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Választási mozgalom a Bodrogközön.
Hiába kiáltják szerte az ország
ban egyes szenzációkban utazó,
hazugságokon élősködő lapok azt
a rosszhiszemű, gálád rágalmat,
hogy a magyar nép kezd kiábrán
dulni a függetlenségi és 48-as
pártból, kezdi unni a koalíció
— szerintük átkos — uralmát.
Hiába bőgik tele a világot a
szocialisták fizetett apostolai és a
régi poshadt rendszer még mindig
élő férgei, hogy a nép valóság
gal fel van lázadva a kormány
legutóbbi törvényalkotásai ellen
és csak az alkalmat várja, hogy
megbotránkozásának tettekben is
kifejezést adjon. Hiába bőgnek,
hiába ordítanak a megfizetett,
vagy fizetésre vágyó népapostolok
és a hazugságokból élő szenny
lapok ; — a magyar nép nem ül
fel aljas hazugságoknak, hanem
bízik a függetlenségi pártban,
bízik a jelenlegi kormányban és
bízik a koalícióhoz tartozó képvi
selőkben.

Nem jelszó kell a népnek, ha
nem a nép érdekeit védő üdvös
törvények, melyek segélyével a
hosszú évtizedek óta elnyomott,
agyonsanyarg atott becsületes ma
gyar nép megvetheti jövő boldo
gulásának alapját. Nem Ígéret
kell többé a népnek, hanem ered
ményeket fölmutató közhasznú
cselekedetek. Szóval nem maszlag
kell a népnek, hanem kenyér.
A magyar nép pedig tudja,
hogy céljait csak a függetlenségi
48-as elvek mellett való rendíthe
tetlen kitartással képes csak ke
resztül vinni. Nem indul hát hang
zatos jelszavak, üres ígéretek,
otromba, ocsmány hazugságok,
undok rágalmak terjesztői után,
hanem követve az egyedül he
lyes, üdvös, a nép javát előmoz
dító elvet, a függetlenségi 48-as
párt zászlója alá szegődik és
hozzájárul a szabad, független
Magyarország mielőbbi kiépité
séhez.

Csak meg kellett ügyelni a
kirllyb elmed kerület székhelyén
tegnap tartott jelölő gyűlés le
folyását, csak végig kellett nézni
azt a lelkesültséget a mely ott
fogva tartotta az embereket, csak
hallani kellett azt a dörgő éljenriadalt, valahányszor a lüggetlenségi elvekről és a 48-as párt
nagynevű vezéréről: K o s s u t h
Ferencről volt szó, csak látni
kellett azt a határtalan szeretetet,
melylyel a Bodrogköz népe volt
képviselőjét és mostani jelöltjét
körülövezi és azt a lelkes fogadtatást, melyben a közöttük meg
jelent orsz. képviselőket részesí
tette — azonnal meggyőződhetett
minden józan gondolkozásu, hang
zatos frázisoktól meg nem része
gített ember, hogy a két krajcáros
újságok cikkei merő hazugságok,
melyek csak a becsületes, jó
magyar nép
megtévesztésére,
félrevezetésére irányulnak.

A hazugságok, ferdítések, félre
vezetések kora elmúlt. A magyar
nép már felébredt abból az álom
ból, melyben majdnem negyven
évig ringatták mesterségesen a
régi rendszer sáplovagjai. Nem
ül fel többé az üres Ígéreteknek,
nem hagyja többé magát becsapni
fizetett bérencektől. Hiába hát
minden erőlködése a régi rend
szer lovagjainak és a nemzetközi
maszlagok terjesztőinek, a ma
gyar nép rálépett arra az útra
— és erről le nem tér — mely a
független, szabad Magyarország
hoz vezet.

egyhangú

lelkesedéssel

jelölték

br. Sertnyey Miklóst
a zempléni közélet kiváló, nemes
alakját, a Bodrogköz egyik jóttevőjét.
Szívből üdvözöljük a királyhelmeci kerület választópolgár
ságát a tegnapi jelölése alkal
mából és kérjük őket, hogy ne
hagyják magukat
félrevezetni
semmiféle üres beszédtől. Tart
sanak ki hűen a függetlenségi
lobogó mellett a választásokig és
vigyék azt ott is diadalra, annak
a nevével aki arra a legérdeme
sebb.

Éljen br. Sennyay Miklós.
*

Beszámoló.

A jelölő gyűlésről különben az
A nagyterembe a megjelentek
alábbi tudósításunkban számolunk fele része sem fért be és igy nagyon
bo részletesen :
sokan voltak kénytelenek az udvaron
szorougani, sőt nem csekély volt
Ujhelyben
azok száma sem, akik az udvarra
Déli 12 óra 58 perckor induló sem fértek és az utcán voltak kény
gyorsvonattal indult Ujhelybol Mec telenek türelemmel várni a jelölés
ner Béla főrendiházi tag. hogy be eredményét.
számolóját megtartsa. A közszere
A gyűlést Farkas Róbert nyitotta
tetben álló főrend és az uj jelölt meg, aki beszédét, a volt képviselő
személye iránti tisztelet és nagyra iránt érzett hála és szeretet tolmá
becsülés nagyon sok embert vonzott csolásával kezdte meg. Üdvözölte
a király helmeci gyűlésre. Mecner Mecznert kitüntetése alkalmából és
Bélát már Ujhelybol is nagyon so — habár fájdalmasan érinti a válás
kan kisérték. Ott láttuk többek közt kényszerűsége — üröm tölti el, hogy
Mecner Gyula főispánt, Búza Barna, szeretett képviselőjüket ily magas
Nagy Barna, Nemes Bertalan orsz. kitüntetés érte. Köszöntötte a meg
képviselőket, Bernáth Aladár vár jelenteket és első sorban a Meczner
megyei tb. főjegyzőt, Bessenyey kíséretében megjelent főispánt és
Zénó íőszolgabirót, Adriányi Béla orsz. képviselőket és felkérte Meczés Isépy Tihamér ügyvédeket és ner Bélát a beszámoló elmondására,
még számos tisztelőjét Mecner Bé melyet rövid vázlatban aláb adunk;
lának.
Perbenyiken.

Perbenyik állomáson a kerület
polgáraiból álló mintegy 30 tagú
küldöttség fogadta lobogókkal Mec
ner Bélát, kiknek nevében Trócsányi
István városi jegyző üdvözölte szép
szavakkal a volt képviselőt.
Mecner Béla rövid válasza után
kocsikra ültek a vendégek és meg
évekkel indultak a város felé.

Bodrogköz népe már
ezelőtt megértette a kor intő
szavát, már két Ízben segítette
diadalra a magyar függetlenség
lobogóját. Most újból alkalma
nyílik alkotmányos jogai gyakor
lására és
újból
szolgálatába
szegődik a függetlenségi elvek
nek. Tegnapi jelöld gyűlésükön

L a p u n k

„A Rigódban.

A „Rigó" szálló nagytermében
folyt le a beszámoló é& programmbeszéd. Itt már mintegy ezer em
ber várt Farkas Róberttel, a függet
lenségi kör elnökével élén az ér
kezőkre. Ott voltak már akkor: br.
Seunyey István, br. Sennyey Béla,
gr. Széchenyi Ernő, Szmrecsányi
Béla, Szirmay István dr., Lőcherer
Lőrincz dr., Bencsik Béla, dr. Kos
suth János, Móré üyula, Bárczy
Gusztáv, Tárczy Pál dr., Weinberger József dr., Dobay Lajos, Hu
nyor Sándor dr., Szkicsák István,
Karácsonyi Mihály, a választókerü
let községeinek elöljárói és Király*
helraec apraja-nagyja.
A szálló előtt dr. Farkas Róbert
rövid szavakban üdvözölte a volt
képviselőt, mire Meczner röviden
válaszolt és azután bevonultak a
nagyterembe, ahol a nevezetes po
litikai aktusnak le kellett folyni.

A határon.

Királyhelmecz határán már mint
egy 500 főből álló tömeg és az
önkéntes
tűzoltóság
diszszázada
várt nz érkezőkre. Itt Acail Izidor,
az ipartestület elnöke üdvözölte
Mecznert, aki hálás szkvakban kö
szönte meg, az irányában megnyil
vánuló szeretet fényes megnyilat
kozását és biztosította a polgárságot
hogy szívesen jött körükbe.

A olcltvi.

Meczner beszéde.

Tisztelt Polgártársaim I Egybe
hívtam önöket azért, hogy tudas
sam önökkel, miszerint királyunk
őfelsége engem a magyar főrendi
ház örökös tagjává kinevezni ke
gyeskedett. Miután pedig a főren
diházi tagság tudvalevőleg összefér
hetetlen a képviselő állással, vissza
adjam önöknek azt a megbízatást,
amelylyel immár másodszor meg
tisztelni szívesek voltak. Beszámolót
kellene mondanom. Én azonban be
számoló helyett inkább a pártunkra
vonatkozó egynémely dolgot fogok
önöknek elmondani.
Emlékezetünkben van még, hogy
3 év előtt rai’yen férfiak ültek a
kormányon. Emlékszik még mindenki
arra az időre, amikor ősi törvényein
ket, jogainkat lábbal tiporták, ősi
alkotmányunk védbástyái ellen intéz-
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tek csúf támadást. Abban az időben megoldásra — ne hiusithasssák meg az ipari és kereskedelmi egyesüle
a magyar nemzet mint egy test. a parlament munkáját.
tekre, a munkaügyi választHiányokra,
Most pedig magamról, az én mun a munkáskamarákra és az ipari szö
egy lélek sietett az alkotmány védel
mére. Kevés megye állt ellen alkot kásságomról kívánok egy pár szóval
vetkezetekre vonatkozó intézkedése
mányunk ellen intézett merénylet megemlékezni. Két Ízben választot
nek, de e között a kevés között is tak meg « kerület képviselőjéül. ket foglalja magában.
Ezek közül a szervezetek közül
vezetőszerep jutott a mi megyénk Akkor ígértem, hogy a függetlenségi
nek : Zemplénvármegyének. ahol elveknek és a jelenlegi Kormánynak az ipari és kereskedelmi testületekre
anyagi áldozattal is siettünk alkot Ilivé leszek. Azt hiszem senki sem vonatkozó fejeseteket főbb voná
mányunk védbástyáinak védelmére. foghatja rám, hogy elveimet cser
sokban a következőkben ismertet
„ Elértük a sikert is. győztünk. benhagytam, igétetemet megszeg
(J felsége kinevezte a 67 óta még tem, vagy kötelességemet nem tel hetjük.
A törvénytervezet szerint az ipari
nem létezett legalkotmányosabb jesítettem.
Eddig tartott a Meczner beszédé és kereskedelmi testületek kötelezők
kormányt.
Legékesebb gyöngye
nek
politikai
része,
ezután
szívélyes,
ennek a győzelemnek, hogy köze
lesznek. Aki az uj ipartörvény ha
lebb hozta a király szivét a nem megható szavakban vett búcsút vá tálya alá eső valamely foglalkozást
zethez és oly férfiakat nevezett ki lasztitól és Ígérte, hogy érdekeiket
önállóan üz, az az illető testület
a király a kormány élére, akik ve ezentúl is szivén fogja viselni.
kötelékébe tartozik. — A testületek
zérei voltak a nagy nemzeti ellen
Jelölés.
állásnak és ezek között hazánk két
háromfélék : ipartestületek, kereske
Farkas Róbert szólalt fel Meczner delmi testületek s vegyes testületek.
nagynevű vezérférfiát Kossuth Fe
rencet és gr. Apponyi Albertét. után és a kerület ragaszkodásának,
Minden törvényhatósági joggal
Miután azonban az akkori pártok szeretetének jeléül felkérte Meczszámaránya olyan volt, hogy egyet nert, hogy méltó utódot ajánljon. biró és rendezett tanácsú városban,
Meczner
újabb
felszólalásában
je
len párt sem birt a szükséges abúgyszintén minden járás területén
solut többséggel, a király a függet löltül br. Sennyey Miklóst ajánlotta, meg kell alakítani az ipari és ke
lenségi, nép és alkotmánypártból akit egyhangú lelkesedéssel jelöltek.
reskedelmi testületeket. Külön tes
alakult szövetkezett ellenzékre bízta
Programmbeszéd.
tületek alakíthatók községekben is,
a kormányt. Nyugodtan állítom, hogy
Br. Sennyey Miklós mondta el ahol a testületbe tartozók száma
soha kormány még oly nehéz hely
zetben nem vállalkozott az ország ezután prograrombeszédét. Kijelenti, a százat meghaladja és a többi fel
sorsának intézésére, mint ez a nem hogy' nehezen határozta el magát tételek is megvannak.
zeti kormány. Legnehezebb hely arra. hogy a jelöltséget elfogadja.
Az ipartestületnek
kötelezőleg
zete azonban mégis a függetlenségi 6 gazdálkodó ember, aki politiká
és 48 as pártnak volt, amely az val sohasem foglalkozott és igy tagja lesz foglalkozásának terjedel
190C. évi április 16 án megtartott nem érzi magát hivatottnak ez ál mére való tekintet nélkül mindenki,
általános választáson nyert általános lásra. A hazaja iránti kötelességér aki az ipartestület területén vala
zet azonban kötelességévé tette a
többséget.
ipari
foglalkozást
állan
jelöltség elvállalását. Polgártársai mely
Sokan megvádolják a független bizalma felé fordult s ő eleget ki dóan Ül.
ségi pártot azzal, hogy feladta el van tenni óhajuknak
A kereskedelmi testületnek köte
veit. Ifjú koromtól függetlenségi
Politikai meggyőződése függet
párti vagyok és mindig a legnagyobb lenségi 48 as. A haza gazdasági és lezőiig tagja lesz foglalkozásának
rajongásai csüngtem a függetlenségi politikai függetlenségére törekszik. terjedelmére való tekintet nélkül
elveken, de bátran merem állítani,
Ne kívánjanak tőle részletes prog- mindenki, aki a kereskedelmi testü
hogy a függetlenségi elvek hirtelen rammot, mert ő nem az ígéretek let területén valamely kereskedelmi
kierőszakolása a legnagyobb veszélyt embere. Két dolgot igér csupán
foglalkozási, mint kereskedő, önál
hozná az országra. A függetlenségi
és pedig; 1)
elődjének méltó lóan gyakorol.
párt elveit nem adta fel. Fokról
utódja lesz, 2) munkaképességét a
Viszont aliol az iparosok és ke
fokra valósítja meg azokat
haza javara kívánja értékesíteni.
A kiegyezést is sokan kárhoztatják.
Nem kereste — úgymond — a reskedők száma nem elég ahhoz,
Hat erre is mondhatom, hogy ha megtiszteltetést, de miután meg hogy' külön ipartestület és külön ke
meg nem kötöttük volna, akkor tisztelték a bizalommal, ő ösmeri a reskedelmi testületet alakíthassanak,
újra odajutunk, ahol 3 év előtt vol bizalom értékét és kötelességét — ott vegyes ipari és kereskedelmi
tünk. A kiegyezés nem rossz a ma dolgozni fog. Hálásan köszöni a testület alakítandó, illetve a küzsé
gyarokra nézve. Ebben a kiegye bizalmat és kéri, hogy azt a vá
zésben nincs győző és nincs legyő lasztás uapjáu se vouják meg tőle. ge kben alakithatók, amelyeknek az
iparosok és kereskedők egyformán
zött fél. He ha mélyebben tekintek
Felszólalások.
a kiegyezésben biztosított jogainkba,
tagjai. Az ilyen testületekben aztán
Sennyey br. után Busa Barna, külön ipari és kereskedelmi osztá
azt is merem állítani, hogy ez a
kiegyezés, ránk. magyarokra nézve A'agy Barna, Nemes Bertalan orsz.
diadal, mert biztosítva van benne képviselők és Szirmay István t. fő lyok alakú nak.
A testületek tagjainak tagsági
az önálló vámterület felállításának ügyész intéztek még lelkesítő beszé
lehetősége. Természetesen az önálló deket a néphez. Kiemelve br. Sennyey dija az alapszabályokban vagy az
vámterület és külön nemzeti bank Miklósnak a közéletben már eddig állami adók. bizonyos százalékában,
fellailitása a nemzettől függ. A kor is elért t rdemeit további küzdelemre
vagy az alkalmazottak számarányá
mány mar készíti eiő azokat. Most serkentették a polgárságot.
Utolsó szónok Meczner Béla volt, ban állapitandók meg s ezek köz
folyik a szakértők meghallgatása
s azután a legközelebbi választások aki bejelentette, hogy az orsz. függet adók módjára hajtatnak be.
nál a nemzet kéz ebe lesz letéve a lenségi párt is Sennyey Miklós bárót
A testületek önkormányzatukat a
jelölte nagy örömmel a k rályhelmeci
döntés.
közgyűlés, az elöljáróság és a számkerületbe hivatalos jelöltként.
Rövidesen akarok foglalkozni még
Farkas Róbert zárta be a gyűlést, vizsgáló bizottság utján gyakorola házszabályok kérdésével. A függet
lenségi párt sohasem zárkozott el akinek indítványára táviratban érte. ják.
sitették a jelölőről \Wkerle Sándor
A közgyűlésen gyáriparosok sze
teljesen a házszabálymódositástól.
Igaz ugyan, hogy a Tisza kormányt miniszterelnököt, Kossuth, Apponyi, mélyesen. többi tagok, ha három
Andrássy
minisztereket
és
Justh
e miatt buktatta meg a független
száznál többen vannak, kiküldöttek
házelnököt.
ségi párt, de akkor is hajlandónak
utján vehetnek részt. Ezeket a ki
Gyűlés
után
mutatkozott a párt a módosításra
abban az esetben, ha előbb a nem még Meezner Béla mondott köszö küldötteket a rokonszakmák szerint
zet ítéletét kérik ez ügyben. Aki netét Farkas Róbertnek fáradhatat alakuló szakosztályok, tagjaik száma
figyelemmel kiséri az országgyűlési lan tevékenységéértsatutáo minden arányában, s^ját tagjaik küzül vá
tárgyalások menetét, tapasztalhatta, ki hazafelé igyekezett. A falusi kül lasztják .
hogy a horvátok valósággal horvát döttek a gyűlés után azonnal meg
A közgyűlés határozatai ellen 15
országgyűlést csináltak parlamen kapták a za.-zlúkui és kor testollakat,
tünkből. Az alkotmány helyreállítá
Az egész kerület a legnagyobb nap alatt lehet felebbezni.
sának idején a honátoknak biztosí megelégedéssel fogadta Sennyey br.
A szakosztályok külön önkormány
tottuk azt a jogot, hogy az ország jelölését, akinek . agyon sokat köszön zattal bírnak, külön elnököt, elöl
gyűlésen horvátul is beszélhetnek. het eddigi munkásságán rt is a Bod
járóságot választanak s külön köz
Ezt ők most kihasználják és vissza rogköz népe. Sennyey egyhangú
gyűlésük van. Céljuk egyfelől a
élve ami lovagiasságból tett enged megválasztása bizonyos..
testületnek véleményt nyilvánítani
ményünkkel az országgyűlésen csak
horvátul beszélnek és valóságos borvagy javaslatot tenni, másfelől a
vát országgyűlést csinálnak a par
fi jövő kereskeJ átni és
csak a szakosztály tagjait érintő
lamentünkből, úgy, hogy már attól
feladatokat ellátni és ilyen ügyek
tartottunk, hogy a hónapokon át
ipartestületi.
ben határozni.
tartó horvat szoáradathan mi is el
A testületek tulajdonképeni in
Az uj ipartörvény előadói terve
felejtjük édes magyar nyelvünket.
Ezek a horvátok folyton Ausztriával zetének mésodik résre a napokban tézkedő szervei az elöljáróságok.
kokéitiroznak és idehaza egyedüli került a nyilvánosság elé. Ennek a Ennek tagjait rész en a szakosztá
céljuk, hogy minden nemzeti törek
vést meghiúsítsanak. Meg kellett második résznek egyik ]p*cérdeke- lyok választják saját tagjaik sorá
hát végre fékezni ez a rakoncátlan sebb részlete az, aiUKily a különböző ból, részben a szakosztál) okba nem
népséget, hogy most — amikor 'ipari szervezetekre, nevezetesen az tartozó testületi tagok a saját kebe
annyi nagy fontosságú kérdés vár I ipari és kereskedőéin területekre, lükből.
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Minden testületnél — az eddigi
jegyzők helyett — a testületi ügyek
elintézésére illetve az elintézés elő
készítésére és a testületi iroda ve
zetésére tisztviselői állást kell rend
szeresíteni.
Ezt az állást, valamint a szükség
let szerinti egyéb tisztviselői állá
sokat nyilvános pályázat és válasz
tás utján a testület elöljárósága
tölti be. Olyan testületeknél, ame
lyeknek legalább ezer tagjuk van,
a vezető tisztviselői állásra csak
főiskolai oklevéllel biró egyének
alkalmazhatok. Az ezernél kevesebb
taggal biró testületeknél középisko
lai érettségi bizonyítvány szükséges.
A kezelő tisztviselői állásokra leg
alább négy középiskola végzése
szükséges. A megválasztott tisztvi
selők egy év alatt szakvizsgát is
kötelesek tenni s csak ekkor végle
gesíthetők.
A testületek felett az állami fe
lügyeletet első fokon az illetékes
vármegyei alispán, illetve törvényhatósági joggal biró városokban a
városi tanács gyakorolja.
A felügyeletre illetékes hatóság
a testület ügyeinek közvetlen ellen
őrzése és a gyűléseken, illetve ülé
seken való részvétel végett iparha
tósági biztost rendel ki a testület
székhelyén levő közigazgatási ha
tóság valamely tisztviselője vagy
valamely más köztisztviselő szemé
lyében. A kirendeléssel járó költsé
gek a felügyelő hatóságot terhelik.
Az iparhatósági biztost minden
ülésről .i tárgysorozat közlésével há
rom nappal előbb értesíteni kellj
különben érvényes határozatok nem
nem hozhatók. Amely ülésen az
iparhatósági biztos meg nem jelent,
annak jegyzőkönyvét 8 nap alatt
hozzá be kell mutatni. Amely ha
tározat ellen az iparhatósági biztos
kifogást emel, az a kifogásnak a
felügyeleti hatóságok jogerős elbí
rálásáig végre nem hajtható.
A testületek felettiamásodfoku fel
ügyeletet a kereskedelmi miniszter
gyakorolja.
A kereskedelmi és iparkamarák a
kereskedelmet és ipart érintő álta
lános vagy közös érdekű ügyekben
a testületekkel negyedévenként ér
tekezleteket kötelesek tartani.
A testületek az iparosokról, illetve
kereskedőkről, az ezek személyében
beállott változásokról, a tanulókról,
segédekről, gyári munkásokról és a
miniszter által rendeleti utón meg
állapítandó adatokról nyilvántartá
sokat kötelesek vezetni.
Ezek azok a fontosabb adatok,
amelyek az uj ipartörvény tervező
iében a testületekre vonatkoznak.
A testületek különböző irányú fel
adatait a törvénytervezet egyéb
részei részletezik. Egyszóban akként
fejezhetők ki ezek, hogy az ipar
testületek lesznek jövőben az első
fokú iparhatóságok, illetőleg a ke
reskedelmi testületek az első fokú
ke eskedelmi közigazgatási hatosagok.
A törvénytervezet természetesen
számtalan retortán megy még ke
resztül, mielőbb még törvénynyé
válik. S bármilyen sürgősen óhaj
tandó volna is, hogy ez mihamarabb be
következzék, nagyon hamar alig ha
lesz törvény belőle.
Amire nézve elég rámutatni arra
a körülményre, hogy a törvényter
vezetnek a tavaszszal megjelent első
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része is minő ellentétes (elfutásokat
váltott ki a közvéleményből. Meg
aztán, hogy az egész törvényterve
zet nem kevesebb, mint 810. ij-t
tartalmaz.

Barnát „az iparosok emelték fel oda, homonnai polgári iskolához Ugray a kis leányt haza küldte, maga pe
ahol van.“ Kérem szépen igen tisz- Lajos homonnai állami polgári isko dig egy kocsira ült és a nagy álló
telt Uraira, hiszen mi nem dr. Búza lai segédtanítót ugyanabban a minő másra kihajtatott, a hol a délben
Barna ügyvéd urat választottuk ségben a nyírvidéki állami polgári Budapest fele induló vonattal elu
fiúiskolához áthelyezte.
tazott. J u h á s z
aznap
délu
meg, hanem ő benne a független
Lelkeszválasztás. Bodrogkere-z- tán tért haza útjáról, a mikor meg
ségi eszme egyik harcosát. Legalább turbán a Hubay József volt lelkész ütközve vette észre, hogy a leány,
én szerintem így van. Nem néztem Csenyétéro történt megválasztásával kiben annyira megbízott, alaposan
református lelkészi meglopta. Estefelé lesietett a rend
ón, hogy kinek a neve van felírva megüresedett
Alólirott, mint a helybeli ipartes arra a zászlóra, amelyet Kossuth ka állást e hó 19-én töltötték be a hí őrkapitánysághoz, a hol Jurcso Ágos
tület elöljáróságának a tagja ; szüksé tonái lo'iogtatt ak, do követtem ren vek, egy akarattal Csorba Ferenc ton rendórbiztos előtt emelt panaszt,
választván a ki még aznap este táviratilag
gesnek,tartottam tájé koztatás végett dületlenül. Ha Weinberger Sándor mezőzombori lelkészt
megkeresett több rendőrkapitánysá
a ,F. H.“ t. szerkesztőségét az aláb függetlenségi, Búza Barna pedig meg. A választás egyházi részről got. A gyors intézkedésnek csak
Zitás Bertalan pthrügyi lelkész, vi
biak szives közlésére felkérni. Ezt egyébb programmal lépett volna fel, lági részről Nagy Barna országgyű hamar meg volt az eredménye.
pedig azért tartottam szükségesnek, én bizonyára a Weinbergert köve lési képviselő, egyházmegyei tanács- Másnap sürgöny érkezott a debre
biró vezetése alatt kifogástalan rend ceni rendőrkapitányságtól, hogy a
mert az elöljáróság egyrészétől annak
tek táborához csatlakoztam volna
tolvaj nőt bokor József né szül. Ha
idején úgyszólván megtámadtatásban Hála azonban a gondviselő isten ben folyt le.
mar Mária személyében elfogták és
részesültem amiatt, hogy nem irtain végtelen jóságának, hogy Búza
— Táncmulatság. A magyarországi hogy a lopott pénzből 350 koronát
munkások
rokkantés
nyugdijegyalá a dr. Búza Barna ur ellen irá Barnát adta nekünk képviselőül
találtuk nála. A rejtelmes hölgyet a
lete folyó évi augusztus hó 2-án a lopott pénzen
vásárolt ruhákkal
nyuló nyilt levelet. Ezen cselek ede
Amikor meghallottam, hogy győz Kovacsicsné-féle szinházkertben jó- együtt átadták az ottani kir. ügyész
tera, magyarázatát a következőkben
tünk, szinte ujongtam örömömben, tékonycélu táncmulatságot rendez. ségnek, mivel már ott is volt ellene
foglalom össze.
pedig roásk ülönben csendes ember
— Köztisztaság. Nyáron sokalta eljárás folyamatban különböző lopá
A „F. H." 58 ik számában meg vagyok. Az ellenségemet is meg pontosabb a köztisztaság mint té sok miatt. Hamar Máriát két bör
jelent és az elöljáróság részéről csókoltam volna (és ha esetleg lett len. Télen csak a szemet bántja, ha tönőr folyó hó 26-án át kisérte a
magára nézve oly sértőnek talált volna.) De nem azért volt ez a szer az utczákon szemetet látunk nyá helybeli kir. ügyészséghez, a hol
„Az iparosokhoz" cimü cikkre vonat telen öröm, mert Búza Barnát vá ron, azonban az egészségre is fe nyomban megejtették ellene a vizs
lette ártalmasai! hat a sok eldobott gálatot.
kozólag meggyőződésem és felfogá lasztottuk meg képviselővé, hanem hulladék, ételmaradék, ami gyorsan
— Állami tisztviselők lakbére. A
som ez: Egy hírlap mindig üdvös azért mert elvem diadalra jutott és rothadásnak indulva megfertőzi a pénzügyminiszter
a
lakbér-átlag
dolgot cselekszik, ha a közügy bár bebizonyosodva láttam, hogy jó levegőt. Pedig a mi közönségünk megállapithatása céljából meghagyta
túlnyomó
része
éppen
olyan
termé
mely terén tapasztalt visszaéléseket utón haladtam mindvégig. Az igaz
valamennyi pénzügy igazgatóságnak,
nyilvánosságra hozza. Már most az ságnak ugyanis előbb-utóbb győzni szetű, amely az utcát egy nagy hogy a területébe tartozó min de u
szemetes ládának tekinti, ahol bát egyes városra vagy községre nézve,
a kérdés: igaz-e mindaz, amit ezen kell.
ran eldobhat mindent. Így teszi amely valamely állami vagy vár
cikk közöl ? 11a igaz, úgy, köszönettel
Most azonban midőn dr. Búza aztán változatossá az egyformán megyei tisztviselőnek álllomashelyét
tartozunk mi iparosok, hogy már
szürke aszfaltos vagy poros utczáBarna ur, szeretett képviselőnk, kat az elszórt papírdarabok, gyü- képezi, a tényleg bérbeadóit három
hiába, be kell vallanni — leveszik
szobás lakásról kimutatást készítsen.
mintegy három év óta képviselője ir.üleshéjak stb egyvelege. Nagy Megjegyzi az említett miniszteri
szemünkről a hályogot. Hiszen nem
a függetlenségi eszmének, érzem baj az, hogy nálunk mindent a ha rendelet, hogy az uj osztályozás
oly szégyen az, ha minket iparosokat
és látom, hogy akkor kétszeresen tóságtól varnak, maga a közönség szempontjából az áll. elemi nép
esetleg félre is vezetnek. A mi cse
kellett volna ürülnöm, amikor dia azonban mákszemnyit sem segédke iskolai tanítók nem esnek az állami
zik a közrend és köztisztaság és
lekvésünk főtere a műhely nem
dalra jutott a függetlenségi elv. annyi más közérdekű dolog fentar- tisztviselőkkel azonos szempontok alá.
— Tolvaj asszony. Folyó hó 28-án
pedig a közügy. Aki pedig félre
Még pedig, azért mert Búza Barna tásában. Pedig nem szabad mindent egy gyanús viselkedésű nő laká
vezet, annak bizonyára módjában
lett a képviselőnk. Es én határo a hatóságoktól várni. Elvégre nem sára csalta K e l e m e n Péter borsi-i
van ez. Ebben az esetben tehát
zottan állíthatom teljes meggyőző is lehet azt kívánni a várostól, hogy lakost. Rövid üsraeretségük alatt
köszönettel tartozunk a szerkesztő
déssel, hogy aligha van tevéke minden utczában 2—3 utczaseprót olyan bizalmas helyzetbe került az
tartson, mert ezt a városi költség
ségnek. Ha nem igaz, úgy más mód
nyebb képviselője az országnak, vetés meg se bírná. Hanem igenis elébb még két ösmeretlen, hogy a
is vau a rágalmak miatt elégtétel
nőnek alkalma nyílott a férfi nad
mint Búza Barna. Ez a tevékeny szokjon már egyszer hozzá a kö rágzsebéből 50 korona készpénzt
szerzésre, mint ez a rut hangú levél.
ség megnyilvánul, úgy a politikában, zönség ahhoz, hogy a rendet necsak kilopni. A pénz hiányát a károsult
Én nem birálgatom e helyen,
mint a polgártársainak boldogitá- otthon a lakásában, hanem künn az még a nő lakásán észrevette és kö
hogy félre van-e vezetve az elől.
sára való törekvésében. Es ha az utczán is keresse és előmozdítsa. A vetelte pénzét, de az asszony azt
magunk és embertársaink egészsége
járóság, vagy nincs, de lehet, hogy
eredmény notu olyan, mint ami- j az, ami ezt elsősorban megkívánja. visszaadni vonakodott. A rendőrség
igaza van ebben a „F. H."-nak, mint
az enyves kezű dáma ellen megin
lyennek ő szeretné, hogy legyen, Ennek kell erős tudattá válni az dította a bűnvádi eljárást.
ahogy a következés ezt bebizonyí
annak bizonyára nem ő az oka. emberek lelkében s ekkor majd nem
— Az apa, a fia es a munkátblztotta. Vagy nem félrevezetés-e az,
Igen sok esetet tudok amelyben látunk annyi szemetet, kidobott hul tosito. Érdekes döntés hozott a kehagyha valaki oly valamit ira‘. ala
ladékot
az
utczákon,
amelyek
ma
resk. miniszter. Arról volt szó, váj
teljes igyekezettel támogatta az
egész konstantinápolyi képet adnak jon köteles-e az apa az üzletében
valakivel, amiről az illető nem tudja
ügyes-bajos dolgaiban hozzá fordu a városnak.
az aláírás után, hogy voltaképen
vagy műhelyében alkalmazott fiá t
lókat. Es pedig teljesen önzetlenül
— A rejtelmes hölgy. Juhász La a kerületi munkáspénztárnál beje
mit h irt alá ? Ezt pedig Lánci Aladár
és haszon nélkül.
jos helybeli máv. vonatfékező a lenteni és érte a járulékot fizetni ?
cikke szerint Wessely Mór ur tanú
Emlékezzünk csak vissza előbbi mezőlaborci vasúti állomás étkező Ez a kérdés vitás volt, míg most a
előtt kijelentette, nekem pedig Klein
megösmerkedett
egy miniszter döntése megoldotta abbau
képviselőnkre. Mit tett az értünk? termében
Izidor ur ugyancsak ezt mondotta.
Igen ! kocsikázott és csak igy volt szemrevaló leányzóval, akit, miután az irányban, hogy az apa köteles
üzletében vagy műhelyében alkal
Az elöljáróság félrevezethetősége
szerencsénk látni. Hangjai soha asszony nélkül lévén, magához hi mazott fiát a munkás-pénztárnál
vott szolgálatba. A leány az aján
tehát a fentiek szerint bebizonyoso
nem is hallottuk, alig ismerte va latot elfogadta és a legközelebbi épp úgy bejelenteni, illetve bizto
dott tény.
laki. Már most hasonlítsuk össze őt vonattal útnak indult Ujhely felé, sítani, mit bármely más alkalmazott
Az ipartestület vezetősége, de fő
és a mostani képviselőnket. Nem Juhász pedig, a kinek Mezőlaborcon ját vagy munkását. Megállapítja a
leg szeretve tisztelt elnökünk : Móré
ég éj föld a köztük lévő külömség? még dolga akaót, — visszamaradt miniszteri döntés a járulékkivetésül
szolgáló alapot is a fiú eltartási
Dániel mindig jóhiszemiileg jár el
Azért tehát nem érdemli Búza az állomáson. A leány csakhamar költségében.
feltalálta magút az uj lakásban,
Cselekedeteiben és aki azt állítaná,
Barna a hálátlanságnak rá nézve iiövid ottléte alatt serényen végezte
— Rákóczi cipőkrém a legjobb
hogy nem az megérdemelné az aljas
ily fájó hatással lévő megnyilvánu házi teendőit Juhász 13 éves leá börfényesitő 5°/o a kassai Kákórágalmazó nevet.
nyával, Margittal. Közben Juhászt czi-szobor alapja javára. Egyedüli
lását . . .
Ha pedig mindezek dacára mégis
. . . Ez az én meggyőződésem, gyakran elvonta hazulról hivatása. gyártója S z é k e l y „és T á r s a
•értőt talált az elöljáróság ezen cikk
Távollétében a rejtelmes hölgyre K a s s a .
amiért nem irtani alá a kérdéses bízta házát, a kinek tulajdonképen
ben az csak az alakban, nem pedig
nyílt levelet és amit az érdekeltek se valódi nevét, se foglalkozását és
a tartalomban rej'ik. Ezért pedig
személyi viszonyairól
nek
ezennel szives tudomására egyáltalán
nem Búza Barnát kellett támadni,
semmi biztosat nem tudott. A hölgy
mert hiszen 6 — amint azt a gyű hozok.
hol Hamar, hol pedig Hornyák Ma
Sátoraljaújhely, 1908. julius 29. riáuak nevezte magát. Juhász La szabadalmazása vagy értékesítése
lésen is szinte teljes meggyőződés
előtt úgy Magyarországon, mint
jos
folyó hó 22-én is távol volt ha külföldi államokban forduljon a
sel állítottam és amiben nem is csa
Kulics János.
zulról,
a
mikor
a
hölgy
megcselelatkoztam — nem tudott a cikkről
kedte azt a bravúros csínyt, a mire
előzetesen semmit, hiszen itthon
már jóval előbb rászánhatta magát. szetkesztőségéhez Budapest, VII.
h í r e k .
•éra volt. Búza Barnában tehát ez
Az egyik szekrényből, a fehérne- kér., Erzsébet-körút 26. Kérje a
úttal sem csalódtam, mint ahogy
müek közül magához vette a vo
Újság" ingyen mu
— Iparosok figyelmébe ! Az natfékező papírba csomagolt 90 ko „Szabadalmi
eddig sohasem.
tatványszámát.
rona
készpénzét.
Azonkívül
egy
má
ipartestület
közgyűlése
folyó
hó
Életemnek egyedüli vágya az volt
sik szekrényben megtalált egy 400
tnindig, hogy a függetlenségi zászló 2-án, vasárnap d. u. 4 órakor
koronáról kiállított takarékpénztári
diadalra jusson. Ezért imádkoztam, lesz megtartva.
betétikönyvet, melyet elvitt és a
(Alak én tartalom én a In-küldő r«lal0a.)
ezért küzdöttem attól a perctől
— Áthelyezések. A vallás- és köz- bankba és ott minden fenakadás
oktatásügyi
miniszter
Isiik
György
nélkül
felvette
az
egész
összeget.
„Szó
nélkül nem hagyható"
kezdve, amelyben gondolkozni tud
A múlt 1885-ben N agyrozvágy
tam és érvényesíthettem tevékeny korponai állami polgári iskolai rtn- Vele volt Juhász leánya is, kit az
des tanítót és Herényi Lázár nagy- zal vetített félre, hogy a pénz ki
ségemet. Az említett nyilt levél a rőczei állami polgári iskolai rendes vételébe beleegyezett az apja is. A községe kapta meg a postahivatalt,
— de az akkori országgyűlési kép
többek közt felhozza, hegy Búza tanítót ugyanabban a minőségben a bankból hazafelé indulva, a hölgy
viselője a Bodrogközi választékért*

N yilatkozat.

Találm ányok
„Szabadalm i Ujság“
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leinek, az akkori minisztertől elsírta
tőlünk, — azzal az indokolással,
hogy nem nézte meg mit irt alá,
s nem nézte meg mi van a petíció
ban.
Most azonban, midőn Nagyrozvágy érdekeltsége, a mai helyzeté
ben, a hol hitelszövetkezet, foyasztási-szüvetkezet, négy rendbeli
ohány tőzsde, ezerkétszáz lakos,
kót-nagybirtokos és társulati felü
gyelő van, mellőzhetetlennek «rzi
annak nélkülözését, tehát azzal a
kéréssel járult f. évi február hó
16-án a kassai ni. kir. posta és táv
írda igazgatósághoz, miszerint a
fenti okok, mint komolyan figyel
met érdemlő körülmények alapján,
a postahivatalt Kisrozvágyról, ahol
két nagybirtokos és állami tanítón
kívül s mintegy 400 lakost számláló
népességen felül sémi más érdek nem
létezik Nagyrozvágyra helyezze át.
A posta és távirda igazgatóság, a
megyei köztürvényhatóság nézetét,
illetve véleményét is üsmerni akar
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ván, a hozzá intézett kérdésére, f.
évi junius hó 11-én tartott bizott
sági ülésében, annak a bölcs néze
tének s véleményének adott kifeje
zést, mely szerint a postahivatalnak
áthelyezéséhez hozzá nem járul, ha
nem maradjon Kisrozvágyon, anél
kül, hogy azt megindokolná miért.
Legyünk már egyszer méltányo
sak és igazságok! Az eféle egoisticus köztürvényhatósági határozatok
a törvényes igazok utján járó és az
azt követő honpolgárokban „fájó“
visszahatást szülnek.
Nagyrozvágy, 1908. julius 23.
Kottán György
A szerkesztésért felelős:
A SZERKESZTŐSÉG.
K ia d ó tu la jd o n o s :

LANDESM ANN
T e le fo n

M IK S A .

s z á n t ÍO.

Szőllő-sajtók
Gyümölcs-sajtók
„HERKULES" kettős nyomószekezettel
kézi hajtasa

papirkereskedéseiben Sátoraljaújhely.

hidraulikus sajtók

y

magas nyomás és nagy munkaképesség
számára

(jyQailrs-ziízók. .szűlO-malmok. bogozó gépek

ringlót szilvákat, körtét, almát, dinnyét és másféle
gyümölcsöket. — Ugorgát, zöldbabot, paradicsomot,
zöld kukoriczát, gyökeret, répát stb. zöldséget
nagyban és kicsiben olcsón szállít:

Teljesen lölzserell szüretelő készülékekiilliiiikm és koesira szerelte

Lé-sajtolók, bogyó őrlők.
készülékek gyümölcs és főzelék számára, gyümülcsliámozó és vágó gépek. — .Na a b n ii. ö n m ű k ö d ő , hordozható
s szállítható .SYPH O N lA.-perm etezők szőllők gyümölcs,
fák, komló és szegecs permetezésére.

M A Y F A R T H PH. é s T Á R S A
gazdasági gépgyárai vasöntödéje és gözhámoai által

B É C S, 11/1 Taborstrasse 71.
K it üntetve

590

arany,

R f e x l t t t t jb if g y r é h f k in g v rn <• b / r m m t r * .

éremmel

K é p r ts r lő k

Eladó.
4 hold I. oszt. sz á n tó -1
föld a „Z sobrák“ dűlő
ben eladó.
Bővebbet a kiadóhivatalban.

Eladó
szabadkézből, a Sátoraljaújhelyben,
a Kazinczy-utcza 28. (ezelőtt 656.J
sz. alatt, a törvényszékkel szemben
fekvő, Szenczy-féle. jelenleg felesé
gem tulajdonát képező ház, melyben
van egy utcai s egy udvari három
szobás ég egy pinczelakás ; belsősége
634 négyssögöl, szép gyümölcsössel.
Felvilágosítással szolgai S a r u d y
G y ö r g y ref. fogyni, tanár Pápán.

Kérjen eyy mintát az
általunk kiadott

aéóRcnyvacsRáRBöl.

Landesmann Miksa és társa
kkjr*-

ezüst

U

stb.

r u c o n t á r u s í t ó k k e rs tte tn e te

EGER, Póstafiők 11.
Tessék árjegyzéket kérni.

Kiadó lak ás.
Kazinczy-uicai 64-ik sz. házamban
f. évi augusztus 1-től kiadó egy
földszinti modern lakás, mely áll
négy parquettes szobából, nagy
verandából, fürdőszobából és az
összes szükséges mellékhelyiségekből
Bővebb felvilágosítással szolgál :

s a v A n y u v i z -f o r r á s

előnyösen befolyásolja és elősegíti
az emésztést.
Orvosi vélemény.
Lobi Jakab polenai ásványvize nemcsak
üdítő asztali viz, mely bármely hasonló bel
vagy külföldi savanyuvizzcl egyenrangú,
hanem vegyi alkatrészei különösen alábbi
betegségekben javalttá teszik : a légző szer
vek hurutuá bántalmai és tüdöbaj minden
szakmában ; a rendellenes emésztés követ
kezményei, valamint a gyomor és belek
idült hurutjainál, csúz, köszvény, vérsze
génység és sápkór okozta általános gyen
geségnek
Kelt Szolyván, 1903. dcczember 14.
Dr B o d o r Pülöp,
j. tiszti orvos.

Egy jó házból való fiú
tanulóul felvétetik

NAGY FERENC
fűszer kereskedésében.

S á t o r a l j a u j h cl yb en

Csapó Lajos.

P 0 L E NAI

Véleményem ugyanaz.
D r Spanyol Béla,
ny. honv. törzsorvos.

II
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GYÜMÖLCS ÉS ZÖLDSÉG KIVITEL

Aszaló

S z ó 1 1 ő - o l c é li
gyártatnak és szállíttatnak jótállás mellett különlegességként
legújabb szerkesztés szerint

Baraczkot,

A fürdő vize t
A viz vegyelemzése történt 1886-ban a m.
kir. vcgykisérleti állomáson, Budapesten
183. szám alatt.
A vegyelemzés eredménye a következő :
a) A viz színtelen, szagtalan, fajsulya 15
Cslsius foknál 1.0039.
Egy liter vízben
foglalt alkatrészek grammokban kifejezve:
Nátron
1-4285
Mész
0-1093
Magnézia
0-0250
0 0022
Timföld
(KHKbt
Vasoxydul
Lithiumoxyd
0 ‘(KX)7
Strontiumoxyd 0 <1003
Magánoxydul 00001
Káli
nyomok
Chlor
0 2400
Kovasav
00093
Bórsav
0 0066

Kénsav

Jód

0*0040

0(MK)2

Összes szénsav 3 17S9
Kötött szénsav 10340
ö s sz e s szilárd
maradék kénsav lepárolva 3 9000
Ö sszes szilárd
maradék 180
Celsius foknál
számítva
30200
Izzitási veszt. OoöOo

b) F.gy liter vízben foglalt alkatrészek
szokott módon összeállítva grammokban:

mész 0-0068
Timföld
0 0022
0 0093 Chlornatrium 03925
Kovasav
Chlorlithium
0*0022
Ketted
szénsa
A gyógyvíznek ára 1 ládával Szolyva
0-0020 Chlorkaiium nyomok
vas vas
Hársfáivá vasúti állomásra szállítva
magán 0-0002 Bórsav nátron 0-0124
6 korona.
mész 0-2733 Jódnatrium
0-0002
niagnesin 0 0800 Szabad szénsav I 1 100
Az üvegekért és ládáért Szolyva-Hársfalva
nátron 3 1083 Izzitási veszt. O'üótX)
állomásra szállítva 3 korona visszatérittetik.
Kénsav stront 0 0005
Megrendelhető :
A m. kir. állami vegykisérleti állomás
tulajdonosnál
vezető h e ly e tt:
Polena. (Beregmegye.)
T ó t h G y u l a s. k.

L 0B L JAKAB

papirkereskííést Saujhely
Ny untatott Lundtsüiann Miksa és Társa köuj vujunidájábau Sátoralaujliulj’.

Egy fürdő 60 fillér.
Lakás naponta 50 fillértől
1 koronáig.
Vendéglő helyben.
Vasúti állomás :

SZOLYVA - HÁRSFALVA.
Megrendelésre a tulajdonos 3
koronáért kocsival szolgál a
vendegeknek.

Sátoraljaújhelyben

egyedüli

főrak tára:

KL E I N

JENÓ

csemege kereskedőnél.

Viszont eladóknak ked
vezményes engedmény.

