
Tizenharmadik e'vfolyam. 19. szám. Sátoraljaújhely, 1910. Szombat, március 5.

Megjelen minden szerdán és szombaton este
Kéziratokat viasza nőm adunk. * LAPVEZÉR:

Szerkesztősén : Kazinczy-utcza 2 MATOLAI E T E L E .
Kiadóhivatal: Landesmann Miksa és T á rsá n á l.

Előfizetési á r :
POLITIKAI FÓMUNKATÁRS : Egész évre 10 korona. Félévre 5 korona. Negyed

Ur BÚZA BARNA évre 2 korona 50 fiilér. Egyes szám ára 10 fillér
Hirdetéseket a legjutányosabb árban közlün

ÜL feltámadás napja.
Ju sth  Gyula Ujhelyben. — A polgárság állásfoglalása .

Ünnepe, szép, magasztos ünnepe szer s mindenkorra le kell mon- 
volt szerdán városunknak M eg -1 dánunk a nemzet jogainak érvé 
jelent körünkben egy lelkes kis nyesitéséról. 
csapat, élén a függetlenségi és
48-as párt nagynevű vezérével 
J u s t h  Gyulával, hogy harcra 
buzditsa városunk és a kerület 
polgárságát a császári akarat 
újra feléledt szolgahadával szem
ben. Eljöttek közénk egynehá* 
nyan a nemzet igazi képviselői 
közül, hogy hatalmas érveikkel, 
gyujtóhatásu beszédeikkel lángra 
lobbantsák a szenvedélyeket és 
harcra tüzeljék azok eben, akik 
hazánk megrontására, minden cm 
béri jog  eltiprására szövetkeztek.

Es ha szabad következtetése
ket levonni a tömeg hangulatá
ból, lia lehet magyarázni a hall
gatóság lelkesedését, akkor meg 
kell állapítanunk, hogy a függet
lenségi eszme, a demokratikus 
haladás eszméje fényes gyú'zcl- 
met aratott ez alkalommal U j
helyben. Meg kell állapítanunk, 
hogy a választópolgárságból még 
nem veszett ki a szabadság iránti 
vágyakozás és hogy nálunk bő 
séges talajra találtak azok az 
eszmék, melyek a feudális, au’ikus 
törekvések ellenében a demokra
tizmus utján kívánják megépíteni 
ennek a szerencsétlen országnak 
jövő haladását, fejlődését.

É s ez érthető is Ebben a vá 
rosban és ennek a kerületnek 
minden egyes községében túl
nyomó részben szegény emberek 
laknak, akik eddig nagyon érez
ték azokat a terheket, miket 
igaztalanul róttak rájuk a ! vált- 
ságosak érdekében Ennek a me
gyének minden egyes polgára 
eddig csak az elnyomatást, az ül 
dözést, a szabad gondolat elfoj
tását érezte, mellyel felső helyről 
mindeddig oly kitünően operál
tak. Nem csoda hát ha végre 
belátva eddigi elnyomott helyze

tének tarthatatlanságát, odas/e- 
gődik, ahonnan minden eddigi 
bajok megszüntetését, a közálla
potok megtisztítását rendes me
derbe terelését reméli.

Elmúlt nálunk is végre a je l 
szavak kora. Nem lehet már többé 
ezt a polgárságát hangzatos üres 
frázisokkal elkábitani. Szabadságra, 
jogokra vár ma már mindenki és 
nem [szépen hang/ó szólamokra, 
melyek a koronás fő és a nemzet 
közötti békés együttmiiködest ma
gyarázzák olyképen,

lően szép ünnep, hanem egyben 
nagyszerűen sikerült temetés is 
volt a szerdai népgyülés. Térne 
tése egy szerencsétlen gonosz 
rendszernek, mely 40 évig egy
folytában munkálkodott ennek az 
országnak az elnyomatásán és 
állt minden emberi jog  érvénye
sülésének útjában és amely rend
szer 5 évi pihenés után most is
mét életre akar kelni, hogy ú j
ból ráfeküdjön minden fejlődésié, 
minden szabad gondolatra és a 
császári akarat feltétlen követőivé 
preparálja a nemzetet.

A függetlenségi és 48-as pár*, 
zászlót bontott Ujhelyben. Nyiltan, 
minden kertelés nélkül adta elő 
programmját, mely a demokrati
kus alapon álló szabad, független 
Magyarország megteremtését cé
lozza. Őszintén, minden kétértel
műség kizárásával —  híven a 
függetlenségi és 48 as párt alap
elveihez —  vallott szint a népjo 
gok kiterjesztése terén és hívta 
lel csatlakozásra a polgárságot

Örömmel keli konstatálnunk, 
hogy az újhelyi polgárság meg
értette az igaz, becsületes, őszinte 
beszédet és hatalmas lelkesedés
sel állott abba a táborba, amely 
végre meg fogja tisztítani a köz
életet a rajta élősködő szolgá
ltadtól és megteremti alapját a 
sziiztiszta, becsületes kormányzás
nak, amelynek célja nem a csá
szári akarat feltétlen érvényesí
tése, hanem a népjólét előmozdi 
tása lesz.

Es ezért lesz emlékezetes 
örökké ez a nap varosunk törté
nelmében és ezért kell, hogy 
mint ünnepnapot veres betűkkel 
jelezzék ezt a dátumot. A feltá
madásnak a szabad akarat és 
gondolkodás feltámadásának a 
napja lesz Ujhelyben ezentúl már
cius 2 ika.

*  *
Az ünnepségről az alábbi tu

dósításunkban számolunk be rész
letesen :

Gyülekezés a fogadásra
Miír déli 12 órakor hosszú tömött 

sorokban igyekezett a város közön
sége az állomás felé, hogy méltóké
pen fogadhassa a nemzeti jogokért 
küzdők táborának nagynevű vezérét

zés. ahol már jóval a vonat érkezése 
előtt nagy számú közönség várt 
lázas türelimtlenséggel arra a p»*rcre, 
amikor érzőiméit tolmácsolhatja az 
aposto i körúton levő Justh Gyű a 
e'ött. A várakozók tömegében vo t 
A'elemen Samu orsz. képviselő is, a ki 
már előbb, a csapi vonattal érkezett 
kerülete székhelyéről: tSzat marról.

F ogad ás

Pontban 12 óra 33 pi-rckor érke
zett be az állomásra a képviselőket 
hozó budapesti gyorsvonat, amelyet 
hatalmas éljen riadallal fog idolt az 
igen nagy számú közönség. Pár pilla
nat múlva láthatóvá lett az utolsó 
kocsi ajtajában Justh Gyu'a hatal 
más alakja és akkor ujbó fe'zugott 
az éljen, amely szünte'enüi tartott 
mindaddig, amíg ki nem szállt ó és 
kísérete névszerinti Szappanos István, 
Xagy Barna, Nagy György, briéd 
Lajos, Yo/nor R-rtalan Mátho László 
képvise ők és Vay Gál or gr. Szabolcs 
vármegye volt lói -pátija. Justh Gyu
lát és kíséretét Kmcscssy Péter, a 
függetlenségi kör elnöke üdvözölte 
rövid beszéddel és biztosítva őket a 
polgárság tántoríthatatlan ragaszko-l 
dásáról, szerencsét kívánt nekik apos
toli Htjukhoz Justh Gyula válaszolt 
röviden az üdvözlésre, megnyugtatva 
a polgárságot arról, hogy a megkez
dett harcot mindaddig folytatni fog
ják, inig az ország szabadságát, ön
állóságát, demokratikus utón való 
fej ődésót biztosítva nem látják.

Bevonulás.
Ezu'án a jelenvolt óriási közön 

ségtől kisérve az állomás előtti térre 
vonultak a képviselők, ahol már 
vart iájuk n sok díszes fogat. A me
netet Schmidt Lajos rendőrkapitány 
nyitotta meg, aki maga ügyelt a kar
hatalom élén arra, hogy a fogad is 

j ünnepies lefolyását semmiféle inci
dens meg ne zavarhassa. A rendőr
kapitány kocsija után, Dőkus alispán 
fogatán Justh Gyula és Kincsesy P - 
t*T foglaltak helyet, majd szép sor 
jóban következtek a többi fogató.
I.on a képviselők és a fogadásukra 
megjelent helyi notabilitások. Végig 
az útvonalon síirü sorokban állott n 
nép és lelkes tüntetéssel fogadta a 
vendégeket.

Az ebéd.

A menet a „Magyar Király" -zálló 
elé* hajtatott, ahol a képviselők nagy 
része megszállt. A „Magyar Király" 
szálló éttermében ebédeltek a kép 
viselők. Csakhamar síirü emberlömeg 
lepte el az éttermet, de csak mint
egy 60 an kaptak helyet, akik két 
hosszú asztalnál foglaltak helyet. 
Itt megjelent Mcczner Béla, Három
szék vármegye volt főispánja is  akit 
lelkes ovációval fogadtak. Az ebéd
nek nem volt semmiféle bankett je l
lege, mindenki étlap szerint étkezett 
és beszédek egyáltalán nem hang
zottak el. Az eb *d körülbelül 3 
óráig tartott. Ekkor Justh Gyula 
rövid időre nyugodni tért, mig a 
többiekl'ogy eg y

és u kíséretében levő képviselőket. 
Az állomás perionján volt a gyüleke-

Ltipunk G oldal.

a függetlenségi körbe
tu nlek. Itt már vártak rájuk a kör- 
tagok. A képviselők csakhamar élénk 
beszélgetésbe elegyedtek a kör tag 
jaival és persze itt már szó került a 
politikáról is. A vendégeket itt 
Kincsesy Péter a kör elnöke vendé
gelte meg, akik csöndes borozgatás 
közben beszélgetéssel töltötték az 
időt */45 óráig, amikor testületileg 
vonultak a »Magyar Király" ólé, 
hogy Justh Gyu ával együtt a gyű
lésre menjenek. Itt inog kell emlé
keznünk még a függetlenségi körben 
történt kedves kis epizódról is. 
Pechy Jenő helybeli fodrászmester 
megkérte az ősz Szappanos Istvánt és 
Matolai Etelét, hogy engedjék ma
mikat együtt lefényképezni. A füg
getlenségi eszme e két tántorítha
tatlan ősz bajnoka készséggel telt 
eleget a kérésnek és a jelenvoltak 
közül többekkel Ívfény képestették 
magukat.

Gyülekezés a népgyülésre.
5 órára volt kitűzve a népgyülés, 

(1 • már jóval 4 óra előtt hatalmas, 
több ezer főre menő közönség gyűlt 
egybe a színház előtt. A színházat 
csak néhány perccel 5 óra előtt 
nyitották meg. Addig a legnagyobb 
türelemmel várt a közönség a bebo 
csat hatásra és amikor megnyíltak a 
színház ajtói, pír porc alatt zsufo’a- 
sig megtelt a színház.

A hölgyek a páholyban foglaltak 
helyeit, raéitó díszes keretet adva az 
impozáns közönségnek.

Jönnek Justhék.
A'ig helyezkedett el a közönség a 

színházban, egyszerre végig zúgott 
a terűi1*!!, hogy jönnek Justhék. — 
Tényleg, ekkor már hallani lehetett 
az utcáról a Kossuth-nóta hangjait, 
amelyet a Judhot és a vele volt 
kép . Leinket kísérő nagy közönség 
énekelt lelkesen Justhék a .Magyar 
Királyiból indultak. Velük volt 
Erdőhénve 25. Tolcsva 25, Sáros
patak (30, Királyhelmecz 50 tagú 
küldöttsége és a vármegye különféle 
h Gyeiről egybesereglett mintegy 150 
főnyi közönség, kisérve az újhelyi 
polgárságt >1. A menet a független
ségi körjj zászlója a'alt vonult a 
népgy ülésre.

Gyűlés előtt
Mikor Justh és kisérete a színház 

hátsó szinészbejáróján a színházba 
léptek, hatalmas éljenrinda! zúgott 
fel a teremben, mely percekig nem 
akart megszűnni. Ekkor még mindig 
érkeztek emberek, akik azonban már 
nem fértek a teremi) j . Rengeteg sok 
ember volt szorosan egymás hátán 
összezsúfolva a színházban, de a 
szi iiáz folyosói, a színpad sőt még 
az udvar és utca zsúfolva volt em
berekkel, akik azon igyekeztek, 
hogy valamiképen bejuthassanak a 
terembe. Mikor nétuiképen elült a 
zaj, megjelentek az emelvényen levő 
asztal mellett Justh Gyula, Kincsessy 
Péter elnök, Szappanos István, és 
Matolai Etele. Alig helyezkedtek
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ha-|nek. A nemzeti bankra szükség van, | 
tér- mert nem ország az. amelynek saját j

a-|nek. 
t - ! mert 

szó- bankja nincs* Es beszéljenek bár

! egv igazságot sohasem fogják roeg- 
ráfolni, hogy legjobb ha az én péti 
sem az én /-■ bt rabi n f an. Aa á - 

választói jog is napirenden 
tiizeinek a másik

ta altos

azonban el a asztalnál, újabb 
talraas éljenzés zúgott végig a
mén és tartott mindaddig, mig - . ..
lásra nem emelkedett Kincsest? Péter. | mit i> az önálló bank ellen, azt

Gyűlés
Kincsessv Péter elnök nyitotta 

meg a gyűlést rövid beszéddel. Be
szédét azzal kezdte, hogy vázolta js tüzelnek a ma
röviden a (>olilik:ii helyzetit. A tör- V.U,M' || „ kij. l nti. hogy ha 
vényhotáa — úgymond — meu I , j -40 vvel ••zelűtt
nittatott. Támadást intéznek ujl> •> . j ,.löad’» már köve-
alkotmányunk ellen. E it a támndá-i i ' j w /geukuiti
vinaa kell vernünk. Ujhely polgár- kl-ÍIVít|UI1 |„,s titko vilauiló-
nága mindenkor kimutatta hazafias _  ̂ M! r. M). 1 ,e, hogy
jóérzését. Most is azért jelent me* I ,k i. Ii'- i ' m Ita/afi. ak
e helyen, hogy csatlakozását je- ul ,, fi/,,t , , „kinek ’ diph.tnája van | 
lentse ki ahhoz a hatalmas ku. .1  ̂ z az állási ..Htjához r.i-
letnhez, melyet vezérei folytatnak |.....lk„jii; , i-. M iu tá n  |...dig Búza
nsozt az  ország jogainak, szabadsá- j,'iri", „„ ..... te j sen eg) -
gátiak kivívásáért. Szeret ti. I t il-, ^  I:ira0gatia Búzát

a bosnyák alkotmányt, mely ép 
olyan látszólagos alkdtmány. mint a 
m ink. Persze mindezt szint* rí a 
parlament tilalma ellenére tettek.-— 
Egyben kiilönbüzn k Khuenék  ̂ h e- 
hérvárvéktól. hogy inig Ft-lnn ári ck 
i*l I * * ti a/, egész or.-zág állást foglalt, 
addig Khuenéket olyanok is támo- 
tagják, akik rövidd 1 ezelőtt ni

paiios István a függetlenségi eszme 
ősz vezérharcosa intézett néhány 
buzdító szót a polgársághoz és di
csérve fíuza Barna parlamenti mii- 
kiül -ét, felhívta a polgárságot Búza 
további támogat 'ára

/ 1 Gábor gr. szintén a válság- 
gal 'foglalkozott. M gkötötték uz 
aratásra — úgymond — a szerzi* 

a nemzet községházán, dekonlici.ínsk voltak lelkes hívet. Méltó dóst. .. -  . ,
jutu'mnk.it azonlmn igv sem kerül-1 a k..r.m,,s f.,.desur _ •*;•>■ f< -  l l ' ' 1
i,“ tik el Ezután toglalkozoll an n- tiszttmtók pitvarliázaban. Megkoz- 
z'ti munkapárt alakulásává'. M-gá- j .tödl..-tik tehát az aratus hezz |*én* 
lapítottt. hogy sem Tisza, sem Khuep az arat* 
it in hasznos egyesülést alakítanak n\al több,

„l,|, fontosságú kérd sben nána . Un bízik a innizetben, ro-rt 
állnak e.'vi,lássál. Khti-n az | ttein azért e-tná't a jobl.agyakl.el 
« v.das/.tójogot és a d*‘

elég, de miiül ii bi/.ony- 
mint amennyi Huza Bar-

vözli a vezéreket, akik aposto i kül
detésben jöttek most hozzánk és 
erőt, kitartást kivári nagy munká
jukhoz.

Búza beszel
A lelkes éljenzéssel fogadott /■ p 

megnyitó után Búza Barna • un k*- 
dett szólásra. Percekig tartó hatal
mas tüntetéssel fogadta őt a közön
ség, ezzel is bizonyságát adva an
nak a nem mindennapi ragaszko
dásnak és szeretetnek, mellyel kép
viselője iránt viseltetik.

Búza beszédét azzal kezdte, hogy 
bejelentette, hogy nem fog beszélni. 
Beszélni fognak — úgymond — azok. 
akiket ez most inkább megillet. Ő 
most boldog, hogy bemutathatja 
őket, hogy szólásukat közvetítheti. 
De nincs mit beszélnie most, mert 
annak nincs értelme, hogy szidja 
Tisza Istvánt. Szidtak öt már eleget 
azok, akik most dicsérik. Meczner 
Gyula főispán is, aki most rajongó 
híve Tiszának, őt évvel ezelőtt min 
dennek elmondta őt. Vagy pldu! 
Hitves Károly, aki ma tagja a „Nem
zeti iuunkapartM-nak nevezett gyü
lekezetnek, üt évvel ezelőtt Sáros
patakon részeg kaparniuk nevezte 
Tiszát. Most csak az a kérdés, hogy 
Tisza, józanodott-e ki azóta, vág)

!>'
is Buzár 
mondja ki. 
kés éljenzi'

vei, o tumogatj 
dg.irs.igut, hogy ezentúl!

:.dja a szavazatát és 
hogy őt újra jelű i. (Del |

Justh beszéde, i
Mikor .hi'th Gyu'a szólásra enni I 

kedett, hatalmas, szűnni nem akaró, 
taj*- *'s éljenzés hangzott fel, amely | 
perc-ívig tartott. Mintegy 5 perei 
mu  ̂a kt zdhetett b« le Justh »h  ula j 
a beszéd be, melyet vázlatosan a 
következőkben közlünk :

Mindenek előtt hálásan köszöni 
m g a fogadtatást és azokat a lel
kes, üdvözlő szavakat, melyekkel 
Kincsesy Péter, a kör elnöke őt a 
polgárság nevében e helyütt is fo
gadta. Jóleset neki ez a lelkes fo
gadtatás, amelyben l.’jhelyben ré
szesült, mert ebben raegnuygvást ta
lált arra nézve, hogy a nemzet jo
gaiért folytatott küzdelemben ott 
foynak ál lan i és ki fognak tartani 
mindvégig és amíg a polgárság ki
tart a függetlenségi zászló alatt, ad
dig nincs veszve Magyarország. Ahol 
eddig az országban megfordu t, min
denütt a leglelkesebb hangú atot 
találta és úgy látja, hogy ebből a 
kárhozatos letargiából, melyben az 
ország az utolsó években volt, kez
denek felébredni ér, a császári vétó
val szemben az egész nemzet jogai 
mellett küzdelemre sorakezik. Ebből 
erőt merítenek a függetlenségi és 
48-us párt ta jai a további küzde
lemre és Ígéri, hogy a harcot addig

telj- 
mag) ;

Eötvös róézegédett-e le ? De barmi 
ként legyen is, az az egy bizonyos, 
hogy ő is, a polgárság is ma is úgy 
gondolkozik Tiszáról, mint azelőtt.
A gazdasági önállóságért és a de
mokratikus haladásért folyik most a , , „ ,,, , ,. i, . . ., , ring az i:\ozelmosen In* nem i«*jezoharc. Pirulnia kellene, ha ezekre. • ; ;  1 /. , , dik, abba nem hagyjak. (Aujos ei-raeg meg kellene győzni a polgár- . . . . • , i... ,b bJ ‘ b I jenzes.) Az ország igen Mi’yosneiv-
8rt̂ .° ‘ , v . i Izeiben van. Magyarországnak a nem*Aat mondja a „Nemzeti munka-! ■ *
párt**, hogy a nemzetnek meg van 
nak az eszményi jogai. Hat ó bel.
tudna egyezni egy esetben, hogy az 
önálló bankot csak eszményileg ál
lítsák fel, ha viszont a király is be
leegyezne, hogy a katonákul és az 
adót is csak eszményik g adja a 
nemzet. De amíg valóságban kell 
katonát adni és adót fizetni, addig 
a nemzet jogai, törvényei, amire a 
király megesküdölt, a valóságban is 
érvényesükének és ne csak üres 
eszme legyen az. Ezért harcol Justh 
Gyula és azok, akik kiséret* ben 
vannak és ezt a harcot keli támo
gatni a polgárságnak.

Matolai bes/ede.
A percekig tartó lelkes éljenzés 

után, inelv Búza beszéde után fel
hangzott, Matolul Etele szólt a kö
zönséghez. Hazánk állapota — úgy
mond — súlyos válságos. Hangoz
tatják ezt az ellentáborban is, de 
nem érzik és ezért a mi laborunkat 
leszik a válságért felelőssé. Azt hir
detik a túlsó oldalon, hogy az nem 
lehet, elérhetetlen amit csak küzde- 
deleimül lehet elérni. De meg van 
arról győződve, hogy ha kiküzdenék 
mindazt, amiért most harc folyik, 
ők rögtön a Justh párt huta mögé 
állanának és lelkes támogatói vol
nának mindannak, amit ma elleuez-

|zeti hátikhoz való joga törvényben 
van biztosítva és amikor a jog meg 
valósításának a lehetősége elerko 
zett, káros (>T cg áramlatok befolyása 
alatt a nemzet akaratával, kivansá 
gával szembe helyezkedett es vet., 
jogával fenyegetőzött ö felsége. A 
nemzet akaratával tehet szembeál
lítjuk a kiráiyi vétót és ezzel min
tegy növelik a nép akaratával szí ni
ben a korona jogait. Azt remélte 
és azt hitte mindig, hogy az egész 
ország egy táborba sorakozik es a 
koronának amúgy is túltengő hatal
mával szemben a n» mzet szuvereni
tását meg fogják védelmezni. Hogy 
ebből a kérd őből konfliktus allhat 
elő, arra senki sem gondolt, még 
kevésbbé arra, hogy akadnak férfiak 
akik minden programúi nélkül, tisz
tán a hatalom érdekében a darabont 
virtsaft megismétlésére vállalkoznak 
Pedig a munkapárt és a darabontok 
között semmi különbség nincsen. A 
Fejérváry kormány is el lett tiltva 
a keresk. szerződ -ek megkötésétől 
az adóbeszedéstől és az ujoncozástól 
és ennek dacárr, — semmibe véve a 
parlament akaratát — megkötötték 
a kereskedelmi szerződéseket, szed 
ték az adót és kijátszottál az ujon- 
cozási törvényt. Khueii ’-kk is ezt te 
?>zik. Megkötik a külkereskedelmi 
szerződéseket és életbeléptették maris

leuiiag 
szembe1 
általán
ra’i us haladást hirdeti. I i-/.a p dig 
mi olez- kct a hunagyobb érövül 
«>iI- nzi. Lein t .* ily a kijol.-nréseket 
ko i: j1 v:tn venni? Vagv komi Iván 
véli tő az. amikor azt hirdetik hogy 
„le a j' -zó pollikával" ? Hát jelszó e, 
ha követelik az önálló bankot, a 

gazdasági függetlenség- t. s» 
ír nyelvnek a hadseregben való 

é r v t  nv- Mii -ót ós hogy ne a hata
lomért, hanem elvekért küzdjülik ? 
Ők dobálódznak jelszavakkal, mert 
a parlamentarizmus megmente.-et 
hirdetik es tényleg a teljes abszo
lutizmusba akarják bele vinni az 
OT'Z igi't, amikor az uralkodó akara
tának feltétlen követését tűzik ma
guk elé célul. Ha Tisza és Khuen 
vezetnék az országot, akkor bizonyos, 
hogy ez az ország a vegpusztu- 
áaba jutna. Egyszerű játékká sü-
yesztik le a parlamentárizmust és 
egyszerű akadálynak tekintik, ame- 
yet abban a pillanatban, amikor a 

bécsi hatalommal szembehelyezkedik, 
egyszerűen félretesznek és erre a 
célra a régi rendszernek embereit 

eszik elő. Az a Percei D zső áll 
a a végréhajtó bizdttság élén, aki- 
k a magyar képviselőház legszé- 

yenteljesebb jelenete bélyegzijneg 
nevét. Tisza István pedig a főren
diházban az egész nemzet által kí
vánt demokratikus és szociálLziikus 
haladással szemben egy újabb bék
lyót akar a nemzetre verni és nyíl
tan hívta fel a főrendiházat, hogy 
az általános választ i jognak a kej> 
viselőhazban való elfogadása eseten 
alkalmazza vétó jogát. A korona 
vétóján kívül tehát meg a főrendek f .

tójával is lehetetlenné akarj i tenni 
a népakarat érv'nyesiilését Ha ez 
m i utt megtörténnék, az ilyen ál
lamférfin már régen leszerepelt volna. 
Meggyőzödébe, hogy akinek ilyen 
perverz ötlete* van, azt a magyar 
közéletben egy percig megtűrni nem 
szabad. Felhívja a választókat, hogy 
lelkesen csatlakozzanak függetlenségi 
párthoz, amely a haladásnak zászló
ját lobogtatja és a nemzetnek fen- 
t irtására irányuló küzdelem me l -tt 
tartsanak ki mindvégig l i ;/.a auli- 
ku-i, reakcionáriiH, feudális törekvé
seivel szemben csatlakozzék a pol
gárság a tiszta liberalizmus, a de
mokratikus haladás zász ója a á. lla 
ezt megteszik, meggyőződése, hogy 
a küzdelemnek meg lesz a sikere. 
Figyelmezteti a választókat, hogy 
súlyos választási visszaélésekre^ le
hetnek elkészülve, de felhívja őket, 
hogy az ISI Ml. évi IV tc.-ben bizto 
sitott jogaikkal éljenek és minden 
esetet, amely súlyos törvénysértést 
képez, akár megvesztegetés, akár 
presszói legyen az, bíróságnak je
lentsenek be. Nincs kétségé aziránt, 

j hogy igazi független és el vilii kéj 
I viselőjük, Búza Barna mellett ki fog
nak tartani. Majd a következő sza
vakkal fejezte he beszédjét: Isler 
éltesse önöket, Isten lesse a füg 

Letten szabad Magyarországot.
Szappanos és gr Vay 

Percekig zúgott a taps Justh Gyula 
'nagyhatású beszéde után, majdSzap-

.-zabadpolgárokat ISIS bán Kobiitli 
L cjos és ti u azért halt I84(J  ben 
v-’-rtanuhaiá't Aradon a 1-1 m-ui/.eti
hős, ho::y jogainkat, nn ggyő/.öd - 

rl eladjuk. (1 telkes éí-
j'-MZeS.)

Kelemen beszédé.
Többször hullottak róla és ime 

ii)o,i látták és hallották szavát an- 
n a . a férfiúnak, aki a legnagyobb 

i in d Ot, a felkínált ha
talmat eldobta magáié', csakhogy 
hii maradhasson az elveihez. Ezzel 
nemben ha az ellenfelek képet né
zik, ncin tudhatják, hogy kivel van 
dolguk, hogy vajon a Tisza, vagy 
a Khuen programújával foglalkoz
z a na k- me r t  ez a kettő egymással 
merőben ellentétes. Es mikor e fe
lett gondolkozik, önkénytelenül is 
eszébe jut a szegedi nagy árvíz. 
Úgy látja hogy a Tiszának egy 
ujahb áradása előtt állunk es Sze
ged városának töltése most Khuen. 
Az a kérdés, hogy az árvíz el tud
ja-e mosni a töltést? A munkapárt 
két programmot hirdet: az összhan
got u királyijai és hogy véget kell 
vetni az obstrukciónak. Ami az el
sőt illeti, az összhang létrehozására 
nem elég, hogy a nemzet a jogairól 
lemondjon. Ha követelik a nemzet
től, hogy respektálja a korona jó
giit, akkor a nemzet is követelheti 
— j  pen az összhang érdekében, 
hogy a király is respektálja a nem
zet törvényes jogait. Ami pedig az 
obstrukoió örökös emlegetését illeti, 
n - feledjük, hogy kétféle obstrukoió 
•» in. Egy, amely lentről és egy, 
a y lentről jő. Es ma is egy fent- 

ö. ö obstrukcióval adunk s/.em- 
Feloszllatják aházat, iu« rt neiu 
magát feltétlenül alá a korona 

akaratának, sőt el vannuk határozva 
arra, hogy h \ olyan képviselőház 
nem ü. ö-sze, amely a korona aka
ratát végr* hajtja, feloszlatják mind 
addig, amíg a korona akaratának 
érvényt szereznek és ezzel elszegé- 
n\ ifikt tönkre teszik az országot. Ez
zel szemben a n mzet részéről nincs 
más fegyver, minthogy biztosítani 
kell a in mzet szabad elhatározását. 
Ki ke l terjeszteni a legszélesebb 
a'ujiokon a választód jogot. Ha ál
dozatot követelnek a néptől, adja
nak neki jogot is. Es majd a nép 
által választott parlament többsége 
elölt feltétlenül meghajol minden 
kisebbség. — Ha az uj munkapártot 
nézi. e>zébe jut a napraforgó, amely 
mindig arra fordítja tányérját. ahon
nan rásütnek a nap aranysugarai 
Ezek az emberek is igy csinálnak 
és kormánypénzzel választják meg 
magukat. De hát népkéviselők lesz 
nek-e az ilyenek ? Ezekben nem lát
hat majd az ember mást mint a 
kormány megfizetett cselédjeit. — 
Nagy harc előtt áll a nemzet és 
ennek a harcnak m**g lesznek is. 
maga seb "sültjei, sőt halottjai a 
Deltát evvel nem törődik, hanem 
azt mondja, amit egy japán tábor
nok mondott, mikor egy ütközet után 
kim nve a harctérre arra figyelmez
tette hadsegéde, hogy sok a halott. 
Ez a japáu tábornok ekkor körülné-
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zeti és azt felelte: én nem látok 
halottakat, — én euy élő eszmét 
látok.

A többi beszédek
Kelemen Samu beszéde óriási ha

tással volt ajküzönségre, valósággal 
lázba hozta azokat, úgy hogy alig 
lehetett az óvációt lecsillapítani.

Hérics Sándor a függetlenségi kör 
alelnöke rámutatott azon ferde és 
káros közjogi és közgazdasági vi
szonyokra és állapotokra, melyek 
hazánkat a telhetetlen Ausztriához 
láncolják és amelynek átkos hatása 
alatt minden nemzeti erő, tőke, ész 
és akarat kénytelen összezsugorodni 
egy szűk keretben, mert a császár 
azt Ausztria érdekében úgy akarja. 
Ebben az akaratban egész Ausztria 
cselszövése és rosszakarata összpon 
tosul és útját állja e nemzet fejlő 
désének és boldogulásának minden 
téren már négyszázadon át. Ebbe 
egy élni és fejlődni akaró nemzet
nek belenyugodni nem szabad. Vé
gül pedig a Búza Barna melletti 
további kitartásra buzdította a pol
gárságot. — Majd Nagy Barna, Xagy 
György és Fried Lajos képviselők 
szólották a közönséghez, lelkes sza 
vakban buzdítva őket az eljövendő 
harcban való kitartásra.

Búza Barna jelölése.
Kinesessy Péter elnök megkérdezte 

ezután a jelenlevőket, hogy jelölik 
e továbbra is Búza Barnát. Hatal
mas éljenzés és taps zúgott fel, 
mire az elnök kijelentve, hogy a 
polgárság Busa Barnát függetlenségi 
és 48 as programmal újból jelöli 
képviselőnek, — a gyűlést bezárta. 
Soká tartott még mig a közönség 
széjjeloszlott, mert előbb még a 
Hymnusra zenditettek rá a jelen vol
tak és csak annak elhangzása után 
kezdtek lassankint oszladozni. Sokan 
azonban nem is mentek haza, ha
nem ottmaradtak a banketre.

Bankett.

Este fél 9 órakor bankett volt 
ugyancsak a városi színházban a 
vendégképviselők tiszteletére, mely 
szintén nagyon szépen sikerült. Mint
egy 180-itn vettek részt a vacsorán. 
Az asztal fon J  u s t h Gyula foglalt 
helyett a két ősz vezérharcos: 
S z a p  p a n o s  István és M a t o I a i 
Etele között. A páholyokat díszes 
hölgyközönség töltötte meg. Csodá
latosan szép keretét alkotva a ban- 
kettező társaságnak.

Az első felköszöntőt Matolai Etele 
mondotta Justh Gyulára a tántori*- 
hatatlan vezérre. Ezután Justh Gyula 
szólalt fel, hogy válaszoljon a fel 
köszöntőre. Válaszában megköszönte 
az ünneplést és rátért arra, hogy bi
zonyos oldalon folyton bujtogatják, 
hogy a koalíciót ő robbantotta szét. 
Ebbben van valami igazság, de el
felejtik viszont azt, bogy a koalíciót 
ő teremtette is meg. A november 
18.-t követő banketten ő vetette fel 
az ötletet, hogy mig meg nem to
rolják a képviselőházon ejtett sérel
meket és mig ki nem küzdik a nem
zeti követeléseket, addig szövetkez
zenek, lépjenek koalícióba a parla
menti pártok. S ő  — a koalíció meg
teremtője — amikoi látta, hogy a 
koalíció nem tudja a nagy nemzeti 
ideálokhoz közelebb vinni a nemze 
tét és lényegében nem akar mást, 
osak a függetlenségi partnak 67 es 
célokra való felhasználását, igenis 
minden erejével ezon igyekezett, 
bogy a koalíciót szétrobbantsa s 
hiszi is, hogy az országink jelen
tős, nagy szolgálatokat tett ezzel. 
Es elhagyva az országos politikát, 
üdvözli a sátoraljaújhelyi kerület pol
gárságát, hogy Búza Barna szemé
lyében olyan jeles képzettségű kép
viselőre tett szert. Már az újoncban 
látta — annak idején — a vezéri 
képességeket. Az ország közvéle
ménye figyelemmel kiséri a Búza 
Barna szereplését, bölcs felszólalá
saival és fényes vezércikkeivel, va 
larnint a kortes utakon mondott el
més és sziporkázó beszédeivel meg
hódította az országot. Es az eljö
vendő sikerek és a bizton eljövendő

győzelem oroszlán része a Búza
Bar na érdeme esz.

J usth Gyula után Kincsessy Pé
tér, majd Búza Barna, Vay ti ábor
Urr , Szappanos István. Matol ui Etele,
Kel *mon Samu Éried Lajo- , Mithé
Lás zló, Nemes Bertalan, Nagy György

r. Tátray Dezső mondtak fel-
köszöntőket. A bankett a egkedé-
Iveiebb hangul itban éjjeli 12 óra-
kor ért véget.

A magyar néphez.

Az uj kormánypártról
Irta Búza Barna.

Emlékezzünk csak vissza az el- 
mult időkre, öt-hat esztendővel ez
előttre. llires, nagy választások vol
tak akkoriban is. Akkor még csak 
két pártot ismert a magyar ember: 
jobbpártot és balpártot, vagy más 
szóval kormánypártot és ellenzéket. 
A kormánypártot úgy lu'tták, hogy 
szabadelvű /art, az ellenzéket úgy, 
hogy függetlenségi /art.

A szabadelvű párt.
A szabadelvű párt azért nevezte 

igy magát, mert azt mondta, bogy 
ő mindenkinek egyforma szabadsá
got akar adni az országban. Pedig 
ez nem volt igaz, mert bizony nem 
volt ő alatta szabadsága se az egyes 
embereknek, se a nemzetnek, hanem 
épen ő ránk szabadította a néme
teket és a németek nyúztak, zsa
roltak, pusztítottak minket. Az volt 
az ő szabadélviisegid\ hogy a néme
teknek minden szabad volt az or
szágban. Németül komandirozták a 
magyar katonákat, németnek a por
tékáit vásárolta a magyar s a né
met gazdagodott belőle.

A függetlenségi párt

Ez ellen a párt ellen harcolt a 
függetlenségi /árt. amelyik pedig 
épen azt akarta, hogy ne legyünk 
ilyen közős gazdaságban a néme
tekkel, mert sose jó a közös birtok, 
hanem váljunk szét s legyünk mi 
külön a magunk gazdái, a magunk 
urai. Es hogy külön legyen a had
seregünk is és a magyar fiukat ma
gyar ul komiuandirozzák, ne németül.

A kormánypárt bukása.
A ssabadehü/art tulajdonképen a 

németek partja volt. Mindent a né
metek javára tett, mindent megsza
vazott, megadott, amit a németek 
követeltek. Bomlott is alatta az or
szág, százezerszámra vándoroltak a 
magyarok Amerikába, a németek 
pedig gazdagodtak, híztak u mi 
zsírunkon.

De épen ez lett a veszte a sza
badelvű pártnak. Mert a németek 
mikor látták, bogy ez a párt már 
egészen az ő szolgájuk lett s nem 
tudnak olyat követelni, amit meg 
nem adna nekik, egyre vakmerőb
bek lettek, egyre többet követellek 
s utoljára mar telhetetlenségükben 
avval álltak elő, bogy adjon nekik 
Magyarország 300 millió (háromszáz 
mi lió I) koronával több pénzt a ka
tonaságra, mint eddig s katonát is 
többet adjon húszezerrel, mint eddig 
adott.

Ezen aztán már felzudu't az egész 
ország, bogy ezt már mégse lehet 
eltűrni. A függetlenségi párt is az 
országházban ellene álit és nem en
gedte, hogy a kormánypárt meg
szavazza ezt a borzasztó nagy ter
het az ország nyakára. — Tisza 
István volt akkor a miniszterelnök 
és a kormánypárt vezére. O aztán

feloszlatta az országgyűlést és uj 
választást rendelt. Azt hitte, hogy 
megint sikerül neki pénzért, pálin
káért megvásárolni a magyar népet, 
mint ahogy azelőtt sikerült, megint 
többsége lesz a képviselőházban és 
aztán megszavaztathat a németek
nek mindent, amit csak ők kíván
nak.

Csakhogy már akkor a magyar 
népnek felnyílt a szeme. Látta, hogy 
Tisza István és az ő kormánypártja 
mindent esak a németek javára akar
nak. Látta, hogy nem ér az sem
mit, ha tiz-husz forintot adnak egy 
szavazatért a választáskor a kor
mánypártiak, mert százszorosán be
szedik aztán öt év alatt adóban. Es 
mindenfelé a koimány ellen, a füg
getlenségi pártra szavazott, úgy, 
hogy Tisza István és a kormány a 
választáson kissebbségben maradt, 
megbukott.

A nemzeti kormány.
Ezzel aztán megszűnt a szabadelvű 

párt, vagyis a kormánypárt. Úgy 
elszéledt, mintha sohase is lett volna.

I De a király még soká makacskodoti, 
| nem akart engedni a nemzetnek, 
j Utoljára aztán megegyeztek a ki
rály és a függetlenségi párt (ame
lyikkel együtt volt akkor az alkot
mánypárt U.) Igaz, nem véglegesen 
egyeztek ki, csak olyan rövid hé
ess éget kötöttek. A király azt 
mondta, hogy jó, egy darabig nem 
fogja kívánni a 300 milliót meg a 
több katonát. A függetlenségi párt 
meg azt mondta, hogy akkor ő sem 
fogja követelni 1911-ig, hogy a gaz
daságunkat elválasszuk Ausztriától.

így aztán egy időre szent lett a 
béke és a király kinevezte minisz 
tereknek a mi vezéreinket, Kossuth 
Ferencet, Apponvit, Andrássy Gyű 
lát, akik aztán egy pár évig becsű 
letesen kormányozták is az orszá
got, igyekeztek javítani, segíteni a 
nép baján, ahol csak lehetett.

A régi kormánypárt, vagyis sza 
hadclviipárt emberei pedig el széled 
tek mindenfelé az országban, elbúj
tak, mert szegyeitek magukat és 
féltek a nép haragjától. Mindenikük 
behúzódott a házába és ott éldegélt. 
A vezérük is, Tisza István, a meg
bukott miniszterelnök, hazament a 
birtokára, Gesztre és ott élt magá
ban, elhagyatva. Elbújtak, mint a 
denevérek, mikor megvirrad.

Vége a békességnek.

C-akhogy nem sokáig tartott ez a 
jó állapot. A németek egyszer csak 
megint elkezdtek kopogtatni, hogy 
nekik most már újra kell a pénz. 
llát fizessenek a magyarok. Most 
már nem is háromszázmilliót, de 
egyszerre ötszázmilliót követelnek 
tőlünk a hadsereg részére.

Csakhogy most nem olyan kor
mány volt ám. mint a Tisza Istváné, 
amelyik mindent megadott a né
metnek. A mi kormányunk azt 
mondta, bogy ő bizony nem adhat 
ennyi tenger pénzt, mert a magyar 
nép azt nem bírja. Do ha újra kö
vetelik a németek, akkor ő is kö
veteli, amit mindig akart a függet
lenségi párt, hogy a gazdaságunkat 
válasszuk el a németekétől, vagyis, 
hogy legyen nekünk Önálló ban
kunk és önálló vámterületünk. (Hogy 
ezek mit j  döntenek, azt már elmond
tam a múltkor.)

No, igy aztán egyszerre vége 
lett a békességnek. Mert ezt meg a 
király nem akarta megadni. Es mi

.el a kormány ragaszkodott hozzá,
hát elbocsátotta a kormányt, le
csapta a mi jó embereinket, vezé
reinket, Kossuthot, Apponyit, Ali 
drássyt és azt mondta, hogy majd 
keres ő magának olyan minisztere
ket, akik mindent megadnak neki 
és semmit so követelnek a nép 
számára.

Vissza jött Tisza.

Persze kire gondolt volna másra, 
mint lis ta  Istvánrav meg az ő régi 
embereire, akik még mindig el vol
tak bújva az odúikban, mint nap
pal a denevérek.

Nosza, előhivatta őket, hogy hát 
ők vállalják-é úgy az ország kor
mányzását, hogy az ország ne kap
jon semmit, a németeknek pedig 
adjon meg minden!.

Persze, hogy vállalták. Bánják is 
ők, ha a bőrt lehúzzák is a népről, 
csak ők megint miniszterek, képvi
selők lehessenek. Csakhogy Tisza 
István mégis szégyellő, hogy ő 
maga vállaljon ilyen piszkosságot, 
hát odaállított maga helyett egy 
németet, Kbuent (bolond egy neve 
van !) s ő csak a háta raegé állt 
segíteni.

Nemzeti munkapárt.

Persze, most már szégyélték újra 
szabadelvű /árinak nevezni magukat, 
mert ezt a nevet még most is utálja 
a nép, hát uj nevet vettek fel és 
most úgy hívjak őket, hogy nem
zeti munkapárt.

Azért hívják magukat munka/átt- 
nak, mert azt mondják, hogy ők 
már nem kívánnak semmit a király
tól és megadnak nekik mindent, 
csak hagyjon nekik békét, mert ők 
békességet akarnak és dolgozni akar
nak, a munkát akarják, ezért munka
párt a nevük.

De ez osak csalás, mert szép kis 
munka az, hogy a nép csak fizessen 
minden éven ötszáz millióval többet 
■ németnek, kapni meg ne kapjon 
- mmit. Aki ilyen munkát akar vé
gezni. az inkább menjen vissza az 
nduj dia, ahonnan jött.

A munkához ért a magyar nép a 
munkapárt nélkül is. Alihoz nem 
kell Tisza István, meg Khuen (de 
bolond neve van 1) meg az ő élős
ködő kompániájuk.

Hát ha majd egy-egy cilinderei, 
monokiis ur odavetődik a községbe, 
s azt mondja, hogy ő munkapárti, 
feleljék azt neki, bogy a munkával 
ne sokat törődjék az ur elvégezzük 
mi azt a magunk emberségéből is, 
hanem azt mondja, meg hogy mit 
ád a király az országnak t Lesz-é ón
álló bank, lesz e ónálló vámteriaet t 
Mert most erre van szükség és csak 
olyan képviselőt választunk, aki u 
mellett vau.

Meglássák, úgy el-kiszalad a köz
ségből erre a kérdésre a munka
párti ur, mintha puskából lőtték 
volna ki.

Visszhang „A tanítóság és a 
kormány ígéretei* cimli cikkre.

Az uj kormány nagyhangú Ígéretei 
a tanítóságot teljesen hidegen hagy
ják. Oly nagy részünk volt már az 
Ígérgetésekben és oly sokszor csa
lódtunk már, hogy még a sokkal ko
molyabb, választás utáni ígéretekben 
sem bízunk, hogyan vehetnők komo
lyan a választás előtti ígéreteket? 
A tanítóság már úgy nevelődik, 
hogy az ígéretekben no higyjen. 
Okunk van erre bőven.
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Többet, mint a mennyit megér- 
deiuliink, Úgy sem kapunk, de a 
Kimen kormány ezt is kepteien lesz
.... eadni s a választások után meg
képtelenebb lesz erre. meg abban a 
nem remeit esetben is, lm többségre 
telnie szert, mert ha műiden kt-ru- 
lt-tbeii úgy választat, mint lglóu, ak
kor a választások utánra neiu marad 
j»énz az ígéretek bevallására,

Apponyi gróf azt mondotta, hogy 
a tanítók íiaetésrendeat névéi < »ak
egy részét törlesztette annak az adós- 
búgnak, a mellyel nekünk a nemzet 
tartozik. A nemzet tehát to\ábbra 
is adósa maradt a tanítóságnak s mi 
türelemmel és bizalommal varjuk a 
nemzet gazdasági megerősödését, 
hogy tartozását türiesztlu sse. A 
Kliuen kormányban nem látjuk a 
nemzetet és megvagyunk róla g>ö- 
zódve, hogy Apponyi nem ót bízta 
meg ezt n adossag rendezésével. 
Ősünk van hinni, hogy a mni/.et 
sein fogja öt megbízni sem ezzel,, 
sem más egyébbel.

A tanítóság sokkal magasabb er
kölcsi hívói; ad, semhogy a vak Ígé
retek csak egy pillanatra is megin
gatnák s egy elit n kormánynak sincs 
annyi pénze, hogy őket az igaz út
ról, a hazaszeretet útjáról leü rítse.

Mi a nemzet napszámosai vagyunk 
s Kbuen a nemzettel szemben áll. 
Mi a nemzet apostolai vagyunk s 
Kimen idegen Istent imád. Mi a 
nemzet harcosai vagyunk s Kbu n 
bécsi Kommandóra hallgat. Köteles 
bégmulasztást, bűnt, árulást követ
nénk el, ha hozzá pártolnánk

Minket a nemzet nem azért fizet, 
hogy kortes célokat szolgáljunk, ne
künk nem az egyes kormányokat, 
hanem a nemzetet kell szolga nuuk. 
A mi lelkiismeretünk iiciu vásári 
portéka.

Csalódik, a ki azt hiszi, hogy a 
tanítóság egyetemén térelem esett 
az uj kormány ajánlata folytan, mert 
erkölcsileg nagyon kevésre értékeli. 
A ki vörös szemüvegen nézi a vilá
got, mindent vörösnek lát. Tehet-e 
arról a tanítóság, hogy az uj kor
mány a vesztegetések szemüvegét 
telte fel s azon nézve nemcsak a 
tanítóságot, de az egész nemzetet 
megvasalolhalónak tartja?

lia majd lehull szeméről ez a 
csodálatos szemüveg, látni fogja a 
maga valódiságubaii, igazi crkö.csi 
színeiben úgy a tanítóságot, mint a 
nemzetet.

Egy tanitö.

H Í R E K .

Előfizetőinkhez!
Felkérjük lapunk tisztelt előfize

tőit, hogy a február végén lejárt 
előfizetési dijat lehetőleg postafor
dultával küldjék be, ne hogy a lap 
további küldésében akadály legyen.

— Városi közgyűlés, S ítoraljauj 
hely varos képviselőiestül* 'ét lt e i- 
c h a r d  Salamon polgárimé er f. 
hó 9-ének délután 3 órajára rcnUai- 
vüli közgyűlésre hívta össze.

— Halálozások. K i s s  Károly a br. 
Sennyey Béla uradalom főtisztje, 
tv hatósági bizottsági tag. 1843 és
49-es honvéd f. ho 2-án 80 éves ko
rában Bólyben elhunyt. A megbol
dogult híven kitartott az alatt a 
zászló alatt, mely alatt a szabadság- 
harcban küzdött és még az utóbbi 
időben is lapunkban igazi fiatalos tűz
zel irt cikkekkel buzdította az ol
vasókat. Halála mygyeszerte mély 
részvétet keltett. Temetése f. hó

10. szám (4)
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4-én volt nagy részvétmellett. — \ t- 
ro s  Ferenc sárospataki tanitdké- 
peidei tanár 1. hé J-ín  áti éves ko- 
rónán elhunyt. Temetése Sárospata
kon f. 4-én volt.

— A Kazincy-korbol. A Kazinczy- 
kör 1910. márc. 13-án d. u. 6 óra
kor tartandó estélyén I s p a n o v i c s 
Sándor lappföldi utazó, a lappokról 
előadást tart vetített képpel. Be fogja 
mutatni a lappok hazáját, a mely 
Svéd, Norvég, Finn és Oroszorszá
gok északi részén térül el s na- 
gyobb területű, mint Magyarország, | 
de oly sivár, sziklás, terméketlen te
rület, hogy azon összesen csak 1UO000 
ember lakik. A lappok száma 25000. 
Látni fogjuk a szegény lappok élet
módját, főfoglalkozásukat: a halá
szatot és a megélhetésüknél legfon
tosabb szerepet játszó állatokat, a 
rénszarvasokat, a melyből ÓOOdrbot 
kell bírni, hogy egy lapp jómódúnak 
legyen elösmerve. A rénszarvas bő
rével bélelik kunyhóikat, s ez adja 
nekik főöltözetüket, a térden alól 
érő bundát, a mit zsinórral kötnek 
össze a derekukon. A mily zord és 
kietlen a lappok földje, ép oly szép 
is. Az estélyre a belépő-dij tagok
nak 50 fill. nem tagoknak 1 korona.

— A szabad líceumban, vasárnap 
este 6 órakor G y u l a i  Károly és 
K e r t é s z  Ödön tartanak előadást. 
Llőbbi az újkori felfedezőkről, utóbbi 
a magyar müballadáról értekezik. 
Belépti dij nincsen.

— Iskolaado kiveteso. A rk. egy
háztanács és iskolaszék f. hó 27-en 
tartott ülésen az 1910. évre szóló 
iskolaadót is kivetették. A kivetés 
márc. 14-ig a plébánia hivatalban 
megtekinthető es ugyanezen időben 
adhatók be a felszólamlások is.

— Pottartalekosok bevonulása F. 
hó 20-, n 122 póttartalékos vonul be 
nyolc heti kiképzésre Sátoraljaúj
helybe. A honvédek nem lesznek 
magánházaknál elszállásolva.

— A lucernás uj veszedelme. Fran
cia- é» O aszorszagból újabban lu 
cérna magot szállítanak Ausztria 
Magyarországba a több kereskedő 
ezen külföldi termékkel akarja gaz
dáinkat ellátni. Gazdasági intézetek 
kis Tletet tettek a kü önféle szárma 
zásu lucerna magokkal s arra a meg 
g) őzödéire jutottak, hogy a magyar 
lucerna a legjobb, m rt az idő vi
zontagságainak legjobban ellent tud 

állani, egészen tél álló és igen dús 
növényzetet ad, mig az egykor oly 
híres Provencei lucer.a tuag, -  
miután a hírhedt turkesztáni mag 
után ny ere tett, — nemcsak, hogy 
seiu a fagyot, sem a szárazságot ki 
nem bírja, hanem azonkívül rende
sen megtámadja a lisztharmat éj 
ez annyira elgyengíti a növényeket 
hogy fejlöd -sében nagyon is vissza 
marad s legfeljebb csak egy harmad 
rész au.iyi hozamot nyújt, mint a 
hazai lucerna. Különben gazdáink 
figyelmét ezen különféle karos kü 
\ euezm -iiy * kreM .uthin r Odón m.»g 
kereskedőnk úgy több rendbeli Cik
keiben, mint árjegyzékében állan
dóan ébren tartja.

— Veres verekedes. Néhány l> - 
pálinkazott legény f. hó 2-án a Ma- 
juskut-uteában olyan verek* d .*st rög
tönözött, hogy az összetűzés beillett 
volna valóságos véres ütközetnek. 
Az ittas legények magukhoz csalták 
Mondik István és Siska József nap
számosokat nyilván azzal a szándék 
ka1, hogy őket megverjék. Ezek lépre 
is mentek. Mikor a társaság együtt 
volt. hirtelen előkerültek a zsebké
sek és olyan vérengzés támadt a 
sötétben, hogy Mondik és Siska vér
től borítva maradtak a csatatéren. 
Közben előkerült a rendőrség is és 
a banda harcias legényeit bekísérte,

a két sebesültet pedig a közkórház
ban elhelyezte.

Azonnali megkönnyebbüli - ••rli tó 
el lazzal kísért gyomorrontasnal is. h

Kanyaró után
le komolyabb betegségeknek biz- 

ei lazzai tn-.ui elejét VCSZÍ H S C O TT- fé leéh'"v(miorra tel pohár Frrencz Jozset , .. . • •• i m i , i,i mű s ó Az egészség gyors vissza-U-.-rüvízet i-zunk. Miinlazo a k i, *- • • i i ♦ „ i i. . • • • i .. s/i rzése meglepi mindazokat, a kikismerik a porok <s pirulák i"U *  * . . .... n
bizonytalan, sokszor fájdalma- ni -elo-zur lösznek kísérletet a
hatását, a valódi gyógyértékk» I biró 
természetes „Ferencz Józsuf“-kesc-• 

áltót fognak találni!ruvízben megv 
— Harc a korcsmában Klein 

bodrogkereszturi lókereskedó a 
árospataki országos vásár napj ín 

betéri egy vend ’ggel megtelt koré - 
náb t. a n -1 a cigány óv több 
.1 get mulattattak. Mig a bor javé
ban folyt, a cigányok egy Gell* 
nevű fiakeressel összevesztek, m ■; 
ütlegelni kezdték es e közben * - 
seikkel Összeszurká ták. A \ 1 -
nyes helyzetbe került fiák• r -n> . 
Kitin Lajos segítségére siet-ii, ti 
vts téré, mert a cigányok öt i- any- 
nvira megsebezték késeikké. - \ 
most súlyos sérüléseivel a helyben 
közkórháziján ápoiják. A v i n. ó 
cigányhadat a közbelépő cs rdőrük 
tették ártalmatlanná.

■s kir. 
szállító
Vili ,

Pásztory ó
rágkeresked’s, Budape 
kóczi-ut 3. Képes árjegyzéket kiv.i- 
y.vnatra díjtalanul küld.

/\blaktis?titásra
és s?aks?erű

parkeftis^titásra
ajánlkozik

J\[a^y 3/ános
7tppsriyi-ule?a 1J

Scott-féle Emulsiő val.
A Scott-féle Emulsiő csa
kis annak köszönheti nagy 
hírnevét, hogy összes al
katrészeiben fennt ártja leg
nagyobb fokú tisztaságát.

Nagyon megfelelő az 
elkényeztetett Ínynek és 
h meggvengült emésztés

■ ; ■ i r-i.-if A SCÜTT féle Emulsiő
a legkiválóbb.

!ík-> |k eredeti üveg ára 2 K. 50 f
Kapható minden gyógy tárban

< m  s s n m  
b á l á r a

il i t T i i T r T T i H M É
Vese és hólyagbajoknál, a veserae- 
dence idült búi útjainál, hugykő- és 
fövényépződésnel, a lekgutak es a 
kiválasztó szervek hurutos báutal- 
mainal kitűnő szernek bizonyult. — 
Orvosilag ajánlva. — 1- ő r a k  t á r :  
Tnnaenbaum Miksa cégnél Saujhely.

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

Kiadótulajdonos :

! A N D E S M A N N  M IKSA

OSERS és BAUER |
kizárólagos motorgyár

WI EN,  XX., D resd n er-strasse  81-83a.
Magyarországi fióktelep:

BUDAPEST, VI., Podm aniczky-utcza 18.

BENZIN-LÜK0M0B1L0S
cséplőszerelvények a legszolidabb kivitelben. 

Benzinmotorok. Szivógázmotorok.
A jelenkor legolcsóbb üacmereje _*—j  f i l l í r  iiacm- 
költség óra lóerönkint Több száa telep iiaemben. 

Elsőrendű szolid gyártmány !
Kedvező {ize ie s i {elteletek. K öltségvetés cs árjegyzék ingyen.
Benzin!okomobilos csé|dő.zi r. ívéi \. ink tökln-k között n kO- 
vetkezokné tekiiuln tok un iiz. tőben : ifj. ltohody Pál Bér
ezel. Szabolcs tn. farkas I erencz Bérezd, Szabolcs in. Jesko 
Mihály t .ctm ni) o. \ .irannú mellett. Itürner Károly Nagyazar 
Gálszi'Cri mellett. Zi, J e r  Z.iirnn nd Mogyorós, Mondok mel* 

b-tt. Kováé. A bért Berencs, Patroha nndlett.

„Jüori11 leüélpapir, 50 leüélpapir és 50 boríték
1  K O R O N A

Landesmann Miksa és Társa könyv- és papirkereskedésében
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akinek éljél - nappal »«ün- 
telenül vls/ketcgu'ge van 
i  nyugalmát s alvisát t i  
sokszor táraadalmi létét 
veszélyezteti, az sajnllatra- 
méltó. Ámbár ez csak bőr- 
ingerlésre mutat, mégsem 
létezett ezideig oly szer ez 
ellen, ami ennek a kinos 
helyzetnek véget vetett 
volna. Hetek sőt hónapo
kon at ezen bajban aien- 
vedők kétségbe vannak 
esve, testileg a lelkileg 
megtörve, képtelenek tár
saságban moiogni Sokeior 
csak egy kis pontot képei 

a bőrön, amely rettenetesen viszket ■ a vakaró 
ujiat önklvUletlenül magahoi késatetl Ti rendesen 
a Vesdete s rosszabbodó visiketegiégie vetet A 
visiketegség okai még eddig nem Tettek kikutatva. 
Miután atonban a betegség jeleinek teMnthető, 
mgy ralndaa Uv*n esetben  am agy la aa arvasl 
tee á a ere  kell h a llg a ta l. Sok Orvos e v ttk t 'ta  
betegek különöaen hangeulyouík a Zeakar féle 
B i k á é ,  gyógy*aappan kedvező s g>T>rt haté<át 
A vastag fehér hab ezen szappan é tál e'őlrás 
aeerlnt alkalmazva, azonnali enyhülést s a vler- 
ketegeég beszüntetését hozta magával, úgy. hogy 
végre teljesen elmúlik. Eien iJegbéntó borbeit a 
X eakw  féle eaetbad. g-yógy amappan ieg#Vével 
agyaatrien ■ a legnagyobb remény nyel el lehet 
^  távolítani.
A megrendelőinél a következő különbségre kell 

ügyelni:
Zaeker eaabad. SS* -ea gyógyszappanja a leg-
hathatósab s legnagyobb. Darobja I  kor. *0  fül. 
Zuckar asabad. IS as gyópyszappanja ha 
tátiban • menny légében gyengébb. Hatabja 1 kor. 
Éhhez való Zaek®oh -laréiu (zsirtalanitő) a bőr-
krémek gyöngye Pgr tubus ára i  kor. 5Ö r 'V

kis tubus 1-iS kor

Kapható Sátoraljaújhelyben :

Hrabéczy Kálmán drogériájában.

1910-es
modellünk 
újításai:
Intenzív 

lóiig/ó moly 
gyorsan  fo r 
rni ó-j kovós 
szószt fo

gyaszt. 
KrOs alkat- 
rószak. mo
lyok kieső- 
rólhotok ós 
ti'/litli itók.
tel (modorú 
Miltis). t;„U 

ranizitlt 
l.ronz szino- 
zás. I IoZZlt* 
a-h a h Kops

nyűit,

Rops- 1910
;i jelenkor logszoM', lépt artósahh, lei;'.«iz 
l omiIiIi és loglakarrkosalói asztali tilzhelyo 
Ha földül, olals/ik. A .-zo.-z ki nőm folyhat

Ara Budapesten 4 korona
Kapható minden s’/akináhn vágó tlzlelhon
R 0  P S fétnáru Részv.-Járs.
Budapest, V. Külső Vaczi ut 7 4 - 8 4 .
Helybeli t»lárn>it»'k : Behwia Testv., 
Hercz Kálmán fia. Szabó Vincze, 
Kúth Bernáth, Kornstein Ignácz és 

Alexander Manó.
Képviselők vidéken kerestetnek

HOChSINGER TEST VÉREK
BUDAPEST.

g  5500  g
közjegy, hit. bizo 
nyitvány orvosok 

és magánosoktól ta- j 
miákodik, hogy

I
mell-karamellák

3 fenyővel

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

zcencze 60 fillér. 

Kapható :
Widder és Keichard

g y ó g y s z e r t á r á b a n  é s  
Hrabéczy Kálmán 

drogériájában.

mii literei.
(Külön bejárattal.)

Fogak és teljes fogsorok száj
padlás nélkül. Aranyfogkoronák 
aranyhidak és m i n t i« n n e ni ü 
kaucsuk fogzatok. A gyökerek 
eltávolítása fölösleges.

Javítást és régi fogsorok ala
kítását elfogad

Stercz Jenő
imifotfász

Sátoraljaújhely. Jókai utc?a 41.

Feltűnést keltő találmány! A fog- 
ápol igára használt szerek csak rész
ben felelnek meg hivatásuknak. Az 
i1 latos íz.ijviz a fogkőlerakod ist meg 
nem akadá'yozzi*, a fogpor hosszas 

használata pé
tiig a fog zo
máncát koptatja 
el. Fzen hiányo
kon segít egy 
kitűnő uj tálat - 
mán), a Sztraka 
féle „Menhtol- 

fogszappan 
mely erős ba- 
ciUus-ölő hatá

sánál fogva a szájüregit hata’nia.'an 
desinfioiálía, a fogukat i«h rili s a 
romlástól megóvja. — 1- -/er* zh■ i«> 
gyógy tárakban, drogériákban «g\ 
koronáért. 3 drbot 3 kor »rt ber- 
m-ntve küld Szrtaka trv« gyszi n >/. 
Mohok Kaphtaó : Hrabéczy Kálmán 
drogéria Sátoraljaújhely.

Kiálló lakás.
Kazinczy-utca 69. szám alatt 

három szoba és mellékhelyisé
gekből álló, kertre nyíld udvari 
lakás év i m á j u s  1 - c r e  
kiadó. — Esetleg az égész ház 
telekkel együtt eladó — Bővebb 
felvilágosítással szolgál Jílalolzy 
páné, Buüapest, práter utca 37 sz

KLEIN GÉZA
szénüzlete

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

o u i u

Értesítés.
Tisztelettel értesítjük a nagyérdemű közönséget, 

hogy ! Sátoraljaújhelyben, Justus-utca 21 sz. alatt a 
mai kornak tökélclestn megfelelő

festészeti vállalatot
nyitottunk. Tapasztalatainkat csakis első rangú erőktől 
szereztük. Elvállalunk szobák és templomok egyszerű 
és díszfestését a legjutánvosabb árban. — Fa és üveg 
cimtáblákat a legdíszesebb kivitelben készítünk. — Fa 
és fémek mázolását és erezését a legszebb kivitelben 
vállalunk.

Tisztelettel

Simkó és Várkony
müfestők. " I

2 / \ :

í t o w b © ?  &  < c i -

* O la jjfe s té sz e th e z
| szükséges kellékek: |
y  u. m. olaj/estekek, ecsetek, jestővászon,

m astixjirniss, Sam asztjirniss, recijterpentin,
^  H Z Z I Z I  lenolaj, paletta stb. ^ Z Z U

nagy választékban kapható
landesmann jYtiksa és Társai

Ef könyv-, papír-, irő- é rajzszcrkcreskcíéscben  
Sátoraljaújhelyben.
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Értesítés.
Van szerencsém a nagy

érdemű közönség szives tu
domására adni, hogy

lakatos 
műhelyemet

V ekerle-tér, Vörös ökör udvarába helyeztem át.

Elvállalok épület lakatos munkákat, tömeges cikkek 
gyártását, szivattyús kutak javítását és újonnan szere
lését. Villany világítás és telefon szerelést és ezeknek 
javítását pontosan eszközlöm.

Műhelyemet berendeztem Autogén hegesztésre !
Törött géprészeket, hibás öntéseket, kazán és gőzhen

ger repedést, motor alkatrészeket, vasgerendákat, öntött 
vasat, kovácsolt vasat, acélt és minden fémet műhelyemben 
és vidéken gyorsan hegesztek

Magam a n. é. küzónsi'g l>. párlfogá-.ilia ajánlva, maradtam

SALGÓTARJÁNI
K ő s z é n b á n y a  R é s z v é n y  t á r s u l a t

(fi széntermékei (szobafütésre és ipari czélokra)

|  KLÁR és NEUMAN cégnél ^
Sátoraljaújhely

/[ rendelhetők meg. Ugyanott legjobb minőségű apró és 
W durva szemű kétszer mosott kovács szén és koksz 
r i  valamint porosz briket kapható.

jff Sup erfosfát-n iű trágya. Káli-só. Jj

. W S fP

Védjegy: „H orgonyt*

m

Az „Acetylén “ világí
tás sátoraljaújhelyi 
egydüli képiselete.

kiváló tisztelettel

Vályi Bertalan,
lakatos mester.

E l a d ó  liáias. I
Sárospatakon, a legforgalmasabb és legszebb utcá- 

bán, jó karban levő földszintes úri liá/, az iskolák köze- 9W 
lében, melyben 6 szoba, 2 kon) ha, mosókonyha, istálló f i  
stb. stb. van, szép diszkért tel együtt eladó. S í

Qnfl
Felvilágositát nyújt if j Heimlich Jó z se f Sárospatak, fití

f i
s: ;*<& > i m m

$
A  L in im ent. Capsici comp., 
a H o r g o n y - P a in - E x p e l l e r

p ótlek a
egv régjónak bizonyult házi szer, moly már sok óv 
óta legjobb bodörzsólósnek bizonyult köszvénynél,
.»••••............ osuznál és meghűléseknél. .............. .

Figyelm eztetés. Silány hamisítványok miatt be- 
vásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan eredeti 
üveget fogadjunk el. mely a ..Horgony** védjogygyel 
és a Richter, cégjegyzéssel ellátott dobazba van 
csomagolva. i r »  üvegekben K —.80, K 1.40 és K 2.— 
és úgyszólván minden gyógyszerár bán kapható. — 
Fóraktái: Török József gyógyszerésznél. Budapest.

ü l  Ricbter gyágyszertára az „fitany oroszlániiaz",
l ’ ráiráliait, KlisabcthstrMSe 5 neu.

€laöó
f it i
f . J

6 0 0 —3 60 irt. méretű
kétrekeszes uj deszkn- 
bédé azsindelyes le- 

5p déssel, odaszállitás és 
felállítással. Szőllőliáznak 
nagyon alkalmas.

Megtekinthető 
l i é n i f c i  építész teh 
pén, Kossutli-utca.

MAYFARTH PH. és Tsa.

| önműködő „Syphoniá“-ja |
*  t  • 1 * 1 1  • er ! Ímégis a legjobb permetező |  |

^  rlVl fs ní\l/il ’ a L  ■  I .

Megyei Á ltalános Bank
részvénytársaság

~T~ S Á T O R A  L J A U J H E L Y .  ------

□ fogad  betétet !•: atozás végett. 
Bevált külföldi fc; .  két (dollárokat.)

Leszámítol váltó- és j  izálog-kölcsönöket.

Ftilp s/.iimlii bitéit és évadéból nyújt kedvező lellélellel.
Eszközöl 10-től 50 évig terjedő

t ö r l e s z t é s e s  kölcsönt
Vásárol megbízásra értékpapírokat és sorsjsgyekct és 
előlegezi az értéket havi törlesztésre. —  Elvállal min

den a bankszakba vágó megbízást.

A Megyei Á ltalános Bank R észvénytár
s a sá g  Igazgatósága.

szőlőknek.
konilós ültetvényeknek, 

gy üm ölcsfa-kárositók  
kiirtására,

IknnuáÉÉBlBir Ievélbetegst gc*k ellen való védi U ; é s re, a 
szegecs és tormáncs stb. megsemmisítésére.

Hordozható és kocsira szerelt permetezők
folyadék .szamara petroleum-keve

Tessék ábrázolatot és leit

MAYFARTH PH. és Tsa.
gépgyárak, különleges gyár borsajték és gyümőlcsértékesitő 

gépek számára.
'I Több mint 660 arany-, ezilst-érnnimnl stb. kitüntetve.

BECS III., T ab o rstrasse  71.
Kimerítő képes árjegyzékek ingyen.

Képviselők és viszontolárudtók kivánlatnak.

— ’ jrz

s )  \ 9  ó  J A J !

»tü. megsemmisítő-.<*re. II.
ermetezők 10. lő. oo-s 100 lit«-r JJJ
verő-készülékkel vagy anélkül, f f
leírást kérni a c'gtől \Vj

K öliö g .ts  rek e d t sé g  é so l 
r y á lk o *  odás ( i lt i i  g y ő ri 

és b iz to s Im tásunk

É L JE N !

i S \

6

Bili f i! in
n/. étvágyat nőm rontják 

és kitűnő ízűek.
Doboza 1 K és 2 K. 
Probadoboz 50 fillér.

f  . .  . . .  Kő- és szél küldési raktár
Megfojt ez az atkozott „ I W i t l o r * *

köhögés ! gyógyszertár
E g g e r  m e l l p a s z t i l á í  

c s a k h a m a r

|
O riM . \ I V Tu I Ci l i  17 ír. f  g g )  0 g y i t  o 1 1 . W

tó Sátoraljaujholybrn : Kádár Gyula, Krahéety f i

.....................................................

Kapható
Ká mán drop., Kípcms*-) lY u r, K< irhard és W’iddcr. llomon* 
min:  Sztktrák Aladár. Fábián Arto!d. Nap) mihály : Szőlőn 
Sándor, Tolvny Imre. Sárospatak; Goldblatt Fenne*, Kellner 
károly. Sztroj’kó: Füteay Jézsefné, Tarosai: Topercser A.

1 • >* -1 láma j mdnji bán Sátorai) lujhely.
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