márkáig megy egy szőlőtőke ára, 
úgy, hogy nem is nagy ár, ha 
egy hektár mózeli szőlőért OK} 
150 ezer márkát fizetnek.

A borok ára természetesen szin
téne nnek felel meg 3—400—500 
márka hektoliterje a jobb borvi-

Nagy idők tanúja.
A Budapesti Hírlap egyik köze

lebbi számúban „Nagy idők tanúja" 
cim alatt röviden közli Szalay -Jó
zsef 1849-i vadászhadnagy halálát. 
Talán megengedik t. olvasóink ne
kem, aki ugyanazon kis összecsapás
ban a melyben ő nyomorékká lett 
— részt vettem, hogy a közleményt 
kis részben helyre igazítsam és né
mileg kiegészítsem.

Táborunk, a melyből az orosz tá 
madás elébe hajnalba kiindultunk, 
Lófalunál volt, a mely azonban nem 
Eperjes mellett, de Bártfa alatt, 
ettől második falu, közben van 
Klussó. — (mostani nevét nem tu- 
dem) Klussó és Bártfa közt van 
valami telep vagy csárda féle „Za- 
hava". Itt történt meg az összee-apás.

A támadó kozákok ellen legelőbb 
egy csapat huszár (Szabo'csi ön
kéntes ii. n. gucrilla) ment és ezek 
után Szalai József hadnagy vadá- 
szaival — miután összetett kezek

dékek egyszerű borának. A ré
gibb és kilünőbb boroknak pe
dig egyenesen mesés ára van 
dO—50 márka palackonkint nem 
is ritkaság. De még a leggyen
gébb borvidékek legegyszerűbb 
borának is 40—5 0 —00 márka 
hektoliterje.

Hogy érték el ezt az állapo
tot, amelyről mi még álmodni 
sem merünk ? Tisztán a szervez
kedés, szövetkezés által. Minden 
borvidék termelői kisebb-nagyobb 
csoportokban szervezve vannak. 
Szó sincs arról, hogy szüretkor 
legyenek kénytelenek clprédálni 
a boraikat, mikor még azt se 
tudják, hogy mi lesz belőlük. Az 
se történik, hogy a kereskedő 
járjon pincéről pincére s külön 
alkudjon minden gazdával s a 
legtöbbnek szorult helyzetét fel
használva letörje az árakat a 
szégyenletességig. 1 Inneni min
den tavaszszal árverést tartanak 
a borvidék vagy csoport köz
pontjában s ott adja cl a borát 
mindenki. így szabályozzák a 
termelők, nyilvános ellenőrzés és 
kölcsönös segítség mellett az 
árakat.

A kishitiiek megint csak mo* 
solyognak erre, s azt mondják, 
hogy ezt elérhették a németek, 
de mi nem érjük el soha. En 
pedig erősen hiszem, hogy még 
többet elérhetnénk, mint ók. 
Mert mégis csak a mi borunk a 
a borok királya. Ezt elismerik 
mindenütt a világon. A mi bo
runk összehasonlít hatatlanul jobb 
a moseli, a rheingani, vagy akár 
miféle boroknál. Tehát több az 
értéke és igy többet is kellene 
kapnunk érte. Nálunk is 60—80

kel kérte parancsnokunkat Lázár 
Vilmost, hogy ót küldje a kozákok 
ellen. Elküldé tehát, de oly ula.-i- 
I ássál, hogy vadászait a Klussói 
kertekben, fák és sövények illegett 
csatárláncba állítva, fogadja a kozá
kokat. ha ezek huszárainkat Űzve 
közelednének. De miután Khissőra 
érve sem huszárokat, se kozákokat 
nem látott, tovább ment a nyílt 
országúton, a hol azután a kozákok 
csakhamar megtámadták s ő félszá
zadát tömegbe állitá, maga tömeg 
előtt kardjával fogadá őket.

Parancsnokom c köztien Uulácsy 
Imre százados vezénylete alatt egy 
század vadászt és Béresi Pál főhad 
nagy alatt egy század huszárt küldő 
előre, hogy a mieinket a tiizből — 
mihelyt becsülettel lehet — vonják 
vissza és az ellenséget csalják ma
gok után, hogy azt kinézett állásunk
ban fogadhassuk. Csapataink eltün 
uek szemeink elől s én puskaszót 
hallok. Atugratok az árkon az or
szágúira és megindulok a puskaszó

ezer koronát kellene érni egy 
hold szőlőnek, és csak a ma
gunk gyámoltalanságának és in
dolenciájának köszönhetjük, hogy 
3 —4i)< KJ koronáért is alig tud
juk eladni holdját.

Van-é csak a legcsekélyebb 
mértékben is szervezve a tokaji 
borvidék közönsége ? Még csak
nem is ismerjük egymást, soha 
össze nem jövünk, s a borvidék 
bortermelőinek első — sajnos, 
még nagyon is hiányos név
jegyzékét is csak most tudtuk 
összeállítani.

Tettük-é csak a legcsekélyeb
bet is a boraink terjesztése, rek
lámozása érdekében ? Hiszen 
Szatmármegyében, Biliarmegy é 
ben már nem tudják, hogy a 
I legyalján lehet valódi jó tokaji 
bort kapni! Odáig nem bírtuk a 
borunk kínálatát elterjeszteni. 
Mindenféle sósborszeszcs, purgós 
patikusok Kertész Tódorok, D. 
Lcssnerek tudnak állandó rek
lámújságot kiadni, hogy a porté 
káikat ismertessék. Próbáltunk 
mi csak egy tol) óiratot is len
tartani, amely a boraink viszo
nyairól tájékoztassa az országot 
s a küllőidet ? Értsük meg jó l : 
nem a boraink hírét kell terjesz
teni, mert az megvan, azt örö
költük (bár nem érdemeljük ezt 
az értékes örökséget), hanem azt 
kell megismertetni a világgal, 
hogy valódi jó tokaji bort hol, 
mikép és mily en árért lehet kapni, 
mert ezt igazán nem tudja a 
Hegyalján kívül senki.

S borárverésekre gondoltunk-e 
mi ? Mert ez nem borkóstoló, 
ami egy párszor volt már Újhely
ijén s ahol a megyei dijnokok

felé, eleinte lépést — (gondolván 
hogy Lázár Vilmos visszaparancsol) 
uiot)l» ügetve. Ekkor azonban már 
parancsnokom i> mellettem lovagol. 
Folkanyarodván a domboldalra, meg
láttuk a hukorittatlanul hátráló (iu 
lác-y századost, u ki már iné- 
sziről kiállá: „Visszavertük őket, 
de szegény Szalay Jósska oda van! 
már nem élt amikor a szekérre té
tettem" az országúton lépést haladó 
két nagy tót szekérre mutatva 
„Menj, nézd meg — monda parancs
nokom elérzékeny ülve — mert én 
nagy on sajnálom". De mikor a sze
kerekhez értem, a melyeken rsak 
véres katonaköpenyekkel letakart 
holttesteket véltem látni — azon 
vevén észre, hogy őrnagyom is mel
lettem van és kérdi „melyik Sza
lay hadnagy ur ?“ erre gyenge han
gon megszólal: „Oda vagyok őr
nagy ur! de győzünk ?" „Győzünk ! 
hogyne győznénk?" viszonzá pa
rancsnokom, de szemébe köny jött 
és nem volt képei többet mondani.
t  G  o U l a i «

végig kostolták a kiállított boro
kat. Ennek az a lényege, hogy 
az egész borvidék közönsége, 
vagy annak nagyobb része köte
lezze magát, hogy a borait csak 
az árverésen adja cl. Így van az 
ilyen árveréseknek nagy hatása 
a borárak emelésére. De mi még 
ott tartunk, hogy szövetkezés, 
közös akció helyett mindenki 
(vagy legalább is még nagyon 
sok) teljesen elzárkózik, titkolód- 
zik, kerül másokat s nem csak a 
borainak eladási árát titkolja 
óvatosan, hanem azt se akarja 
elárulni, hogy hány hordó bora 
termett. Aki szert tesz egy-két 
jobb vevőre s 5— 10 #/*-tel job
ban tudja a borát eladni, az már 
nem törődik a többivel, hanem 
dugdossa a saját viszonyait, hogy 
valahogy másnak eszébe ne jus
son egy vevőt elcsábítani tőle. 
Szóval itt nem egyesülten  ̂ egy
mást támogatva akarnak boldo
gulni az emberek, hanem m in
denki a mások rovására.

S hogy megy aztán szüretkor ? 
Terjesztik a rémhíreket jX  eladta 
a borát 32 forintért. Y eladta 
28 forintért. Erre valóságos pá
nik támad. Kétségbeesve igyek
szik mindenki a borán túladni, 
mert azt hiszi, hogy egy hét múlva 
már 1 0  forint lesz egy hordó bor. 
Ha jön egy kupcc, s bemegy egy 
termelő pincéjébe, mikor kijön, 
már busz Icskeludő ügynök lógja 
körül, hogy csak vele menjen, ő 
sokkal olcsóbban szerez neki bort. 
így foly ik a bajsza a boraink árá
nak letörésére, s mi ezt nézzük 
évek óta latálista nyugalommal, 
ahelyett, hogy megragadnék az 
egyedül lehetséges czközt, s

„Éljen a magyart" monda még 
egy gyenge mozdu'altal Szalay 
Jósska — elhallgatott és mozdulat
lanná lett. Nem temetni, de az or
voshoz vitték. Törzsorvosunk is azt 
hitte — amint jelenté — hogy ha
lott, midőn a szekérről levették, de 
megvizsgálván és még élőnek ta
lálván, sebeit megmosta és bekö
tözte. Sebe mint moudá tizen felül 
volt. Ez alatt anyira magához jött, 
hogy egy szer bort kért. Lövés, kard
vágás, dárdaszurás — csuda lesz ha 
megél, — mondd törzsorvosunk, de 
ép ember soha se lesz.

En őt többé nem láttam, csak 
haliám, hogy Eperjesen ma
gán háznál ápolták ki, de csak ko
cáin tologatták, az egyik kezén csak 
két ltja maradt és mégis mostan igéit.

Mindezt s ezen első összecsapá
sunkat a muszkákkal bővebben meg
írtam „Visszaemlékezéseim honvéd 
életemre" cimü könyvem 103. é9 
küv. lapjain.

Matolal Etele.
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«g)éni önzést, féltékenységet, 
zárkózottságot félretéve szervez
kednénk, egy esülnénk, hogy közös 
erővel védjük, meg boraink árát, 
kelendőségét, becsületét.

Ne maradjon ez igy tovább, 
mert elpusztulunk, ha igy marad. 
Jöjjön el minden bortermelő az 
augusztus 30-ki szervezkedő nagy 
gyűlésre és okos egyesüléssel 
vessük meg az alapját a Hegyalja 
jobb jövőjének I

A legközelebbi számokban ki 
togom fejteni nézeteimet a Hegy 
alja szervezéséről, de kérek má
sokat is, közöljék ebben a lap 
bán gondolataikat, hogy a gyű
lés napjáig is tisztázódhassanak 
a felfogások.

— jul. 25.

Választási mozgalom Bodrog
közön. A vármegye központi választ
mánya folyó évi július hó 24- n 
tartott ülésében a királyhelim e/.i 
képviselő választás határnapját a 
folyó évi augusztus hó 4-ik napjára 
tűzte ki. Evvel kapcsolatosan közöl
jük, hogy a kerület volt képviselője 
Meczner Béla főrendiházi tag folyó 
hó 28-án. azaz kedden d. u. 2 órakor 
tartja beszámolóját, mely alkalom
mal ő a mandátumról I* mondván 
Báró Seunyey Mikiéit fogja a kerti 
lelnek ajánlani, a ki mindaddig inig 
a kerület közszeretetben állói k* pvi- 
selője Meczner Béla, most főrendi 
házi tag a képviselői állásáról iit a 
kerületben le nem köszönt, — nem 
tartotta ildomosnak u nyilvái os-ág 
előtt jelöltül fellépni. — Ugyanezen 
napon tehát folyó hó 28 án d. u. 3 
órakor fogja Báró Sennyey Miklós 
Király heliut cun bemutatkozó beszé
dét elmondani.

Móré Dániel. Schwarcz Sámuel, 
Révész Simon, Tóbiás Gyula. 
Schwarcbart Lipót, Tóth András, 
Orosz Mihály, Kovalcslk János, 
Friedmann Lajos. Wessely Mór. 
Klein Izidor, Zombory János, Ri- 
már József. Kaselyák János. Majo
ros Gyula, és Klein Ármin uraknak

Tisztelt Utóim !
Távollétembeii egy cikk jelent 

meg a Felsőmugyarországi Iűrlap
ban az iparosokhoz. A cikket én 
magam is csak megjelenése után 
olvastam. Önök mégis egy nagyon 
goromba hangú nyilatkozathau en
gem támadnak meg miatta.

I’ái évvel ezelőtt még nagyon 
fájt volna nekem ilyen durva táma
dás azok részéről, akiket nem cs.ik 
tiutelit 111 és becsültem, d<: őszintén 
szerettem is és akiknek érdekeiért 
mindig önzetlen buzgalommal küz
döttem. De azóta annyi sokat volt 
alkalmam tapasztalni, hogy most 
mar még c-ak meglepettet sem 
éreztem. Nem első eset, hogy téve
désbe ejtett emberek vakon köve 
tik azt, aki élősküdik rajtuk, s meg 
kövezik azt, aki javukat akarja.

Csak egy pár megjegyzést aka
rok tenni az önök nyilatkozatára. 
Önök büszke önteltséggel vetik a 
szememre, hogy engem az iparosok 
emeltek oda, aho' vág)ok. Hál bo
csánatot kérek, engem sehova se 
emeltek. Én ép olyan egyszerű, sze
gény ember vagyok, mint azelőtt 
voltam, s amilyen mindig lesznek. 
Legfeljebb hogy most kevesebb a 
jövedelmem, s több a colgom és 
keserűségem, mint azelőtt, lián ni 
igenis, azt elismerem, mindig hir
dettem, hogy a Juggttlensegi pártot 
az iparosok juttattak Ujhelyben dia
dalra. Ez mindig dicsősége lesz az 
újhelyi iparosoknak, s ezért én is, 
mint a függetlenségi párt egyik sze
rény tagja, mindig hálás leszek. 
Hogy épen az én nevemmel jutott

itt pártunk győzelemre, az véletlen 
és lénv egteieii do'og. En nem ke
restem a mandátumot, s amilyen 
jól esett az önök bizalma, amely 
azt kezembe adta, ép olyan nyu
godtan és szívesen adom azt vissza 
minden percben. Épen azért ne tes
sék engeii erősebb eszközökkel fé
ny eg' lui, uieit engem se a mandá
tumhoz való ragaszkodás, se a fe
nyegetéstől való félelem egy haj
szálnyira se fog soha leté*riteni úrról 
az útról, amelyet lelkiismeretűm és 
meggyőződ'•sem kijelöl. A mandá
tum megszerzés vei nem nyertem 
semmit elvesztésével nem fogok 
veaaileui semmit, tehát nagyon 
üres fenyegetés az, amely a mán 
dátum emlegetésével akar ingem 
utániról eltéríteni. Különben enged
jék, i l l e g ,  hogy ezt a lényégéiért 
ne vegyem magamra, mert én ha
zugságokat, pletykákat és piszkoló- 
dásokat soha senki ellen, legke 
vésbbó önök ellen nem irtain

Addig, inig a mandátum az én 
kezeimben van, igyekszem annak 
mindenütt becsülettel megfelelni. 
E.- ha önök azt kérdik, hogy miből 
áll az én tevékenységem, hát vi 
szont kérdezhetem, van-e csak egy 
iparos is Ujhelyben, elkezdve M- re 
elnök uron, akinek bármely kíván
ságában, amivel hozzám fordult, 
nem igyekeztem volna a legszive 
sebben eljárni ?

Önök szerint nem csinálok az 
iparosok érdekében semmit Csak 
egyet mondok cl feleletül. Bár va 
káiiónk van már, a mull leien i- 
két napra felmentem Budapestre. 
Többek közt ezekben az ügyekben 
jártam c l:

a kereskedelmi minisztériumban 
az építendő városi ipari árucsarnok 
ügyében,

ugyanott a Sátoraljaujhely-szob- 
ránei vicinális vamt Ugyéban,

ugyanott egyik iparos választóm
mal annak ipari ügyében,

ugyanott egy másik, iparos állami 
gépsegélye érdekéh• • n.

a földművelési minisztériumban 
azért, hogy kisiparosoknak olcsó 
áron eszközöljek ki le dolgozni való 
fát a kincstári erdőkből,

a ku'tiHziuinLztériuuihn:i a pol
gári fiú iskola érdekében.

És ez hétről hétre igy megy, 
mindig okad iparosok érdekében is 
egy-ket éli tűzni va », azokban 
mind híven eljárok, s n< m kapok 
érte egy fi léit sem, legfeljebb néha 
egy-egy ilyen köszönetét, mint ez 
az öuök levele.

S önöket, akik ezt jól tudják, 
akik egy ik-masikával az iparosok 
érdekeiről annyit t irgyaltam és ta 
nácskoztam, önöket ráviszi a lelki 
ismeret, hogy nekem a szemembe 
vágják, hogy semmit se teszek az 
iparosokért ?

Vau-é ebben az országban m ’»g 
egy képviselő, aki összeült ip.»ro- 
váhi'Ztúival n ipoko i at tárgyalni 
az iij ipartörvényt, hogy az minél 
megfelelőbb legyen? S liá dió most 
azt írják rólam, hogy nem teszek 
az iparosok érdekéért semmit 1

Köszönöm ! llát csak keressenek 
majd más képviselőt, aki jobb lesz, 
hivebb 1« sa. s túbb *t fog fáradozni 
az iparosokért, mint én I

Legfőbb ezé Ómul tűztem, hogy 
a kisiparosok helyzetének javítá
sára mindent elkövessek. Tanulmá
nyoztam, hogy nuLutt hogy megy, 
miért boldogullak jobban az ipa
rosok, mint itt. Amit másutt láttam, 
igyekeztem itt is megvalósítani. 
Emlékezzenek csak rá; mennyit 
irtani, mennyit beszéltem gyűlése
ken, inagáutársa.-ágban önöknek 
ezekről. S mégis, ami mindenütt si
került és bevált, azt iit nem lehetett 
megvalósítani. Aztán rájöttem, hogy 
miért. Azért mert a Gathy Géza 
aknamunkája elrontott s megakadá
lyozott mindent. Beláttam, hogy 
Iliig Gáthy olt van, addig az ipa
rosok javara. itt semmit nem lehet 
létesíteni. () e.-ak éjjeli kávéházzal 
és hetenkinti bálozáss.il akarja bol
dogítani az iparosokat.

Önök, uraim, jóakaratu igyekeze
temet most durva sértésekkel ho

norálják. Követik azt a zavaros 
múltú embert, akit még eddig min
den hivatalából kitettek s aki leg
nagyobb akadálya itt az iparo-ok 
boldogulásának. Máshol az iparles* 
rület vezetője, szervezője az iparo
soknak. Közvetít jó és olcsó nyers
anyagot, közvetíti az értékesítést, 
közvetít vállalatokat, csoportosítja 
iparosait építési vállalkozásokra, 
kauciói szerez nekik, közbenjár, 
hogy ők kapják a nagy építkezése
ket, nem idegen vállalkozók. Figye
lemmel kiséri az állami s egyéb vál
lalkozásokat, igyekszik azokból tag
jainak minél többet megszerezni. 
Vállal az államtól csizmadia, aszta 
los, lakatos munkákat s elosztja 
azokat tagjai közt. Csak tavaly is 
pl. a szatmári ipartestület 20000 
korona értékű (rikkancsot, a békés- 
gyulai 75000 korona értékű fabútort 
szaditott az államnak. Doóson az 
összes állami épületeket ottani kis
iparosok építik az iparteslület köz
vetítésével. Ez az ipartestület iga/i 
hivatása. Mi van itt mindebből?

De hát önöknek igy jé. Evek 
óta ezekre biztatom, buzdítom önö
ket. l ’edig nekem nem lenne belőle 
k asznom, <!«• jól esne látni, hogy itt 
boldogulnak az iparosok. En egész 
telkemmel igyekszem mindezeken, 
engem durvaságokkal illetnek érte, 
— azt, aki tesp dést> \ züllésbe jut
tatta az ipnrte'tiiletet, aki miatt 
immár oda jutottak, hogy a város 
részére beszedett ipariskolai dijakat, 
a mos pénzét is elkövették s nem 
tudják most megfizetni, — azt tes 
lükkel fedezik.

Önök dolga, önök tudják, mit 
cselcke-zn. k. En a legjobbat, akar
tam, hogy nőm sikerüli, annak nem 
vagyok oka.

Ha tudnám, hogy az önök leiké
ből származik az a szennyes dur
vaság, amely I velük ön végigömiik, 
egyáltalában nem feleltein volna. 
De tudom, hogy más beszél az 
Önök nevűben s tudom, hogy önök 
becsületes j > magyar emberek. Ezért 
mondottam el ezek* t bucsuzosul. 
Az önök bar óságára mimi g szive 
sen fogok emlékezni, azt a fájó ér
zést pedig, amelyet a/, önök levele 
támasztott bennem, elteszem a kép 
viselőség egyéb „gyönyörűségei** 
mellé emlékeimhez. Hozzászoktam 
in r s van e'.icno egy jó orvosságom: 
ti'/.ta lelkű méretéin.

Kívánom, hogy soha se legyen 
önöknek okiis megbánni mai visel
kedésüket s G itliy iránt való nagy 
bizalmukat.

En a magam utján megyek to
vább. Aliiig még kepv:se ő vagyok 
és a>utáii is minden tóiéin telhető 
erővel igyekezni fogok a ki-iparo
sok érdekében mindent elkövetni s 
hozzám fordu'ó iparosokon tehetsó 
gém szerint segíteni. Ettől nem 
fognak az ilyen rmVtutlan támadá
sok sem elriasztani, mert én nem 
jutalom vagy hála r m nyelem igy. k 
szem ezeken, hanem azért, mert 
szeretem hazuii.it s tudom, hogy 
hazáin fejlőd‘so érdekében legn»- 
gyobh szükség van erős, virágzó 
magyar ki-iparos osztályra. Ha 
niu ikálkodá-om'rt épen azok bán
tanak, akiknek érdekéh m fáradok, 
az legfeljebb fáj egy kicsit, de a 
munkában nem akadályoz.

Isten önökkel.
Sátoraljaújhely, 1908 julius 24.

Búza Barna.

A nagy bizalom.
Gáthy Géza és az ipartestiilcl 

elöljárósága a „Zempléni Napló*4, 
illetve „Zemplén** és „Friss Új
ságában közzétett nyilatkozata
ikban azt hangoztatják, hogy az 
iparosok meg vannak elégedve a 
tanonc-beiratási és szabaditási 
dijak felemelésével és hogy mi 
hazudtunk, amikor ennek ellen 
kezőjét állítottuk.

Hát hogy ki hazudott, azt fé
nyesen igazolja az alábbi 200

aláirásos beadvány, melyet teg
nap d. u l> órakor terjesztettek 
be az ipartestülethez ;

Tekintetes Elnökség /
Mi alulírottak a választmánynak 

azon határozatát, a melyben a ta- 
noncz-szerződtet ési- és szabaddá'i 
dijakat annyira felemelték, nem ta 
lálluk helyén valónak, ebből kifo
lyólag kérjük a t e l . i nt e l nöksé 
get, hogy egy rendkívüli közgyű
lési fo’yó évi augusztus hó 31-ik 
napjának délutáni 4 órájára hívjon 
össze, a melynek egyedüli célja le
gyen a font említeti választmány i 
határozathozatal megsemmisítése — 
eset lég helybenhagyás*.

Az elnökség iránt tisztelettel va
gyunk 1ÍM)8. julius 17-én, helyben.

Dudás ti villa, Géei Ferenc, Troszka 
Mihá'v, WYisz Adolf, Braun Bél a, 
D.avidovics Lajos, Kamara Lajos, 
Tóth .1’.zsef, Szabó Sámuel, Elek
István, Vojtkó István, Kótits László, 
S/.ékely Mihály, F.dífv János, Ne- 
cze János, L ihik János, Dóczi K i 
roly, Szlr.aka József, Vaszij József,
Tóth István, Jaezkó István, Csízek
Rudn I, NVeisz Mór, Sonnenstrahl 
Márkus/, Jaczkó Gyula, Mossa l>t- 
ván, Daniján György, Gojtkó .I*>- 
zsef. B idics József, Z.imhon Valen- 
tiiló, Soltész József, Birs Jáilo.-,
Krie-oii János, Hoiner Gyula, Szabói 
György, S/ah > János, Uacskószky 
Bertalan, D/.ur János, Denijén Ul- 
v án. Tímár András, C -oina Ferenc, 
Kopcsó György, Babies István, id. 
Bodnár J.ízs. f, Tóbiás Gyula Tal 
pai László), Bényey István, iíj. Bod
nár János, Fazekas Bál, T**th István, 
Nagy Sándor. \ meze János, Góis 
lgn «c, S alió Sá id ír, Csomos And
rás, Bapp Gyula. Borsos János, 
Ma sztura János, ifj. Bájer József, 
Soos J ózsef, Torén v av József, D a- 
nitskó Díván, Szilva János, Jelük 
Béla, Titkó János, Daukó Forencz, 
Balázs J ános, Ne>csák János, Já- 
>z;ay Antal, Kaskó András, Bauniuii 
Simon, Dudics György, Csicsery 
Mihály, Un a D meter. Vályi Sá
muel, Szomhathy ti > ula, Mutya- 
sovszky Sándor, ifj. Tóbiás János, 
Dubay Ferenc, Semsey Gábor, 
Seinsey Gyula, Főző Bertalan, Ma
joros András, Lupics András, Nagy 
György, Lovába István, Kosa Béla, 
Rótli Marton, Beli András, B.irti- 
zek Lá>z ói. Maláriáik József, Hericz 
Sándor, Főző József, Zubay György, 
Kinézik Imre. Mts.'ierer Károiy, 
Brisztás János, Korú Álad tr, Kil
óséra János, Ploth Ignacz, Kardos 
János. Báiőczy B rtalan, Vályú Já- 
no', Csóiiii’is Bertalan, L Iliik József, 
Szivük József, Kocsordi János, Ko
vács József. Szala István, Nagy Ist
ván, Báb s Károly, S/any iszló Lajos, 
Ivoskó János, Bajer Béla, Tarpay 
István, Magyar Ferencz, Sáutha Já
nos, Zöldy Sámuel, Fekete Károly, 
Meize.s Áro i, K eiu Mór, D.avidovics 
Áron, Schiff Mór, Molnár látván, 
ichvarczbarth Lipot. Grünspan Áron, 
Z m u y i  Sándor, Ku csár István, 
Land síiiami Sámuel, Bauer Aulai, 
X ‘mán András, Schvnrcz Ignacz, 
Krajnyik Sándor, Fcke János, Mar
kovit* József, Dr» i ing Mór Gombos 
János, Bénzes Mihály, Kukoly Antal, 
Kukolv Bál, Fixlcr Miksa Jankóvszky 
Bál, Begala József, Markó Mihály, 
Korn Lipót, Gróf Sándor Szomán 
János, Tóth János, Kauczel András 
Gyula, Barcsai József, Balásthy 
Adolf, Bulkó Mihály. Adám János, 
Demeter István, Bodnár János, 
Sepitkó Imre, Baj. r János, Radvánsz- 
ky Mihály, Kolo'z ir Mihály, Tarpay 
János, Ekkor L opold. Bntsár Sándor, 
Szála József, Groszman Adolf, Ko
vács József, Jarasovics Gusztáv, 
Bobik Mihály. Takács János, Moro- 
vits Jenő, Dudás József, Pekáry 
Lajos, Zeller Igm.cz, St* rn Izidor, 
Bobik Pál, Révész József, Gyurko- 
vits Géza, Kovács József, Ballá 
Mihály, Gábry János, Hack Pál, 
Kalocsák Lajos, Cziraki Mihály, 
Pásztor Mihály, Orohószky József, 
C ipra Ignátz, Schu hof Ferencz, 
Rozcnbik, Berkó, Singer, Slivinszky 
János, Szőllősy Endre, Lukács János,
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tái alá látszottak kerülni, a midőn 
a bámészkodó közönség köréből hir
telen a lovak elé ugrott Weinber- 
ger Manó itt időző fürdővendég és 
bátor kézzel megragadva a kocsi 
rudját az ellenkező oldalra terelte a 
lovakat, az összecsődült közönség 
hoch és bravó kiálitásban tört ki 
és óvációban részesítette, a bátor 
életmentőt. Az itteni hatóság méltó 
elismerésben részesítette a menyi 
ben egy érdemrenddel tüntette ki 
és egy elismerő oklevelet is adott 
át neki. Az itt időző magyarok kö
rében igen nagy lelkesedést keltett 
ez az eset.

—  Felhívás. Felkérem mindazokat 
a kik az 1902. évi május hó 31 tő,' 
1908. év május hó 31 ig terjedő a 
sátoraljaújhelyi kövezet vám piaci 
helypénz, nemkülönben az országos 
és állatfelhujiásos hetivásárok In* y 
pénzszedési jogának bérleti ideje 
bői a sátoraljaújhelyi vámsorompók- 
nál vám fizetési bárczákat váltottak 
s azokat megőrizték volna, szíves
kedjenek azokat legrövidebb idő 
alatt a polgármesteri hivatalhoz be
küldeni.

—  Mérlegvizzgáiat A nagymi bál yi 
sör és malátagyár félévi zúrszáma 
dását e napokban vizsgálta felül a 
felügyelő bizottság és azt a legna
gyobb rendben találta. Előrelátha
tólag nagyon kedvező eredmény 
nyel fog végződni a részvényesekre 
ez az Uzletóv.

—  Mulatság Perbenyiken. A gyár
telepi dal- zene- és önképzőkör f. 
hó 19-én Perbenyiken tartott mu
latsága várakozáson felül sikerült. 
A mulatni vágyó közönséget meg
zavarta ugyan egy kissé az eső, de 
azért a mulatság vígan folyt az 
éjféli diákig.

—  Össztöndij iparosok és segédek
részére : A kereskedelemügyi mi 
niszter a ipar terüld részére tMN) 
koronás iparos-őszt öndijat rendsz** 
resitett oly célból, hogy önálló fi
atal iparosok, illetőleg iparossegé
dek a külföld ipari viszonyait ta
nulmányozzák és az ott tapasztalta
kat itthon értékesítsék. A pályázati 
folyamodványokat július 31-ig a 
kassai keresk. és iparkamarához kell 
küldeni. A pályázati kérvényben : 
a folyamodé) lakhelye, foglalkozása, 
családi és vagyoni viszonyai, elő
képzettsége (iskolai és más bizo 
uyitványokkai igazolandó) nyelvis
meretei, erkölcsi magaviseleté (ha
tósági, községi, vagy ipartestületi 
bizonyítvánnyal igazodandó), Kitün
tetései, utazásának czélja az ösztön
díj elnyerése esetén teendő utazása 
(gyárban, ipartelepen, vagy szaKis
kolában szándékozik-e tanulmányait 
folytatni?) a katonai szó gálátra vo
natkozó adatok részletesen illegje 
lölendők. — Kívánatos, hogy a kér 
vényben kiemelje, biztosítva van e 
külföldi gyárban vagy műhelyben 
való alkalmaztatása, esetleg vala
mely külfo di szakiskolába való föl
vétele. Kötelezettséget kell vállal
nia az iránt, hogy az ösztöndíj kü 
lönheni visszafizetésének terhe alatt, 
hazájába visszatér és külföldön szer 
zett ismereteit itt értékesíti. Árok. 
a kik katonai kötelezettségüknek 
még nem tettek eleget, vagy az 
a l ó l  felmentve nincsenek, az ösz
töndíjra nem számíthatnak ; kisko
rúakért pedig atyjuknak vagy gyám 
juknak kezességet kell vállalnia a 
fenti kötelezettség megtartása tekin
tetében. Csakis jo bizonyítvány nyal 
rendelkező folyamodók fognak figye
lembe vétetni.

—  A huivizsgálat országos rende
zése. A liusvizsgálat országos ren 
dezése tárgyában készített szabály
rendeletet Darányi fuidiuivclesügyi 
miniszter most kiadott rendeletével 
augusztus elsején lépteti életbe. A 
szabályrendelet felöleli a husvizígá- 
latot és az azzal kapcsolatos össze- 
teendőkel és uj, megbízható alapra 
helyezi ezt a nagy fontosságú kér
dést. A köz- és állategészségügy i 
szempontból egyaránt kiválóan fon
tos szabályrendelet tizenhárom fe
jezetben tárgyalja a szükséges in-

tezkedéseket. Az életbeléptető ren
deletben a miniszter külön i- fel
hívja a törvényhatóságok figyelmét 
a szabályrendelet főbb intézkedé
seire és részletes utasításokat ad a 
rendelet végrehajtására.

Tancvizsga F. hó 2S án ked- 
<1 n tartja meg Révész Imre tánc* 
tanitó a délutáni tanfolyamra járók 
tánc vizsgáját. A tánc vizsga érdekes
ségét növeli, hogy Révész Imre 
35 éve működik e téren s ezért 
szép külön táncokkal fogja meg
nyitni a mu'atságot, mit a cachuka. 
magyar szóló, gavutto udvari, né
gyes stb. Bdcptidij személyen kint 
1 korona. A mulatság kezdete pont 
S órakor. A tánevizsgára felhívjuk 
az érdeklődök figyelmét. Révész 
egyébként táncUuiitásának 35 éves 
emlékére több szülő felhívására, ha 
flegendő növendék jelentkezik uj 
tutifolyamot nyit.

Szülök figyelmébe. Xpácák gon- 
dozá.sa alatt álló Internátus elemi 
és polgári i>k. leánykák részére Sá 
toraljaujhely ben. Tanítanak elemi 
és polgári tanképességi bizonyítva 
óvókkal ellátott paului szent Vin
céről nevezett szatmári congrega- 
tivohoz tartozó irgalmas nővérek. A 
további szükséges föl világosit ássál 
szívesen szolgál az intézet főnök
nője.

— Schmiedt cirkusza már < -ak két
eiőadast tart városunkban. Ma este' 
lesz az utolsó előtti előadás, melyen 
eddig még be nem mutatkozott ki
váló atrakció mutatkozik be. Egy 
k« rékpármiivész fog bámulatos dol
gokul produkálni. Fellépnek azon
kívül az igazgató és neje, továbbá 
az orosz akrobaták és zeneboliócok 
is. A kiváló cirkusztársulat megér
demli a pártfogást.

— Tömeges kutyamarasok. A leg
utóbbi két hétben szokatlanul sok 
kutyamarás történt a városban. Így 
a többek között megmarta a kutya 
Uondkovics Kataridat, Meny kő dá
nost, Magenberg Irént, (Jsztapják 
dánost. Kluber Józsefnél, Onuska 
Gyulát, Lupis Gyulát, Fiilöp Istvánt 
és Paszternák Jánost, a kik közül 
Osztapják Jánost és (Juliska Gyu
lát a Pasteur-intézetbe kellett kül
deni. A tömeges kutyamarások kö
vetkeztében a rendőrkapitány elren* 
deltu a gyepmesternek, hogy a/, 
utcán szájkosár nélkül kóborló (‘be
ket fogja be. Az ilyen ebek tulaj
donosait azután a fennálló szabály- 
rendelet (i. §-a alapján a legszigo 
robban fogjak megbüntetni és a 
kutyákat kiirtani. — Erre a törvé
nyen alapuló szigorú intézkedésre 
valótlan szükség volt.

— Palyazat. A helybeli kir járás- 
biróságnál írnoki állasra 4 hét alatt 
•ellet beadni a pályázati kérvénye
ket.

— Aratási mulatság Báró Harkányi 
János taktaharkányi uradalmában 
az oltani aratók a kerülőt megtámad 
tűk s kaszákkal, kapákkal véresre 
verték, úgy, hogy a kerülőt — ki 
alapos sérüléseket szenvedett — azon
nal a szerencsi cukorgyári kórházba 
szállították, inig a ti szaluéi csendőrök 
a helyszínén főszolgabírói rende 
leire gyorsan megjelenve, a r«■mJ.*t 
hamarosan helyreállították. A barát 
ságos mulatságnak folytatása is lesz.

Különös baleset Turós András 
mezőzoiiibori arató munkást kedden 
különös baleset érte. Este az arató 
munkából ugyanis hazafelé bandu
kolt Zornborra. A dűlő utón halad
tában megbotlott a kerékvágásban: 
elbukott és combtörést szenvedett.

— Bűntett, vagy szerencsetlenseg ?
N a g y  Józsei szerencsi munkás 
vasárnap a szobában egy revolver
rel feleségét szivén lőtte s az nyom 
bán meg is ball. A tettes azzal vé
dekezik, hogy a revolver a fiáé 
volt, az hagyta az asztalon s ő azt 
sem tudta, hogy meg van-e töltve 
a fegyver. Babrálni kezdett azzal s 
igv sült el és történt illeg a Vég 
zetes szerencsétlenség. A bíróság a 
bűnügyi boncolá-t megejtette s a 
vizsgalat lesz hivatva kideríteni

hogy tényleg balesetről, vagy bűn
tettről van-e szó. Nagy József ed- 
digelé szabadlábéi van mert nem 
merültek fel olyan terhelő gvanu- 
okok, a melyek a letartóztatást in
dokolttá tennék. A szerencsétlenül 
járt asszony temetése kedden ment 
végbe nagy részvét melleit. Nagy 
Józsefnek és feleségének hat gyer
meke volt. A legnagyobbak egy 19 
éves fiú és egy 17 éves leány ; a 
többi gyermek még egészen ser 
dületien.

— Vanríorciganyok garázdálkodása.
A vándoreig.uiyok megkezdték mű
ködésűket a vidéken. Vásárhelyen 
a f. hó 1Ö áról 17 éré menő éjjel 
ellopták Hodaly János parasztgaz
dának az udvarán volt szekerét, 
betörtek a kamara helyiségbo s on
nan dunyhát, párnát > több fehér
nemű-tárgyat elemeitek. A szekér 
hez természetesen hí is kellett, a 
mi miatt már egy másik paraszt 
gazda Kodály György por’áját tisz 
telték meg a jó madarak, a bőimét 
sikerült nekiek Kodály 12 éves 
barna pejszőrü kancáját minden 
nesz nélkül az istállóból kivezetni 
s odábh ál lan i vele. A Csendőrség 
erélyes nyomozást tett folyamaiba.

Betörés Nayymihalyon. A f. hó 
Id ától, vagyis péntek estétől va
sárnap reggelig terjedő idő alatt, a 
mely idő alatt Kiéin Simon vas 
kereskedése az ünnep miat zárva 
volt, betörők járták az üzlethelyi
ségben. a hol túlfeszítették a Wort- 
beim-szekrényt s abból körülbelül 
50U0—6UWJ koronány i összeget el
vittek. A csendőr.-'g széleskörű 
nyomozást indított a tttosek kézre- 
kerítése iránt, de mindezidoig siker 
nélkül.

Rákóczi cipőkrém a legjobb 
bürfényesitő 5°,o a kassai Rákó- 
czi-szobor alapja javára. Egyedüli 
gyártója S z é k e l y  és T á r s a  
Kassa.

Találm ányok
szabadalmazása vagy értékesítése 
előtt úgy Mapyaror-zágon, mint 
külföldi államokban forduljon a

„Szabadalmi Ujság“
szetkesztőségéhez Budapest, VII. 
kér.. Erzsébet-körút 29. Kérje a 
„Szabadalmi Újság* ingyen mu

tatványszámát.

KÖZGAZDASÁG.
Az állattenyésztő szövetkezetről.

Amidőn olvasgatom Darányi füld- 
mivelésügyi mim-ztern. k az állatte
nyésztés fejleszti >• rő; a képviselő 
ház elé terjesztett törvényjavaslatát, 
amely a kis birtokos osztálynak le
hetővé teszi, hogy egy jobb, jőve 
delmezőbb tényé.-/..myághoz jusson, 
kénytelen vagyok l> v.i.'ani, hogy e 
nagy fontosságú intézmény is csak 
akkor válhat mielőbb üdvössé és 
hasznossá reánk nézve, ha emellett 
a társadalom is tevékeny munkát 
fejt ki.

Ugyanis a falusi kisgazda a mai 
viszonyok között a nehéz megélhe
tés folytán, csekély jövedelméből 
első rendű tenyészállatot beszerezni 
nem képes, sőt egyes községek, kü
lönösen ha elhullott bikájuk beszer
zési árát újonnan kellett fedeznie, 
mindennek nevezhető volt, amit vett, 
csak bikának nem.

Természetesen az ilyen viszonyok 
között, az állattenyésztés országos 
fellendülést nem vett és vehetett. 
Fenti törvényjavaslat módot nyújt 
arra. hogy kisgazdák is, községek, 
vagy xzóvetkezetek kedvezményes 
áron, részletfizetésre tenyészállatokat 
vá-árolhassatiak.

Ez oly előny, hogy ennél többet 
kiváuuunk a törvény hozástól nem

lehet, különben önállóságunkat el
vesztenénk, hanem igenis ezen ked
vezményeket olymódon kell igénybe 
venni, hogy bátran belemehessünk
a legjobb tenyésr.anyagnak vásárlá
sába és pedig, úgy ennek, mint a 
meglevőnek az elpusztulása ellen 
való biztosításával.

Erre szolgálna az állattenyésztő 
szövetkezet megalakítása. Es sze
rintiül egy felette üdvös és a kis
gazdára nézve egy megbecsülhetet
len hasznú intézkedés lenne.

A szövetkezés főcélja a kölcsö
nös áliathiztositáhan magaslana ki, 
s ez a ténykedés lenne az, amivel 
a törvényhozás által biztosított se* 
gély igénybe vételét biztosítanánk 
az esetleges elenyészéitől.j

Megye, avagy egy járás gazdái 
szövetkezetté alakulnak s ha szövet
kezeti tag biztosított állatja elpusz
tul, annak ára a többi tagok fillé
reinek összeadásából 24 óra alatt 
megtérül, igy a kár megoszlik s 
még a legszegényebb kisgazda is 
képes 3—4 koronát évente fizetni, 
tudva azt, hogyha tehene elpusz
tulna is, annak ára biztosítva vau s 
az igy megtérülve neki nem less 
földönfutóvá. Amidőn tehát a föld
mi velésügyi kormány támogatását 
igénybe óhajtjuk venni, először is 
bizto.-itsuk magukat az esetleg el
viselhetetlen károk ellen, tömörül
jünk és társuljunk állatteuyésztósi 
szövetkezetté, hogy ál látteny észté- 
süuk mielőbb fellendülhessen.

Bem Lajos.

—  Gazdasági előadások a kaszár
nyában. A honvédelmi miniszter ér
dekes rendeletet adott A rendelet
úrról szól, hogy a katonáék ezentúl 
hetenként egyszer iskolát tartsanak 
gazdasági dolgokról, nevezetesen, 
hogy milyen legyen a lakóház kör
nyéké a jó egészség szempontjából, 
továbbá mint kell a füldraivesnek 
tudni, a gyümölcstermelésről, a kony- 
hakertészetről, a szarvasmarha te
nyésztésről, a sertéstenyésztésről a 
méhészetről, a inötakarmányról, a 
gyakoribb állatbetegségről, a mező- 
gazdaságra vonatkozó törvéiyekről, 
a szőlő- és borgazdaságról.

NYILT-TÉR.
K rovat Alatt közlőitekért a szerkesztő

nem felelős.)

Császárfürdö N̂ ' S
haly. a magyar iryalmasrend tulaj
dona. Elsőrangú kénéi hévvlifl gyógy
fürdők modern h.-rendezésű gózTürdó-
k.-melmr- iszapfürdők, uezodik, tó- 
rök , kő ee marványfürdttk; hőlóg- 
szensavas es villaaioaviz fürdók. Ivó
ét belegzetl kúra. 200 kényelmes 
lakószoba. Szolid kezelés, jutányos 
árak. Prospektust ingyen és ber- 
mentve ktild As igazgatóság.

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

K i a d ó t u l a j d o n o s :

L A N D B S M A N N  M IK S A .

Egy jó házból való fiú 
tanulóul felvétetik

NAGY FERENC
fiiszer kereskedésében.

Sátor  al j  au} helyben.
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Róth Mór, Hirsler, Fec*ár József, 
Palást hy Lajos, Domokos Imre, 
Lomniczer József, Bodeczky Gyula.

Hát valaki hazudott, az bizo
nyos. Az is bizonyos, hogy mi 
nem. Mi azért sem hazudhattunk, 
mert a lenti beadvány — melyet 
még az ellenünk közült nyilat
kozat két aláírója is aláirt — 
minket igazol.

Igen tisztelt Elöljáróság ! Hát 
ez az a bizonyos nagy bizalom 
és ez az a „csupán két zúgo
lódó csizmadia * ?  Igazán kitü
nően tudnak számolni. Úgy e 
erre is Gáthy tanította önöket ?

Különben semmi kifogásunk az 
ellen, ha Önök szilárdnak érzik 
maguk alatt a talajt és nyugod
tan pipáznak továbbra is az ipa 
rosok pénzén épült ipartestületi 
székházában. Csak azután ne 
legyen nagy a meglepetés. Mert 
hogy valami készül, aminek Önök 
nem nagyon fognak örülni, azt 
elárulják előre.

Persze Önök erre is azt fogják 
mondani, hogy hazugság — és 
mi ezt is bizonyítani lógjuk a 
legközelebb.

JMré Dániel és társaihoz.
A „Zemplén- szerdai számában 

az ipartestüle! elöljáróságának 10 
tagja aláírásaival qualificálhatatlan 
támadás jelent meg Búza Barna 
képviselő ur ellen. A támadás kö
zepette — nem tudom mi okból — 
kitérnek rám is és — bár burkol
tan — de megtámadnak engem is.

A cikk alatt aláírókként szereplők 
személye iránti tisztelet bizonyára 
válaszra késztetne engem, ha bizo
nyos volnék benne, hogy a nyilat
kozatot azok írták, akiknek nevei 
az alatt szerepelnek. De mert :

1) tudom, hogy Móré Dániel 
még nem régen Gáthy eltávolítá
sára kérte Búza Barnát ;

2) tudom, hogy Schwarcbart Li- 
pót a székház építés alkalmával 
Gathy lehetetlenné tételére kért en
gem ;

3) tudom hogy Wessely Mór tanú 
előtt jelentette ki, hogy nem tudja 
mit irt alá ;

4) tudom, hogy az aláirottak leg
nagyobb réssének Búza sok szives 
séget tett ;

5) s végül tudom, hogy az ipa
rosok burkolva senkit sem támad 
oak ;

nem tudom elhinni és — azt hi
szem — mindenki előtt lehetetlen
nek látszó dolog, hogy ezek az urak 
aláírták azt a szennyes iratot. De 
feltéve, hogy aláírtak a nyilatkoza
tot, azt már semmikép sem akarom 
elhinni, hogy tudták mit írnak ala. 
En az újhelyi iparosokat becsületes, 
jelleiues embereknek (tanerőm, akik
ről nem tudom feltételezni, hogy 
ép azt az embert támadják — ér- 
demellenül, — akik legtöbbet tett 
érdekükben és akit elnökük kért fel 
Gáthy eltávolítására. Ezt — bárhogy 
is sseretnék egyesek — sehogy 
sem tudom feltételezni az iparosok
ról és ezért meg vagyok győződve 
arról, hogy a nyilatkozatot valami 
ismeretlen személy irta az ő ne
vükben.

Miután pedig ismeretlen, a sötét
ben settenkedő alakokkal polémiába 
nem bocsátkozhatom, a nyilatkozatra 
— bármennyire szeretném is állás
pontommal megÖBinertetni az ipa
rosokat — nem válaszolok.

Lanczi Aladár

Az iparosokhoz.
Gáthy Géza. ez a minden eddigi 

állásából kidobott és csak az ipar
testületnél tűrt egyén már megint 
piszkolódik. A Zempléni Napló cimü

újságban hányja a tajtékot azok 
„Ilon, akik az ő apró cselvetéseit — 
melyekkel az iparosokat akarja meg
nyomorítani — megakadályozni 
igyekeznek.

Szemenszedet hacudozásai közben 
a következőket Írja :

„Az igazság érdekében meg 
kell azt is jegyeznem, hogy a 
„felzúdulásban" különösen két 
csizmadia mesternek van része, 
akik azért „zúdultak fel", mert 
az ipartestület békéltető hízott 
sága őket jogtalan követelésükkel 
olutasitotta."
Világos, hogy a két csizmadia 

egyike alatt engem ért, mert én 
agitálok a csizmadiák közt legheve
sebben az ipartestület elöljáróságá
nak a tanonc beiratási- és szabadi- 
tási dijak felemelését célzó határo
zata ellen. Elfogadom hát a nekem 
osztott szerepet és kiállók én is a 
nyilvánosságra, de ón nyíltan fogom 
megmondani Gáthynak a mondani
valómat, nem úgy mint ő, — sunyi 
módon, bujkálva.

Kijelentem — és ezen állításomat 
bármikor és bárhol állom — hogy 
Gáthy Gézának fent közölt állítása, 
a legvakmerőbb, a legotrombább ha
zugság, mely csak holmi Gáthy-fé- 
léktöl telik ki. Alávaló hazugság, 
mintha énnekem az ipartestületnél 
olyan ügyem tárgyaltatott volna, 
melyben nem nekem lett volna iga
zam és még komiszabb hazugság, 
mintha engem a békéltető bizott
ság elutasított volna. Sőt Gáthy 
minden erőlködése dacára is nekem 
adott igazat a békéltető bizottság, 
mit az alábbi jegyzőkönyv hitelesen 
bizonyít :

Jegyzőkönyv
Felvétetett Sátoraljaújhelyben 

1908 évi február 17-én az ipartes
tület békéltető bizottsága ülésén.

Jelen vannak : Orosz Mihály 
elnöklete alatt Schvarcz Sámuel, 
Tarpay István a munkaadók, Bé
res István, Szabó Sámuel a segé
dek részéről és a titkár.

Tárgyaltatva Begala Jánosnak 
azon panasza, hogy József fiát, 
a ki Faifi Jauos munkaadó raes 
terhez, a tanonczlajstrom 5/ 1903 
sz. a. bejegyzés szerint 19<ő évi 
december 31-én felszabadítás kö
telessége mellett tanouczul volt 
szerződtetve, mestere felszabadí
tani vonakodik. Kéri erre való 
kötelezését.

Fálfi János előadja hogy azért 
nem szabadítja fel, mert csak az 
esetre volt kilátásba hely ezve 1907. 
június 14 helyett 1905. december 
31-én felszabadítása, ha magát 
jól viseli, — miután pedig neki 
a magaviseleté ellen kifogása van, 
nem kötelezhető megszüntetésére. 
— mién is annak fentarlásái 
kéri.

Kérdésre előadja, hogy tanonca 
egyszer sem szökött s azt — hogy 
magaviseletét miért tartja rossz
nak, bizonyítani és megmagya
rázni nem tudja.

A békéltetés inegkisértetett, de 
nem sikerült.

A békéltető bizottság cg)‘han
gú lak a következő ítéletet hozta: 

ítélet.
A Begala Jánosnak József fia 

érdekében MOH. január 14 én 
létre jött tanviszony fenturtatik 
s köteleztünk a tanonc, a tanidőt

1907. évi január 14-ig hetartani. 
Mert a bizottság igazoltnak

veszi, hogy a tanonc magavise
leté nem volt kifogástalan.

Ezen ítélet kihirdetése előtt, a 
titkár megjegyzi, hogy a menyi
ben a tanonc lajstrom igazolása 
szerint Begala József 1905. de
cember 31-én felszabadítandó lett 
volna, minden kifogás mellőzésé
vel felszabadítandó, mert a tan 
idő lejárt s a szerződés megszűnt.

A bizottság ennek dacára meg
marad elhatározása mellett, a mi 
nyomban kihirdet tetett.

Kmf.
Ármáyyi János, Jegyzetté,

elnök. Gáthy Géza,
titkár.

Gáthy tehát. — mint mindig — 
ezúttal is hazudott. Es ennek a 
megállapításával meg is elégszem, 
nem folytatom a vitát. Pedig bi
zonyíthatnám, hogy Gáthy Géza 
engem is kijátszott, becsapott, — de 
hát ezt úgyis tudja mindenki.

Azt azonban figyelmébe ajánlom 
Gáthynak, hogy a csizmadiák elleni 
piszkolődásaival hagyjon fel, mert 
különben — és itt igazán — kémé 
nyebb eszközökkel fogjuk kioktatni 
a kenyéradók iránti köteles tiszte
letről.

Sátoraljanjhely, 1908. július 23.

'P á lffy  János.

H Í R E  k.
—  Kinevezés A király a belügy 

miniszter előterjesztésére S t aut  
Jószef miniszteri segédtitkárnak volt 
zemplénvármegyei fóispáni titkárnak 
a miniszteri titkári czimet és jelle
get adományozta.

—  Kirendelés. Az igazságügyin i- 
niszter A t r u t z k y  Zoltán király* 
helmeezi járásbirósági joggyakorno
kot a királyhelmecti járásbíróság 
mellett alkalmazott ügyészségi meg
hízottnak állandó helyettesévé ren
delte ki.

—  Az Andrassy uradalmak kor 
manyzoja. Andrassy Dénes gróf, az 
ismert emberbarát, aki most egy 
hollandiai tengeri fürdőben üdül. 
Sulyovszky István kir. tanácsos 
igazgatót legutóbb teljhatalmú ura
dalmi kormányzójává nevezte ki a 
Güinör, Abauj, Torna. Zemplén és 
Nyitruvármegyékben fekvő uradal
maiban. Az érdemes férfiút, kinek 
nagy része van abban hogy And 
rássy Dénes gróf évente ezreket 
áldoz jótékony célokra, a kinevezés 
alkalmából a krasznahorka-váraljai 
uradalom tisztikara küldüttségileg 
Üdvözölte. Az ország u iuden részé
ből is sokan üdvözölték.

— Tanügyi kinevezés A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter Kat z e r  
Jozsef képesített felső kereskedelmi 
iskolai tanárt a homonnai állami 
felhő kereskedelmi iskoláshoz a IX. 
fizetési osztályba rendes tanárrá 
kinevezte.

— Esküvő. Gombos Jenő kassai 
kereskedő augusztus hó 9 én eskü 
szik örök hűséget Ari'ai Edzkenek 
Kassán.

— Díszoklevél átadas. A szerencsi 
járás jegyzőinek egyesülete már 
korábban az egyesület diszelnökévé 
választotta Gortvay Aladár szerencsi 
főszolgabirót. A diszelnökségről szóló 
művészies kivetelü oklevél átadása 
céljából aztán a járás összes jegyzői 
kedden tisztelegtek a főszolgabíró 
nál. Az ünnepi lendületes beszédet 
az egyesület elnöke Felhő Dániel 
ssjóhidvégi jegyző intézte a szolga- 
biróhoz. Gortvay Aladár át ve vén a 
díszoklevelet meleg szavakban kö
szönte meg a megtiszteltetést s 
biztosította a jegyzői kart az irántuk 
tanúsítandó állandó jóindulatról.

— Olcsó hús — a várori 
mészárszékben. Sátoraljaújhely 
képviselőtestületének határozat í-
l.ól kifolyólag az elsó próba hus- 
vágás már folyó évi julius hó 
2 (>-án. holnap fog a napi piaci 
29. számú bódéban megtartatni 
Egyelőre csak marhahús kéri 1 
eladásra, melynek kilója : I-ső 
rendű hús 1 korona 1 2  fillér, 
Il-od rendű marhahús 90 lilh- 
A polgármester lelkéri a küzö:: 
séget, hogy marhahusszükségl - 
tét a jelzett elárusító bódéb \ 
szerezze be. — Ezzel a hirrci 
kapcsolatban nem lesz érdekte
len megemlíteni, hogy az olc ó 
husmérés hírére a mészárosok i ; 
leszállították a hús árit, — d.; 
csak a marhahús árát. Az el • > 
osztályú húst csaknem olyan 
olcsó áron adják, mint a váró i 
mészárszékben, de a Il-od osz
tályú hús még mindig drágább, 
mint a milyen áron kapható lesz 
vasárnap a város 29-ik számú 
bódéjában. Kár volt nem fal
ragaszok utján értesíteni a kö
zönséget.

— Pályázati hirdetmények. A sát -
aljatijhelyi „Erzsébet" közkórház.: I 
megüresedett alorvosi állasra Zen , - 
lénvármegye alispánjához, augu - 
tus hó 5-ig; — Mád nagyközségi* i 
lemondás folytán megüresedett ad ■ 
ügyi jegyzői állásra a szerencsi j í- 
rás főszolgabirájához f. hó 28-i ; 
a helyi segédjegyzői állásra a bo - 
rogküzi járás főszolgabirájához : i- 
gusztus ló ig adhatók be a páh - 
zati kérvények.

— Harc a szolgabirói állásért cim
alatt irt múltkori közleményünsre 
vonatkozólag Sz é k e l y  József tb. 
szolgabiró ur annak közlésére kéri 
lapunkat, hogy ő sohasem kortes
kedett a rokonság hangoztatásával. 
Készséggel tettünk eleget Székely 
ur eme kérésének, de kénytelenek 
vagyunk kijelenteni, hogy a mi in
formációnk máskép hangzik.

— II. Rákóczi Ferenc szobiai a 
Felvidéken Pelsőniagyarország ha, i 
fias megyéi már közel jövőben egy
másután négy helyütt fogják meg
örökíteni a bujdosó fejedelem t li
lékét. Az első nagyszabású eml k- 
míire, a fejedelem lovas-szobr. i .i, 
már őszszel kihirdeti Kassa szabad 
királyi város közönsége a pályáza
tot ; erre a szoborra, a legutóbb 
Abauj-Torna vármegye által rend - 
zett sorsjáték jövedelmét is be le
véve, közel 300 ezer korona vau 
együtt. A második lovas-szobn>t 
szülőföldje Zemplén vármegye kö
zönsége állítja fel Sátoraljaújhelyen 
a leendő uj vármegyeháza előtt s 
erre a szoborra az ezidei májú i 
megyei közgyűlés tiz évi részletbiti 
nagyobb összeget szavazott m- g. 
A harmadik álló életnagyságu R i- 
kóczi-szobrot Bereg vármegye kö
zönsége Beregszászban állítja fel, 
mely célra a megye területén min
tegy harmincezer koronát gyűjtöt
tek össze. A negyedik álló szobrot 
Nógrád vármegye közönsége álliij i 
az 1700. szécsényi országgyü é-s 
emlékére, Szécsény mezőváros főte
rén ; erre mintegy tizenkilence/i r 
korona van együtt, melyet a szé
csényi takarékpénztár gyűjtött öss/o 
nagy lelkesedéssel. Itt említjük 
meg, hogy gyűjtés folyik még Ér
sekújvár városában és az alföldön 
Kecskemét, Szeged és Zombor vá
rosokban is.

- -  Bajorországban kitüntetett ú j
helyi ember. Búd Reichenhall Bajor
ország kies fürdőjében f. hó 19-én 
egy künyen végzetessé válható sze
rencsétlenséget hárított el hát. r 
fellépésével Weinherger Manó pol
gártársunk. Ugyanis a Bulmhof sinu
séban egy 2 fogatú bérkocsi őrii’t 
vágtatásban rohant és az utcán ke
resztül menő 2 hölgy és 3 gyermek 
már-már a vadul rohanó lovak pa-
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öARVENS SZEVA- ílüuií |ítydíiszehhalAl
rendkívüli olcsók.
csak elsőrendű minőség.
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G a r v e n  s-szivattyút
G a r v e n s  - m ü v e k ,  W I E N  X X ; ' ” .

A Icpjotih Itgrrá&ebb
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Melyik vendí’íjiúfcen étkezik Budapesten?

ch u lisi1 M y t M n
• 71., ANOBASSY-UT 39. t i .  •

CUirtrdű L. • y' ? i il ip.intt Tens-esWyl

Dr.KOV
ktnopitlai rraőtli-tiiéuit

SJsrss:*
B tlm titT toH őm tlA .ts .H -^a. ^  J

A törvényhá/lioz közel, kiadó lakás, 
egy vagy két u rilakás- KaBinozy.utcai e4-ik , i
nak alkalm as telek eladó f. évi augusztus l-l«l tini” • > 

BOvebbet a kiadóhivatalban, fsidasinti modvrn !»kéB, m< n  *n
— -------------- négy parqui'ttes szoliábót, nagy

Tulajdonomat képező Szol v, , rurdő«zob»b.il «
Iősy-f6le pezsgőgyár megfelelő . ' . m..|iékhei) ia#gekb«i
mellékhelyiségekkel gyérbe- 
lyiségnek több évre bérbeadó. 1 ' ' ' "

LiSZKAY JÓZSEF. Csapó Lajos
•  £ Ok. p* •• •. -v^r»-. J iü r  •. «. JU* U r . .cJé* '.U r -  -  ‘ • - *  ^

| OSERS és BAUER
ü kizárólagos m otorgyár

BUDAPEST, VI., Podm aniczky-utcza 18.
Hi:cs XX. Dresdner strosst SJ-

esí

n o x ih

BENZIN-LOKÜMÜBILOK
B enzinm otorok , Szivógázm otorok.

A jelenkor /( (/olcsóbb iir.< ni ere jc - J f’[j naem-
költscg óra lőerőn kint. Több SBiia telep üzem ben. 

Elsőrendű szolid gyártm ány!
K edvező jiz e t é s i  J e lié td c k . K ö ltsép v e lés  f s  árjegyzék ingyen.
Az utóbbi időben lübl.vk kézéit » kövvtkeső B<Vk-1 ssillf- 
töltük : Schloss János ós Tárni Sziím-\ psszos, I ayj- J.ínos 
lhároa-Hdn’-nr. Na>sv J. IMI HoKÍár, Takács Imre in.iloiiiln- 
Injdonos Rászlrt, Slcngnr Yi im« nialoinlulsj.lonos N#B>- 
Topolovccz, Ko> ni un it Snnui Mocs smóg .számos nagyurada ont.

.S> ... C í -  . -  .;gí;.i^l8few^íÖ®W &Ö>

Minden jobb üzielbcn kapható.

Jíochsinger ícslvtrek JuSapest.

B a r a c z k o t ,
ringlót szilvákat, körtét, almát, dinnyét és másféle 
gyümölcsöket. Ugorgát, zöldbabot, paradicsomot, 
zöld kukoriczát, gyökeret, répát stb zöldséget 

nagyban és kicsiben olcsón szállíts

GYÜMÖLCS LS ZÖLDSÉG KIVITEL
EGER, Póstafiók 11

W| T essék  árjegyzéket kérni.

S c = s S n
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Arlejtési hirdetmény.
A sárospataki állami tanítóképző intézet igazgatósága az intézet köz 
tartása részére, az 1908/9. tanévre (vagyis 1908. évi szeptember hó 
1 tói 1909. évi augusztus 31-éig) szükséges következő anyagokra ár

lejtést hirdet:

j. Tej, friss fejésü, teljes tej (fajsulya és minősége a törvény 
által előirt), naponkint 3Ü liter, egész éven ál mintegy 10.000 liter.

2. Tejfel, (édes, aludt tej nélküli, tiszta; a szükség szerint napon
kint 4 litet, égési éven rainiegy ÜOO liter.

3. Túró a szükség szerint naponkint 8 kilogramm, egész éven át 
mintegy 300 kilogramm.

4. Burgonya, válogatott nyagyszemü, (rózsa és sárga) egész éven 
át mintegy 80 métermázsa.

A szállítandó anyagok a szerződésben megállapítandó időpontban 
az intézet küztartási konyhájában könyv mellett adandók át. A heten- 
kint több napon, de nem mindennapon szükséges anyagok egy nappal 
előbb, a nagyobb időközben szükségeltető anyagok pedig legalább egy 
héttel előbb rendeltetnek meg.

A szállított áruk után járó összeg havonkint utólagosan fizettetik ki; 
a kiállítandó nyugta a 11. és Ili. fokozat szerint szállító állal bélye
gezendő fel.

Az ajánlatok 1908. évi aug. 9-én déli 12 óráig adandók be a sáros
pataki áll. tanítóképző intézet igazgatói irodában.

Az ajánlatok bizottsági felbontása és azok felett való döntés 1908. 
évi aiigusztus hó 10-én d. e. 8 órakor ugyanott lóg megtartatni, mely 
alkalommal ajánlattevők is jelen lehetnek.

A beadott ajánlatok közül a bizottság, tekintet nélkül az ajánlatiáira 
szabadon választhat.

A benyújtott ajánlattal egyidejűleg az egész éven át szállítandó 
anyagok összes értékének ö készpénzben, óvadékképes értékpapír
ban, vagy jó hírnévnek örvendő takarékpénztári betétben bánatpénzül 
leteendő.

Ha a bánatpénz az adóhivatalnál tétetett le, akkor a letételt igazoló 
elismervény csatolandó az ajánlathoz. E bánatpénz az ajánlat elfogadása 
esetén a szerződés megkötése alkalmával 10 °/0 ru egészítendő ki, mely 
összeg egész éven at biztosítékul bennmarad s a szerződés meg nem 
tartása esetén vállalkozó terhére felhasználható és az időközben esetleg 
megcsonkított összeg kiegészítendő.

Az ajánlat 1 koronás bélyeggel látandó el.
Minden ajánlatnak tartalmaznia kell:
a) az ajánlattevő nevét, polgári állását és lakhelyét;
ö) azt a nyilatkozatot, hogy az ajánlattevő a pályázati hirdetésben 

foglalt feltételeket ismeri és magúra kötelezőknek elfogadja :
c) az ajánlati árt (egység árakat) számmal és szóval kifejezve : 

d) kötelező nyilatkozatot arra, hogyha ajánlata elfogadtatott, az 
előirt biztositékot leteszi.

Az ajánlattevő, tett ajánlatta folytán az ajánlat fölötti határozat 
hozatalig, az az ajánlattevő pedig kinek ajánlata elfogadtatott, elfoga
dott ajanlata alapjait a szerződés megkötési ig felelős marad.

Az ajánlat csak az esetben fogadható el, ha az o hirdetésben 
foglalt feltételeknek megfelelően szerkesztve, az ajánlattevő, által sza
bályszerűéit aláírva és lepecsételve, a hirdetésben meghatározott helyen 
és határidőig bériuentesen beterjesztetett és a megfelelő bánatpénzzel 
ellattatott. Pótajánlatok és távirati uluii teli ajánlatok tekintetbe nem 
vétetnek.

Sárospatak, 1908. julins hó 10 án.

Hodossy Béla,
igazgató.

A közönség figyelmébe!
„  Van szerencsém a t. közönség nagybecsű figyel-
Sj) mébe ajánlani

m h i i M  és s u l i m  fe lé m é i
melyben tiaztitásra elfogadok: selyem, szövet, gyapjú, 

jjj batiszt bluzokat éz ruha-aljakat, férli-öltönyöket, nadrá- 
*  gokat, tavaszi és őszi felöltőket, továbbá csipkéket, nyak
ló kendőket, csipke-függönyöket és himzett munkákat.
í. Festésre: minden megunt, vagy szinehagyott ruhát

bármilyen színre is. Gyászruhák a legrövidebb idő alatt 
Jj festetnek.

Guvlirozásra: női ruha-szöveteket és selymeket, stb. 

 ̂ Becses pártfogását kérve vagyok mély tisztelettel:

) R akovszky Sán d or S.-SA.-Ujhely Bercsényi-u . 5

i  bútorüzlet áthelyezés.
Üzletemet, mely sok éven át a „Vörös Ökör" 

épületben volt, a K a z in c z y -u tc z a  és  C s a lo g á n y  
k ö z  sarkán levő házba helyeztem át.

Ü zletem et Ízléses és a  legm odernebb

szalon*, háló-, ebéblő-, uri- 
és garzon bútorokkal

felszereltem .

Üzletemet fe lo s z la tn i  szándékozom, s az összes 

árukat bevásárlási áron alul is elárusítom,

W ILH ELM  HENRIK.

Egy jó házból való fiú 
tanulóul felvétetik

KLEIN GÉZA
fűszer és vegyeskereskedésében.

S át óra  Ij a u j h ef tj b e n.

Üzletvezető
k erestetik  az upori fo
gyaszt. szövetkezethez.

Fizetése 50 korona havonta és egy 
félpercent a tiszta jövedelemtől. Az 
illető OOO korona kauciót tartozik 
jeleni. Jelentkezhetni Fesztóry János 
isztáncsi lelkésznél vagy l porban 
az igazgatóságnál. Az állás augusz

tus elsején töltendő.

Kérjen egy mintát az 
áltatunk kiadott

aóéRönyvQcsRdR6cl.

M m  Isa  is I n

P 0  L E N A I
SAVANYUVIZ FORRÁS

előnyösen befolyásolja és elősegíti 
az emésztést.

Orvosi vélemény.
Lobi Jakab polenai ásványvize nemcsak 

üdítő asztali víz, mely bármely hasonló bel 
vagy külföldi savanyuvizzel egyenrangú, 
hanem vegyi alkatrészei különösen alábbi 
betegségekben jav alttá teszik : a légző szer
vek Tiurutuá bántalmai és tüdöbaj minden 
szakmában ; a rendellenes emésztés követ
kezményei. valamint .1 gyomor és  balek 
idült hurutjainál, csűz, köszvény, vérsze
génység és sápkór okozta általános gyen
geségnél.

Kelt Szolyván, 1903. deczembcr 14.
Dr. Bodor Eülöp,

Véleményem ugyanaz. j. tiszti orvos.
Dr Spanyol Béla,

ny. honv. törzsorvos.

A gyógyvíznek ára 1 ládával Szolyva 
Hársfáivá vasúti állomásra szállítva 

6 korona.
Az üvegekért és ládáért Szolyva-Márs/alva 
állomásra szállítva 3 korona visszatérittetik.

Megrendelhető :

L 0 B L  JAKAB tulajdonodnál
Polena. (Bcregniegye.)

A fürdő v ize :
A víz  vegyclemzése történt 18;- 6 -ban a m. 

kir. vegykisérleti állomáson, Budapesten 
183. szám alatt.

A vegyelenizés eredménye a következő :
a) A v íz  színtelen, szagtalan, fajsulya 15 

Cslsius foknál 1.0039. — Egy liter vízien 
foglalt alkatrészek grammokban kifejezve:
Nátron 1 42N5 Kénsav 0  0040
Mész 0-1093 jód OD008
Magnézia 0*0250 Összes szénsav 3 17S9
Timföld 00022 Kötött szénsav 1 0340
Vssoxyóul 00006 Ősszel szilárd
Lithiumoxyd 0 0007 maradék kén- 
Strontiumoxyd 00003 sav lepárolva 39000 
Magánoxydul 0*0001  ö ssz e s  szilárd 
Káli nyomok maradék 180
Chlor 0  2400 Celsius foknál
Kovasav 0  0093 számítva 30200
Bórsav 0 0C66 Izzitási veszt. O0 6 O0

b) Egy liter vízben foglalt alkatrészek 
I szokott módon összeállítva grammokban:
í Timföld 0*0022 mész 0*0068

Kovasav 0  0093 Chlornatrium 03925
Ketted szénsa- Chlorlithium 00022

vas vas 0*0020 Chlorkalium nyomok 
magán 0-0002 Bórsav nátron 0 0124 

mész 0*2733 Jódnatrium 0*0 0 0 2  
magnesin 0*0800 Szabad szénsav 1*1100 

nátron 3 1083 Izzitási veszt. 0 0600 
Kénsav stront 00005

A ni. kir. állami vegykisérleti állomás 
vezető hely ett:

T ó t h  G y u l a  s. k.

Egy fürdő 60 fillér.
Lakás naponta 50 fillértől 

1 koronáig.

V e n d é g l ő  h e l y b e n

Vasúti állomás :

SZOLYVA - HÁRSFALVA

Megrendelésre a tulajdonos 3 
koronáért kocsival szolgál a 

vendegeknek.

Sátoraljaújhelyben egyedüli 

főraktára:

K L E I N  J E N Ő
csemege kereskedőnél.

Viszont eladóknak ked
vezményes engedmény.

k t e y r -  O  pap irkeresked ése Sau jh ely .
N) uinatotl Lumhunani] Miksa t*s Társa Lünyvuyuiudájábau bátoralaujhely,
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