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Migjelen minden szerdán es szombaton este
Köziratokat vissza nőin adunk. 
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VAPVEZÉR: 
M Á T Ó L A l E T E L E .

POLITIKAI FŐML'NKATARS : 
ur. BÚZA BARNA.

Szombat, február 26.

Előfizetési á r :
Egész évre 10 korona. Félévre 5 korona. Negyed 
évre 2 korona 50 fiilér. Egyes szám ára 10 fillér
Hirdetéseket a legjutányosabb árban közlQn
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Polgártársak!o

M °st,.a mikor a bécsi hatalom szolgái irtó hadjáratot akarnak indítania magyar nemzet akarata, jogai, boldogulása 
ellen, a súlyos politikai helyzetben való állásfoglalás végett

hívjuk polgártársainkat.
^  gyűlést szerdán, március hó 2-án délután 5 órakor Sátoraljaújhelyben, a városi színházban tartjuk meg. 
Népgyülésünkön okvetlenül megjelenik J u x t h  G y n la  a függetlenségi és 48-as párt vezére, aki a múltkor elmaradt 

látogatását most rója le s még számos orsz. képviselő.
J ö j j ö n  e l  m i n d e n k i  /
J ü s t h  G y u la  kíséretével együtt szerdán délben 12 óra 33 perckor érkezik. Fogadjuk őket az állomáson.
F.ste 7 órakor társas vacsora a ven légek tiszteletére. Egy teríték borral 3 korona 
Jegyek a vacsorára válthatók Landesmann Miksa és Társa üzletében.

Hazafias tisztelettel:

Sátoraljaújhely, 1910. február hó. FviflCSC^y PétCf
a függetlenségi kör elnöke.

A „nemzeti munkapárt** 
harci lárm ája.

Irta: dr Róth Hugó.

Alig hangzott el Khucn Héder- 
váry „nesze semmi, fogd meg 
jól" programmja, — alig, hogy 
biztossá vált, hogy ki lesz a köz
ponti hatalmi főtelep zemplén- 
megyei fiókjának az üzletvezetője, 
— már is dugják ki fejüket a 
politikai odúknak eddig szerep
hez nem jutott lakói és minden
áron szolgálni akarják az ezidő- 
szerinti hatalmat. Fájdalmas szív
vel nézi az ember ezt a törtetést, 
mert hiszen nem a törtetők, de 
a haza bőréről van szó. Arra 
számítanak, hogy akadnak még 
hozzájuk hasonlók, a kik hitelt 
adnak a függetlenségiekre zúdí
tott vádaknak.

Nem átallják népbolonditóknak, 
hamis prófétáknak nevezni a
48-asokat — magukat pedig sza- 
badalmnzott hazafiaknak kiáltják 
ki, —  akik mindazt, a mit 40 cv 
alatt tettek és 4 évi megszakítás 
után ismét tenni óhajtanának, — 
csupán a haza önzetlen szolgála
tában tették és tennék !

Hát nem akarok közismert dol
gokról beszélni, mindenki tudja, 
mikor potyogtak vicinális enge
délyek, mikor volt legünnepeltebb 
férfiú az, a ki minél többet köl
tött kormányhatalmi szubvenció
val egy egy választásra, — a 
mely ha pénzzel nem ment, meg
spékelték még csendőrszuronyok- 
kai is. Nem régen volt, emlék 
szünk még rá és most, —- mintha 
soha semmi sem történt volna,

— jönnek uj köntösben a régi 
rendszer feltámasztása érdekében.
— jönnek szociális, népjóléti, adó
törvény visszavonási ígéretekkel. 
Mindez pedig csak maszlag ah
hoz, hogy ismét elaltassák belát 
hatatlan időre a nemzetet és a 
nemzeti aspirátiók hajóján áligé 
reteikkel léket fúrjanak.

Gonosz tervükhöz pedig onnan 
vélik meriteni a jogcímet, hogy 
a függetlenségiek vágya, óhaja, 
a nemzet törvényes joga a ko
rona ellenállásával találkozik, az o 
erkölcsi felfogásuk szerint haza
fiasait dolog olyat követelni, a 
mit a király nem akar, mintha 
azt mondanák, hogy a hitelező 
nem követelheti soha a pénzét, 
mert az adós fizetni nem akar.

Úgy akarják feltüntetni a füg
getlenségieket, mintha a nemze
tet fejlődésében századokra visz* 
szavetették volna és most ők 
vannak hivatva a bajt orvosolni 
Hát t. uraim önök szörnyen té
vednek ! A nemzet tisztán látja a 
helyzetet és nem önökben ismeri 
fel orvosait, ellenkezőleg önökben 
t. „munkapárt44 látja régi meg 
rontóit. Önök akarják azt a po 
litikai tiszta levegőt, —  a mely 
a nemzeti szci vezet tüdejét tá
gítja, vérkeringését szabályossá 
teszi, — megfertőzni, hogy aztán 
e fertőzött levegőben elsői vadt 
nemzet, megfosztva létének fel
tételeitől, — mielőbb arra a ra
vatalra helyeztessék, a melyet 
Ausztria olyan régen óhajt fel
állítani és a melyen csak e két 
szó: „finis Hungáriáé44 jelezné az 
önök hazafias működését.

Hiábavaló erőlködés tehát nz,

I a mit a „nemzeti munkapárt44 ki-
* lejt, mert köztudomású, hogy nem 
azért nem koronázta siker eddig 

| a 48-as programmot, mert talán 
a függetlenségi párt cserben
hagyta vagy elejtette volna azt, 
hanem csak azért, mert önök, ma 
„nemzeti munkapárt", tegnap 
„szabadelvüpárt44 és holnap „ki 
tudja mik14, — voltak azok, a kik 
sohasem szünetelő aknamunkával 
dolgoztak a 48 as programmnak 
úgy lefelé, mint felfelé való lejá
ratásán, az utóbbi sikerülhetett, 
az előbbi azonban soha ! Nem az 
dönti el valamely politikai prog- 
ramm helyességét, hogy a király 
rint hozzájárul c ahhoz vagy sem. 
Es mert akadnak olyanok, kik 
eszközül kaphatók a nemzeti tö
rekvések letörésére, — ha erre 
a koronás főtől is kapják a meg 
bízást, — azért még az általuk 
képviselt politikai irány nem válik 
helyessé. A  »nemzeti munkapárt* 
létének egyedüli alapja az, hogy 
a korona nem adván beleegye
zését a függetlenségi programm 
ez időszerint előtérbe helyezett 
pontjainak megvalósításához, az 
mint nem helyes, elvetendő és 
mint egyedül üdvözítő hitvallás 
reá kényszeritendő a nemzetre a 
40 évig jól bevált szabadelvű 
rendszer újabb javított 3-ik ki
adása, a * nemzeti munkapárt* 
programmja, a mely Ausztriával 
való együttélésünk óta minden 
időben más más alakban igyeke
zett megfosztani nemzeti létünk 
legsarkalatosabb attribútumaitól.

Hiú erőlködés a szabadelvű 
rendszer javára írni mindazt, a 
mit a nemzeti konszolidatio terén

| elértünk, mert mindaz, a mit a 
hitel, kereskedelem, ipar, közgaz- 

I daság terén elértünk, az általá
nos haladással áll kapcsolatban, 

i azt minden kulturnép elérte. Az 
az erő, a mi a bekövetkezett fej
lődést előidézte és a mely a 40 
évi szabadelvű rendszer pusztí
tásai dacára a gondviselés ke
gyelme és a nemzet szemeinek 
épen a függetlenségiek által való 
felnyitása folytán megmaradt, — 
nem a szabadelvű rendszer pro- 
ductuma, hanem az az őserő, a 
mely egy önjogu nemzet önálló 
egyéniségéből fakad. Ez az az 
erő, a mely a konszolidatiót te
remtette és ez az az erő, a mely 
már egy Ízben elsöpörte önöket, 
t. •  munkapárt* a fórumról, a me
lyet jogcím nélkül tartottak bir
tokukban és ez az erő az, amely 
ismerve újabb próbálkozásuk cél
ját, nem bocsátja önöket soha 
többé arra a helyre, a honnan a 
nemzet éléstársát 40 éven ke
resztül ,.patkány1* módjára pusz
tították, mert az is úgy cselek
szik, mint önök t. »munkapárt*, 
hogy ha ezer lyukat is betöm
nek előtte, még az czeregyediken 
is kidugja a fejét, mig végre 
egy hatalmas láb szét nem ta
possa.

Vigyázzanak! A nemzet lába 
is emelkedik és ezúttal úgy szét
tapossa a * nemzeti munkapárttá 
vedlett* szabadelvűeket, hogy még 
hírmondó sem marad belőlük.

Ne vakítsanak se a Kossuth 
Lajos palástjával, se Rákóczi örök 
mécsével, se a Bocskayak buzo
gányával, mert úgyis tudjuk, hogy* 
az önök kezében a Kossuth La-

Lapunk G oldal,
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jós palástja, a Rákóczi mécse 
csak korteseszküz, a melyet ban
kókra váltva, a választási kasz- 
szába szeretnének helyezni, — a 
Bocskayak buzogányából pedig 
csendőrszuronyokat kovácsolnának 
és az igy megszaporitott csend 
őrszuronyokkal kényszeritenék a 
nemzetet ama hatalom parancsai
nak teljesítésére, a melynek szol
gálatába önök szegődtek és a 
mely csak azért mer mindig e 
nemzet kifárasztására, letörésére 
vállalkozni, mert mindig akadtak 
olyanok, mint önök t . »munkapárt• ,  
a kik erre kaphatók voltak

De azért nem félünk egy csep
pet sem. 4 évvel ezelőtt is azt 
harsogták a nemzet fülébe: „le 
a jelszó politikával11, „dolgozni 
akarunk komolyan*4.

Akkor a nemzet szivébe, par
lamentjébe akarták a tőrt dőlni, 
most azonban már nagyobbra 
pályáznak, —  magát a nemzetet 
akarják az osztrák császári vágó
hidra vinni.

Nem íog sikerülni 1

Bocskay buzogánya -
a Qrosz Dezső markában.

Irta: Dr. Szirma) István.

Vészharang — véres kard — Búza 
— Kincsessy — Just. Hazafiak — 
Nem igy urak ! —.Kossuth, Rákóczy, 
Bocskay. Palást, örökmécs, buzogány 
Templom, kéjlak, nemzeti munka, 
gyalázkodás, pont.

Tudjátok-e, mi ez anyámíiai ? Ta
lán azt hiszitek, hogy álmos Könyv
beli képek magyarázatai ? Nem biza. 
Újságcikk, vezércikk, komoly polti 
kai lapban. Vagy ha úgy tetszik : 
szózat, oda az uj politikai hajnalha
sadáshoz, amit megcselekedett, elku- 
kurikolt dr. Grosz Dezső köz és 
váltó ügyvéd ur a Zemplén politikai 
hírlap múlt szerdai számában, beáll
van a felkelő nap Kazinczy-utcai 
Chantaderjának.

Mert, hogy nagy divat mostanában 
a kukorikolás. Nemcsak a Rostand 
darabjában, hanem idehaza is. Külö
nösen a politikai szemétdombokon.

Aki már nem fér be a Nemzeti

Régi könyvekről és azok bejegyzéseiről.
A százados politikai és vallási 

küzdelmük nemzeti kultúránknak 
számtalan emlékét semmisítették meg. 
De még sajnálatra méltóbb körül
mény az, hogy a még megmaradot- 
tak is nap nap mellett pusztulnak 
és pedig azért, mert hiányzik bedő
lünk az az érzék, amely azt sugal
mazná, hogy érdeklődjünk mu tünk 
minden porszemnyi emléke iránt, s 
hogy tartsuk kötelességünknek meg
akadályozni azoknak az elkailódását 
és elpusztulását. Jelenlegi soraim
mal a régi könyvekre és azok ér
dekes bejegyzéseire akarom a fi
gyelmet felhívni, mint amelyeknek 
tanulmányozása révén egyrészről 
sok érdekes ismeretre tehetünk szert, 
másrészről mü .’elődéstörténelraUnk- 
nek sok értékes emlékét fedezhetjük 
fel és menthetjük meg.

A könyvnyomtatást, vagy helye
sebben szólva a betűk szétszedhető- 
ségét Gutenberg János mainzi pol
gár találta fel 14Ő0 körül, tehát 
vagy 4öU évvel ezelőtt. E feltalálás, 
mint csekély kivétellel a többiek is, 
az emberiségnek egy fontos szük
ségletén volt hivatva segíteni, a 
mennyiben másolás utján nem tud
tak annyi könyvet előállítani, hogy 
a keiesletut kielégítsék ; ezen segí
tett tehát GuvCliberg talá'mánya,

Társaskör fényestermeibe s nem szol
gálhat égő gyufával a ministerelnök 
ő exciájának, hát messziről kiabál: 
hohó, én is itt vagyok. Tessék en
gem is észrevenni. En is ütöm a 
„hazafiakat"!

Grosz Dezső köz váltó ügyvéd 
ur is a „hazafiak” püfölésével akarja 
észrevétetní politikai nagyratermett- 
ségét. És teszi ezt akkora önérzet
és olyan zűrzavaros írázisgyártással, 
hogy belepirulna Tarjagos Illés 
urambátyám is.

Azt ugyanis, hogy Grosz Dezső 
szerint Justh Gyula a függetlenségi 
elvek „elárulása" kedvéért járt Bécs- 
ben. nem is veszem rossz néven. 
Nem igaz ugyan, sőt az ellenkezője 
igaz, mert tiisz ország világ tudja, 
hogy olyan őszinte, egyenes, ma
gyar beszédet még nem visszhan
goztak a Burg falai, mint a milyen
nel Justh Gyula ott egyszer a per- 
sonaluniot, másszor pedig az önálló 
magyar bankot emlegetett, de Itat 
ki az ördögnek jutna eszébe, hogy 
Grosz Dezsőtől igazságot akarjon 
hallani, mikor ü „nemzeli munkát” 
müvei.

De már azt megkövetelem, hogy 
a ki olyan okos embernek játsza 
magát, mint Grosz Dezső, legalább 
értelmesen beszéljen. A ki lenézi, 
kigunyolja a „hazafiak" frázisaid ő 
maga ne essen ugyan ebbe a hibába; 
mondja meg, amit akar úgy, hogy 
azt mi, szerényebb elmebeli te
hetséggel ellátott egyszerű polgárok 
Is megérthessük. Ezt mint a Zem
plén egykori szerkesztőin is meg
követelhetem, mert Isten úgyse, 
rosszul esik látnom, hogy alkalmi 
utódom, mint teszi csúffá hajdani 
politikus családomat.

Mert Grosz Dezső deklamál, ku- 
kurikol, szaval, szítja a „nemzeti ki
józanodás pusztító tüzét” tele po
fával, gyönyörködik a „hamis pró 
íéták kényelmes paróchiájának" el- 
hamvadásában, de azt, hogy mit 
akar — már t. i. a „hazafiak" ócsár- 
lásán kívül — egyetlen egy értelmes 
szóval megmondani nem tudja.

Avagy ki tudja kiolvasni a Grósz 
Dezső sziveszándékát ebből; a füg
getlenségi eszme templomában vissza
szerezzük Kossuth Lajos palástját.

F E L S O M A G V A R O R S

Ai. 1450—1500 között, tehát a fel
találás századában nyomtatott köny
veket ősnyomtatványoknak (incutia- 
buta) nevezzük. Ezeket, akar hazai 
vonatkozásiak akár nem, nagyon is 
figyelmünkre kell méltatnunk.

Hazánkban a legelső nyomdát 
Karai László budai nagyprépost ál
líttatta fel Budán 14T3-baii Hess 
András német származású kőnyv- 
nyomtatő által. E nyomdának e.-u 
pan két termékét ismerjük és 
pedig az egyik a híres „Cronicon 
Budense” (Budai krónika). Hogy a 
budai nyomda mikor szűnt meg biz
tosan nem tudjuk, de az kétségtelen, 
hogy Mátyás halálát nem igen élte 
túl. A mohácsi vész utált létesült 
csak a második nyomda hazánk te
rületén és pedig Nagyszebenben 
1520-ben. 1535-ben állítják fel a
brassóit, 1530-ben a sárvárit és 1550 
ben a híres Holtai féle kolozsvári 
nyomdát A XVII. században nagy
hírű nyomdák voltak Pozsonyban, 
Nagyszombatban, Lőcsén, tiártfán, 
Kassán és Sárospatakon.

Vármegyénk területén a sárospa
taki nyomdán kívül 1711-ig volt 
még nyomda Hodrogkereszturon, a 
melynek azonban csupán két ter
mékét ismerjük.

A már említett ősnyomtatványo
kon kivül igen figyelmünkre kelt 
méltat! unk a „Hungarica“-kat, azaz

Rákóczy örök mécsét, a Bocskayak 
buzogányát” ! ?

Nü ná buzogányát? t s  éppen a 
Bocskayak-ét! Tudtommal azt buzo
gányt még le nem foglalták sóba; 
nincs az sem szoros zár, sem bírói 
letiltás alatt. Hogy jut hát Grosz 
Dezső ehhez a buzogányhoz ? Talán 
ö a Bocskay István ismeretlen örö
köseinek az ügygondnoka ? Es ép
pen ezért mondja, hogy a Bocskayak 
buzogánya ? Mert eddig az a buzo
gány, a mit egy újabban elterjedt 
képen a Bocskay István hatalmas 
kezében láthatunk, csak magáé a 
Bocskay Istváné. — BocskayaAról 
nem is tud a magyar történelem.

Azután meg a Kossuth palástja! 
Hát e mi ? Erről sem tudunk eddig 
semmit. Talán a Krisztus palástját 
tetszett érteni? De hisz e felett a 
hagyatéki eljárás már rég befejezte
tett. A „felosztás" már régen jog
erőre emelkedett. Ott sincs Grosz 
urnák semmi keresni valója- A má
sik palást pedig, a mit a magyar 
ember ösmer, az a Szent István pa
lástja Ezt még már az 1881 ; 60. 
te. is kivette a végrehajtás alól. Mit 
akar hát Grósz Dezső a palástokkal ?

Meg a Rákóczy örök mécse! Ez 
olyan rejtélyes valami, hogy . fo
galmam sincs arról, melyik templom
ból és ki lophatta ki s hol akadha
tott arra Grosz Dezső.

L)e ne tréfáljunk tovább. Komoly 
dolog megszivlelésre méltó komoly 
dolog a mai politikai helyzet. Bajos 
megjövendölni, hogy mi lesz a vége.

A „hazafiak" és a hazafiakal ki
csinyek még megbánhatják, hogy 
olyan nagyon neki mennek most 
egymásnak.

a nemzeti ideálokhoz pedig ava
tatlan kézzel ne nyúljon se Grosz 
Dezső, se a többi „okos" ember.

Sikerülni fog-e a nemzet szivéből 
kiirtani ezeket az ő régi ideáljait, 
nem tudom és nem hiszem, — azt 
azonban hiszem és vallom, hogy a 
magyar amber még sem olyan buta, 
mint Grosz Dezső szeretné Cs az ő 
csodabogarait politikai ideálokként 
még sokáig nem fogja bevenni.

Adjon az Isten a bécsi politiká
nak sok olyan segítő társat, mint dr. 
Grosz Dezső.

Z A GI  H I R L A P __________

az 1711-ig, tehát a nemzeti moz- 
galmakat befejező sta'inári békéig 
hazánkban nyomatott magyar és 
idegen nyelvű könyveket * a ma
gyar szerzőktől származó külföldön 
nyomtatott magyar és idegen nyelvű 
könyveket. Hogy e „Hungarica“-k 
mennyire megfogytak, azt világosan 
elénk állítja pl. az a tény, hogy 
Balassy Bálint verseinek tizenhal 
kiadásából alig maradt fenn húsz 
példány. S tekintve a költő népsze
rűségét kétségtelennek kell tarta
nunk azt, hogy minden kiadásnál 
legalább is ezer példány készülhetett.

Figyelmünkre kell méltatnunk a 
régi könyvek bejegyzéseit. Minthogy 
régente a könyv ritkátib és drágább 
volt mint most, azért is többre be
csülték. Nem akármit, hanem csak 
olyanokat jegyeztek fel azokba, a 
melyek arra tényleg méltók voltak. 
A helybeli piaristák házikönyvtárát 
átkutatva több könyvben igen ér
dekes bejegyzésre találtam. így meg
találtam a könyvtárban Lorántfy 
Zsuzsanna bitit iáját a következő sa 
ját kezű bejegyzésével; „Ez elet 
való két esztendővel kezdettem volt 
el elől ezt a bibliát és az uj testa 
mentumot negyediksnr végeztem el 
ma 13 március Anno 18381 kiért az 
én Istenemnek legyen áldot nagy

1 Az lööö-dik év március 13-ikán,

A m agyar néphez.
Emberek vagyunk é?

Irt a Búza Barna.

Az a kérdés, hogy emberek va
gyunk e , vagy nem ?

Mert azt tanultuk az iskolában, 
hogy a jó Isten az embernek sza
bad akaratot adott. Ebben külörabö- 
/ik az ember az állattól, hogy van 
szabad akarata, az állatnak pedig 
nincs.

Az ember maga határozza el, hogy 
mit csináljon, hová menjen, merre 
forduljon. Ez a szabadság.

A kutya illegett ott áll korbácsesal 
a gazdája s kergeti, amerre neki 
tetszik. A kutyának nincs szabad 
akarata, azt teszi, amit a gazdája 
parancsol.

Ilit mi magyarok emberek va
gyunkká? Nekünk van ó szabad aka
rat unk ?

Most fog elválni!
M it akar a nemzet ?

Azt már megírtam, hogy mi kell 
a mi országunknak s hogy mit akar 
a nemzet.

Kell nekünk az önálló vámterület, 
hogy ne Osztrákországból vegyünk 
mind mi portékát s oda fizessünk 
érte, hanem itthon, Magyarországon 
készítsenek el mindent, itt legyenek 
a gyárak és ha gyárban akar dol
gozni a magyar ember, ne legyen 
muszáj neki Amerikába menni, ha
nem itthon is megtalálja a munkát 
és keresetet.

Kell az önálló bank, hogy ne né
metek rendelkezzenek a pénzünkkel, 
hanem mi magunk s úgy oszthas
suk azt be, hogy a szegényebb em
ber is, a kisiparos, kiskereskedő meg 
a kisgazda is kapjon egyenesen az 
állami bankból pénzt olcsó kamatra.

Kell a magyar vezényszó, hogy a 
fiainkat ne németül kmomandirozzák 
a katonaságnál, mert igy a magyar 
fiukból még őrmester se lehet, ha 
nem tud németül.

Erre mind szükségünk van, mert 
csak igy tudna a magyar nép ezen 
a földön boldogulni.

És ezt akarja is a nemzet, mert 
lám a nemzet képviselőinek a több
sége kimondta az országgyűlésen, 
hogy ezt mind kívánja s meg akarja 
csinálni.

neve és ismét ma kezdtem el az uj 
testamentumot és egész életemet 
e mellé kötelezem és kérem az Is
tenemet, ki el kezte az jót bennem 
vigye véghez.

Susanna Lóránt/).*
Nem csupán a vallásos fejedelem 

asszonyra jellemzők e sorok, hanem 
egyszersmind a korra is.

Egy másik bejegyzés : „Anno 1617. 
Circa festum Antonii et Margaritae* 
az Nyírben Fejer Tó nevű falu mel
let levő tóban egy iszonyú Sárkány 
hittatot lakni, hoszasága mint nyolez 
ökör ekéstől az lakóktól iteltetet 
lenni. Senkit sem bántot, sétált az 
szárazon ismét a tóba ment. Mit 
liozon országunkra Isten tugya.M

Egy másik ránk vonatkozó be
jegyzés, amely sajnos nagy részben 
még most is alkalmazható ránk : 
„Az alattomos gyűlölködés, a hosszú 
tanácskozás és a fejedelmek egye
netlenségei az a három tény, ame
lyek Magyarország hatalmát ala- 
ásták11.

Több bejegyzés receptet tartal
maz egyszerűbb betegségekre. E 
körülmény magyarázatát abban ta- 
lá hatjuk, hogy abban az időben 
alig akadt néhány tanult orvos az

1 Az 1H17-dik évben Antal és Margit 
napja körül,
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Mit akar a császár ?
A magyar nemzet húszmillió em

berből áll. A császár csak egy ember. 
Es mégis, mikor már biztos lett, 
hogy’ a húszmillió ember, a nemzet, 
ezeket akarja, akkor azt mondta 
egy ember, a császár, hogy ő nem 
akarja és nem engedi. Persze, mert 
otet Becsben a németek arra biz
tatják, hogy no engedjen, mert a 
németeknek rossz lenne az, ami a 
magyarnak jó.

Még akkor se vesztünk össze. Jobb 
a békesség. Megpróbáltuk, lehet é a 
németekkel megegyezni ? Mink is 
engedünk, engedjenek ők is. így 
próbáltuk.

Kossuth Ferenc és Justli Gyula 
azt mondták, hogy ók most elenge
dik a magyar vezényszót, csak 
egyezzen bele a császár az önálló 
vámterületbe és önálló bankba.

Audrássy Gyula azt mondta, hogy 
ő az ónálló bankot és önálló vámte
rületet engedi el, csak a magyar 
vezényszót engedje meg neki a 
császár.

Láthatják, hogy nem makacskod- 
tunk, hanem akartunk becsületesen, 
békésen megegyezni.

De hiába, nem lehet a némettel 
boldogulni. A császár kimondta, 
hogy se önálló bankot, se önálló 
vámterületet, se magyar vezényszói 
nem enged, nem enged semmit a 
világon, hanem követeli, hogy az ö 
akarata teljesedjék és a nemzet min 
dent megtegyen, amit ö parancsol.

Emberek vagyunk-ő?
No hát most itt a kérdés, hogy 

emberek vagyunk-e vagy kutyák?
Mert igaz, hogy magyar ember 

ért a jó szóról, iia  azt mondják 
neki, nézd, az sok, amit te mo&l 
egyszerre akarsz, engedj belőle, 
egyezzünk ki, elégedj meg most 
kevesebbel : hát könnyen rááll az 
ügyességre.

De mikor azt mondjak, hogy sem 
mit se kaptok és pisszenni se mer 
jetek, hanem tegyétek azt, amit én 
parancsolok: hát igy bizony csak a 
kutyákkal lehet beszélni!

Akármilyen gyáva ember is va
laki, mikor azt látja, hogy úgy bán 
nak itt a németek a magyar nem
zettel, mint a kutyájukkal, meg kell 
haraguduia és azt kell mondania, 
hogy de bizony ezt már mégse fog
juk eltűrni!

Ne szégyeljük magunkat, nem pi 
rulunk el, hogy igy beszélhetnek

országban, s a városokban is csak 
a sebészek és a borbélyok végezték 
a gyógyitásll s igy jónak taialt re 
cepteket feljegyezték. Pl. az egyik : 
„Fogfájás ellen. Négy szem borsot 
keress és az veres hagymának vedd 
ki az belit és ezeket törd meg ősz* 
tan két tányér között, azután hiucsd 
meg liszttel és aztan azt kell az 
odvába dugni.“

Végül meg kell vizsgálnunk a 
régi könyvek tábláinak a belsejét is. 
Jelenleg is élő és munkálkodó ki 
váló történet Írónk Fraknói Vilmos 
hívta fel erre először a kutatók fi
gyelmét. Fraknói a Nemzeti Muzcum 
könyvtárában ez irányban kutatá
sokat végezve több mint negyven 
egyetlen példány (unicuiu) „llunga- 
rica*-t áztatott ki régi könyvek 
tábláiból. Hogy régi könyvek táb
láiban nyomtatványokat találunk 
annak magyarasatal abban kell ke
resnünk, hogy aX V I.ésW  II. század
beli könyvkötők egyszersmind könyv
árusok is voltak es u nem kelendő 
könyveket táblákban alkalmazták.

Visegrádi János dr

F E L S O M  A G Y A R O R S Z  Á G I  H Í R L A P

velUnk a nemetek? .Nem kaptok 
semmit, nem adunk a jogaitokra 
semmit, no is próbáljatuk még kérni 
su semmit, mert hiába. 11a etpusz 
tultok is, ha éhenhaltok is, nem 
adunk semmit nektek. Ti csak kiiz- 
ködjetek, dolgozzatok, mint az iga
vonó barmok t-s hallgassatok, mert 
mi vagyunk az urak és csuk az tör
ténhetik a ti országotokban, amit 
mi akarunk !«

Hát ha ezt is eltörjük, ha ez el
len se szólalunk fel, hanem ebbe 
is belenyugszunk, akkor igazán nem 
vagyunk méltók az ember nevezetre, 
akkor nem vagyunk külömbek u 
korbácscsal kergetett kutyáknál!

M it akar Khuen ?
Petiig ezért küldték most a nya

kunkra ezt a német embert, Khuen 
Károlyt. Kossuthot is, Andrássyt is 
elcsapta a császár, mert követelték 
a nemzet jogait, s kinevezte helyet
tük a német Khuont miniszterel
nöknek.

Ez a német persze azt mondja, 
hogy ő mindent elfogad úgy, ahogy 
a németek parancsolják, ő nem ki 
van a nemzet számára semmit. A 
nép dolgozzon, fizesse az adót és 
fogja be a száját. Ezt akarja Khuen, 
ez az ö programmja.

Es most erre kell majd szavazni, 
hogy eifogadja-é ezt a magyar nép, 
beleegyezik-e abba, hogy ö a né
metek kutyája legyen? Aki a kor
mánypártra szavaz, az beleegyezik, 
az lemond mindenről, az a németek 
napszámosává, kutyájává teszi a 
magyar nemzetei.

Persze, van sok magyar ember is 
Kimen körül, mert osztogatja u 
pénzt és bizony sok rósz magyar 
van, aki pénzért az ördögnek is el
adna a nemzetét.

Hova szavazzunk ?

De rendes magyar ember nincs 
vele és nem is lesz, mert nem akar
hatja meggy alázni, elpusztítani, né 
melek kutyájává tenni a saját népét.

Mi is emberek vagyunk, minket 
is az isten teremtett, bal ne csak u 
németek éiősködjenek rajtunk, ha
nem követeljük a jogainkat, köve
teljük, hogy az történjen, amit mi 
akarunk, ami nekünk használ ! Erre 
szavaz a függetlenségi part.

llát igy gondolja meg minden 
magyar ember, hogy hova szavazzon.

—  K érelem , Mai számunkat 
megküldüttük több tanító es köz
ségi biró urnák s más polgártár
sainknak. Ezentúl is minden szom
bati számunkat ^megküldjük ne
kik. Kérjük, hogy azokat s kü
lönösen azt, ami „ A  magyar nép 
h e cimü rovatban van, minél 
jobban terjesszék. H ívják össze 
a község lakosait s olvassák vagy 
olvastassák J e l  elöltük, hogy így 
mindenki tájékozva legyen az or
szág állapota lelöl, mert erre 
ilyen nehéz időkben nagy szükség 
van.

P o lit ik a i népgyülés.
Justh Gyula Ujhelyben

Justli Gyula a függetlenségi 
párt tagjaival országos körútra 
indul. Március 2-án, szerdán dél
ben 12  óra J j  perckor érkezik L j-  
helybc. Itt délután 5 órakor a 
sz i duizban g y ű lé s  lesz este j-k  >r 
pedig szintén a  színházban társas

vacsora. Justh és a képviselők 
reggel utaznak tovább Munkácsra.

Kívánatos, hogy a városnak 
egész ellenzéki közönsége reszt 
vegyen a gyűlésen s a várme
gyéből is minél többen jöjjenek, 
még pedig mind a két függet
lenségi pártiak, mert hiszen most 
közös ellenséggel az egész nem
zet ellen intézett gonosz merény
lettel szemben együttesen kell 
küzdenie minden jó magyarnak.

ju sth  Gyulával jönnek: N agy  
Dezső, llock  János, Kun  Árpád, 
Visontai Soma, Fábry  Károly, 
Bakonyi Samu, N agy  György, 
Szappanos István, F ríed  Lajos és 
még több képviselő. Ebből is 
látható, hogy a gyűlésen érde
mes lesz részt venni. Valószínű 
lég eljön, ha egéssége engedi, 
gróf Batthyány Tivadar is. Eljön 
továbbá gról Vay Gábor volt 
szabolcsmegyei főispán, K állay  
Frigyes kamarás, és F rá ter  Ló- 
ránd, Magyarország legkiválóbb 
dalköltoje és énekese, aki a va
csora közönségét remélhetőleg 
mulattatni fogja művészetével.

A  bemenet a  színház nézőterére 
s karzatára teljesen szabad , ellen
ben a páholyokat kizárólag hölgyek 
számára tartotta lenn a kör s 
egy páholyért j  korona mérsé
kelt dijat szed, amely a gyűlésre 
s a vacsorára is szól.

jegyek válthatók Landesmann 
M iksa üzletében.

A vacsoránál egy teríték borral 
együtt j  korona, jegyek szintén 
Landesmann üzletiben kaphatók.

Baj, hogy épen szerdán lesz a 
sárospataki vásár, ahová sok ipa
rosunknak el kell mennie. De 
már lehetetlen volt más napra 
áttenni a gyűlést. Ep azért tette 
a kör a gyűlést 5  órára, hogy az 
iparosok akkorra hazajöhessenek 
s bejöhessenek a patakiak is. 
Kérjük is, hogy igyekezzenek ha
za, mert ezt a szép alkalmat kár 
elmulasztani. Ritkán jut módja 
az újhelyieknek ilyen kitűnő szó
nokokat együtt látni s hallani.

A képviselőket délben az ál
lomáson fogadja a kör.

Nagyon kérjük a védéki elv
társakat is, hogy minnél többen 
jö jjenek a ritka szép alkalomra!

Válasz dr. Qrosz Dezső úrnak.
Tekintetes Szerkesztő Ur /

Figyelmeztettek, hogy Grósz De- 
116  nagyságos ur engem i.> k i-/.«• r- 
kesztett a Zemplénben. El is olvas
tam és igen szép cikk, még a Fza- 
gányi tekintetes úr se tud külömbet 
Írni. Különösen tetszik nekem a Rá
kóczi örök mécsese, amelyet Grósz 
Dezső úr vissza akar venni tőlünk 
és ezután már biztosan az ő éjjeli 
szekrényén fog égni és a Kossuth 
apánk palástjával fog takarózni.

Es igen köszönöm, hogy rólam is 
megemlékezett nagyságos Grósz úr. 
csak nem tudom, hogy miért harag
szik rám. mert azt irta, hogy ö dol
gozni, munkálkodni akar a haza ja
ván és én teszem tiz év óta lehetet
lenné a munkát. Kérem szépen én 
Grósz Dezső urat sose akadályoztam 
a munkában és ő dolgozik is, urrul 
sírva beszélhetnének a kliensei. En 
egyszerű munkás ember vagyok és 
dolgozom mindig és az én polgár
társaim is becsületesen dolgoznak és 
nem kiabálnak, csak Grósz Dezső úr 
kiabál, hogy ő do’gozni akar és neki 
nem hagynak muiiKálkodni. llát ha 
dolgozni akar, rkkor dolgozzon és 
ne kiabáljon, mert mit ér az, ha va

laki kiabálja a dolgozást ős nem dől
gozik ?

Es Grósz Dezső úr azt Írja, hogy 
ő előbb dolgozni akar és ha készen 
lesz a munkával, akkor fogja felépí
teni a függetlenség palotáját. Hát 
előbb még mit akar dolgozni? Es 
tessék megkérdezni, hogy meddig 
fog még dolgozni és alkotni és mi
kor fogja elkezdeni azután a függet
lenségi palotát építeni, mert akkor 
én is elmennék segíteni, csak kel 
lene tudni, hogy mikor fog hozzá, 
mert kiabálni itt is könnyű, de már 
egyszer hozzá is kellene fogni.

Es azt mondja Grósz Dezső úr, 
hogy mink elloptuk a Kossuüi Lajos 
palástját, meg a Rákóczi mécsedét, 
meg a Bocskay buzogányát, llát ez 
nem igaz, mi nem loptunk semmit 
és nálunk semmi ereklye nincs, csak 
egy szónoki emelvény, amirül Grósz 
Dezső úr szónokolt 191)4. november 
20-án és borzasztó szidta Tisza Ist
vánt, akit most dicsér és azt mondta, 
hogy ő Bánffy pártján van és az ön
álló vámterületet, meg az önálló ban
kot akarja és abból nem enged és 
most már egyiket se akarja, csak 
munkálkodni akar. Persze ezt már 
elfelejtette Grósz Dezső úr, no de 
nem is csuda, mert régen volt.

Még a magyar vezényszót is akarta 
akkor, de már azt is elfelejtette és 
mégis azt mondja, hogy ő a katonai 
vivmányokho z ragaszkodik.

Es igy Grósz Dezső nagyságos úr 
most már mindent elejt, a gazdasági 
önállóságot is, a magyar vezényszót 
is, és az ember szinte csudálja, hogy 
hogy győz annyi mindent elejteui és 
csak azért, hogy kormánypárti lehes
sen és mehessen megint Tolcsvára 
korteskedni, mert ez igen hasznos 
alkotó munka.

Es még azt mondja, hogy Justh 
Gyula úr a függetlenségi elvek el- 
árulása állal akart hatalomra jutni. 
Ez már igazán nem szép tőle, hogy 
ilyet mond, hisz én csak egyszerű 
ember vagyok, nem okos ügyvéd, 
de annyi eszein nekem is van, hogy 
ha Justli Gyula elárulta volna a füg
getlenségi elveket és lemondott volna 
az önálló bankról, akkor ma ő lenne 
a miniszter és Grósz Dezső úr neki 
hízelegne, meg a főispán úr is hozzá 
járna, nem Kliuenhes. Ezt mind tudja 
a polgárság is.

Es azt mondja Grósz Dezső úr, 
hogy ő m a j d  elkezdi felépíteni a 
függetlenséget, de előbb dolgozni 
akar, hát mit ér az a népnek, hogy 
Grósz Dezső úr majd felépiti azt a 
palotát, de mikor építi, száz esztendő 
múlva? Mit ér az már nekünk, mi 
azt már most akarjuk felépíteni, hogy 
magunk is lakhassunk benne.

Tehát 110 bántsa Grósz Dezső a 
Bocskay buzogányát, mert az olyan 
nehéz, hogy a főispán úr se bírja 
el, hanem jöjjön most építeni a füg
getlenség palotáját, ha lest, akkor 
abban fogják tartani a megyebálo
kat és oda talán meghívják majd 
Grósz Dezső urat is.

Csak ezt akartam felelni és tisa- 
teltetem Grósz Dezső nagyságos urat, 
máskor is emlékezzen meg rólam, 
majd én újra válaszolni fogok.

Tisztelettel:
Májer Ignácz, 

a függetlenségi kür sztlg ĵa,

A tanítóság
és a kormány ígéretei.

(— t J — ). Nagy lehetne most 
az ülöm Izraelben, akarom mon
dani a tanítóság körében. Ez u. 
i. egész váratlanul igen nagy 
pártfogót és barátot talált —  igy 
választás előtt ! —  az uj kor
mányban ; an.ely valósággal a 
bőség szaruját akarja ontani a 
felekezeti tanítóságra. Nem kisebb 
dolgot Ígér u. i., mint hogy fize
tésüket egyenlővé fogja tenni az 
állami tanítókéval és hogy a fél- 
áru vasúti jegy rég kivánt ked
vezményét is megadja nekik,
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Hát csakugyan ürüme telik-e 
ez Ígéretekben a tanítóságnak ?

Nem hinném. Engem legalább 
mélyen elszomorítanák ezek a 
kecsegtető ígérgetések. Mert azt 
olvasom ki belőlük, hogy a taní
tóságot, ezt az eszményi célo
kért lelkesülő, müveit lelkű, igaz 
magyar hadsereget, erkölcsileg na 
gyón kevésre értékelik. Azt merik 
föltenni róla, hogy az abrakos ta
risznya egyszerű felmutatásával 
egyik pártról a másikra lehet őket 
csalogatni. Azt teszik fel róluk, 
hogy őket cselekvéseikben nem 
magasztos elvek, hanem alacsony 
es undok anyagi érdekek vezér
lik ; hogy ők — amikor az urna 
előtt legszentebb jogukat gyako
rolják — nem a haza, de a sa
ját zsebük érdekeit tartják szem 
előtt. Csakis ily alacsonyra érté 
kelve a tanítóság szellemi és er 
kölcsi színvonalát, csörgethetik 
meg a pénzes zsákot és mutat
hatják fel az abrakos tarisznyát a 
felekezeti tanítók előtt. De miért 
csak a felekezetiek előtt ? Mert 
ók képezik a tanitóság független 
helyzetű elemét s mert nagy tö
meget képviselnek. U. i. nem ke
vesebb, mint S5000 szavazatot 
jelentenek. Azonfelül számos más 
szavazatot is szerezhetnek, kivált 
a ialusi tanítók \ mert a falvak 
némelyikében a tanító az egyet
len intelligens ember s igy a nép 
hivatott vezetője.

Azonban az abrakoltatni akaró 
jó urak hatalmasat fognak csa
lódni. Meg vagyok róla u. i. győ 
ződve, hogy nem akad oly ala
csony gondolkozasu tanító, aki 
akkor, amikor a nemzet szent 
ügye forog kockán, saját önző 
céljaira gondolna; aki nehány 
garas anyagi haszonért eladná 
lelkét és teladná jobb meggyő
ződésével a nemzeti jogokat. Jo
gos érdekeinek és követeléseinek 
kielégítését nem várhatja a haza
fias magyar tanitóság attól a 
kormánytól, amely cserébe egyéni 
jobb meggyőződését kéri és a 
nemzeti jogok megrontását cé 
lozza, hanem majd attól, amely 
a haza legszentebb érdekeit is 
szivén viseli és amelytől igy nyu
godt lelkiismerettel kérheti és 
togadhalja is el jogos kívánságai 
kielégítését.

Hogy csak egyszerű kortescél 
lappang az egész Ígérgetés mö
gött, az világosan kitűnik egyéb
ből is. Ha u. i. valóban az ossz- 
tanitóság java fekszik a kormány 
szivén, miért nem Ígéri az állami 
tanitók ama jogos követelésének 
kielégítését is, hogy lakásbérük 
más állami tisztviselőkével egyen
lővé tétessék és miért fordul csá
bitó ígéreteivel csupán a feleke
zeti tanitók felé? Ugye bár 
azért, mert azt hiszi, hogy az ál
lamiakkal amúgy is rendelkezhe
tik s igy jogos kívánságaikra rá 
sem hederit.

Egyetlen tanító sem lehet oly 
eK)uK)“i l'°gy át ne látna a szi
tán és ne látná c nagylelkű Ígér
getésben a legkezdetlegcsebb és 
legizléstelenebb kortestogást. Jó 
lélekkel és komolyan hogy is 
ígérhet oly kormány fizetési elő
nyöket, amelynek még kültségve 
tése sincs és amely nem is szá
míthat rá, hogy majd lesz neki 
Olyan dolog ez, mintha a koldus

F E L S O M  A G Y A R O R S Z A G I  H Í R L A P

azt mondaná valakinek, hogy osz
togat majd sok pénzt, mihelyt 
lesz. Jól tudja azonban, hogy nem 
lesz neki soha. A kormán)- is 
ilyen kényelmes helyzetben van. 
Bátran Ígérhet akár aranyhegye
ket is, mert hiszen nem kerülhet 
rá a sor az ígéret beváltására. 
De hogyha — ne adj Isten 1 — 
kerülhetne is! Minden tanítóban 
van annyi önérzet, annyi ünmeg- 
tagadás és annyi hazafiság, hogy 
szavazatának leadása alkalmával 
csakis és egyedül a haza javát 
és érdekeit tartja szem előtt és 
szilárdan kitart és megmarad a 
függetlenségi elv mellett, ame
lyet eddig is vallott s amelynek 
győzelme a nemzeti ügy diadalát 
jelenti.

H Í R E  k .

Weisz Kálmán főrabbi
IUZ-1910.

Csütörtök délben városunkat vil 
látiisebességgel járta be a gvászhir, 
hogy a helybeli izr. anyahitközség 
tudós főrabbija, főtisztelendő \V e i s z 
Kálmán kiragadtatott az élők sorá
ból, hogy a köztiszteletben állott ősz 
pap nincs többé !

Nagy veszteség érte a helybeli izr. 
anvabitközséget Weisz Kálmán fő
rabbi hirtelen gyászos halálával, a 
kitűnő pap váratlan kimúlásával. 
Nagy veszteség érte különösen a 
hitközség régi. idősebb tagjait, kik 
a hitbuzgó főrabbi hirtelen halálával 
legnemesebb érzelmeiknek tolmácsát, 
szivük dobbanásainak leghübb értei 
mezőjét vesztették el.

De érzi a nagy csapás fájdalmait 
a hitközség minden hü fia, ki sziv- 
vel-lélekkel csüng felekezetén és 
hitközségén és mindenkor becsülni 
és tisztelni tudta és tudja azon de
rék hit hü férfiakat, kik a hitközség 
támaszát képezték és képezik.

A hitközség mély gyászban és 
tisztelettel lehajol a csapás előtt, 
mely őt érte ; gyái-zolunk mi is, kik 
egy nemesielkü polgártársat veszi 
tünk ; gyászol a vallás mely az el
hunytban egy őszinte, valódi bajno
kot sirat ég gyászol a hittudománv, 
a melynek a inegdicsőült oly fárad
hatatlan, oiy lelkesült előharcosa, 
ápolója és gyámolitója volt.

Nem lehet e lap feladata részlete
sen Írni arról, mije volt a jámbor 
főrabbi az ő hitközségének, melynek 
lelkésze volt líSbO óta, mije volt az 
ő családjának és felekezetűnek, azért 
itt röviden csak arról teszünk emlí
tést, hogy a hit-és világi tudomány 
bán egyaránt kiváló elhunyt főrabbi 
ezelőtt a szepsii, borsodcsabai és 
gyulafehérvári hitközségekben mű
ködött. Már fiatal korában a zsidó 
irodalom terén jó nevet szerzett ma
gának s akkor alig volt a Zsidó tu 
doraánynyal foglalkozó szaklap, me
lyet a megboldogult nem támoga
tott volna, sőt többnek munkatársa 
is volt. Kitűnő héber stilista volt s 
a hetvenes évek elején megjelent 
héber vitairata az érdekelt körökben 
feltűnést keltett. Az 18t>9-ben meg
tartott országos zsidó kongresszus, 
melynek a inegbo dogult is tagja 
volt, tevékeny ré?zt vett az autonó
mia megtestesítését célzó munkála 
tokban s nagyon fájlalta, midőn a 
felmerült egyenetlenségek következ
tében a szép terv meghiúsítását látta. 
Egyik fia, W e i s z  Mór dr., a török
szentmiklósi hitközségnek jeles ké
pességű rabbija, jeles magyar hit. 
szónok

így látunk hullani ágat ágra. igy 
halnak el a nép hitbuzgó nemesei, 
a vallás bajnokai anélkül, hogy ki
látása lenne azon reményre, hogy 
ezen, a halál áltál okozott hézago
kat kitölthessék . , ,

Drága elhunyt, bús szívvel bú
csúzunk tőled: Weisz Kálmán fő
rabbi. isten veled! Béke lengjen 
poraid fölött!

—r—r.
* * *

Tegnap d. u. 1 órakor volt a te
metés. A tetemet az izr. anyahit
község templomába vitték és a 
templom közepén helyezték el. tűig 
a gyászszertartás tartott. A szertar
tás után a koporsót a templom ud
varán helyezték el, ahol luár akkor 
ezrekre menő tömeg várta, hogy 
utolsó istenhozzádot mondhasson a 
jámbor életű, közszeretetben álló 
papnak. Ott láttuk a temetésen töb
bek közt : B ú z a  Barna orsz. kép
viselőt, O l c h v á r y  Dezső kir. 
ügyészt, dr. K e i c h a r d Salamon 
polgármestert, M i k 1 ó s y István 
gör. kath. főesperest és az ev. ref. 
egyház képviselőit.

A halottat először fia. dr. W e i s z  
Mór búcsúztatta a család nevében, 
majd S c h ü c k karcagi és K r a u s i  
debreceni főrabbik vettek megható 
búcsút elhunyt kollegájuktól. A 
Kyászmenet d. u. 3 órakor indult el 
a templom udvaráról, hogy utolsó 
útjára kisérje a kedvelt főpapot.

— Személyi hir. Meczner Béla fő
rendiházi tag, aki Khuen kormányra 
lépese miatt megvált Háromszékvár- 
megye főispán i állásától, állandó 
tartózkodásra városunkba érkezeti

— A városi sikkasztás ügye. A vá
rosi sikkasztás ügyében elrendelt fe 
gyelrai vizsgálatot a napokban fe
jezte be Bernáth Aladár to. főjegyző 
és a mintegy 120 oldalra terjedő 
vizsgálati jegyzőkönyvet ma terjesz
tette be a fegyelmi választmányhoz.

— A postaigazgatóság a 
kereskedelem ellen. Hosszú 
évek nehéz küzdelmei után sike
rült végre mintegy másfél evvel 
ezelőtt meggyőzni a póstaigaz- 
gatóságot arról, hogy az utal
vány és ezek felvételére kevés
1 — 1 tisztviselő, mert városunk 
élénk postatorgalmát ez nem ké
pes kellőképen lebonyolítani Ak
kor a póstaigazgatóság —  be
látva érveink igazát, a pósta utal
ványok és csekkek felvételére
2 —2 tisztviselőt rendelt ki. —  
Most azonban arról értesülünk, 
hogy az igazgatóság egyik itt 
volt kiküldöttje: dr. T i l d y  tit 
kár beszüntette úgy az utalvá
nyoknál, mint a csekkeknél a má
sodik felvételi helyet, sőt olyas
forma kijelentést tett, hogy 4 
tisztviselővel apasztják az eddigi 
létszámot. - -  Hát mi már most 
kijelentjük, hogy a titkár uremez 
eljárását a kereskedelem ellen 
irányuló egyszerű merényletnek 
tartjuk, melynek magyarázatát 
csak abban találhatjuk, mit e rö
vid szóval fejezhetünk ki: kortes- 
fogás, ügy látszik, hogy ez az 
eléggé nem jellemezhető eljárása 
az igazgatóságnak hasonló ah
hoz, melyet a vasutasokkal kö
vetett el az ő igazgatóságuk. 
Kényszeríteni akarják a kereske
dőket arra, hogy a minister ur 
őkegyelmességének jóakaratát ve 
gyék igénybe. Hát ha ezt terve
zik, akkor nagyon tévednek az 
urak, mert mi a kereskedelem- 
ügyi kegyelmestől nem kérünk 
semmit. Minket megilleti az, hogy 
póstaforgalmunkat gyorsan és 
pontosan bonyolítsák le és ezért 
nem kérni, de követelni fogunk.

— A színtársulat köréből. Palásthy 
Sándor konzorciummá alakult szín
társulata most Beregszászon játszik 
a közönség lelkes támogatása mel
let A társulat a Tibory Frida távo
zásával megürült szubrett szerepkört

A n t a l  Erzsivel, a soproni színház 
primadonnájával töltötte be, ezenkí
vül szerződtették még raásodszub- 
rettnek K ö r m e n d  y Ilonkát. A 
zenekart is kiegészítették és vissza
szerződtették a társulat volt jeles 
primhegedűsót, K a d l e c s e k  Re
zsőt is. A beregszászi lapok a leg
nagyobb elismerés hangján Írnak a 
társulatról és annak egyes tagjairól. 
A társulat hir szerint március hó 
5-én fejezi be a beregszászi szezont 
és 7-én kezdenek Nagyraihályban 
játszani. Az újhelyi pótszezont — ed
digi megállapodások szerint — ápri
lis hó első felében kezdik meg.

— Református bál. A március 19-ón 
rendezendő református táncestóly 
előkészületei már javában folynak. 
Az érdeklődés oly nagynak mutat
kozik, hogy a rendezőség a Il-ik 
emeleten is páholyokat rendez be. 
inig a deákok részére a karzati 
ülő-helyeket tartja fen, A jegyek 
váltására vonatkozólag legközelebbi 
számunkban fogjuk tájékoztatni az 
érdeklődőket. A eddigi előjegyzések 
érvénytelenek.

— Nyilvános köszönet. Ozv Wein-
berger Dávidné úrnő, a „Malbisch 
Arumim Egyesület*4 alapitó tagja, 
az egyesület céljaira 20 korona ado
mányt volt szives juttatni. Fogadja 
e jótékony cselekedetéért hálás kü- 
szünetünket. Sátoraljaújhely, 1Ü10. 
febr. 25. S c w e i g e r  Ignácné el
nök, B 1 u m e n f e 1 d Jenőné pénz
táros.

— Meglopott utas. Kordovar.yik
István káposztafalui születésű asz
talossegéd f. hó 25-én Sátoraljaúj
helyen keresztül Nagybereznára 
igyekezett. A mint a Legenyealsó- 
mihalyi állomásra megérkezett, ész
revette, hogy ruhával telt kofferjét 
ismeretlen tettes ellopta. Vele uta
zott három parasztlegóny, a kik 
Amerikába igyekeztek s valószínű
leg magukkal vitték a szegény em
ber holmiját is. A károsult feljelen
tésére a rendőrség megindította a 
nyomozást.

Melyik jobb ?
Egyszerű csukamájolajnál minden 

esetben jobb SCOTT-féle EMULSIÓ. 
Jobb mert könnyen emészthető és 
ennélfogva gyorsabb és biztosabb
a hatása.

Jobb azért is,
^  mert szívesen veszik be

f r' azok, a kik a csukaraaj- 
^ olajat unooritó ize miatt 
t visszautasítják.

Csakis tiszta és magas- 
fokú lofoteni (norvégor
szági) csukamájolaj hasz
nálata engedtetik meg a

Scott féle Emulsió
Az Kmuisio készítésére ; mert csak ez 

suoTT-fí'..* legtáplálóbb a világon, 
j- K-v. i. a hi- A SCOTT-féle Emulsió

Inait, kérjük . . . .
n«jrt>ii>mbv a legkiválóbb.

veuui.
Egy eredeti üveg ára 2 K. 50 f.
Kapható minden gyógytárban

NYILTTÉR.

Köszönetnyilvánítás.
A sátoraljaújhelyi függetlenségi 

körnek és ipartestületnek, valamint 
mindazoknak, akik megboldogult fér
jem, illetve édesatyánk temetésén 
megjelentek, vagy részvónyilatkoza- 
taikkal fájdalmunkat enyhíteni igye
keztek, ezúton mondunk hálás kö
szönetét.

özv. Wessely Mérné 
és családja.

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

Kiadótulajdonos:
LANDESMANN MIKSA
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melyik fiatal leány nem álmodta ?
Hajdanában öreg vénasszonvoktól sze
relmi Italt Tettek, manapság a fiatal lányok 
belesebben cselekszenek s a legközelebbi 
drogériából, gyógyszertárból s illatszer- 

üzletből

Zueküí-azappant Zuck££i-krémt
kte aomagolá* 1.— kor. 
Mgy caomagolái 

(ajándék) ]

vásárolnak.

köiön*. tubui 
nagy tubui

1. ZS kor.
2. M

Zuckoeh-szappan s Shick^-krSm szépséget 
alkot mint a tavaszi g y ö n g y v irá g , olcsó 
és gazdaságos a napi használatban , a m iért 
Is a szépészeti szerek  eszm én yképét képezi.

Fiatal leányok és a ss z o n y o k ! Aki szép 
akar lenni, az csak  Z uck^^-szappannak 
hódoljon, aki különös szép ak a r  lenni, az 

Zuck22Í!-krémet is használjon .

Rí lalauu, ni kétkedj l 
Hl Ijugidj, n  pihenj eddig 

míg
Vágfitok célját el nem értétek, 
Kfilöibin szomorú légDI marad:

Be nem telje
sül! óhajok!

Kapható Sátoraljaújhelyben:

Hrabéczy Kálmán drogériájában

Köhögés, rekedtség és hurut ellen nincs jobb a

Réthy-Jtme,cfa czukorkánál.
Vásárlásnál azonban vigyázzunk 

s határozotton RÉTHY felet kérjünk mivel 
sok hasztalan utanzata van

1 doboz 60 fillér.
Csak RÉTHY felet fogadjunk el!

Minden jobb üzletben kapható.

HOCHSINGER TESTVÉREK
BUDAPEST.

s

Legjobb kalap

Legdivatosabb
kalap

Legszebb kalap

Legolcsóbb
kalap

Szenes Cipót
uridivat üzletében

S.-A .-U jhely. 

KLEIN GÉZA
szénüzlete

ajánlja szoba fűtésre:
I. rendű Porosz kőszén 2 frt. 20 
kr. Szalon kőszén 1 frt. 80 kr. 
Porosz brikett, valamint I. r. gáz
koksz jutányos árak mellett ház
hoz szállítva. —  Telefon 64. sz

B 5500  |
közjegy, hit. bizo 
nyitvány orvosok 

és magánosoktól ta
núskodik, hogy a I

mell-karamellák
3 fenyővel 1

rekedtség, elnyálká 
sodás, hurut, görcs 
és fojtóköhögést a 
legjobban elhárítja
Csomagja 20 és 40 fitt 

zeencze 60 fillér. 

Kapható :
W idder és R eichard
g \ é g } sz ertáráb an  és 

Hrabéczy Kálmán
drogériájában.

(Külön bejárattal.}

Fogak és teljes fogsorok száj
padlás nélkül. Aranyfogkorouák 
aranyhidak és mi n d e n n e mű  
kanosuk fogzatok. A gyökerek 
eltávolítása fölösleges.

Javítást és régi fogsorok ala
kítását elfogad

Stercz Jenő f
müfogász ^

Sátoraljaújhely. Jókaiutcia 41. ^a da iurui|au]iin jr. lvnH. . . . . .  (

594 2—1909. végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az! 

1881. évi LX. t. ez, 102. §-a értel
mében ezennel közhírré teszi, hogy ] 
a sátoraljaújhelyi kir. törvényszék
nek 1909. évi 11317/V. és 13025 V. 
számú végzése következtében dr. 
Gombos Gásdár ügyvéd ál ul képvi
selt Kereskedők, iparosok • gazdák 
hitelszövetkezete javéra 470 korona 
s jár. erejéig foganatot itotr biztosi- 
tá.-i és kielégítési végrehajtás utján 
lefoglalt és 770 koronára becsült 
következő ingóságok, u. ru. : hat ló- 
erejű cséplőjárgány, 2 drb. cséplő- 
szekrény, 1 drh. nagy hajtó szij, 2 
drb. szórórosta és 1 ló nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a királyhelmeczi 
kir. jará&biróság 1009 ík évi Vr. 4 1. 
és 4/2. számú végsése folytán 470 
korona tőkekövetelés , ennek 1909. 
évi május hó 16. napjától járó O/,. 
kamatai, 1/»,/o v‘áltódij és eddig ü»z- 
szesen 142 kor. 23 fillérben biróilag 
már inegállapitott költségek erejéig 
Szinyérben leendő megtartására 1910 
évi március hó 3 Ik napjanak délelőtti 
10 óraja határidőül kitüzelik és ahhoz 
a venni szándékozók ezennel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi 
LX. t.-c. 107. és 108. § ai értelmé
ben készpénzfizetés mellett, a leg
többet ígérőnek, szükség esetén 
becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő in
góságokat mások is le- és felülfog- 
laltuttak és azokra kielégítési jogot 
nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi XL t.-c. 120. §. értőimében ezek 
javara is elrendeltetik.

Kelt Királyhehueeen, 1910. évi 
január hó 18. napján.

Udvarhelyi Béla.
kir, bir. végrehajtó.

Kiadó lakás.
Kazinczy-utca 69. szám alatt 

három szoba és mellékhelyisé
gekből álló, kertre nyíló udvari 
lakás /. c iti m á j a *  1-ére , 
kiadó. — Esetleg az égész ház 
telekkel együtt eladó. — Bővebb 
felvilágosítással szolgál g ato lay  
Bclánc, Budapest, fráter utca 37. u

L a k á s  k i a d ó .
a  Kossuth Lajos-utca 16-ik 

számú házamban egy 2 szobás, 
egy 3 szobás és egy 4 szobás 
lakás f. é. május 1-től kiadó.

Ugyanott egy szép bolthelyi
ség azonnal kiadó.

M arkovits Miksa,

1910-as
modellünk 
újításai:
Intenzív 

lángzó mely 
gyorsai! for
ral ős kovői 
szószt fo

gyaszt, 
l-.ros alkat
részük, me
lyek kiose- 
rőlhetűk őt 
tisztithatók. 
MUvészi kivi 
tel (modora
stílus), (iái- 

▼anizáll 
bronz színe 
z ő b . Hozzá
adva a Kupi 
biztonsági 
gyorsfűző 

eddigi elő
nyeit, *

Rops‘ 1910
u je le n k o r  legszebb , logtartósahb, legbiz 
tosalib  és leg ta k a rék o sa b b  asztali tűzhelye 
Ha földül, ela lsz ik , A szósz ki nem folyhat

Ara Budapesten 4 korona.
K ap h ató  m inden szakmába vágó üzletben

R O P S  fémára Részv.-Társ.
Budapest. V., Külso-Vaczi-ut 74—84.
Helybeli elárusítók : Behyna Testv., 
Hercz Kálmán fia, Szabó Vineze, 
Róth Bernáth, Kornstein Ignácz és 

Alexander Manó.
Képviselők vidéken kerestetnek.

Vrese és hólyagbajoknál, a veserae- 
dence idült hurutjainál, hugykő- és 
fövényépződésnél, a lékgutak és a 
kiválasztó szervek hurutos bántál* 
mainai kitűnő szernek bizonyult. — 
Orvosilag ajánlva. — F ő r a k t á r :  
Tannenbaum Miksa cégnél Saujhely.
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)yház elöljáróságától

ítmény.
ház elhatározta, hogy lelkész 

kra március hó 14-én
tartani a fenti munká-
ól.

az alanti lelkészi hi-

költségvetés, tervezet és 
szövegezési lap összesen 

akis ilyen ajánlati lapon 
hoz tartozik az épi- 
zt vagy óvadékképes

SAL0ÓTÁRJ>
R é . s . z f f i y TK ő s z é  n h á n y a*; I

Jalo jnfll.im líipn • y
széntermékei (szobafütésre es ipari czelokP 

' borniá mán xnisl fy . boinlB inán <nésl Hősit jUvIsm

KLÁR és NEUMAN :,eégfl4"

|ető ipar önálló üzé- 
jogosultsággal biró 

jnkálat elkészítéséért 
jiapon pecséttel lezárt 

latukat d. e. 10 tírá- 
annál is inkább ad

atok figyelembe n í̂rj

' Átült rótr'ref. egvház .fenntartja macának.: azt a jogot?'J‘f

* * * t á t ó »  M l  s s r
tevőknek sérftrifl'' költség megtérítésre igényt nem tart
hatnak.

Kelt Nagykövesd, 1910. február hó 25-én.

Waszily János,
gondnok.

Értesítés.
Tisztelettel értesítjük a nagyérdemű 

hogy Sátoraljaújhelyben, Justu s-u tca 21. 
mai kornak tökéletesen megfelelő

festészeti vállalatot
I ’ nyitottunk. Tapasztalatainkat csakis első rangú erőktől 
- ^.szereztük. Elvállalunk szobák és templomok egyszerű 

’ jés díszfestését a legjutányosabb árban. — Fa és üveg 
j jcimtáblákat a legdíszesebb kivitelben készítünk. Fa

közönséget, 
sz. alatt a

0 I, noddoaalöd
Satoraljau jtiely  • .iöd*noa<nb

lúdiiiJsí
rendelhetők meg. Ugyanott lem o b b ijg in b seg ü ap rű és  
durva szemű kétszer mosott Itováfc^^ sí

valamint porosz b riket --------------4tÓ. iiloj«mo» rjM
OÍ.C (ábbnál.)

Superfosfát-műtrágya. K it t1*# .* *
(Mqqss8«4*°]fooS

i S £ í s < S r
* j({üse b >i

. ’'{linói IbIbI'4

E l a d ó k  Heremag Tnázsája 120,
a. C sö r tfí í i-u ta n , hatóságilag lucernam ag 140 koroná

jával kapható Bogyaynálqngocli.lyof'-Gtt,

(<) Sv>C

t I I1
tíáztelkek, Sáro spatako n .

Értesítés.
építkezésekhez kölcsön is adatnak,

Egy 0 lőerejü c s é p i  ö k é sx le t  
szalmarakodóval, melynek cséplő- 
szekrénye 100 napot dolgozott, Tisztelettel értesítem a n é. 
részletfizetésre is, jutányos áron, közönséget, hogy a Lyócsa-féle 
elaj£  malmot átvettem és azt a mai

Perlstein József, kor igenjeinek megfelelően átala- 
Berta malom.

Tejbérletet
keres egy helyben jó is 
m eretséggel biró egyén.

Cim a kiadóhivatalban.

kitoltam. Úgy kereskedelmi, mint 
[ vámőrlést eltogadok és azt a leg
jobban  kiszolgálom.

Vágott fát és kőszenet rak-
; táron tartok és azt 2 korona 20 
I fillérért házhoz szállítom.

A n é. közönség b. pártfogá
sába ajánlva magamat, maradtam 

Kiváló tisztelettel

Mannó Lajos,
malomtulajdonos. 

Telefon sz 106.

és erezését a legszebb kivitelben

Tisztelettel

Simkó és Várkonyi,
niüfestők.

Köhögésrekedtség ésel- 
nyálkusodás ellen gyors 

és biztos hutásunk
ÉLJEN!

az étvágyat nem rontják 
és kitűnő ízűek.

Doboza 1 K. és 2 K. 
Próbadoboz 50 fiile ..

;s szét küldési raktár 
„ I \ V u l o r “

)
M '

■*.
Égger mellpasztilal 

csakhamar
Megfejt ez az átkozott 

r  köhögés! gyógyszertár
I r -  v X IM O H 1, Bpist, \ I  Váci-kCil i  17. me g g y ó g y í t o t t .

^ ^ ^ M « ^ íA iM l íS á t o r a l jo u j l i e l \ l> i t )  K ádár G yu la , Krabéczy  
^•líi 4íáJmán,ídiJopv  KincseFsy I V t t r ,  K ik lu u d  ás W id d tr .  lh-m on- 

■wíítí<*; (^zekertí-k-'Aladár. Fáb ián  A rn o ld . N a g ym ih á ly  : Szőlusi 
y ' hűre. Sárospatak . G o ld b la tt F e r tm z , K e llner  

F iite s y  Józsefül*. T a rc z a l: Top erczer z\.

-TVBtK1 Szókéra* A1
• S á f t^  ^ ^ a T  ír

OSERS ésBAUER
kizárólagos motorgyár

WI E N,  XX., ü resd n er-strasse  81 83a.
Magyarországi fióktelep:

BUDAPEST, VI., Podnianiczky-utcza 18.

BENZIN-L0K0M0BIL0S
cséplőszerelvények a legszolidabb kivitelben. 

Benzinmotorok. Szivogázmotorok.
A jelenkor legolcsóbb üaemereje 2—j  fillé r iiaem- 
költség óra lóerőnkint. 'Jobb saáa telep üaemben. 

Elsőrendű seo/iil gyártmány !
Kedvező fize tési fettételek. K öltségvetés és írjegyzék ingyen.
Hcnsinlokomobilos CM'plőszerehényeink többek között a kö- 
vetkezőknél tekinthetők nteg tizemben: Ifj. Itohoily Pál Bér
em ni. barkas Kerenez Uerezel, Szabolcs m. Jesko
Mihály Csemornye, \ arannó mellett. Dürnur Károly Nagyazar 
Gálszecs mi*llett. Ziegler Zsigraond Mogyorós, Mándok mel

lett. Kovács Albert Herencs, Patroha mellett.

ItyvMtOtt 1 Miksa I «r-a könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.

i ^ r
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