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Kossuth a királynál.
Irta: dr. H édervári Lehel

orsz. képviselő.

Mire e sorok napvilágot lát
nak a magyar politikai élet egy 
döntő fordulat előtt áll, nem ki
sebb dologról 'évén szó, mint 
arról, van-e egyáltalában alkot
mányosság ebben az országban, 
vagy csak áltatjuk önmagunkat.

Vájjon a híres többségi elv, 
melyet a korona mindannyiszor 
szankcionált valahányszor a több
ség poltikai szerelmével odasi- j 
múlt a korona mindenkori akara- í 
tához, most a mikor nem a ko-

gyen a királyhoz. Mögötte a par
lament, az ország túlnyomó ré
sze. A tarsolyában törvényen 
alapuló és kétséget kizáró jogos 
kívánalmak és egy okirat, mely
ből a korona meggyőződhetik, 

i hogy nem egy kisded elszánt 
'csoport, hanem egy pár habozót 
í  kivéve az egész függetlenségi 
| párt, az mely három évi önfel- 
! üldöző munkásság után végre kí
vánalmai mérsékelésével bar, de 

'jogokat követel a nemzet szá
mára.

Ez az okirat magába foglalja 
azt, ami a koalíciós minisztert

tartása egyenlő a programmnél- 
küliséggel és szerencsétlenség 
lenne az országra nézve, ha a 
politikai életben a válságok kitö
résének megakadályozására szö
vetkezett ilyen alkalmi társulások 
állandósittatnának. Elvek és pár
tok küzdelme ad erőt és életet, 
ott a hol mindenkivel egyezked
nek lassú rothadás következik.

Egy parlamenti többségnek 
nincs szüksége arra, hogy ellen 
tétes programmu pártokat ré- 
szeltesen a hatalomban. Egyrészt 
azért, mert numcricus többségé
nél fogva erre önmaga is képes

le kellett rázni, hogy uj és friss 
erő lüktessen a függetlenségi 
pártban, mely már eddig is so
kat szenvedett a nyugodalmas 
béke érdekében.

Ennek a ./elszabadulásnak elő
törő megnyilatkozása az az ok
irat, mely ott van Kossuth kezé
ben és ott lesz a király asztalán. 
A képviselőház nagy többségének 
girója. ügy hatalmas megnyilat
kozása az ország legnagyobb párt
jának. Es pedig csak jó szolgá
latokat tehet annak a vezérnek, 
aki előnyös megállapodást és 
egyezséget akar kötni a koroná-

rona elzárkózott kívánságai, ha
nem a nemzeti politika egy fok
kal való előbbre vitele képezi a 
nemzeti kívánalmakat — fog-e 
érvényesülni, vagy sem s kiván
csiak vagyunk, hogy az elv kö
vetkezetessége számit e akkor, 
mikor a nemzet jogos, törvényes 
kívánalmai lépnek előtérbe.

A parlamenti többség vezére 
Kossuth E'ercncz pártelnök me-

Bronte
C aste llo  di M aniace 

I r t a :  G ró f Vay P é te r

Scylla és Chary bdis közölt sze
rencsésen átvitorláztunk I A regéli 
nap Taormina márvány oszlopait ra
gyogva világította be, a derült nyári 
égholtra violás fellegeket lehelt a 
feliér Aetna és a Jóid tenger söté
ten kékeit messze a végtelenig, mi
dőn jachtunk Ulysses hajdani öblé
ben horgonyt vetett.

Csupa fény és meleg árny mozaik- 
szeriien összekeverve és az egész 
káprázatos partvidék, amelynek sö
tét narancs erdeit, rózsalugosait, eziis 
tös olajberkeit faunokkal és nymp- 
‘phákkal népesítette be régen mull 
idők naiv fantáziája, halandókat nem 
tartott érdemesnek ilyen paradicsomra 

*
Pár érával később Randazzo dii- 

ledező falaihoz értünk a rozoga pos
takocsi utón, Bronte felé, hová lá
togatóba mentem a kastély urához. 
Az aránylag rövid idő alatt a kép 
csodálatosan változott és a mint az 
Aetna lejtőit megkerültük volna, 
alig pár mértfüld távolságra már 
más az ég, más a napsugár : itt két
ezer lábny i magasan a tenger szine 
felett.

I ugyan feszélyezheti, de amit a 
! függetlenségi párt vezére a ko 
1 rónának elébe kell, hogy tegyen. Ez I 
az okirat pedig fedi a párt pro- * 1 

grammját és becsületes módja a 
kibontakozás lehetőségének.

A koalíció lélekharangját úgyis 
meghúzták nincs feltámadás. 
Három év keserű tapasztalatai 
megtanítottak bennünket arra,'

másrészt pedig ez a folytonos 
felszívás megakadályozza a min
dennemű ellenőrző ellenzék ki
alakulását, melyre pedig minden 
parlamenti életben különösen pe
dig nálunk életbevágó szüksége 
van.

A koalíció nyűg volt, mely 
megbénította a párt politikájának 
érvényesülését. Erőtlen, színtelen,

hogy a szövetkezett pártok fenn

Aztuu más a világ is, sőt maga a 
kor —  és a kis város szűk utcáin 
áthaladva, amint finom faragásu osz
lopos normán vagy gúthikus abla-

I kaiból kiváncsi szemek nézik az 
idevetődott utazót — az általános 
benyomó-, a díszlet ugyanaz, ami
lyen akkor lehetett amikor Nagy 
Károly erre járt.

Az iménti niitliológikus hangulat 
a Vergiiiustól megénekelt sziklák 
emléke elhomályosul, a szürke láva 
paloták, sötét sikátorok között, hol 
a nagy vaslakatos tölgykapuk mintha 
megőrizték volna a feudális közép
kor nyomasztó légkörét is. Mert hi 
rés erőd volt Raudazzó akkor na
gyon és a hajdani Palazzo Dúcaié 
előtt még ott meredeznek a vas 
lándzsák, hová a bűnösök fejét szúr
ták.

A városon túl kezdődik az úgy ne
vezett Bronto hercegség területe 
és a határon* réjii szokás szerint 
maga a szives házigazda fogad.

Első percre szinte meglepnek a 
Bronto egyenruhás (kék és vörös) 
puskás compieri l ik lóháton követ
nek, elfeledvén, hogy Szicília egyik 
hirhedt „Briganlaggio“ és vidékén 
járok. Csak alig pár éve akarták 
magát az öreg herceget (a jelenlegi 
háziúr atyját) fogságba ejteni. Az

vérnélküli volt. Ezt a ballasztot

újságokban, emlékszem egész rész
letesen lo volt Írva a vakmerő tá
madás, mely alkalommal valóságos 
kis csata folyt le a kastély közelé
ben.

Csodálatos a szicíliaiak tempói a- 
mentuina, mely rendesen sok ter
mészetes inteliigentia és még több 
ravaszság vegyüléke. Náluk a hűn! 
és erény fogalma összezavarodik ho
mályos káosszá és vakbuzgóságuk 
beletéved a legsötétebb babona val- 
lástalanságáha . . .

A széles országút két oldalán ré 
gén kihűlt, megkövesedett lávaréteg 
terjed; a szinteuii sziklák egész a 
közeli völgyig lenyúlnak, hol a za 
varos Symactus pántlikázva tör ma 
gátiak utat.

Ea a méla vidék még mind kő- 
morabbá vá ik, sőt lassankint a fák 
is elmaradnak és mindössze Rocca- 
Calanda meg Matatta tépett körvo
nalai vetnek sötét foltot a távoli 
látókörre.

Az alkony már rég letűnt, mikor 
végre Maniace udvarán berobogtunk. 
A kivilágított ablakok derengő fényt 
hoztak a holdas éjbe és a nyitott 
oszlopos kapualjban, fáklyákkal váró 
őrség világánál, a híres Castello haj
dani pompájában ragyogott. Törté
nete ennek az elhagyott kastélynak

val. Az alkmlozónak igenis erőt 
ad az, hogy mögötte falanx gya
nánt ott áll egy párt, melyben 
van erő és politikai elszántság.

Kossuth a maga felelősségtel
jes állásával nem kezdeményez
hette, de a felszabadult párt egy 
nagy erősséget adott ezzel vezé
rének kezébe. Azok, akik ebből 
bizalmatlanságot akarnak leszürn 
a vezérrel szemben, ártanak

nagyon érdekes és magát széphaug- 
zásii nevét Michael bizánci császár 
híres hadvezérétől (ieorgius Mani- 
ace-től veszi, ki e helyen ezerhar
minckettőben döntő csatát nyert a 
szaracenusokon.

Egy századdal későbben Margit 
királyné bencésrendü apátsággá ala- 
kitatta át a jelentékeny erődöt és a 
monda még ma is él Bronto lakosai 
között, hogy az ájtatos királyné ék
szerei a szomszéd barlangban vau
nak elrejtve.

Az első nevezetesebb apát a liires 
1*. de Blois testvére Blesense volt, 
do rajta kívül a krónikák sok más 
méltó utódról tesznek említést, kik 
életüket a félig barbár nép ruüvelő- 
désénok szenteIték.

Ira baato Guialnio-ról sok csodás 
legendát örökített meg a kegyelet; 
sirja a kastély templomában van. A  
szépen faragott, primitív felfogású 
emlék egyszerűen barátköutösben 
mutatja a bős apátot, ki Maniacet 
csodálatos módon védto meg a po- 
gányok támadása elől.

Az egyszerű falak legérdekesebb 
lakója azonban mégis a hirhedt Bor- 
gia volt, de aszketikus celláját csak
hamar a Vatikán loggiájával cse
rélte fel, hol mint VI. Sándor pápa 
fejezte be változatos életét.

Nagymihályi Sör- és Malátagyár Részvénytársaság.
Gyárt: Márciusi. Korona és Casinó sört.

Sátoraljaújhelyi fő rak tá r : Egyesült Szikvizgyár és Sörnagyraktár, Justus-utcza.
Zemplénmegyei képviseleteink : Mezőlaborcz, Sztropkó, Homonna, Varannó, Gálszécs, Királyhelmecz, Perbenyik és
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nemzeti ügynek és meghason- 
lást akarnak szítani a vezér és 
sereg közt. 1 iolott a Kossuth vc- 
zéri nagysága ép abban nyilat 
kozik meg leginkább : összetar
tani a pártot, mert csak egy egy
séges és nagy függetlenségi párt 
az, mely képes jogokat kivívni

Kossuth bírja a lüggetlenségi 
párt bizodalmát. Az ő mérséklő* * 
tes és átgondolt politikája maga 
mellett fogja találni mindazokat, 
kik az okirat aláírásával erősséget 
nyújtottak a megindult tárgyalá
sokhoz.

A párt abban a biztos tudat
ban van, hogy vezére csak olyan 
békét hoz, mely nem személyek 
érdekében és személyek elhelye
zéséért történik, mert ez olyan 
megalázás lenne, amit bajos lenne 
kiheverni, hanem amely békét 
előre fogja vinni a független
ségi politikát s a nemzet jogos 
érdekét.

Ennek legelső feltétele és leg
nagyobb garanciája egy lügget- 
lenségi kormány.

Ez olyan választói jogot adna, 
mely nem a függetlenségi párt 
ellen van irányítva, hanem amely
nél át lehet gyúrni az egész 
országot függetlenségivé. Ez az 
első feltétel és ez a legnagyobb 
biztosíték arra, hogy a törvényen 
alapuló jogaink fokozatos kiépí
tésének nagy munkája ne csak 
hirdettessék, hanem tényleg meg 
is kezdődjék.

Nem a hatalmi vágy és nem 
a személyi érdekek követelik ezt, 
hanem az átgondolt és átérzett

52. szám (2)

Az lóbS-ik szomorú emlékű fűid 
rengés az egész csendes vidéket 
megsemmisítette és a büszke Cas 
lello di Maniace, mint kártyavár 
dűlt össze. Hajdani nagyságú összes 
melékeü! Csupán a templom keleti 
része maradt meg, épen a szent sírja 
felett, ahol máig százával térdelnek 
vasárnaponkint a messzefüldről jövő 
hívek,

Egyébb artisztikuá építészeti em
lék alig maradt meg, kivéve a ma
gas portalet, szépen faragott román 
díszítésével.

•
A kastély azóta ismét felépült : 

Jobbára hajdani alakjában és amint 
ott áll a magános dombtetőn, mere
dek bástyáitól kerítve, tornyán ví
gan lobogó zászlajával, szinte azt 
hisszük, hogy bemohosodott fedele 
felettt nyomtalanul folytak le a szá
zadok. Még a kis virágos kert is 
olyan terraszszerüen nyúlik egész a 
fodros folyó partjáig, mint amikor 
a barátok ápolták tarka virágait és 
szinte hiányzanak a csendes, sötét 
ciprus allék körül a fehér csuhás 
pzótalan alakok.

De ha múltja híres volt Mania- 
ce-nak, jelenéhez nem kevesebb 
érdekes emlék fűződik és öreg be
tűs annaleszeiben egy-egy sárguló 
lapot, mintha a legújabb korig tele

boldogulásának egyetlen útja 
magyar függetlenségi politika.

Ami ezután következik, az a 
dolgok logikájából folyik ; uj vá
lasztási törvény, előkészületek az 
önálló bankra, úgy, hogy az uj 
parlament dönthet a bank kér
désében és megkezdődhetik a 
magyar függetlenségi politika gaz
dasági alapon való tervszerű és 
fokozatos kiépítése.

felhőszakadás Ujhelyben.
Mérhetetlen pusztulás. —

Valóságos istenítélet volt vá
rosunkon f. hó 26 án és 29 én. 
1 losszu évek óta nem emlékez
nek olyan óriási felhőszakadá
sokra, amilyenek vasárnap és 
hétfő délutániak voltak. Mintha 
a világvége köszöntött volna 
ránk oly borzalmasan iszonyatos 
volt e két napi esőzés. Az első 
vasárnap délután köszöntött ránk 
és mintegy félóráig szakadatlanul 
zuhogott a jéggel vegyes zápor. 
De ez az eső közelről sem volt 
oly veszedelmes mint a hétfői, 
amely valósággal pus/titást vitt 
véghez városunkban, de különö
sen a s. ölökben.

A szőlők nagyrésze úgyszólván 
teljesen tönkrement, mert amit 
tönkre nem csépelt a jég, azt 
kimosta a hétfői eső. Egyes sző
lőkben nyoma sincs annak, hogy 
ott szőlő volt. Az eső teljesen 
kimosta a földből a karókat és 
tőkéket és elvitte valahová a 
harmadik halárba. A szőlők pe
dig tele vannak kövekkel, amit 
a hegyekről hozott le az ár. Si
ralmas a szőlőket megnézni. Min
denütt csak pusztulás nyomait 
látjuk és csak itt ott találunk 
egy kis épen maradt részt, me-

akart volna Írni a tört 'neleiu, a haj
dani fejezetek n»*'*ltó folytatásául.

Mert hiszen ez az eg-'-sz nagy ki- 
terjedéjdi föld. kastélyával együtt 
az a bizonyos „Bronte herczegség**, 
amelyet Lord Nelsonnak adományo
zott IV'. Ferdinand, amidőn a hős 
admirális országába visszavezette az 
elűzött király Nelson különben sohase 
láthatta meg uj birtokát, hanem ha
jórajával Palermóba járva, meghívta 
összes munkásait, tisztjeit és meg 
vendégelte őket úgy, hogy a haj
dani fejedelmi lakomáról ma is be
szélnek az unokák.

Brontet ma a népszerű tenger 
nagy örököse (Lord Bridport) bírja 
kinek távollétéban a valóságos kis 
ország kormányzását fia vezeti.

ila az angol nép kitűnő koloni- 
zálónak bizonyult, ez a pár százezer 
hold uradalom csak egy példával 
töld), hogy meggyőződjünk, munká
val és kitartással mit lehet elérni, 
tekintetbe véve, hogy az általános 
jövedelem az utolsó évek alatt .meg
négyszereződött.

A napos hegyoldalakat nagyob- 
bára narancs és olajerdőkkel ültet
ték be, emellett körülbelül 500 hold 
szőlő termése kizárólag a Londoni 
piacon kelt ei. A szüret aztán hete
kig el szokott tartani, általános vig 
ság, dal között és a hagyományos

a Ilyet a kegyetlen sors ugylátszik 
! emlékeztetőül hagyott ott.

Pedig óriási mennyiségű és 
kiváló minőségű termésre volt 
kilátás. A szőlők ritka szépen 
fejlődtek és bő szürettel kecseg
tettek. De hát ennek a szeren
cséden városnak úgy látszik a 
sors is ellene szegült, mert amit 
évek hosszú sorának fáradságos 
munkájával megépítettek, azt 
egy rövid fél óra alatt tönkre 
tette az eső

De nemcsak a szőlősgazdák 
siratják a vasárnapi és hétfői na
pot, — siratja azt sok más sze
gény ember is, akiknek egész 
vagyonukat magával ragadta az 
ár. Az Alsózsólyomkán levő kis
palák, mely a főutcán levő Gi- 
reth féle udvarban torkol be a 
Rákóczy-utcai nagy csatornába, 
már a vasárnapi esőzés alkalmá
val megdagadt. A hétfői felhő
szakadás aztán, mely különösen 
a hegyekben volt leirhatatlanul 
óriási mérvű, aztán teljesen meg
dagasztotta a kis patakot, amely 
a hegyről sebesen rohanó vizára- 
datot már nem volt képes belo- 
gadni. így történt aztán, hogy a 
patak kiöntött és magával ra 
gadva az útjában, a patak part 
ján levő fákat és a közelben álló 
sertés és tyúkólakat stb. hordta 
magával lefelé. Az Erzsébet utcai 
faludnál azonban megakadtak a 
rohamok és részben elzárták a 
víz folyását. Am a begyekből 
lerohanó sebes ár, kereeztül tört 
a Ind korlátján, elöntötte, az Al 
sózsólyomka és Erzsébet királyné 
utcákat és tovább vitte a külön
féle ládákat, ólakat, fatörzseket 
stb. a Gireth udvarában levő 
csatornába, amely már szintén 
telve volt. De itt is megakadt a 
viz és egyszerre csak kitört az 
udvarra és a kapun keresztül 
törve elöntötte a Wekerle teret,

kecskeditdi ritmikus bankjai mellett 
táncol olyankor apraja, nagyja. A 
vörös bojtos, csengős öszvérek egész 
karavánokban szállítják tömlőkben 
az édes mustot, mig a szedők ka 
ryutidekhez hasonlóan emelik fejükre 
a tele kosarat; aztán mielőtt uj 
sorba kezdenek, eljárnak egy-egy 
nemzeti tarantellái és a verőfényes 
dombok vígan viszhangzanak rik- 
kantásaiktól . . . Evvel  . . . Evvel

A nap hamar telik ennyi munka 
között, ehhez majdnem feudális job 
han mondva patrialkális viszony 
köti az urat népéhez. A pár száz 
napszámosnak az uradalom ad la
kást, élelmet, s mikor naplemenet 
kor csoportosan térnek vissza a ka- 
szárnyaszerü épületek udvarára, ogy- 
forma fekete karbonariszerü köpe 
nyeghen cey néznek ki, mint valami 
festői hadsereg a 3ü éves háhoru 
korában. E>te aztán hazatérnek tá 
voli rándulásokról vagy vadászatról, 
mintha egy más országba érkeznénk, 
— amint simára bérét vált inasok a 
tagos hall ajtajait kinyitják.

Az asztalokon az újonnan érke
zett angol és francia újságok he
vernek, a falakon ismerős képek 
itt egy szobor, amott egy csomó 
kedves emlék, apró csecse becne az
zal a leleményes változatossággal 
üsszehányva, ami egy házat olyan

Kazinczy-utcát és Rákóczi utcát. 
Érdekes volt látni, amint alig 
két perc alatt mint egy 10 cm. 
magas viz lepte el a Wekerfetér 
egy részét, a Kazinczy-utcát min
tegy 130 méter hoszban és a 
Rákóczy-utcát véges végig. A lig  
pár pillanat alatt tele lett a We- 
kerletér és Rákóczy utca ládák
kal, ólakkal, fatörzsekkel stb., 
amit mind az Alsózsolyomkáról 
hordott le a viz.

Az emberek hirtelen nem tud
ták, hogy mi történt, csak 
jajgattak, mert ugylátszott, hogy 
már a végítélet napja követke
zett. E g y  teljesen kiszáradt kis 
patak, hogy ilyen pusztítást tud 
jón véghez vinni, azt még csak 
sejteni sem lehetett. Gireth M i
hály raktárába betört a víz és 
kiemelte a bútorokat. Drága, fi
nom bútorok úszkáltak az udva
ron és csak nagynehezenlehetett 
azokat kihalászni a vizből.

De legnagyobb pusztítást az 
Alsó Zsólyomkán végzett a viz. 
Özv. Babics Józsefné házába be
tört a viz és a bútorok a szoba 
közepén úszkáltak. Ugyanígy járt 
Dudás József gyári mázoló is, mig 
Bartók Ferenc vincellérnek a 
disznóólát, 2 disznóját, 6 öl tű
zifáját, 9 anyatyukját és 36 csir
kéjét vitte el a viz. Máshol kőfalakat 
döntött be, hidakat szakított el stb.

Ez történt a délelőtt folyamán, 
mig délután aztán a Ronyva da
gadt meg és a vágóhíd közelé
ben kiöntött. Itt több házba be
tört a viz, de a legnagyobb kár 
a Groszmann Mór tulajdonát ké
pező Kisfaludy-u. 33 sz. ház 
Lefkovics Jakab nevű lakóját érte, 
mert a viz rést ütött a ház nyu
gati falán, betört a szobába és 
elöntötte mind a 4 szobát és 
konyhát ugyannyira, hogy körül
belül 20— 25 cm. magasan volt 
viz a házban.

lakályossá lúd tenni és hozzá olyan 
jól tudja velünk felejtetni, hogy ha- 
zu’ról távol vagyunk.

A legtöbb tárgyhoz történelmi 
emlék is fűződik, a levéltárban pá
ratlan régi olasz, görög és latin 
kéziratokat őriznek. Ott van Nelson 
végrendelete is, minden egyes lap 
végén világosan mutatva a balkéz
zel irt aláírást.

Szépek a romai és görög leletek 
is jobbára az uradalom területén ás
ták, végre velenczei üvegek, keleti 
bronzok és X IV . századbeli fegyve
rek egészítik ki az eklektikus beren
dezést. Es amint a sárga ernyőkön 
Atszűrődő gyertyafény megtörik az 
ebédlő régi kordovai bőr aranyozá
sain, mi terített asztal mellett elbe
szélgetünk Balfour utolsó politikai 
sikereiről, Sargeut bizarr gitthaná- 
járói és hogy kinek van chance-a a 
derbyre vagy a Reszkó testvérek 
vissza jönnek e a jövő covent-gar* 
deni .szezonró, néha néha majd azt 
hinném, hogy a Parklane vagy Pic- 
cudilly valamelyik pompás palotájá
ban vagyok, ha nyitott ablakomnál 
nem látnám az öieg Etna hótakart 
kráterét amint hamarosan fújja a 
holdas éjbe kékes kénes füstjét és 
csak jobban meggyőződöm, hogy 
„távolság** hova-tovább „elavuló*4 
fogalom . . .

meggyőződés, hogy az ország

NAGY OCASSIÓ I SCHÖN SÁNDOR és BARNA D. cégnél
az összes raktáron levő nyári Aruk u. in. batisztok, chifonok, sephirek, mosó és gyapjú delainek, Poplinok, g yap jú  szövetek 

és ruha vásznak mélyen leszállított árakban kerülnek eladásra. Az ocassió vásár folyó évi julius ho 20-lg tart.

Mennyassz (iiji  keíengyíkben najy választék.
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A tűzoltóság még a délelőtt 
folyamán kivonult a főutcai illetve 
alsózsólyomkai veszedelem he
lyére, majd d. u. a Ponyvához és 
Friss Heiman parancsnoksága alatt 
éjjeli 4 óráig szakadatlanul dol
goztak, hogy a veszedelmet elhá 
ritsák.

Ez történt most két nappal 
ezelőtt Ujhelyben és következ
ményét bizonyítja sok szegény 
család jajveszékelése, akiket va
lamennyit majd az egész vágyó 
nukból kifosztott ez a két napig 
tartó istenitélet.

H Í R E K .

A rendőrlegények
— Adatok a rendőrség b ru ta l itá sa iró l .  —

Nem egyszer hangzottak már el 
panaszok a helyi sajtóban az újhelyi 
rendőrség ellen, melyek mindegyike 
egy egy elrettentő képét nyújtotta 
annak a botrányos állapotoknak 
melyek az újhelyi rendőrlegénység 
körében nap nap mellett előfordu'- 
nak. Teljesen műveletlen parasztle- 
gónyekből saedik össze a rendőrle
génységet. Akit tudatlansága, vagy 
megbízhatatlansága miatt másutt 
nem alkalmaznak az az újhelyi rend
őrség körében talál menedéket Innen 
van az, hogy a rendőrlegénység 
egyik botrányt másik után követi el.

Folyó hó 26 án éjjel 12 órakor 
történt, hogy S z a k s z ó n  József 
rendőr köztisztaság elleni kihágáson 
ért egy helybeli gyárigazgalót a 
Wekerle-téren, aki ép altkor jött 
több barátja kíséretében a Központi 
kávéhátból. A rendőr, ahelyett, hogy 
illedelmesen figyelmeztette volna az 
igazgatót, durván neki támadt. Ebből 
természetesen kisebb szóváltás ke 
letkezett. amelynek során a rendőr 
„úr" mindig gornnbáb lett, de go 
rombasaga tetőfokára hágott, mikor 
a jelenvoltak száraja után érdeklőd 
tek, amit Szakszón kezével eltakart.

A veszekedés közben érkezett a 
helyszínére az őrség felváltásra induló 
Nagyfejed András rendőr két társá
val . Tóth Üyürgygyel és Kovács 
Fereccel. Az inzultált igazgató ekkor 
Nagyfejeőhöz fordult és tőle igye
kezett megtudni a Szakszón számát. 
Nagyfejen azonban válasz helyett

az igazgató felé sújtott és azzal a 
kijelentéssel, hogy mikor vele be
szél, vegye ki a szájából a cigaret
tát, —  kiütötte az igazgató szájából 
az égő cigarettát. Ekkor azonban 
egy hatalmas pofon csattant el. A 
tettleg inzultált igazgató ugyanis 
egy hatalmas pofont helyezett el 
Nagyfejeő képes ábrázutján. Egy 
pillanatig csend következett, amely 
után aztán hirtelen kirepültek a 
a rendőrkardok a hüvelyből és mint 
a mogvoszokedott vadállatok jobbra 
balra hadonásztak a levegőben, mi
közben többeket megütöttek. De 
ezzel nem érték be ezek a mogva- 
dult parasztok, hamm megragadták 
az igazgatót és dacára a 10— 12 
oldalról történt igazolásnak, maguk
kal cipelték a rendőrségre.

Illő tisztelettel kérdjük tehát, hogy 
rendjén van ez igy ? A rendőrlegé
nyek vadakat megszégyenítő nyu
galommal tőrnek a polgárság testi 
épsége ellen és a legutolsó cigányo
kat megszégyenítő piszkolódásaikkal 
állandóan botrányokat okozva uuul* 
táiják a közönséget,

A rendőrkapitány urnák most 
már kötelossége közbelépni és meg
tisztítani a rendőrséget nem odavaló 
elemektől. Mi a magunk részéről 
megadjuk iá az alkalmat és e helyütt 
teszünk feljelentést a fentebb el
mondottak alapján hivatalos hatalom
mal való visszaélésért Nagyfejeő 
András, Tóth György, Szakszón Jó
zsef, Kovács Ferenc közrendőrök 
ellen. Megjegyezzük azonban, hogy 
mi figyelemmel fogjuk kisérni az 
ügy fejleményeit és követelni fogjuk 
a legszigorúbb u egtorlást, mert a 
közönséget nem engedjük továbbra 
is kiszolgáltatni egynéhány minden- 
felől összeszedett paraszt basá.-ko
dásának.

előfizetőinkhez!
felkérjük lapunk tisztelt elő

fizető it, hogy a junius hó 
végén lejárt előfizetési dijat 
lehetőleg postafordultával küld
jék be, nehogy a lap további 
küldésében akadály legyen.

—  A Függetlensegi körből Sátoral
jaújhelyi függetlenségi kör f. hó 
26-án választmányi ülést tartott, 
melyen elhatározták, hogy julius 
I I  én tartják meg a kör helyiségé
ben az évi rendes közgyűlést. Ezen 
a közgyűlésen határozták el azt is, 
hogy julius 16 án nagyszabású nyári 
táncmulatságot rendeznek a Szilt- 
házkertben, mely u maga nemében 
páratlanul nagyszabásúnak igérke* 
zik. A mulatság rendezésén egy te
kintélyes számú rendezőbizottság 
fáradozik élén N o v á k  Gyula ház
nagy főrendezővel, aki már a na
pokban koszon lesz a mulatság prog- 
rammjának részletes kidolgozásával 
is, amit természetesen haladéktala
nul olvasóközönségünk tudomására 
hozunk.

Kinevezés A kereskedelemügyi 
miniszter II a 11 u Ferencz nádudvari 
községi állatorvost állatorvos-gy a- 
kornokká nevezte ki és szolgáluité- 
telre a sátoraljaújhelyi törvényható
sági állatorvoshoz osztotta he.

—  Uj gyógyszerész. Uot l i  Gyula 
a budapesti tudományegyetemen 
gyógyszerészi oklevelet nyert,

Borterm lök figyelmébe. A sú
toraljaujhelyi függetlenségi körnek 
nagyobb mennyiségű borra lesz 
szüksége. A kör vezetősége ezúton 
kéri a termelőket, hogy akik u bor 
szállítására vállalkoznak, tisztán le
húzott zárt mintákkal felszerelt aján
lataikat szíveskedjenek a kör elttö 
kéhez: Kincsesy Péterhez juttatni.

— Állatsereglet Ujhelyben. Hamm 
amerikai dupla állatsereglete néhány 
nap óta városunkban időzik és 50 
idomított vadállatával naponta két
szer, d. u. 6 és este 6 órakor elő
adásokat tart a katonai gyakorlóté
ren felállított állatseregletében Az 
érdekes állatseregletre felhívjuk ol
vasóközönségünk figyelmét.

NYII.TTÉR.
Tekintetes

Dr. ifj. Bettelheim Jakab urnák 
Helyben.

Kedves Barátunk !
Értesítünk, hogy 1900. é\i junius 

hó 28-án este megjelentünk Keieh 
Sándor saujhelyi posta- és távírda 
tisztnél, elégtételt kérve -— megbí
zásodból —  az általa elkövetett 
sértésért.

Heich Sándor kijelentette, hogy 
nem sértett, elégtételt nem ad.

Mi ezzel az ügyet részedről a 
lovagiasság szabályai szerint befeje
zettnek nyilvánítjuk.

Sátoraljaújhely, 1909, junius 29.
Tisztelő barátaid

Dr. id. B e tte lh e im  Ja k ab , 
K erté sz  Á rm in.

E levelet kötelességemnek tartot
tam miheztartás végett a n. é. kö
zönséggel és különösen a postatiszt 
urakkal közölni. Ezek után még csak 
azt jegyzem meg, hogy az ily ala
kon hozzá illő eszközökkel és tu ó  
dón fogok vonni magamnak elégté
telt és hogy e félkegyelmű tartalé
kos tiszt.

D r. ifj. B ette lh e im  Ja k ab .

A szerkesztésért felelős:

A S Z E R K E S Z T Ő S É G .

Kiadótulajdonos :

LANDESMANN MIKSA

Két tamilé azonnal 
felvétetik Lehoczky Béla 
ezukrászdájába.

Bornyilvántar-
melyeknek vezetését 

1 -C ld v f  IV j  az uj b o r t ö r v é  ny 
(1908 : X V I IE I  t.-c.) a llogyalja 
minden borkereskedőjére 0 s terme
lőjére kötelezővé teszi jutányos áron

kaphatók

könyv- és papirkcrsckcdcse Saujhely

A legjobb börfényesitő

E g y e d ü l i  g y á r t ó j á t

Székely és Társa Kassa

Szentgyörgyi és Keleti
az Első Magyar Általános Biztositó 
= = =  Társaság főügynöksége ■

Sátoraljaújhely, Fő-utcza.

==_Biztosit épületeket tűz, villámcsapás és robbanási károk ellen, m

Elfogad biztosításokat terményneniüekre jégkár 
ellen fix dijakkal, utánfizetési kötelezettség nélkül.

Biztosítást köt a legelőnyösebb teltételek mellett olcsó díjtételekkel a/ 

ember életére. — Továbbá betöréses lopásból származó károk ellen is.

—03 A legajánlhatóbb sátoraljaújhelyi ezégek.
---------- HERICZ S Á N D O R ----------
cimfestő és kocsigyártó, Rákóci-utca 15. sz.

Landesmann Miksa és Társa
könyv-, papirkereskedése, Rákóci-utca 2.

Vilkovszky és Tóth
fiiszei kereskedése, Kazinczy-utca 2. szám.

Almási Menyhért
férfi- és női divatáruháza, Wekerle-tér 4.

BAUER ANTAL
hentes és mészáros, Rákóci-utca 7. szám.

Kótits László
kovácsmüheiyc, Rákóczi-utcza 25. szám.

---------- FŐ ZŐ  JÓ ZSEF  ----------
géplakatos, Meczner Gyula-utca 5. szám.

Moskovszky Dezső
mükertészete, Lónyay-utca 10. szám.

Langermann Károly
hentes és mészáros, Fő-utcza 30. szám.

Zainbon Valentino
czementáru gyára Andrássy-utcza 10. szám.

Landesmann Sámuel
szíjgyártó és nyerges, Rákóci-utca 5. szám.

Viczmándy Vincze
épület és bútor asztalos, Rákóczi-utca.

Kótits István
kocsigyártó, Rákóczi-utca.

„KÖZPONTI KÁVÉHÁZ“
Wekerle-tér és Rákóczi-utcza sarkán.

Vályi Sámuel
géplakatos, Lakatos-utcza.

Schön Sándor és Barna D.
női divatüzlete, Wekcrle- és Petőfi-u. sarok.

BÉNYEY ISTVÁN
építési xóllalkozó, Kossuth Lajos-utcza.

Z s i h o v i c s  B e r t a l a n
szűcs, Rákóczi-utcza.

Friedmann Lajos
épület én (liszmiihádogos Kákóei-u, 42.

„Pannónia1* kávéház
Korona-utcza 5. szám alatt.

Rotter Markusz
angol női atabó, Széchényi-tér 13. szám.

Klein Izidor,
építész. Kossuth Lajos-utca szám.

-s/v Domokos Imre
építési vállalkozó, Jókat-utcza.

Ármágyi János
lakatos mester.
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SALGÓTARJÁNI

K o s z é i i h á n y a  R é s z v é n y t á r s u l  at
sze'ntermékei (szobafütesre és ipari czélokra)

KLÁR és NEUMAN cégnél
Sátoraljaújhely

rendelhetők meg. Ugyanott legjobb minőségű apró és 
durva szemii kétszer mosott kovács szén és koksz 

valamint porosz briket kapható.

Superfosfát-mú'trágya. Káli-só.

= ^ > j \ r L r = =

Cserép kiárusítás.
Sárospatakon lövő téglagyárunkat gőzerőre átala

kítván, újonnan épített körkemencénkben kitünően kiége
tett, az c vidéken szokásosnál nagyobb kézi hódfarkú 
cserepünket kisebb mennyiségben ezrenként ŐO koro
náért nagyobb mennyiségben 2<S kojonáért kidrusitjuk. 
E g y  waggonban 7000 cserép szállítható.

Megrendelések gyárunkban, avagy Sátoraljaújhely
ben Bokor József porcellán kereskedőnél es/küzülhetők.

Bokor és Társai téglagyára Sárospatak.
Mintákkal készséggel szolgálunk.

CLAVTÓN & 5 HU T f  LEW Ő RT
O u d n p c s t ,  v ö o z i - u ö n t t  OQ| 

állal a l«(Jtttinyoaabb árak mellett ajánttatnaki

Locom obil és gőzcsép lőgépek,
u a lm sk t fa lo z ő k ,  Jérgány-caépiőgépe*. lóhere  • c sé p lő *, 

ttaititó-roaták, konko lyoxók , kaszáló- é» a ra tógapa*, 
axénagyOJtők, boronák, aorvetőgépok, P iá ná l |f> 

kapálók, axteakavágók, répavágók, k u k o r ic a *  
fnorzaolók, darálók, őrlőm alm ok, egyetem e* 

áU iéi-akék, 2 - éa 3-vasu  ekék á s  m inden 
egyéb gaadááégt gépek.

Értesítés
5  Van szerencsém tisztelettel értesíteni a n. é. közönséget,
l/J hogy miskolezi „Kristály gőzmosó- és vegyi tisz
ti titó intézetnek a képviseletét átvettem. Minden-
S  féle fehér- és ruhaneműt tisztításra elfogadok és pon-

Kiváló tisztelettel:

Ajánljuk a t, ópitö, épitésg és mészkereski dő urak szives 
figyelmébe az általunk kizárólag fával ékí tett, teljéin kő- 
mentes

I. rendű darabos meszel,
mely kiadós voltánál fogva az összes hazai teimékekct 
felülmúlja.

Levélbeli megkeresésekre azonnal válaszolunk, távirati 
megrendeléseket tdfogndunk.

Zemplén-£admőczi mész- és agyagipar
réstvénytársaság Sátoraljaújhely. 

Sürgönyeim : Mésztársaság. Telefon 82. sz.

HASOHEK és ROZSvV
• j»iikez<'. i kőfaragóvállalat, sirkőrnktár és szobrászati műterme 

Pesti ut 9/a. Telefon 1U4. szám.

Sírkövek Kuk táron tartunk svédgranit, sienit és lahra- 
dór továbbá márványokban : sziléziai, olasz, karszti, ruszki- 
«zai, görög és többféle hazai márvány fajokat.

Szobrászat K*-zitiink iniivtV/i kivitelű ángy alszobrokat, 
melyeket különösen gy« iineksiiokra ajáii'unk, továbbá szent- 
szobrokat templomokba. í gy minden kőlajban, valamint fában 
is készíthetjük.

Építészet : Pl vállalunk a kőfaragó szakmába vágó minden 
névén nevezendő építkezési munkálatokat. Továbbá az építész 
és építtető urak különös figyelmébe ajánljuk, hogy a s/epes- 
váraljai mé>/.kö\»l, valamint az épitkezi-si célokra szintén 
nagyon alkálimé t«'■ < sői homoki őké.-zitményekot nálunk nagyon 
jutányos áron beszi rezln tik. A midőn a fentiek felsorolása 
után biztosítjuk a nagyérdemű közönséget szolid kiszolgálás
ról, valamint a reánk bízott munkánk szakszerű kiviteléről, 
ajánljuk magunkat további b. pártfogásukba.

Kiváló tisztelettel

TIas e l i e k  és R ó z í
Megrendelések eszküzölhetők Nagymiliálylián i- Krizsek István 

kőfaragóinál Gré>f András y Dénes-utcza 44. sz.

VASÚTI MENETREND.
H r v é n y » ‘ N n i A j u s  l-t«SI.

rs: i > i
Budapest fele

Réggé így. v. 7 ó. 44 p.
Délután sz. v. I2 ó. "9  p.
Délután gy. v. 4 <5. 3!i p.
Este sz. v. 8 6. 55 p.

\  T  C > Iv» . V  I  . J  A U . I 1I I  C l  . A l i  ö  I  .

Kassa fele Mezőlaborcz féld
Reggel v. v. 7 ó. 25 p. Reggel v. v. 7 ó. I0  p.

I ó. 18 p. Délután sz. v. 1 ó. 03 p.
8 ó. 25 p. Este sz. v. 7 ó. 47 p.

Délután sz. v 
Este sz. v.

ív r í  Z I K  S A T O K A I . J A i r j l i r ? I . Y I U 5

Kassa felül Mezőlaboicz felől
Reggel sz. v. 7 ó. 30 p.

4 ó. 26 p. 
8 6 .  13 p.

Minden vasár és ünnepnapot megeőiő küznapon d. u. 4 <i 45 p-kor Miskolcig

Kassára minden Szerdán és Szombaton reg. 4 ó. 10 p .-ko r indul Sátoraljaújhelyből tehervonat

Reggel v. v. 
Délután gy. v. 
Délután sz. v. 
Este sz. v. 
Délután sz. v.

Csap felé
7 ó. 39 
1 ó. 08 
4 ó. 37
8 ó. 38 
I ó. 20

Budapest felül
Reggel sz. v. 6 ó. 29 p-
Délután gy. v. 12 ó. 33 p.
Délután sz. v. 4 ü. lo p-
E:te gy. v. 7 ó. 35 p.
Este sz. v. 8 ó. 15 p.
tjjel t. v. sz. száll. 4 ó. — p.

Reggel sz. v. 
Délután sz. v. 
Este v. v.

7 ó. 18 p. 
2 ó. —  p. 
7 ó. 56 p.

Délután sz. v. 
Este v. v.

Csap felül
Reggel sz. v. 6 ó. 49
D éle lő tt sz. v. H ó .  49 
Délután gy. v. 4 ó. 17 
Este sz. v. 7 ó. 42

te h e rv o n a t  in d u l s z em é ly  sz á llítá s :

személyszálitással

r W 'i/ i r v ^ S  1£XS=
Nyomatott  Lan.l.sraann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoralaujhely,
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