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Végigjártam Justh Gyulával a 
(első vidéket, Ujlielytől Hajdúszo
boszlóig. S  a lelkemben örömmel 
és bizalommal tértem vissza.

Soha se képzeltem volna, hogy 
mindenfelé olyan lelkesedéssel 
fogunk találkozni. Csapon, Mun
kácson, Szatmáron, Mátészalkán, 
Nyírbátorban, Nyíregyházán, Kis 
várdán, Debrecenben, Szoboszlón 
sok ezrekre menő néptümeg gyűlt 
össze fogadásunkra s hallgatla 
beszédeinket. Városról városra 
nőtt a lelkesedés, megható jele 
netei játszódtak le a nép haza
szeretetének s a függetlenségi el
vekhez való ragaszkodásának.

Lelkesedve ünnepelte a közön
ség mindenütt azt az igaz magyar 
fértit, aki elutasította magátél a 
tálcán kínált hatalmat, mert elvei
nek s a nemzet érdekeinek fel
áldozását kellett volna cserébe 
adnia. D e sokszorosan inkább 
szólt az ünneplés a függetlenség 
s különösen a gazdasági függet
lenség eszméjének s törekvésének, 
amit Justh Gyula és pártja kép
visel.

Ezernyi ezer ember fogadott 
mindenütt. Különösen a nagyobb 
városokban, Munkácson, Szatmá
ron, Nyíregyházán, Debrecenben 
diadalut volt a bevonulásunk. 
Nem vonult ott ki sehol csendőr- 
ség, katonaság. Nem is volt rá 
szükség, mint Szegeden Tisza 
István védelmére. Sehol egy el
lenséges hang, mindenütt csak a 
szeretet, ragaszkodás, lelkesedés 
kifejezése.

A gyűlések Nyíregyházán és 
Debrecenben az utolsó gombos- 
tiinyi helyig zsúfoltan megtelt 
óriási termekben, Munkácson, 
Szatmáron, Kisvárdán, Szoboszlón 
roppant néptömegek előtt szabad 
téren folytak le. Debrecenben a 
Bika szálló hatalma-, nagy termét 
a szorongásig megtöltötte a kö
zönség, de még igy is kinn ma 
radt legalább tízszer annyi nép, 
úgy, hogy azokhoz az utcán, a 
híres nagytemplom előtt külön 
beszédeket kellett tartanunk. S  a 
nép óriási tömegei mellett az in
telligencia színe java, megyei, 
városi tisztikar, alispán, polgár- 
mester, bíróság tagjai nagyon szép 
számban. Különösen impozáns és 
jóleső volt mindenütt a vasutasok 
tömeges csatlakozása. Munkácson, 
Debrecenben a közvacsora közön
ségének nagy részét a vasutasok 
tették. Pedig beszélték mindenütt, 
hogy milyen nagy pressziót pró
bál már is kifejteni a cinikus és 
minden erőszakosságra képes Hie- 
ronymi a vasutasok meghódítá

sára. Jól esett látni, hogy a vas
utasok sokkal értelmesebbek, sok 
kai bátrabbak és magyarabbak, 
semhogy a Hieronymi üres fényé- 

j getéseitől megijedjenek. Jól tud
ják, hogy ők, mai erős szerveze
tükben, hatalmat jelentenek s 
meggyőződésük szabad gyakor
lata miatt nem tehet ellenük 
semmit a miniszter. Vagy tán el
csapja valamennyit s ő maga 
fogja hajtani a mozdonyokat ? 
De jó l tudják azt is, bogy ez a 
kormány semmikép sem marad
hat, hogy ennek feltétlenül meg 
kell buknia, még ha —  ami kép
telenség —  többséget kapna is 
a választáson s utána csak haza 
Has magyar kormány jöhet, amely 
épen azokat fogja keményen bün
tetni, akik a vasutasok szavazatát 
erőszakosan befol)ásolni akarták.

Beszélgettem mindenütt az em 
berekkel, s örömmel láttam, hogy 
mennyire tisztában vannak a hely
zettel s milyen helyesen gondol
koznak. Egyszerű gazda és iparos 
emberek elkeseredéssel szólot
ták arról, hogy hiába van a  jo
gunk töriu nyben biztosit, a, semmit, 
de semmit nem ak ar  engedni a 
király abból, am it a  nemzet kíván 
s ami hasznunkra volna. Látja 
azt mindenki, hogy itt arról van 
szó, hogy a  nemzet követeti a jo 
ga it s  a  király egy hajszálnyit 
sem ak ar engedni belőle. .S hiába 
beszélnek munkáról, békéről, al
kotásokról, tudják , hogy a  kor
mány egyetlen célja a  nemzet jo 
g a it s  törekvlscit letörni.

Valóságos utálattal beszéltek 
mindenütt arról az egy pár ér- 
dekhajhászó, megvásárolható min 
denre kapható emberről, akik az 
egyes városokban a munkapárt 
magalakitáaára lállalkoztak. Még 
ha legalább Andrássyhoz állaná
nak, legalább azt a kis magyar 
századnyeivet követelnék, de mm 
den jogunkról lemondani, min
dent elengedni, semmit nerii 
kapni s mindent megszavazni, 
pénzt, katonát, amit csak követei 
a király, —  ez olyan nyomorult 
meghunyászkodás, amire csak a 
legsilányabb, minden emberi ön 
érzetből kivetkezett nép lehet 
képes 1

Gyönyörűség volt látni, hogy 
a magyar nép tisztessége, ön
érzete, józanesze milyen undo
rodva utasítja vissza a rabszolgai 
lemondásnak ezt a politikáját. 
Mehet oda a kormány pénzzel, 
erőszakkal, pálinkával, —  ezt az 
öntudatra ébredt népet nem fogja 
többé a nemzet ügyétől eltán
torítani.

Ha itthon egy-két ember si
lánysága keserűséget támasztott 
a lelkemben, ha itt megundoroiL

tam attól, hogy milyen éhes mo- 
hósággal sietnek Khuent isteni 
teni, akik még tegnap Andrássyt 
imádták, —  ez a felségesen szép 
körút meggyógyított, megvigasz 
talt. Ha volt bennem kedvetlen
ség, elmúlt, ha környékezett néha 
a cstiggedés, teljes bizalom van 
most már a lelkemben. Hiszem, 
hogy győzni fogunk. A nemzet 
lelkiismerete el fogja seperni 
Khuen élósdi hadát s a király 
kénytelen lesz meghajolni a nem
zet törhetlen akarata előtt.

Ez a bizalom lelkesítsen a küz
delemre. Ennek a koncleső ban
dának nem soká fog tartani a 
hatalma. Egy pár hónap s pusz
tulnak a poklok fenekére, ahon
nan felidézte őket Tisza István 
fanatikus őrjöngése. S  pusztulnak 
velük mindazok, akik elég gyen
gék vagy haszonlesők voltak a 
l isztességes alkotmánypártból ebbe 
a silány, nemzetrontó társaságba 
átlépni. Es holttesteiken át ér
vényesülni fognak a nemzet tör
vényes jogai, igaz érdekei.

A főispán úr és hívei.
— Cikksorozat —

ígértük, hogy a „volt és lesz" 
főispán úrról, Mecsner Gyuláról gyak
rabban és hosszabban fogunk ezután 
megemlékezni lapunk hasábjain.

Egyelőre csak fel akarjuk vonul 
tatui a főispán úr főUpáni működé
sének fényes eredményeit, amelyek
kel eddig, sajnos, keveset foglalkoz 

j tutik. Különösen el akarjuk mondani, 
hogy mennyi jót tett ő méltósága 
a vármegye székhelyével és hogy 
Ujhely mennyit köszönhet neki. Re
méljük, hogy ezen nagy érdemek 
megismerése után még hálásabb 
lesz Öméltósága iránt Ujhely közön
sége s még lelkesebben fog sietni 
az ö táborába, a nemzeti muszka- 
pártba.

Az érdemek sorozata iiue itt kö
vetkezik ;

I. Az uj vármegyeháza.
Emlékezünk rá, hogy Dókus Gyula 

alispán, aki nem csak díszpolgára, 
de minden tekintetben első polgára 
Újhelynek, még lUOO-ban indítvá
nyozta, hogy Zeraplénvármegye a 
régi, elavult s miudenekfelett egész
ségtelen mai szék háza helyett uj 
székhazat építsen.

Az uj székház tervét egy igazán 
zseniális gondolattal oldotta meg 
Dókus Gyula, amely igen nagy
mértékben emelné a város főutcájá
nak nem csak fejlődését, hanem 
szépségét is.

Az uj vármegyeházát t. i. az utca 
vonalától 40 méternyire beljebb kí
vánja építtetni, megszerezni hozzá 
a két szomszéd telket, azokon a
k. 4  oldal*

vármegyeháza homlokzatával egyenlő 
stilusu bérházakat építtetni két ol
dalt ki az utcáig. Így azon a he
lyen, ahol ma áll a mostani megye
háza, egy gyönyörű kis tér kelet
keznék, 50 méter hosszú, 40 méter 
széles, három oldalról egyenlő sti
lusu épületektől körülvéve, negye
dik oldala a főutcára.

Olyan szép lenne ez a tér, amely
hez fogható alig van Magyarország 
városaiban, különöseu ha a köze
pére is valami odaillő, csinos éra- 
lékszerü dolgot, szobrot, kutat stb. 
lehet állítani. Egy csapásra rendkívül 
nagy mértékben megszépítené a vá
rost, különösen ha majd a templom 
is kiépül s a környéke egy kicsit 
rendbejön, ami a templom alatt álló 
boltok rendezésével, a uapipiac-tér 
parkírozásával s a megyekutnak oda 
áttételével szintén pompásan keresz
tülvihető.

Újhely igy ennek a tervnek meg
valósításával egy csapásra a leg
szebb magyar városok közé eniel- 
keduék, ami természetszerűleg maga 
után vonná forgalmának emelkedé
sét is. Es mindez Ujhely közönsé
gének megterhelése nélkül történ
nék, mert hiszen az uj vármegye
házat a megye építtetné.

Dókus Gyula tervét a vármegye 
közgyűlése 1000-ban, akkor, mikor 
még uem volt az uj főispán kine
vezve, egyhangúlag elfogadta. Fe
dezetet is talált Dókus a terv kivi
telére. Már a pályázatot is kihirdet
ték a vármegyeháza terveire, jöttek 
is gyönyörű szép tervek, az építésre 
szükséges kölcsön felvételével is meg
bízta a vármegye az alispánt s úgy 
volt, hogy 1008-ra, vagy legkésőbb 
1000-re biztosan felépül az uj vár- 
megyeháza. Ujhelyben mindenki 
szinte lelkesedve várta az uj épüle
tet, amely annyira meg fogja szé
píteni a várost.

Főtt azonban Mccsncr Gyula főis- 
pánsága s akkor megakadt egyszerre 
minden. Ő többször kijelentette, 
hogy nem akarja az uj vármegye- 
háza építését s volt módja, hogy a 
belügyminisztériumban az egész 
ügyet megakassza, elposványositsa, 
úgy, hogy a belügyminisztérium még 
ma sem döntött a kérdésben, uem 
hagyta jóvá a megyei határozatokat 
s igy még az építés megkezdésétől 
is nagyon messze vagyunk.

Busa Barna képviselő belátta, hogy 
milyen rendkívüli nagy érdeke Uj- 
helynek az uj vármegyeháza fel
építése s minden lehetőt elkövetett, 
hogy kieszközölje hozzá a belügy
miniszteri jóváhagyást. Számtalan
szor járt az ügy után a minisztéri
umban, sürgette a referenseknél, be
szélt felőle többször a belügyminisz
terrel is, de, sajnos, a Alccztur Gyula 
befolyását uem tudta ellensúlyozni s 
igy ma sincs elintézve az ügy a



20. szám (2) F E L S O M A G Y A R  O R S Z  A G I III R L A P Szerda, március 9.

minisztériumban. S nem is lesz ad
dig, mig Mtcznrr Gyula főispán lesz.

így hiúsult meg Dokus Gyula zse
niális terve, igy esett el Ujhely fej
lődésének, szépülésének ettől a leg
hatalmasabb eszközétől, igy nem 
tud a fejlődés utján egy lépést előre 
tenni. Vannak, akik erővel akadá
lyozzák.

Hogy nincs uj megyeháza, hogy 
Ujhdy egy párját riikitóan szép 
térrel nem gazdagabb, hogy a város 
szépülésére, fejlődésére kiszámítha
tatlan hatású zseniális terv meghiu 
sült, azt Meczner Gyulának köszön
hetjük.

De köszönhet neki Ujhely még sok 
egyebet is. Majd sorra vesszük.

Szólj igazat és —
nem lesz semmi bajod.

Irta : dr. Szirmay István.

Dr. Grósz Dezső úr —  miután 
vagy három napig maga is kény
telen kelletlen nevetett a neve
tőkkel a lelett, hogy miként ju 
tott a Bocskay buzogánya az ő 
mari ába, végre is megharagudott 
és elhatározta, hogy a független
ségi kör szolgája és én befakasz 
tottuk a lejét. Es Írván erről egy 
újabb politikai tanulmányt, a régi 
jó  példabeszéd mellett kötött ki, 
mely olykor olykor áldozatul 
szókra követelni az ő lejét.

Nem tudom, hogy mások is 
megltkelték-e már a Grósz Dezső 
ur koponyáját s ha igen, milyen 
körülmények között ? Azt sem 
tudom, hogy akkor is a „szólj 
igazat" llastromával ragasztotta-e 
be sebeit ? de azt tudom, hogy 
most ez a flastrom nem illik a 
szimulált sebhelyekre.

Vigasztalhatja Grósz Dezső ur 
magát, a hogy akarja; de aboz 
az önvigaszhoz, hogy szólj iga
zat, betörik a lejed, most az egy
szer nincs joga.

Joga van gúnyolódni az én 
nemesi levelem kopottságán ; hi
szen ebben van valami igaza is, 
(mert biz' azt már egy kicsit meg
viselte az idő); joga van a leg
hangosabb szóval maga felé te
relni a közfigyelmet; joga van 
úgy üdvözölni az új érát, ahogy 
csak tetszik (közben elábrándozhat 
cilra, vadonatúj nemeslevelekről 
is, melyeket azoknak fognak majd 
osztogatni, akik büszkék rá, hogy 
sohasem voltak „hazafiak"); joga 
van úgy kaszabolni politikai el
lenieleit a hogy csak birja; vál
tozatosság kedvéért felfedezheti 
az 1867 : XII. t. cikket is, de 
ahoz, hogy becses koponyájának 
sajgó fájdalmait éppen ezzel a 
közmondással borogassa —  chez 
az egyhez Grósz Dezső úrnak 
nincs joga. Nincs, mert Grósz 
Dezső úr nem politikai kellemet
len igazságok hirdetése miatt 
kapta sebeit, hanem megsebesült, 
mert igen nagy hangon sem
mit sem mondott s az igaz
ságot mindig megérző közvéle
mény valósággal hangosan felka
cagott, mikor toliam hegyével 
fellebbentettem a magára szedett 
oroszlánbőrt.

De különben, ha előzetesen 
nem érdemelt volna is meg tő
lem egy két szelíd fejbe kól'n- 
tást, utólag megérdemelné, hogy

csakugyan beverjem a fejét. Már 
tudni illik egyelőre csak J/v i/t  
értelemben.

Megérdemelné azért, mert szán 
dékosan meghamisította az íráso
mat ; rám lógja, hogy zsidógyü- 
lölet beszél belőlem, s hogy én 
cikkemben „bozogám t", mit em
legettem.

No hát, azért se „bozogány" ! 
Az én Írásomban ezt a szót, igy 
leírva, nem találja meg senki. 
Szórni szóra úgy irtani le e di
vatjamúlt hadiszerszámot, a hogy 
a „Hazaíi“-akban olvastam. Ugyan
azon magánhangzókkal és ugyan 
azon mássalhangzókkal —  vélet
lenül helyesen Írván le e szót 
Grósz Dezső is.

Csak a Bocskayaéon ütköztem 
meg és húztam alá e szóban azt 
a két betűt, amelylyel Grosz 
Dezső elárulta, hogy a magyar 
történelemmel is csak olyan kur
tán furcsán szokott elbánni, mint 
a most élő „hazafiak"-kai.

Miért csinált hát Grosz Dezső 
az én buzogányomból »bozo- 
gányt. ? Azért, mert e szándékos 
ferdítés nélkül nem lehetett volna 
engem a zsidócsufolás olcsó rá- 
fogásával illetni és azért, mert 
Grosz Dezső ur inkább bevereti 
a koponyáját —  de még se idéz 
hűen.

Ám tudassák be neki enyhítő 
körülményül, hogy bajos is volt 
másként az én cikkemből olyan 
idézetekkel előállni, amelyek azt 
bizonyították volna, hogy én Grosz 
Dezsőben a „zsidót" akartam 
megbántani, már pedig Grósz 
Dezső ezt szeretné valahogy ol
vasóközönségének beadni. Aligha 
fog azonban ez sikerülni, mert 
megsúghatom Grosz urnák, hogy 
bár a társadalom legkülömbö- 
zőbb rétegeiből és mindenféle 
vallásfelekezetbeliektől kaptam el 
ösmerést, amiért eltaláltam a han
got, amelyen egy magát túlságo
san nngyratartó, clbizakodott 
.nemzeti munkás, üres szószátyár
kodását a nyilvánosság előtt tár
gyaim kell, a legtöbb gratulációt 
még is —  zsidóktól kaptam, akik 
közzül sokan nem akarnak bele
nyugodni, hogy I só Grósz Dezső 
legyen most már az ő prófétájuk.

Múltját is emlegeti Grosz 
Dezső és büszkén ütve mellére, 
kiállítja magának a bizonyítványt, 
hogy e múlt megóvja őt a „fel- 
kinálkozás" vádja ellen. Legyen 
neki az ő hite szerint

De van egy kis múltain már 
nekem is és nyugodtan tekintek 
vissza arra, mert az meg engem 
óv meg attól, hogy a Grosz 
Dezsők zsidócsúfoló antiszemitát, 
vagy tudom is én mit akarjanak 
belőlem csinálni. Csakhogy én nem 
magam fogom kiállítani magam 
nak a bizonyítványt, hanem fel
mutathatok olyat is, a melyet 
Grosz Dezsőnél sokkal kiilümb 
zsidó állított ki.

Hogy üres szellemeskcdés, vic, 
tréla tolul csak a toliam alá, ha 
Grosz Dezsőt, mint publicistát 
tárgyalom: ez igaz. De nem te
hetek róla. Tompa Mihály is csak 
állította, hygy hallott már „ódát 
a paréjhoz és dalt a lélszent 
bűbejiról." O maga azonban Írni 
nem tudott, hn is igy vagyok. 
En Grosz urat, a politikust, —

igen sokad magammal — nem 
bírom komolyan venni; nagyképü, 
de semmit mondó fejtegetéseit, ha 
még úgy erőlködik is, komoly bí
rálat tárgyává nem teszem. Egyet 
azonban Ígérek n ek i: a fejét ez
után is beverem, de csak akkor, 
ha —  mint most tette —  nem 
mond igazat. £ s  eliez nem kerent 
kölcsön sem a Bocskay, sem a 
más buzogányát, csak irótollamat 
fogom megint a tintába mártani.

Végül dr. Adriányi Bélához, 
a Zemplén legújabb szerkesztőjé
hez van egy szavam. Elvárom 
tőle, mint lovagias, úri gondol
kozást! embertől, hogy consta 
tálni fogja lapja legközelebbi 
számában, hogy én a Grosz Dezső 
által válaszra méltatott cikkem
ben „buzogányt*1 nem emleget 
tem. Az ártatlan >nü nát« válla
lom. Azt a viccet, a mely igy 
kezdődik, nem én csináltam ugyan, 
de azért jó  az.

—  m űre. 9.

Alakul a muszkapárt. Ma délben 
12 órakor bizalmas értekezlet volt 
M e c z n e r  Gyula főispán hivata
lában. Készt vettek az értekezleten: 
Deutsch Adolf, GrUnbauin Simon, 
Kellner Soma, Adriányi Béla, Nyo- 
márkay Ödön, Kroó Gyula, Blu- 
menfeld Adolf, Weinberger Mayer, 
Kéül József, Kéz Gyula, Krausz 
Lápét, lsépy Tihamér, Grosz Dezső, 
Keichard Salamon. Elhatározták, 
hogy megalakítják a vármegyei és 
városi muszkapartot és e végből f. 
hó 13-án, vasárnap délutánra „na
gyobb" gyűlést hívtak össze a „Ma
gyar Király “ tánctermébe. A gyű
lésre tuar folyik a verbuválás, ház
ról házra járnak a legények s minden
féle édesgetéssel csalogatják az em
bereket az „egyedül üdvözítő" musz
kapártba. — Az értekezleten beje
lentette a főispán, hogy a muszka- 
part jelöltje Ujhelyben J a k a b f f j  
liure államtitkár lesz, akiről azt 
hiszi, hogy a jelöltséget el is fogja 
fogadni. Ezt a jelenvoltak alázato
san tudomásul vették és egyszerre 
uizni kezdtek az uj jelöltben s pár 
pere múlva mar úgy érezték, hogy 
soha senkiben nem bíztak úgy, mint 
Jakubffy lmreüen, akit ugyan soha 
sem láttak s azt se tudjak, hogy 
kicsoda és honnan kerül ide, de 
mert a főispán igy rendeli, meggyő
ződésükké vált, hogy egyedül ő 
méltó az újhelyi mandátumra. — 
Hat segítse őket az Uiisten, — no 
meg a „ Bocskay ak buzogánya* .

Sátoraljaújhely jéghiánya és a 
bölcs intézkedés.

Valóságos ijedelmet okozott az a 
híresztelés, hogy a jéghiány miatt a 
kővetkező meleg idényre az egész 
város egy veszélyes és tűrhetetlen 
helyzetnek lesz kiszolgáltatva. Az 
uluindo tervezgetésnek, költekezési 
mániának legmakacsabb ellenzője 
is sietett aggodalmában a jó porció 
pénzbe kerülő jéggyár tervezetét 
megszavazni.

Es ime kiderült, hogy a költséges 
gyárnak ez évben alig vehetjük 
hasznát, mert a haza vona és örő- 
kos több kapitálist igénylő módosítá
sok miatt kifogytunk rz iiőb ;l és a 
gyár a nyár előtt már nem létesít 
Imtő. Azt pedig csak nem gondoljak 
a város bölcs tervezői, hogy a jövőre 
fogják a gyár hasznát költségveté
seim, mikor mindenki a normális idő
járás mellett egész évi jégszükségle- 
tét potom áron beszerezheti.

Do a lassú bölcs intézkodés után 
kiderült — ami fontosabb — az is, 
hogy van az országnak jogé elég 
és napról napra tétetnek vállalkozók 
részéről minden irányban jégre nagy 
mennyiségű szállítási ajánlatok.

Ugyanis a fővárosi lapokban na 
ponta olvashatók jégajánlatokra vo
natkozó közlések. így az, „Újság" a 
mai számában feljegyzi, hogy :

„Jégszállitásra ma is érkezett két 
ajánlat az alpolgármesterhez. Az 
egyik Kendi Jenőé, ki kész yoa 
vág gon jeget Budapest rendelkező- 
séro bocsátani. A másik ajánlattevő 
Kohlász J., ki Maroshévizéről tette 
ajáulatát. A jég ára vaggononként 
10) korona."

11a ezek után tekintetbe vesszük, 
hogy a kereskedelmi miniszter sür
gősen intézkedett a jégrakományok 
szállítási dijainak lényeges leszállí
tása iránt, a jég ára — franko Sátor
aljaújhely— még tűrhető árba kerül

Es tisztelt fejből intó képviselőtes
tületi tagtársaim még az is kiderült, 
és tessék ezen jó nagyokat bámulni, 
hogy a város elöljáróságához is be
érkezett idejekorán jégszállitásra vo
natkozó ajánlat, mely ajánlatot a 
competens tényező nem tartotta 
szükségesnek a képviselőtestületnek 
elbírálás végett beterjeszteni akkor, 
mikor a bizottsági felszólalásokból 
azt az iinpressiót nyerhette, hogy a 
jéghiányra nézve a képviselőtestü
let tagjai nincsenek kellően infor
málva.

Most már ott tartunk, hogy van jég, 
do Sátoraljaújhelynek nincs és nem 
is lesz. Nem lesz pedig azért, inért a 
létesítendő gyár csak télre fogja 
produkálni a jeget, a jégszállitásra 
beérkezett ajánlatok pedig ott he
vernek a függő ügyek aktái közt és 
mire előkerülnek, a bölcs elöljáróság 
már nem szállíthatja, do aszalhatja 
a jeget.

Halász József

Apró hirdetés.
Szerkesztőnek jól megtermett at

léta kerestetik.
Írni- és olvasni tudók előnyben

részesülnek.
Ajánlatok a „Zemplén" szerkesz

tőségéhez (S.-A -Ujhely) küldendők.

Rés a nemzeti népnevelésügy 
épületén.

(n i) Azon a szentélyen, melyet 
a magyar nemzet oly fáradságos és 
verejtékes munkával emel s mely
nek mielőbbi betetőzhetése minden 
jó érzésű magyar embernek egyik 
leghőbb vágja, a magyar nemzeti 
népnevelésügy szent épületének fa
lain rést vágtak a minap.

Es ki ütötte ezt a rést? Külső 
ellenség, vagy a hazában kelleténél 
jobban elhatalmasodott nemzetiségek 
talán ? Oh dehogy ; hanem a nem
zeti (?) munkapárt egyik hadakozó 
vezére, Tisza István gróf. Nagyvá
radi beszédében azzal biztatja ugyanis 
a románságot és általában a nem
zetiségeket, hogy hatályon kívül he
lyezteti Apponyi nyelvrondeletét, 
melyben azt követeli, hogy az ide
gen anyanyelvű népiskola felső osz
tályaiban, ahol a törvény követel
ményei szerint a gyermeknek ma
gyar nyelven már ugj' is tudnia 
kell, a vallás egyes főbb tételeit 
anyanyelvén kívül magyar nyelven 
is tanulja a gyermek.

Ez pedig nemzeti szempontból 
nemcsak azért fontos, mert az ide
gen ajkú gyermeknek ezzel is al
kalma nyílik a magyar nyelv elsa
játításában nagyobb gyakorlottságot 
szeretnie, hanem azért is, hogy eset
leg ne tekintse a gyermek az állam 
hivatalos nyelvét valami olyan szent* 
ségtelen nyelvnek, amelyen a hit 
tételeit elmondani talán nem is sza
bad. Annak idején eleget berzeti* 
kedtek a nemzetiségek ez úgy nem
zeti, mint pedagógiai szempontból 
helyes, fontos és jogosult iskolai 
nyelvrcndelet ellen, de mind hiaba.
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vitték sérelmesnek hitt ügyüket. A 
kő tehát, melyet Apponyi Albert 
gróf hazafias lelkének felbuzdulásá
val és a nemzetiségi darázsfészekbe 
nyúlás nagy erkölcsi bátorságával a 
magyarság ürümére a nemzeti nép 
nevelésügy épületének falába elhe
lyezett, ott ragadt 8 az uj kormány
nak ime nincs előbb való gondja, 
minthogy ezt a jó helyen lévő épü
letrészletet .a  maga helyéről leheti 
geritse s igy az épület falain rést 
üssön.

E cselekedetével az uj part arról 
tesz bizonyságot, hogy tuiajdonké- 
pen nem alkotó, hanem igenis rom
boló nemzeti (?) munkára vállalko
zik. S vájjon mi célból történik ez 
a rombolás ? Pusztán azért, hogy 
esetleg nehány mandátum legyen 
vele megszerezhető az u. n. mun 
kapárt részére.

Az ilyen cselekvésre csakis a dol
goknak a pártszenvedóly mindent 
eltorzító szemüvegén keresztül való 
nézése tehet valakit képessé; még 
pedig olyan fokú szenvedélyé, mely 
miuden hazafias éleslátást és meg- 
gondokságot szinte lehetetlenné tesz. 
Csak ez magyarázhatja meg, hogy 
nehány mandátumra való kilátás 
kétes reménye oly szavakat adjon 
egy nemzeti (!) párt vezérének a j
kaira, melyek a nemzetiségek, fő
leg a magyar nemzetet amúgy sem 
igen respektáló romáuság szavait 
annyira megnövelik, hogy azokkal 
az eddiginél is nagyobb erővel ök
lelhetik majd a magyarság intézmé
nyeit és még szemérmetlenebből 
hányhatnak fittyet mindennemű nem
zeti törekvésnek.

Vagy a munkapárt azért nevezi 
talán magát „nemzetidnek, mert 
nemzeti engedmények helyett, ami
kért a nemzet hazafias nagy több
sége oly őszinte és lelkes elszánt
sággal harcol, nemzeti „elengednie- 
nyek“-t hoz a magyarság rovasara 
a nemzetiségeknek ?

liat ilyen irányú lenne az a bizo
nyos „nemzeti munka'*, amit olyan 
nagy garral és olyan sippal-dobbal 
hirdetnek ? Köszönjük, de igazan 
neiu kérünk belelő.e.

agy-
ze-

Apró hirdetés.
Közéleti szereplésre a legjobb 

módszer szerint biztos eredménnyel 
előkészít és fiataloknak felelősség 
mellett tetszés szerinti közéleti 
„múltat" szerez

Dr. Közéleti Dezső
ügyvéd, köz- és váltó 

szereplő.

SZÍNHÁZ.

Színtársulatunkról. Palástit? Sándor 
magára hagyott színtársulata még 
mindig Beregszászon játszik az ot
tani közönség eddig soha sem ta
pasztalt érdeklődést* mellett. Estéről 
estére zsúfolt házak nézik végig az 
igazán nívós előadásokat és gyö
nyörködik művészeink játékában. — 
A kedvenc Beregszászon iŝ  Halasi 
Mariska, akit valósággal ünnepei a 
közönség is, a sajtó is. Kívüle 11. 
8erfőzy Etelnek, JSzalőkynónak, Szász 
Annának, Szakácsnak, Szalókynak 
és a Magas párnak vannak még 
nagy sikerei. — De elüsmeréssel ir 
nak a iapok a két uj énekesnőről ; 
Antal Erzsiről és Körmend? Ilonkáról 
is és ha a beregszászi lapok véle
ményét értékeljük, akkor reményünk 
lehet arra, hogy a pólszezonban erő
sen összetanult kiváló társulatot ka
punk. — A társulat megszerezte az 
összes újdonságokat. Mos*, a Luxen- 
burg grófja c. nagysikerű operettre 
készülnek, melyet Beregszászon pén
teken mutatnak be. Az eddigi új
donságokon kivül készül a társulat 
megszerezni a budapesti Vígszínház
ban f. hő 16 án bemutatá-.ra kerülő 
„Obsitos" c. operettet is, hogy az 
újhelyi pótszezont művészi erednie.

nyékben is minél értékesebbé te 
gyék. A társulat f. hó 10 ig ma
rad Beregszászon, ahonnan N 
mihályba mennek egy 3 hetes 
zonra. Az újhelyi pótszezönt április 
0 “n akarják megkezdeni a „Sasfiók" 
c. drámával. — Eddigi újdonságai 
a társulatnak — melyek nagy része 
már Beregszászon színre is került — 
a következők: Trenk báró, Luxén- 
burg grófja, Fuzsitus kisasszony, Ke
délyes paraszt, Szerelmi keringő 
operettek; Bajazzok opera; Taifun, 
Botrány. Brasbaud kapitány meg
térése, Találkozás, Sasfiók drámák ; 
Kuruzsló, Sutét pont, A kis cukros, 
Hivatalnok urak vígjátékok. Kímél
jük, hogy közönségünk a legmele
gebb pártfogással fogja fogadni ez t 
a törekvő raüvésztársaságot, mely 
magára hagyatva a legnagyobb 
erőmegfeszitéssel kénytelen küzdeni 
a mindennapiakért.

H Í R E K .

— Képviselőtestületi gyűlés volt ma 
délután 3 órakor dl. l i e i c h a r d  
Salamon polgármester elnöklete alatt. 
A képviselőtestület u tárgysorozatot 
gyors egymásutánban tárgyalta le. 
Nagyobb vita csupán a polgármesteri 
állásnak helyettessel való betöltése 
iránt S z é k e l y  Elek altul beadott 
indítvány fölött volt. Ez az indítvány 
arra kérné az alispánt, hogy a polgár 
mesteri állást véglegesen a legkö
zelebbi tiszlujitásig ne töltse be. — 
Ezzel szemben dr. Orosz Dezső in
dítványára kimondottak, hogy a vá
lasztás elkerülése céljából a polgár- 
mester lemondását nem terjesztik 
fel az alispánnak. A képviselölestü 
létnek ez a határozata egyenes 
arculcsapása minden törvényesség- 
nek. Ez a határozat újabb bizonyí
téka annak, hogy a képviselőtestü 
let nem bú kellő érettséggel a va
ros ügyeinek intézésére, do teljesen 
megérett arra, hogy szétkergessék. 
Ezzel az üggyel jövő számunkban

amikor az egész gyűlésről ho
zunk részletes tudósítást — bőveb 
ben foglalkozunk.

— A szabad líceumban e hó 6-án 
kél eloudas volt. Az egyiket Gyulai 
Károly púig. leányiskolái igazgató 
tartotta „az újkori felfedezőkről es 
felfedezésekről". Ismertette és mél
tatta Columbus Kristóf, A meriq, de 
Vespucci, Bdibvu, Cortez Ferdiuand, 
l'izarro es Tasraau Ábel felfedezd 
útjait. Fejtegette az uj világ, főleg 
Amerika felfedezésének óriási jelen
tőséget Európa kereskedelmi és gaz- 
dasági viszonyaira. Onnan hoztak be 
egyebek közt hozzánk a dohányt 
burgonyát es kukoricát, e na.imk 
immár nagyon elterjedi növényeket, 
ismertette e felfedezésnek a földrajzi 
tudomány fejlődésére való nagy ha- 
tasat. Kavilagitot* Amerika felfede
zésének hátrányos következményeire 
is. Így a szertelen kapzsiságra, em* 
berteieiisegre, mely olt felburjánzott 
főleg pedig u rabszolgakereskedelem
életbelepesere, amit a felvilágosult 
emberi eltelem es a megnemesedett 
emberi érzelem immár elterült és a 
műit bűnei közé sorozott. — A má
sik előadást Kertész Ödön po!g. fiú. 
iskolui igazgató tartotta „a mübal- 
lada fejlődésé" címen. Előadása ke
retében ismertette a ballada kelet
kezésének történetét, fajait; a bal- 
lada külföldi, majd hazai művelőit. 
Érdeme szerint behatóbban foglalko 
zott Arany Jánossal, a ballada iácha- 
kesptre-jevel s ismertette és fejte
gette nevezetesebb balladáit. Az 
Arany János előtti korszak hazai 
ballada íróival is megismertette a 
közönséget, valamint Kiss Józseffel, 
aki Arany mellett legnevezetesebb 
és legnépszerűbb ballada Írónk. — 
Mindaét előadás lebilincselte a kö
zönség figyelmet, mogkapta érdek

deraelte tetszését. E tetszésének za 
jós tapssal adott u közönség kife 
jezést.

— Nagy idők tanúja. A -LS-as dicső 
szabadságharcunk egyik lúi kato
nája dűlt ki ismét a sorból. Kiszti 
János volt 4S-as honvéd f. hó ö-áii 
elhunyt. Temetése f. hó 7 én d. u. 
5 órakor volt, melyen küldüttségileg 
képviseltette magát a függetlenségi 
kör és az ipartestület. — A függet
lenségi kör nevében Matolai Etele 
búcsúztatta az elhunytat.

— Választás a munkasbiztosito pénz
tárban. A sátoraljaújhelyi kerületi 
muukásbiztositó pénztár ujjaszerve 
zése folytan szükségessé vált köz
gyűlési kiküldöttek választása f. hó
6-án volt. A legélénkebb volt a va- 
asztas Ujhelyben, ahol a munk&sok 

tömegesen, zeneszóval mentek sza
vazni. A választás eredmény csak e 
hét végén kerül nyilvánosságra, de 
az igazgatóság választására már is 
megindultak a mozgalmak.

— Nagy földomlás. Valósa- 
gos istencsapás járja  a Zsólyom- 
kát. A legutóbbi tavaszi esőzé
sek okozta partszak Mások való- 
sággal a pusztulással fenyegették 
a zsólyomkai lakókat s ime most
t. hó 8-án éjjel ismét olyasmi 
történt, amely rettegésben tartja 
az ott lakókat. F. hó 7-éről
8-ára virradó éjjel ugyanis lüld- 
omlás volt a Felsőzsólyomkán. A 
szőlőkhöz vezető ut mentén levő, 
óriási mély gödör délkeleti része 
beszakadt és maga alá temette 
teljesen Majoros Gyula és Klein 
József borpincéit. Még szerencse, 
hogy éjjel történt ez a szeren
csétlenség, mikor senki sem járt 
arra. A veszedelmet reggel vet
ték csak észre és rögtön értesí
tették a rendőrséget, ahonnan 
S c h m i e d Lajos rendőrkapitány 
és K é r é s z y  Gyula főmérnök 
siettek a helyszínére. Megállapí
tották, hogy a beomlott földréteg 
teljesen betemette a fentebb je l 
zett pincéket és hogy nagyobb 
löldréteg van még meglazulva, 
amely rövid időn belül szinténbe 
fog dűlni és valószínűleg maga 
alá temeti a Kótits László és a 
Kein örökösök pincéit. A további 
földomlást azonban megakadá
lyozni emberi erővel nem lehet s 
igy csak óvintézkedéseket tettek, 
amennyiben korlátokkal elzárták 
a mélyedést lent és fent, nehogy 
emberélet is essék áldozatául a 
veszedelemnek. —  A földomlás 
következtében egy helyütt meg
repedt a föld, mintha földrengés 
lett volna és le lehet látni a pin
cébe. A kárt egyelőre megállapí
tani még lehetetlen.

— Hangverseny a gyártelepen 
Márky Béla szertári főnök kezde
ményezésére mozgalom indult meg 
hogy a böjtben egy szőkébb körű 
jótékonycélu mulatságot hozzanak 
össze a gyártelepen. A mulatság ki
alakult egy nagyszabású hangver 
sennyé, mely f. hó 5-ón este zajlóit 
1 igen szép számú intelligens kö 
zönség részvételével. Az estély mű
sorának első száma Szepessi Simon
ná úrnő énekszáma volt. Szép isko
lázott hangjával magával ragadta a 
hallgatóságot. Márky Bélánó úrnő 
monológot adott elő kedvesen. Özv. 
Szentgyörgyi Dezsőné úrnő zongo 
rán játszott virtuozitással. Egy ked
ves páros jelenetet adtak elő Bo- 
ronkay Lászlóné és Nyeviczkey Gab
riella urhölgyck. Majd művészi tö
kéletességgel imitálta Dongó Gyula 

fővárosba vidékről felkerült falusi 
leányt zongora kiséret mellett. A 
Márky Béla humoros felolvasása 
után az Olchvary Ernő gordonka 
játéka Olchváry Aladár

kedves estét. A hangverseny befe
jeztével Szepessi Simonná és Márky 
Béláné urholgyok mint háziasszo
nyok vezetése mellett gazdagon fel
szolgált buffet volt, majd pedig reg
gelig tartó tánc, melyet másnap dél
után folytattak.

— Közgyűlés. A magyarorsz. mun
kások rokkant és nyugdíj egyleto 
f. hó 13-ikán d. u. 4 és fél érakor 
évi rendes közgyűlést tart a Kova- 
csicsné-féle színházi étteremben. 
Tárgyak : Évi jelentés és folyó 
ügyek.

— Versenytárgyalási hirdetmény.
A Torzsási mulatót és mellékhelyi
ségeit 1910. év május hó 1 tői egy 
évi időtartamra nyilvános verseny- 
tárgyalás utján bérbeadják. A ver
senytárgyalás 1910. év március hó 
22-én d. e. 9 órakor lesz a város
háza 6 sz. hivatalos helyiségében 
megtartva.

— Pórul járt „házalók". Mozgó
János és Markovics János két új
helyi suhanc a minap merészet gon
dolt és felcsapott „házalónak". A 
két vállalkozó szellemű fiatal ember 
bejárta csaknem az egész Bodrog
közt. de mert szabályszerű házalási 
engedéllyel nem bírtak, a csendŐr- 
ség felelősségre vonta őket. Az en
gedély nélküli házaláson kivül azon
ban más dolog miatt is bajba ke
rültek. A hol szerét tehették, ott a 
megrendelőt mindjárt be is csapták. 
Fölvették az előlegeket és nem szál
lítottak semmit. A sok panasz kö
vetkeztében kerültek a csendőrük 
kezébe, a kik a jó fiukat Sátoralja
újhelybe akarták bekísérni. A vá
rosba el is jutottak, de Ggy utca
szögleten a jó madarak úgy meg
ugrottak kellemetlen kísérői elöl, 
hogy a csendőrök nem bírtak nyo
mukra akadni. Az elillant „házalók" 
közül azután tegnap az egyik hu
rokra került. Nasztanovics Mihály ez. 
rendűi őrmester elfogta Mozgó J á 
nost éppen akkor, a midőn szállásán 
aludta az igazak álm it. A másik 
társ még nem került elő.

— Kardot kapnak a vasutasok. Az 
uj kereskedelemügyi miniszter kar
dot és vörös sapkát ad a vasúti tiszt
viselőknek, akik igy külsőkép tel
jesen hasonlítani fognak osztrák kol
légáikhoz. A blúz olyan lesz, mint 
a honvédeké és az egyes osztályo
kai majd a hajtókáról lehet felis
merni A forgalmi tisztviselők és al
tisztek blúzának hajtókája piros lesz, 
mig a pályafentartási alkalmazottaké 
kék. A nadrágot teljesen a katona
tisztekének mintájára szabják. A 
szolgálatot teljesítő hivatalnokok a 
piros karszalag helyett piros sapkát 
fognak viselni és kardot. — Ezek 
után pedig merje valaki mondani, 
hogy nem boldog orszá g a  mi orszá
gunk és hogy Hieronymt urók semmi
lyen nemzeti vívmányt nem hoztak.

— Ábrányi Emil újabb költeményei.
A „Magyar Künyvtar“-nak, megin
dulásától fogva, szép és nemes tra
díciója, hogy március 15-dikét egy 
hazafias tárgyú füzet kiadásával 
ünnepli meg. Az idén is megteszi 
ezt, közrebocsátva a magyar hazafias 
'ira egyik leghivatottabb és legnép
szerűbb művelőjének, Ábrányi Emil
nek újabb költeményeit. „Szabadság 
— Haza", ez a cirae a nagy értékű 
füzetnek, mely első sorban március 
15 diki alkalmi ódákat tartalmaz, 
másodsorban egyéb hazafias verse
ket, köztük az Erzsébet királyné ha
lálára irt gyönyörű elégiát is. Nem
zeti ünnepeinken már régtől fogva 
székiben szavalják Ábrányi költemé
nyeit s bizonyos, hogy a most meg
jelentek is sűrűén fognak szerepelni 
ez ünnepeink műsorain. A füzet, 
mely mint a „Magyar Könyvtár 583. 
száma látott napvilágot, 30 fillérért 
kapható minden könyvkereskedésben.

Pásztory?
O " O J ........ •» ----- ' 1 UV, U IU IM M  J  . . . . . . . . .

iődését és tanulságos voltával kiér-1 reto mellett fejezte be

cs. és kir. ud
vari szállító vi

rágkereskedés, Budapest, VIII., Itá- 
kóczi-ut 3. Képes árjegyzéket kivá- 

brácskisé-1 vánatra díjtalanul küld. 
az igazán I —
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A VÉRSZEGÉNYSÉGET,
EZT AZ ALATTOMOS liKTEUSÉ 
TILT meg kell siüntt-tni a SCQTT- 
fele csukamájolaj EMULSIO val. mielőtt 
túlságosan elharapód*nék.

Az arc megpirosodik,
megtelik éa az életkedv' visszatér 
mindazok meglepetésére, a kik elő
ször használják a

■ Z E m H H H s a a H

IBIIZIÁSE PHÖMIX4

Scottjéle €mulsióf.
Az eredeti SCOTT félo 

eljárás által Ízletessé és 
emészthetővé tett legtisz
tább alkatrészek, melyek 
a vérszegénységnek útját 
állják képezik a
ASCOTTféleEmulsió
világszerte ismert sikeré-

Ai Kmuisio nek titkát,
5cott°ÍÍ.‘  a  SCOTT-féle Emuisid 

legkiválóbb.
f e . ^ E í y  eredeti üveg ára 2 K 50 i 

' pnni' Kapható minden gyógy tárban

^blaktis^titásra
és s?aks*erű

parkettis?ti(ásra
ajánlkozik

JNÍagy ^jános
jUpponyi-uteza 17-

NYILTTÉR.

.OLLA-
• tu dom ány m»» 

állása M orint 
-  gonyittA  a 1>'1‘*ZÜ 

It'gjnbl* ,
G i f  M M 1 
wülünle**8® 

huct«»n]t6oX .
4.6s sK.;ó 

kapható

I  dr*»»í-'*’d

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

Kiadotulaidonos :

LAN DESM AN N  M IKSA

Vese és hólyagbajoknál, a veseme- 
denco idült hurutjainál, hugykő- és 
fövényépződésnél, a b'kgutak és a 
kiválasztó szervek hurutos bántal- 
mainal kitűnő szernek bizonyult. — 
(Orvosilag ajánlva. — 1‘ ő r a k t á r :  
Tnnaenbaum Miksa cégnél Saujhely.

j 98 I —1910. végr. szám.
Árverési hirdetmény.

I Alulírott bírósági végrehajtó az 
Sál. évi LX. t. ez, 1Ü-. §-u értol- 
mébeu ezennel Közhírre teszi, hogy 
a sátoraljaújhelyi kir. türveuyszek- 

I nek 19":'. i Vi 18916 1’. SSámU Vég
zése következtében dr. Fucbs Emii 
ügyvéd altul képviselt Kőim Annin 
ja\ara ÜOO korona s jár. erejéig 1909 
évi nov. hó ö. napjait foganatosított 
kielégítési \égrehajtás utján lefog
lalt va 700 koronára becsűit követ
kező ingóságok, u. iu . : férti és női 
csiziu k, cipők óa vásári láda, fali 
ura és egy üszőlinó nyilvános árve
résen elaüatuak.

Mely árverésnek a királyhelraeczi 
kir. járásbíróság 1910 ik évi V. 65, 1 
számú végzésé folytán 600 korona 
lókekóvete.és, ennek 19U9.evi októ
ber hó 1. napjától járó 0«/o kamatai, 
l/z'lA valtodíj es eddig üszsziseti 
biroiiag mar megállapított költségek 
erejeig Leleszen, alperes lakasan 
leendő megtartására 1910. évi 
március ho 11-ik napjanak délelőtti 
10 óraja batáridőül kuuzeiik és ahhoz 
a venni szándékozok ezennel o.y 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az elintett ingóságok az 1861. évi 
LX. t.-c. 107. es 108. §-ai érteimé 
ben keszpenzfizetés meneti, a leg
többet ígérőnek, szükség eseten 
becsaron alul is el lógnak adatni.

Atueiiuyiben az elárverezendő in
góságokat masok is le- és felüifog- 
laitaiiak és uzokra kielégítési jogot 
nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi XL t.-c. 120. §. érteimében ezek 
javuru is elrendeltetik.

Kelt Király helmecen, 1910. évi 
február ho 28. napján.

Udvarhelyi Béla.
kir. bir. végrehajtó, j

Kiadó lakás.
Szép 4 szobás lakás f évimáj un 1-t ől Dr. Székely

Albert ügyvéd úrtól bérbe vehető 
évi 1000 kor. bér. és vizdij elle
nében.

Értesítés.
Van szerencsém a nagy

érdemű közönség szives tu
domására adni, hogy

lakatos
műhelyemet

Vekerle-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 I
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. közönség b. pártfogásába ajánlva, maradtam

. .  Az „Acetylén" világi
ig  tás sátoraljaújhelyi 
íVL egydiili képiselete.

kiváló tisztelettel

Vályi Bertalan,
lakatos mester.

D
átló ház.

Sárospatakon, a legforgalmasabb és legszebb utcá
ban, jó karban levő földszintes úri ház, az iskolák köze
lében, melyben G szoba, 2 konyha, mosókonyha, istálló 
stb. stb. van, szép diszkerttel együtt eladó.

l-'elvilágositát n ju jt ifj Heimlich József Sárospalak,

 ̂ O la jf e s té s z e th e z  |
szükséges kellékek: |

u. m. olajfestékek, ecsetek, feslővászon, 
m astixfirniss, 8am asztjirniss, recijterpentin, 
H Í Z Z  lenolaj, paletta stb. - - - -  §

nagy választékban kapható |
£anöesmann jYíiksa és Társa tf

könyv-, papir-, iic- é rajzszerkereskedeseben
Sátoraljaújhelyben. f f

0 g

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

Az Imregi gazdaság (posta Czéke 
Zemplén megye) kiad 300 hold

príma gyeplegelőt
a f. évi legeltetési idényre, akár 
hold számra, akár darab számra.

Egészséges és bőséges viz, to. 
vábbá gondos felügyelet is biz- 
tosittatík.

u l  a t  ^
SALGÓTARJANI

K ő s z é n h á n y a  R é s z v é n y  t á r s
széntermékei (szobafütésre és ipari czélokra)

KLÁR és NEUMAN cégnél
Sátoraljaújhely

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

valamint porosz briket kapható.

Superfosfát-műtrágya. Káii-só.

Nyomatott Lamk-mauu Miksa én Társa köuyvnytívdájabau Nátorsljaujhely.
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