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HARC AZ ÖNÁLLÓ BANKÉRT.
A sátoraljaújhelyi függetlenségi kör népgyülése.

Abban a nagy küzdelemben, 
mely most az önálló bank érde
kében tolyik, impozáns módon 
hallatta szavát Zemplénvármegje 
közönsége. Hatalmas, nagysza 
básti népgylilés keretében mondta 
ki csatlakozását a küzdelemhez, 
sőt — elsőnek az országban 
kimondta azt is, hogy ha 
tria tovább is folytatná törvényes 
jogaink ellen való támadásait, 
igénybe veszi legerősebb fegyve
rünk e t : az osztrák áruk bojkott 
ját.

Es ez az, ami nagy jelentőséget 
ad a sátoraljaújhelyi népgyülés- 
nek. Ez a határozat irányt szab 
a további nemzeti küzdelemnek, 
megmutatja azt az utat, melyen 
haladva minden körülmények kö
zött megadásra tudjuk késztetni 
ellenségeinket és ki tudjuk vívni 
az önálló magyar jegybankot.

Ausztria ipara és kereskedelme 
nagy és hatalmas mindaddig, amig 
ipari termékeit Magyarországon 
elhelyezni képes, de mihelyt ma 
gyarország piaca elvész Ausztria 
iparára és kereskedelmére nézve, 
azonnal megsemmisült Ausztria 
ipara és kereskedelme. 10 0 0  mil
lió korona nagy pénz és ennyi 
értékű árut helyez el Ausztria 
Magyarországon. Ennyit veszítene 
tehát Ausztria a bojkott esetén. 
Ez pedig nem csekélység. Mienk 
tehát a győzelem reménysége, 
csak komoly elhatározás és kitar
tás kell a küzdelemhez.

A nagylontosságu gyűlésről az 
alábbiakban számolunk be rész
letesen.

E lő k észü le tek

Nagy érdeklődéssel tekintett 
Zemplénvármegye közönsége a

hétfői gyűlés elé. Különös érde
kességet kölcsönzött a gyűlésnek, 
hogy a bank-küzdelem egyik nagy
nevű vezére, gr. Batthyány Tiva
dar megígérte lejüvetelét. A sors 
szeszélje azonban változtatott az 
előre megállapított programmon, 
amennyiben Batthyányi betegsége 
ágyba döntötte és igy lehetet- 

Helyelte a 
központi párt Visontai Somát, 
pártunk nagynevű harcosát küldte 
le a gyűlésre, akit az országgyű
lési képviselők közül Petrogally 
Oszkár, Zakariás János dr., M i- 
nássy Mihály, I'rieJ Lajos, Nagy 
Barna, Jlernáth Béla és l'otocky 
Dezső kisérték cl. Még a délelőtt 
folyamán Ilire (ütött, hogy Bat
thyány gróf nem jön, de a pol
gárság lelkesedése, mely csupán 
az igaz ügynek szólt, egy cseppet 
sem lohadt le Nagy ünnepélyes- 
séggel készültek a képviselők fo
gadására és a vasúttól a városba 
vezető Kossuth utcát szépen ki
lobogózták.

F o g a d ta tá s .

Már a korra déli órákban szá
zakra menő tömeg gyűlt egybe 
a vasúti á'lomás perronjáti és a 
legünnepélyesebb hangulatban a 
pályatest első vágánya között 
foglaltak helye.: a kör zászlója 
alatt, ntig a vonat megérkezik. 
Mintegy 5 percnyi késéssel ro
bogott be a pályaudvarra a kép
viselőket hozó vonat, melyet per
cekig tartó dörgő éljenzéssel fo
gadott a közönség. Az érkező 
képviselőket Kincsessy Péter, a 
higgetlenségi kör elnöke fogadta 
a következő beszéddel:

Mélyen tisztelt képviselő urak 1
A sátoraljaújhelyi független

ségi és 48-as kör nevében 
amidőn mély tisztelettel hálás 
köszönetét mondok, hogy kö
zöttünk megjelenni szívesek 
voltak, — őszinte örömmel 
üdvözlöm önöket s biztosítom,

hogy nemzeti nagy ügyünk 
védelmében kifejtett fáradha
tatlan, elöljáró küzdelmükben 
mindenkor mellettük leszünk. 
Isten hozta körünkbe. Éljenek.
A képviselők nevében Vtsántát 

Soma köszönte meg a szívélyes 
fogadtatást, kiemelve, hogy szíve
sen jöttek a gyűlésre, mert a 
nagy folj-ó nagy harc közepette 
nekik is szükségük van arra, 
hogy lelkesedést merítenek Kos
suth és Rákóczi szülőföldjén a 
további küzdelemhez

B evonu lás.

A fogadtatás után a pályaud
var előtt elterülő térségre vonult 
a közönség, ahol kialakult a me
net. Elől a függetlenségi kör 
zászlaját vitték Viczmándy Vince, 
Elek István és Jaczkó István köri 
tagok, utána ;>z e'ső sorban Za- 
kaiiás János, Pe .-oga’ly Oszkár, 
Búza Barna o . , k é p v  .-előle és 
a kör diszelnöke Matolay Ívtele 
lépkedtek, majd a iüggetlenségi 
kör tagjai köve keztek. A menet 
után lépésben ha'adó fogatokon 
jöttek a többi országg) ölési kép
viselők és a vidékről érkezett 
vendégek. Az első négyes foga
ton Visontai Soma képviselő 
és Kincsessy Péter pártelnök fog
laltak helyett. Így kialakulva a 
menet az utcákon helyt foglalt 
nagyszámú közönség sorfala mel 
lett vonult a „Vadászkürt" elé.

Ebéd.

A „Vadászkürtbe" érve rögtöni 
ebédhez, ültek a képviselők a 
kerthelyiség nyári tán-termében 
megtérített asztaloknál. Az ebé
den melyen mintegy százan vet
tek részt újból üdvözölve a köz
pont képviseletében megjelent 
képviselőket, a párt nagynevű 
vezérére és a megjelent képű 
selőkre ürítette poharát. Utána 
Visontai Soma köszönte meg 

' szép szavakban a lelkes ünnep- 
| lést, a kerület képviselőjére és |

annak lelkes választó polgárságára 
ürítette poharát. Utolsónak Szir- 
may István dr. várm. t. főügyész 
szólalt fel, aki szintén a jelenvolt 
képviselőket éltette. Az idő rö
vidsége miatt több felköszöntő 
nem volt.

G yűlés

Fél 3 órakor kezdődött a nép- 
gyülés, amelyen már ekkor mint- 
egy 800 ember volt jelen, amely 
szám természetesen a gyűlés fo
lyamán folyton emelkedett, úgy, 
hogy a gyűlés mintegy 1 2 0 0 — 14 0 0  
»‘mber jelenlétében folyt le. A 
gyűlést Kincsessy Péter nyitotta 
meg a következő szépen átgon
dolt rövid beszéddel :

K incsessy  m eg n y itó ja  

Tisztelt polgártársak /
A nemzet és hazánk ügye 

súlyos körülmények közzé ju
tott. A nemrég még remény- 
teljes biztató hit, a mely min
den hazádért aggódó egyént 
örömmel és bizalommal töltött 
el, újból a kétség vergődé
sébe hajtotta a nemzetet. A 
legsajátosabb nemzeti s állami 
törvényesen biztosított jogaink, 
gazdasági független önrendel
kezésünk első lépésénél az előke
rült nemzeti jegybank ügyében, a 
mely előre biztosíttatott, merev 
visszautasitásra találtunk. A  
pártközi kormányzat, mivel sa
ját kebelében sem találta meg 
a közös megállapodás egyön
tetűségének biztosítékát, lemon
dott. Ennek lolyamányaképen 
a nemzet első alkotmányos té
nyezője: az országgyűlés műkö
dése megbénittatott. A nemzet 
közvéleményének, mint a hon
nan minden jogforrás származik, 
nem csak érdeke de köteles
sége is, hogy megn) Üatkozzon 
s kifejezést adjon akaratának. 
Ezen népgyülést is azért hívtuk 
össze, hogy nemzeti törvény 
által biztosított jogainkhoz való
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ragaszkodásunknak kifejezést 
adjunk s esetleg kikeressük 
azon módokat a melyek által 
ezeknek kivívását előmozdit- 
hatjuk. Van szerencsém a gyű
lést tisztelettel megnyitni.

M ato la i beszéde

Az első szónok Matolai Etele 
a kör ősz diszelnüke volt. Szinte 
ifjúi hévvel kelt harcra azok ellen, 
a kik az önálló bank felállításá
nak útjában vannak és lelkes be
szédben buzdította a jelenvolta
kat kitartó küzdelemre. Beszédét 
azzal kezdteti ogy az önálló bank 
érdekében felhozható érvek már 
annyira ki vannak merítve, hogy 
újat már nem mondhat. De bár 
mennyire tart attól, hogy unal
massá válhatik, mint volt ország
gyűlési képviselő s több mint 4 
évtizeden át volt alispánja a me 
gyének kötelességének tartja fel 
szólalni minden közügyben. Kije
lenti, hogy a (>7 es kiegyezéssel 
sohasem volt megelégedve s ezért 
folyton hangoztatta, hogy ez az 
ország csak akkor lehet boldog, 
ha közgazdaságilag, pénzügyileg 
és hadügyileg független lesz. A 
pénzügyi önállóság ideje most 
érkezett el, mikor a közös bank 
szabadalmának meghosszabbítását 
kéri. Azt mondják, hogy a király
ném engedi a közös bank szaba 
dalmának meghosszabbítását. Ezt 
nem hiszi A király esküt tett az 
alkotmányra és az alkotmány biz
tosítja nekünk az önálló bankhoz 
való jogunkat. De feltéve, hogy 
a király él vétó jogával és nem 
szentesíti az önálló bankról ké
szítendő törvény t, vajon elérné c 
ezzel célját ? Impero-joga nincs 
a királynak, azt nem rendelheti 
el, hogy a közös bank szabadni 
mát meg kell hosszabbítani, már 
pedig ha meg nem hosszabbítja 
a parlament a közös bank szaba
dalmát, önként bekövetkezik az 
önálló bank felállítása Sokan azt 
hangoztatják, hogy jogunk van 
az önálló bankhoz már azért is, 
mert ezért emeltük f<*l a kvótát. 
Ezt ő nem állítja, sőt elitéli az 
ilyen kijelentéseket. Mi nekünk 
jogot nem kellett vásárolnunk és 
ha vásároltunk valamit, akkor 
c ak azt vásároltuk meg, hogy 
az osztrákok ne gördítsenek aka
dályokat jogaink éi vényesitése 
elé. Feltétlen bizalommal viselte 
tik Kossuth Ferenc és pártja 
iránt és követni fogja azt. Fel 
szólítja a polgárságot, hogy tart
son ki a küzdelemben és ha 
jönne egy uj erőszakos házfelosz 
latás egy újabb Fabriciussz il. kell
jen védelmére az önálló bankért 
küzdőknek, ő  el van szánva arra, 
hogy ha kell testével fedezi az 
erőszakosság ellvn Kossuthot és 
pártját ebben a küzdelemben 
Reméli, hogy igy gondolkozik 
minden igaz magyar ember. Be 
szódét Kossuth, Holló es a füg
getlenségi párt éltetésével fe
jezte be.

R ern á th  beszéde

Matolai lelkes éljenzéssel fo
gadott beszéde után Bcrmith Béla, 
a niádi kerület képviselője buz
dította kitartásra és harcra a 
polgárságot. Az önálló bankot 
nemcsak politikai, de gazdazági 
szempontból is szükségesnek 
tartja. Az ipar, a kereskedelem 
mind nagy hiányát érzik az önálló 
bank szükségességének. C-ak 
minden t«*kint«tben független ál
lam boldogulhat. Példa rá Ame
rika, mely mindaddig mig Anglia 
gyarmata volt, szegény volt, mi
helyt azonban vVasshington fel
szabadította Amerikát, ipara és 
kereskedelme rohamosan kezdett 
fejlődni és ma már minden téren 
túlszárnyalja Európa minden álla
mát. Nekünk is a függetlenségre 
kell törekedni, de ezt csak úgy 
érhetjük el, ha egyesíteni tudjuk 
a magyarságot és a pártokat a 
küzdelemben. Vegyünk példát az 
osztrákoktól. Ausztriában egymást 
marják a pártok és a parlament 
állandó korcsmajelenetck tanyája, 
mihelyt azonban a magyaiság 
elleni harcról van szó, egyesül
nek a pártok a harcban és együt
tes támadással törnek a magyar 
ság jogos törekvései ellen. Sőt 
— mint a legújabb kismartoni 

kirándulás mutatja — a vendég
tisztelet leple alatt magyar földön 
is gyaláznak minket. Ha megtudja 
érleni a nemzet az egyöntetű 
harc szükségességét, akkor bizto 
san győzünk.

B úza beszéde

Búza Barna kerületünk ország
gyűlési képviselője szólott ezután. 
Kijelenti, hogy nem kiván a tárgy
hoz szólani, mert ez a vendégek 
joga, de kénytelen felszólalni 
egyrészt mert Batthyány elmara 
dását kell kimentenie, másrészt, 
hogy előterjessze a határozati 
javaslatot. Batthyányi betegsége 
akadályozta a lejüvetelben s en 
nek igazolására felolvasta a kö 
vetkező táviratot:

Nagyságos
Búza Barna orsz képv. urnák 

Sátoraljaújhely.
Orvosok influenzás állapotom 

és erős köhögésem miatt nagy 
sajnálatomra tiltakoznak utazá 
som ellen, igy bármenn) Ire sze
rettem volna jönni kénytelen 
vagyok újhelyi népgyüléstől való 
távol maradásomat kimenteni. 
Uj hely polgársága ismételten a 
legnehezebb viszonyok köze
pette megmutatta, hogy a vég
sőkig helyt áll a nemzet igaza 
mellett. Szivből üdvözlöm pol
gárságot, a midőn mostan igaz 
küzdelmünket ismét lelkesedés
sel támogatja.

Batthyány Tivadar.
H a tá ro z a t

Ezután rövid néhány szavas 
kommentár kiséretáben felolvasta 
a következő szövegű határozati 
javaslatot:

A Sátoraljaújhelyben 1009 
május 31-én tartott népgyülés 
az önálló magyar nemzeti 
jegybanknak, mint az állami 
önállóság lényeges alkotóré
szének 1911. évben való fel
állítását határozottan kívánja 
s ezt a képviselőházhoz inté
zendő feliratban is kéri.

A függetlenségi párt vezé
reit, Kossuth Ferencet, gróf 
Apponyi Albertét, s a most 
folyó nagy küzdelem lelkes 
zászlótartóit, Justh Gyulát, gr. 
Batthyányi Tivadart és Holló 
Lajost az önálló bankért folyta
tott küzdelmükben lelkese
déssel üdvözöli s biztos di
adalra vezető rendületlen ki
tartásra kéii.

Az országos függetlenségi 
és 48-as pártot pedig arra 
kéri, hogy ha Ausztria to
vább is folytatná törvé
nyes jogaink ellen való tá
madásait, vegye alkalma 
zásba ellenében legerősebb 
megtorló fegyverünket, az éven- 
kint több mint 1000 milliónyi 
értékben hozzánk beözönlő 
osztrák áruk bojkottját s in
dítsa meg a bojkott országos 
szervezését. A népgyülés rész
vevői már most kijelentik, 
hogy ehhez a mozgalomhoz 
erős elhatározással s kitartás
sal csatlakozni fognak.
Dörgő éljenzés és hoszantartó 

zajos taps jelezte, hogy a részt
vevők helyeslésével találkozott a 
határozati javaslat és ezért Kin- 
csesy Péter elnök azt nyomban 
határozati erőre emelte, mint a 
gyűlés egyhangúan megnyilvánult 
ak aratát.

V iso n ta i beszéd e

A gyűlés fénypontja Visontai 
beszéde volt. Ez e közjogi ér
vekkel halmozott, óriási tudással 
és szónoki képességgel előadott 
beszéd még azokat is meggyőzte 
az önálló bank jogosságáról és 
szükségességéről, akik eddig ellene 
voltak. Őszintén sajnáljuk, hogy 
ezt a gyönyörűen megszerkesz
tett nagy tanulmány, térszüke 
miatt nem közölhetjük lapunkban. 
Néhány szóban igyekezni fogunk 
rövid vázát adni bészédének, de 
előre is tudjuk, hogy nem fog 
sikerülni

Beszédét azon kezdte, hogy a 
bankügy nem közösügy, ez önálló 
íig\c a magyar nemzetnek, mely
hez az alkotmány értelmében 
joga van. Nemrégiben hosszabb 
értekezést tartott erről a Ví. kér. 
függetlenségi körben. Ebben a 
felolvasásában kifejtette, hogy az 
ország legerősebb alkotmánya a 
történelem. Az a történelem, mely 
elmondja, hogy Magyarország 
már nagyon régen önállóan in
tézte pénzügyeit es igy annak 
jogosságához, hogy intézheti c 
most is önállóan, kétség sem fér. 
Ehhez teliát nem kell semmiféle 
megállapodás, aminthogy azt 
Matolai Etele nagynevű vezérünk

oly szépen ki is fejtette. Es ezt 
belátják többen már a bank 
ellenzői közül és most már ujab 
bán azzal hozakodnak elő', hogy 
a bankkérdés tulajdonképen nem 
is politikai, hanem szakkérdés. 
Dehát akkor nem-e kell az önálló 
bark ? Hiszen szakszerűen Ítélve 
meg a kérdést, ugyancsak arra 
az eredményre juthatunk, hogy 
egyedül az önálló bank felállítása 
képezheti az alapját az ország 
biztos tovább fejlődésének — 
Példa rá az 1848 íki események 
Kossuth minden bécsi erőszak és 
kérelem ellenére felállította az 
önálló bankot, magyar pénzt ve
retét s íme az eredmény az leit, 
hogy a magyar pénz értékben 
jóval többet ét:, mert a valutája 
teljes volt, amennyiben a kibocsá 
tott pénzeknek kellő ércfedezete 
volt. Anny ira rngy becse volt a 
magyar pénznek, hogy az osztrák 
katonák egyedül csak magyar 
Kossuth bankót akartak elfogadni 
Hát ami már 1848 bán bevált, 
most nem válna be? Csakhogy 
akkor nem jár; a kormány feje 
Bécsbe paktálni a nenuct háta 
megetc m»nt most. Igazi lecsu 
szarr’ás a lejtőn, hogy egy fele 
lŐsség nélküli ügyvezető minisz
térium folyjon minisztei tanácso
kat tart és egy csak resszort 
ügyek intézésével megbízott mi
niszterelnök folyton Bécsben jár
kál és mi csak a bécsi lapok ut
ján értesülhetünk arról a csúf al
kudozásról, amit ő r.z osztrákok 
néha legalantosabb közegeivel 
folytat a mi bőrünkre jogtalanul. 
Végűi összetartásra buzdította a 
polgárságot, hadd tudják meg 
— úgymond — hogy az ország 
népe összetart együtt érez ebben 
a harcban.

T ö b b i beszédek

Zakariás János orsz. képviselő 
mondott még ezután rövid, de 
hatásos beszéJ- t, amelyben to
vábbi harcra és kitartásra buz
dította a polgárságot. Majd a 
közóhajnak engedve Fried Lajos 
és Búza Barna szólották röviden 
nehány szót fs d. u. 5 órakor 
véget ért a gyűlés.

A fü g g etlen ség i k ö rb en

A gyűlés után a függetlenségi 
körbe mentek a képviselők, ahol 
néhány órát töltöttek a kör tag
jainak társaságában kedélyesen 
elbeszélgetve. Visontai Soma itt 
szükebb körben újra fejtegette 
az önálló bank szükségességét 
es előnyeit és kérte a kör ve
zetőségét, hogy e harcban min
den körülmények között tartson 
ki. A vendégek beírták nevüket 
a körben elhelyezett emlék
kőn) vbe.

ü d v ö z le tek .

A gyűlés határozata folytán a 
következő sürgöny üdvözleteket 
küldték el Kincsessy Péter párt
elnök aláírásával :

Villand Testvérek nagy cirkuszi Sátoraljaújhely™ a dohánygyár megetti katonai gyakorlótéren f. hó 5-én érkezik 
22 waggonból álló kúlönvonattal és aznap este S órakor tartja

megnyitó díszelőadását óriási műsorral.
6-án két nagy előadás délután 4 órakor és este 8 órakor. Változatos műsor. 7-én búcsúelóadás.

P V *  J'jyzk már most kaphatók előre L ő w y  A d o lf  könyvkereskedésében.
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Nagyméltóságu
Kossuth Ferencz urnák 

Budapest.
A Sátoraljaújhelyben tartott 

népgyülés egyhangú állást lóg- 
halva az önálló bank mellett, 
lelkesedéssel üdvözli mindig 
szeretett vezérét, hagyományos 
rendületlen hűségéről biztos.tja 
s törhetlen kitartásra kéri.

Nagyméltóságu
Apponyi Albert urnák

Budapest,
Sátoraljaújhelyben az önálló 

bank mellett nyilatkozó r.ép 
gyűlés lelkesedéssel s hűséggel 
köszönti Nagyméltóságodat.

Nagyméltóságu 
Justh Gyula urnák

Budapest.
Sátoraljaújhelyben az ónálló 

bank mellett tartott népgyülés 
lelkesedéssel s kitartó hűséggel 
köszönti nemzeti ügyünk tör
hetlen harcosát.

Gróf Batthyányi Tivadar urnák
Budapest

Horánszky-utca 4.

Sátoraljaújhelyben az önálló 
bank mellett tartott népgyülés 
kitartó hűséggel s törhetlen 
lelkesedéssel köszönti Méltósá 
godat a nemzeti jogokért ví
vott hatalmas küzdelméért.

Holló Lajos urnák
Budapest

1 e rí? /-kunit 19.

Sátoraljaújhelyben az önálló 
bank mellett tartott népgyülés 
lelkesedéssel köszönti s hűsé
géről biztosítja nemzeti ügyünk 
törhetlen bajnokát.

Válaszok.

Az üdvözletekre eddig a kö
vetkező válaszok érkeztek Kin- 
csessy Péter pártelnökhöz:

Köszönetét mondok szives 
üdvözlésükért pártunk mai ne
héz helyzetében számitok tá 
(nógatásukra.

Kossuth.
p á rte ln ö k .

Szives üdvözletüket nagyon 
köszönöm mindannyian tánto- 
rithatatlanul kitartunk a nem 
zet jogai mellett.

Holló Lajos.

H Í R Ü K .
Katonák szabadságolása az 

aratás idejere
A közvélemény, sót a páriáméul 

is évek óla hangoztatja azt az óhajt, 
hogy a katonák az aratás elejére 
Szabadságoltassanak. Erre vonatko- 
íólag már több Ízben és több oldal
ról intéztek kérelmet a hadvezető
séghez s minden oldalról a/.t kíván
ták, hogy a hadgyakorlatra bevo
nulni köteles tartalékosokat mentse 
fel. a tényleges legénységet pedig 
Szabadságolja a katonai vezetőség 
az aratasi időszakra.

— -E L S Q  M A  G V A R O R S 2 A G I H I  R l  A p

Sü'nrM " r - ; ?  yuootkozólag | betegeskedett, inig most megváltotta 
■s l- "  ! tényleges ren- szenvedéseitől a halai. Temetése f. 
, ■ 'Zéró azon- hó 3-án, csütörtökön lesz Kassán.

I A  tartalékosokra 
i már 1901 
delkedt
bán a tényleges szolgálatot végző 

! katonák dolga.
| Szabadsagot mindtn egyes kato 
nanak kihallgatáson kell kérnie éi 

i az engedélyt a csapatparanosnok 
adja meg a szolgálati viszonyok te
kintetbevételével. A  szabadságolt 

| legénységnek polgári ruhát kell vi- 
I selnio és u községi elöljáróságtól 
bizonyítványt hoznia arról, hogy 
tényleg mezei munkát végzett é. A 
szabadságolt katona szabadságolási 
igazolványának felmutatása mellett 
olyan vasúti j>*g\ kedvezményre tart- 
hat igényt, mint a szolgálaton ki 
viil utazó katonaság. Járványos vi
dékekre nem adnak szabadságot.

Ez tehát legelső sorban a kisgaz
dákra vonatkozik, de figyelemmé! 
lesz a hadvezetőség a hivatásszerű 
gazdasági munkásokra is, kiknek 
utolsó szolgálati éviikben meg fog
ják engedni, hogy végleges szabad 
ságolásuk idejére megélhetésükről 
előre gondoskodhassanak. A  szabad- 
ságo'ás időtartamát általában bárom 
lu-theii állapították meg. Szabadsá
golás tört* nlietik a gabona, tengeri 
«*s széna aratási idejére és bizonyos 
körülmények között a selyemhernyó 
tenyésztéssel járó külön munkák- 
idejére is,

A kérdést most ugv akarják meg 
oldani, hogy a szabadságolásról való 
intézkedést az alsóbb katonai ható
ságoknak engedik át, amelyek az 
egyes katonák egyéni viszonyai sze
rint intézik el a kérdést. Erre vo
natkozólag most rendelet jelent meg, 
melvnuk fontosabb részei a követ
kezük ; A  szabadságolásnál különös 
tekintettel akar lenni a hadvezető
ség azoknak a mezőgazdáknak ér
dekeire, kiknek fiai katonai szolgá 
latot teljesítenek és a szabadságé 
lássál éppen arra akar módot nyúj
tani nekik, hogy családjuknak a 
legsürgősebb munka idején lehesse
nek segítségére.

—  A budapesti nagygyűlés.
A függetlenségi pártnak az ön
álló bank ügyében junius 0-án 
Budapesten tartandó) nagygyűlése 
iránt Sátoraljaújhelyben is élénk 
az érdeklődés. A függetlenségi 
párt elnöksége ezen az utón is 
nyomatékosan kéri a párt tagjait, 
hogy Ujhelyből is minél nagyobb 
számban iinduljanak fel Buda
pestre, erre a rendkívül érdekes 
és fontos gyűlésre. A z  aránylag 
csekély pénzbeli és időbeli áldo
zatot igen sokan meghozhatják 
azért, hogy egy történelmi jelen
tőségű emlékezetes esemény ta
núi lehessenek Vasárnap reggel 
10 órakor kell ott lenni a köz 
ponti városháza (Károly kaszárnya) 
udvarán. Akik menni szándékoz
nak. legyenek szívesek Kin 
csessy Péter elnökkel szándéku
kat közölni.

— Halálozás. A  n t a I 6 c  z y Antal 
ny. kir. Ítélőtáblái biró f. hó l ón 
reggel Kassán elhunyt. Antalóczy 
Varaim ón 17 évig volt járásbiró 
mindönki által szeretve és tisztelve.
Érdeme elismeréséül kapta nyuga 
lomba vonulása alkalmával az Ítélő
táblái bírói címet. Az elhunyt a 48-as 
szabadságharcban is részt vett és 
igy halálával újból kidőlt egy a 
nagy idők harcosainak sorából. Be
tegségét meghűlés folytán szerezte, 
amikor a kassai Kazinezy-kör képvi
seletében részt vett az újhelyi Ka- -
zinczy Uunepélyen. Azóta folyton * lasztása.

sütörtök ön lesz Kassán.
-  Garden parti a pataki várkertben.

A 10-iki ünnepélyre az előkészüle
tek nagyban folynak. A hercegasz- 
szony a rendezés nehéz munkáját sze
mélyesen lelkesen vezeti. Fáradozá
sát bizonyára siker fogja koronázni, 
inért a széleskörű érdeklődésből mél
tán arra lehet következni, hogy a 
közönség felejthetetlen, kedves dél
utánt fog eltölteni a történelmi em
lékekben oly gazdag pataki vár
kei (ben. A tarka színpad próbái 
dr. Bajusz Zoltán vezetése alatt 
már megkezdődtek, ki a számok lég 
nagyobb részét a saját eredeti fe.- 
fogasában állítja színpadra. Az elő 
adás műsora csak az ünnepély dél
utánján fog szétosztat ii Az ünne
pélyt a főiskolai teljes énuekar fogja 
megnyitni a bei Kakóczy Bercsényi 
cziinü kmuczu- !>?.' s folytatásul 
olőfogja ad’ú i ' z  üanopélveii jelen
levő üzv. gróf. Andréssy Tivadrr.ié 
csodaszép kuruez dalát : „a K  a.-zna- 
borka bü.-zke várát.“ A közönség 
szórakoztatásáról még a miskolezi 
katonai zenekar, Oláh Kud: és a 
patai • czigá • yzeueku" fog gondo- 
kodni. A  tarka színpad befejezte 
után a közönség a várkert nagy u. 
ján séta közben confetti és serpen- 
t in csatában fog akarat anul is rés: t 
venni. A tárná színpad kezdető 
előtt a közönségnek le z ideje a 
szemben levő Kos.uth kertben le 
folyó népies mulatságokat és a 
tervbe vett ökörsütést megtekinteni. 
Az ünnepély iránt a vörös kereszt 
egylet és a József sanatorium egye
sület sárospataki fiókjának hö.gy- 
lagjai -páratlan érdeklődést tanúsí
tanak s a hercegasszonyt nagy mun
kájában a legnagyobb készséggel 
támogatják. Városunkban Ambrózy 
Nándorné úrasszony lelkes agitu- 
tiója folyton egy egész sátorra való 
szebbnél-szeab értéktárgy (a melyek 
szabott áron lesznek megvehetők) 
gyűlt össze, Megyénk főispánja és 
alispánia is felesegeikkel együtt azi 
vesen fárad az ünnepély sikere ér 
(lekében, a mely a maga nemében 
azért lesz páratlannak mondható, 
mert a társadalmi kasztok eltűnő 
sóvei az egész közönség szinte csa 
ládiasan, minden feszességet I* 
küszöbűivé össze fog vegyülni a 
szórakozások és látnivalók töiukel- 
legében. Augu-ta főhercegnő is meg 
lepő érdeklődést tanúsít az ünnepély 
iránt.

— A rom kath. templom alapkök 
tételénél lefolyt ünnepségről tér- 
sziike miatt csak jövő számunkban 
hozhatunk részletes tudósítást. E  
helyütt, csupán múltkori számunk 
•*rről szóló hírét kívánjuk helyreiga
zítani annyiban, hogy a letett ok
mányt még Ambrózy Nándor ura
dalmi felügyelő, jogtanácsos is alá
írta Wallis Gyuláné Somogyi Ilona 
grófnő kegy úrnő képviseletében.

—  Államsegély. D a r á n y i  lg 
nácz földművelésügyi miniszter a 
sátoraljaújhelyi egységes hegy
községnek B ú z a  Barna képviselő 
közbenjárására 1800 korona, te
hát a múlt évinél nagyobb üsz- 
szegü államsegélyt utalt K in c s m y  
Péter elnök kezeihez.

Nöegyleti közgyűlés A sátor
aljaújhelyi izraelita jótékony nő- 
egylet 1909 junius hó 6-án d. u. 3 
órakor az izraelita anyahitküzség 
tanácstermében rendkívüli közgyű
lést tart a következő tárgysorozat
tal: l. E lnöki megnyitó. 2. Uj alap
szabályok elfogadása feletti halam
at. 3. Ellenőr és választmány vá-

Szerda, junius 2.

— Nagy Endre kabaréja f. hó
31-én előadást tartott a városi szín
házban a közönség közepes érdek
lődése mellett A z  előadás nem vál
totta be azokat a reményeket, mo
lyeket hozzá fűztek. E g y  csomó Íz
léstelen trágárságon kívül egyebet 
nem igen kapott a közönség.

Willandek Ujliely ben. W illand 
testvéiek cirkusza f. hó 5-én, szom
baton délelőtt érkezik városunkba 
‘‘4?y 22 kocsiból álló külön vonaton. 
Megnyitó előadását még aznap este 
tartja meg a dohánygyár mögötti 
katonai gyakorlótéren felállított és 
1000 személyre berendezett nagy 
ponyva sátorban. Ezenkívül még 
vasarnap két és hétfőn egy előadást 
fog taiiani városunkban. A  társulat 
a világ legelső művészeiből van 
szervezve és mintegy 150 tagból 
áll. A társulat tagjai között termé
szetesen első helyen á Inak maguk, 
az igazgatók, akik vérbeli művész
emberek és kedvencei voltak eddig 
minden világvárosnak, ahol megfor
dultak. Hisszük, hogy városunk kö
zönsége meg fogja ragadni az al- 
kalmaf, hogy magának nem min
dennapi élvezetet szerezzen és igye 
kezei fog inegtek nteni a társula
tot. Jegyek előre válthat úk Lővy 
Adolf könyvkereskedésében.

—  Gyilkosság Tolcsvan. Koleszár 
József 20 esztendős tolcsvai legény 
a korona vendéglő kapujában f. má
jus hó 30-án d. u. 7 órakor szóvál
tás közben késsel szivén szúrta 
Leskó János ácsmestert, aki rögtön 
szörnyet balt. A  meggyilkoltnak 
felesége és 4 kis gyermeke maradt. 
A gyilkost vasra verve kísérték be 
a tokaji járásbírósághoz.

—  Nyári táncmulatság. A magyar- 
országi munkások rokkant n>ugdij- 
egylet sátoraljaújhelyi 17-ik fiókja 
folyó évi junius hó 6-án a színház- 
kertben, a dohánygyári tambura és 
a gyártelepi zenekar közreműködé
sével jótékonycélu zártkörű nyári 
táncmulatságot tart. A  mulatság dél
után 4 órakor kezdődik.

— Érdekes mii a könyvpiacon.
E  hó folyamán fog a könyv
piacon megjelenni: a Fejérváry- 
kormány (1905. jun. 18 —  1906.
április 8 ) Kormányzatpolitikai és al
kotmányjogi megvilágításban. Irta 
Lányi Bertalan. A  munka tartalma 
a következő: Előszó báró Fejérváry 
Gézától. Első rész : A Fejérváry- 
kormány működése és politikai tö
rekvései. I. Előzmények. II. A Fe- 
jérvár-kormány lemondása és a ko
rona közvetlen békekisérlete. IV. 
A Fojérváry-kormány reaktiválása 
uj programul alapján. V. A pro
gramúi megvalósításának akadályai. 
Újabb békekisérletek, VI. Az or
szággyűlés feloszlatása. V II. A ko- 
aliczió kormányra jutása. Második 
rész : Alkotmányjogi szempontok. 
Harmadik rész: Egyes kormányzati 
cselekmények, melyek közül fonto
sabbak. 1. Az országgyűlés elnapo
lása és feloszlatása. Intézkedések a 
törvényhatóságokkal szemben. K i
rályi biztosok. E s  eljárás a sajtóval 
szembeni. Végül a zárszó. A könyv 
kb. 600 nyomtatott oldalra fog ter
jedni. A nagy érdeklődés után Ítélve, 
a könyvet hamarosan el fogják kap. 
dodtii s ajánlatos annak előzetes 
megrendelése. Az árnak előre lefi
zetése nem kívántatik. Megrendelé
sek a következő czimen kéretnek: 
Benkő Gyula Ürill-féle udvari könyv- 
kereskedése Budapesten, Dnrottya- 
utcza 2.

A  szerkesztésért felelős:

A S Z E R K E S Z T Ő S É G .

Ki u H r u la id o n o a  :

L A N D E S M A N N  M IK S A ,

Ma$yar-)^rane?ia biztosító intézet sátoraljaújhelyi 

joüíynöhséöe Landesmann jYíiksa és (társánál
Sátoraljaújhely, Rákóczi-utca I. sz.
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„D1APHAN“
ablak diszfestészetután- 

zalu papír kapható
Landesmann M. és Tsa

könyvkereskedésében.

16R3— 909. szám

Árverési hirdetmény.
Alulírott bír. végrehajt!* az 1881. 

évi L X .  t. c. 105. § a értelmében 
ezennel közhírré teszi, hogy a sátor
aljaújhelyi kir. járásbíróságnak 1908. 
évi V. 2631 —  1. számú végzése 
következtében hivatalból képviselt 
Varga és Uoilein czég javára 49 
korona 50 fül. és jár. erejéig 1908. 
évi december 4-én foganatosított ki
elégítési végrehajtás utján le és 
felülfoglalt és 628 koronára becsült 
következő ingóságok u. m. hazi-

butor, rstb, nyilvános árverésen el
adatnak.

Molv árverésnek a sátoraljaújhelyi 
kir. jifrásbiróság 1909. évi V.2031 4. 
számú végzése folytan 49 kor. 50 fii. 
tőkekövetelés ennek esedékes kamatai 
és eddig biróilag már megállapított 
költségek erejéig Sátoraljaújhelyben 
alperes lakásait Fő-u. 12. leendő meg
tartására 1909 évi junius hó 8 Ik 
napjanakde. P  órája határidőül kiíü- 
zetik és ahhoz a verni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi L X .  t.-c. 107. és 108. § ai értel
mében készpénzfizetés mellett a 
legtöbbet Ígérőnek szükség esetén 
becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő in
góságokat mások is le és felülfog- 
laltaták és azokra kielégítési jogot 
nyertek volna, ezen árverés az 1908 : 
X L I.  t.-c. 20. §-a értelmében ezek 
javára is elrendeltetik.

Sátoraljaújhely, 1909. május 26

Rosner Imre,
kir. bir. végrehajtó

HASCHEK és RÖZSA
építkezési kőfaragóvállalat, sirköraktár és szobrászati műterme 
K A S S A , Pesti-ut 9/a. Telefon 194. szám.

S írkövek : Raktáron tartunk svédgranit, sienit és labra- 
dor ; továbbá m árványokban: sziléziai, olasz, karszti, ruszki* 
czai, görög és többféle hazai márványfajokat.

Szobrászat: Készítünk művészi kivitelű angyalszobrokat, 
melyeket különösen gyermekeirokra ajánlunk, továbbá szent- 
szobrokat templomokba. Ú gy minden kőfajban, valamint fában 
is készíthetjük.

Építészet: Elvállalunk a kőfaragó szakmába vágó minden 
néven nevezendő építkezési munkálatokat. Továbbá az építész 
és építtető urak különös figyelmébe ajánljuk, hogy a szepes- 
váraljai mészkövet, valamint az építkezési célokra szintén 
nagyon alkalmas téesői homokkőkészitményeket nálunk nagyon 
jutányos áron beszerezhetik. A  midőn a fentiek felsorolása 
után biztosítjuk a nagyérdemű közönséget szolid kiszolgálás
ról, valamint a reánk bízott munkánk szakszerű kiviteléről, 
ajánljuk magunkut további b. pártfogásukba.

Kiváló tisztelettel

H a s c h e k  és R o z s

Ajánljuk a t, építő, építész és mészkereskedő urak szives 
figyelmébe az általunk kizárólag fával égetett, teljesen kő
mentes

I. rendii darabos meszet,
mely kiadós voltánál fogva az összes hazai teiraékeket 
felülmúlja.

Levélbeli megkeresésekre azonnal válaszolunk, távirati 
megrendeléseket elfogadunk.

Zem plén-£adm óczi m ész- é s  agyagipar
részvénytársaság Sátoraljaújhely. 

Sürgönyeim  : Mésztársaság. Telefon 32. sz.
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ERDŐBÉNYÍ
gyógyfürdő Zemplén vármegyében, fokuj-Hegyal- 
ján, síél és pormentes erdős vülgykatlanban.

■ 237 méterre a tengersiiri felett.

Fürdóidény: Május 20-tól Szept. 15-ig.
Vize kitűnő liatd.su gazdag vas- és timsótartalmdnál 

fogva a női betegségekben, sápkórban, idegbántalmakban, 
rheumatikus és köszvényes bántalmakban szenvedőknél. 
Meleg kádfürdőkön kívül használhatók : iszap, vasláp, 
sósfürdők; másságé, izzasztó és hidegvíz-gyógymód. Ivó- 
gyógymódhoz mindenféle ásványvíz van készletben. Kiváló 
klimatikus gyógyhely a légzőszervi és különösen malárikns 
bajokban szenvedők részéről.

l’osta és táviróállomás ERDŐBÉNYE. Táviratok 
telefonon adatnak át a fürdőtelepre és telepről. Rostái 
küldemények naponkint egyszer szállíttatnak ki a telepre 
és telepről.

Állandóan a telepen lakó fürdőorvos Dr Asztalos 
Kálmán Krdőbényéról.

Vendéglős : Végh László Sárospatakról, a kinél 
kitűnő és jutányos étkezés és kifogástalan kiszolgálat 
lelhető.

Külön izraelita vendéglő.
Vasúti állomás : személyvonathoz »Erdőbénye-Fürdő. 

megállóhely; gyorsvonathoz: »Liszka-Tolcsva« állomás, 
ahonnan és hová hatóságilag megállapított szállítási dij 
mellett bérkocsiközlekedés van berendezve.

A fürdő házilag van kezelve. Eürdőleirást kívánatra 
küld a

Fürdóigazgatóság.
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Építési telkek, \
melyek főméit. Herczeg Windisch-Graetz Lajos tulaj- jj 
donát képező Csillag, Alsó és Felső Zöldág nevű, az J 
Andrássy és a Dr. Schön Vilmos-utcza által határolt ? 
telek felparcellázása folytán keletkeztek a rajtuk levő I  
épületekkel eladás alá bocsáttatnak. g

A fent nevezett telek parcellázási tervrajza meg- | 
tekinthető Sárospatakon az Uradalmi Központi Irodá- c 
bán és Sátoraljaújhelyben Ambrózy Nándor uradalmi | 
jogtanácsos irodájában. |

Az ajánlatok az Uradalmi Központi Irodához Sá- I 
rospatakra intézendők. e

Herczeg Windisch-Graetz Lajos
uradalmának

Központi Irodája Sárospatakon

BOHltf NAGYKIKINDAI CSEREPE. 1

Legjobb minőségű fedélcserép legolcsóbb árak mellett.

Tessék árjegyzéket kérni 1 |

Képviselők kerestetnek. |  

B  0  H  N  TÉGLAGYÁR, NAGYKIK1NDA. V~ ~  - - - - - - - - - - - - - - I
Nyomatott Lindtimann Uiktm é> Tár.» könyvnioradájábau Sátor»l«ujhely.
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