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,,E’ pour si muove“ . J
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A midőn a fanatikus butaság 
kalodába zárta a józan észt, a 
midőn a vakhit apostolai csalha- 
tatlanságukat hirdetve inquisitióval 
fenyegették a tudomány embereit, 
a pozitív tudás, a szilárd meg
győződés mégis kitört és tért hó
dított.

A midőn az emberiség elnyo 
mottjai, a rendek legalsóbb rendje 
a nem is rendek, a nem is em
berek évszázadokig hiába küzdöt
tek egy parányi jogért, — az 
emberiség Messiásait a kinpad 
sem némithatta el és jajszó he
lyett a népjogok voltak ajkukon.

A francia kiváltságos rendek 
a hatalom összes eszközeivel ren
delkeztek. Es jött a kor szelleme, 
bevilágított a sötétségbe lángsu
garaival és a sötétség urai egy
szerre megvakultak palotájuk fel
lobbanó tüzének fényétől.

Nincs oly intézmény, mely örökké 
maradandó, nincs oly törvény, 
mely minden kor szellemének 
megfeleljen és nincs az emberi 
elmének oly alkotása, a mely — 
bármily nagy és célszerű volt is 
keletkezésének idejében, — az 
idők folyamán ne válnék avulttá, 
célszerűtlenné, sőt károssá. Es a 
míg a kor szellemében haladni 
vágyók az avult intézmények kicse
rélésén fáradoztak, mindig voltak 
olyanok, a kik az újításokat a 
hatalom minden eszközével elle
nezték, mert nekik az óc>ka in
tézményekből hasznuk volt, fel
váltható hasznuk, pengő, érvényes 
ércpénzben.

De mi a történelem tanítása ? 
Az, hogy a korszellem ellen irá
nyuló minden hatalom és erőszak 
hiába való. A hatalmon lévő ki
sebbség a nemzetek szabadságát, 
a küzéhajt és a többség érvénye
sülését csak rövid időre tudja visz- 
szaszoritani. A kor szelleme erő
sebb a királyi hatalomnál, az 
osztály hatalomnál, a katonaság
nál. Minél jobban igyekeznek el 
tojtására, annál elementárisabb 
erővel tör ki. Érvényesül minden
kép, a különbség pedig csak az, 
hogy ha békével engedik érvé
nyesülni, úgy igen nagyra nő 
maga és nagyra növeszt, felemel 
magával mindent, a mi reá tá
maszkodik, de ha visszaszorítják,

akkor mindent elpusztít, a mi 
útjába áll.

Nemzeti érvényesülésünk, gaz
dasági önállóságunk megteremté
sére irányuló kísérleteink, nemzeti 
létjogunk és anyagi létünknek a 
népesedés és általános kultúra 
arányában szükségessé vált bizto
sítására vonatkozó törekvéseink 
— a többi müveit nemzetektől 
elkésetten bár — de ezúttal nem 
először jutott a hatalmon levő 
kisebbséggel szemben a többség 
óhaja gyanánt kifejezésre. A több
ség akarata: közóhaj, közakarat 
és ez a közakarat a visszalojtott, i 
elkésetten kifejezésre jutott kor
szellem.

Ki az, a ki a közérdeknek, a 
nemzet akaratának, a korsze 1- 
lernnek most is útjába mer ál
lam 1

A „munkakárt" azt mondja, 
hogy a királyi akarat folytán nem 
érvényesíthetjük jogainkat. Mi azt 
mondjuk, hogy ez nem igaz, ez 
rágalom. Mert a király nem akar 
és nem is szabad akarnia egye
bet, mint a mit a nemzet és a 
korszellem akar. Ki az, a ki azt 
meri mondani, hogy a namzeti 
közóhaj teljesítése nem uralkodói 
kötelesség ? Senki. Es ki az, a ki 
azt meri mondani, hogy a király 
nem ak arja  kötelességét teljesi 
teni? Tisza, Weinberger. Kliuen 
és Teitelbaum urak merik ezt 
mondani.

Elég hiba, hogy az állítólagos 
királyi akarattal vagy nem aka
rással takaróznak, mert nem a 
nemzet által a hatalom teljével 
felruházott első polgár, hanem 
Tisza és érdektársai és meggon
dolatlan követői azok, a kik osz
tályérdeküket védik a nemzet 
anyagi létének egészséges, ipari 
alapra helyezése ellenében. Mert 
azt hiszi, hogy Ecseden, — a 
hol a beszerzéskor *10 koronába 
került — nem fog egészen 1000 
koronát érni egy hold föld. Ez 
az osztályérdek áll utunkban és 
csak ez, mert a többi akadály 
„ilyen fiatal" nekünk, — de lé
gyen az akadály bármi, a több
ség érdekének érvényesülnie kell, 
mert: „E’ pour si muove . . .“ 
hiába szegül ellene a sötétség 
minden hatalma, mégis czak a föld 
mozog a nap körül,

Muszkapárti igazmondás A Zeni- 
plénben olvasom, hogy a munkácsi 
népgyülós publikum nélkül folyt le, 
kevesen voltak a gyűlésen is, a 
banketten pedig mindössze 30— 10 
ember jelent meg. Különös. En ott 
voltara Munkácson. Láttára, hogy 
óriási közönség volt a bevonulásnál. 
A gyűlésen legalább 4—5 ezer em
ber vett részt. A banketten pedig 
egészen megtelt a Csillag szálloda 
nagyterme (pedig van kötszer olyan 
nagy, mint a mi színházunk.) S a 
Zemplénnek mégis azt irta valaki, 
hogy publikum nélkül \ olt a gyűlés 
és a bankett. Legyen szives a Zeni 
plén megizenni annak a tudósítójá
nak, hogy hazudott.

Egyébiránt az a 30—10 ember; 
gyakran motoszkál a Zemplén fejé
ben. Nemrég még a bankcsoportról 
irta. hogy csak 30—10 emberből áll. 
Úgy látszik, tetszik neki ez a szám. 
Pedig már felsült vele.

Búza Barna.

Verbuválnak.
Verbuválnak. Már útra indultak a 

„munkapárt* „munkanélküli** lélek- 
vigécei. Ügynökök, politikai „sora* 
mik “ és „senkik", uton-utfélen a 
„munkapártba" való belépésre csá
bítanak, verbuválnak. A szó szoros 
értelmében fogdossák az embereket 
és hazról-házra járnak. Es különös 
lelkiismeretlenséggel felekezeti csó
vát igyekeznek a polgárság közé 
dobni. Úgy akarják föltüntetni a 
dolgot, hogy a Tisza-Khuen párt a 
zsidóság érdekeit védi és szolgaija. 
A legszemérmetienebb felekezeti iz- 
gatá>t viszik véghez ük, akik a füg
getlenségieket állandóan izgatóknak 
nevezik, akik „higgadt" dolgozni sze 
Tetőknek hirdetik és tüntetik föl 
magukat.

A munkapárt alakulására felhívó 
ivet is hetven százalékban zsidó 
polgártársainkkal (összesen vagy 
20-al) írattak alá, hogy estei a zsi
dóságot megtévesszék, félrevezessék 
és hogy az egésznek liberális kön
töst adjanak. — Es széjjel küldték 
most már a főispán! „meghívókat", 
széjjel küldték most már u zsidóság 
számára is. Most már jók a zt-id »k, 
most amikor eszköznek akarják és 
gondolják őket felhasználni, most, 
amikor a zsidóságot „szállítani" pró- 
hálják. Vállat vereget most már az 
a kéz, amely néhány héttel ezelőtt 
pofonokat osztogatott a zsidóságnak. 
Akkor igenis pirulva és szégyen
kezve feljajdultak azok, aki* most 
egy főispáni kézfogásért már min
dent felejteni igyekeznek, elfelejteni 
hajlandók

De tévednek, ha azt hiszik, hogy 
azok az aláírók, számszerűit vagy

húszán, azok képviselik a helybeli 
zsidóságot. Oh, nem ! Az igazi ha
zafias zsidókat nem lehet ily köny- 
nytu félrevezetni, megtéveszteni. A 
helybeli zsidóság hangulatát az a 
néhány aláíró egyáltalában nem 
tükrözi, rém képviseli. Es csak ke
vesen fognak ennek a mézes-mázos 
hangnak felülni, mert a lóláb na
gyon is kilátszik.

Vissza felé fog sülni az a fegy
ver. amelyet ők használnak és bár 
a zsidóság felekezeti harcba bele
menni egyáltalában nem fog a mos
tani „meghívókat “ elégtételképpen 
vissza fogja utasítani és mindenki a 
saját meggyőződése szerint és szive 
sugallatára hallgatva fog efjárni, 
cselekedni.

Es az álliberalizrausnak sem fog 
szolgálatába állani, mert jól tudja, 
hogy ennek a „liberális" kormány
nak gróf Zichy dános a szemefénye, 
akit első Messiás István után nem 
fog második Messiásként üdvözölni. 
Jól tudjuk, hogy a felekezeti ügyek 
a kultuszminiszter kezébe vannak 
letéve és vájjon a Messiás keze-e a 
gróf Zichy keze ?

Uraira, lehet, hogy a hang, az 
talán a Jákobé, de a kéz, az Ezsaué, 
amely kézbe sorsának intézését a 
józan zsidóság nem lesz hajlandó 
letenni, hiába bújnak a „liberaliz
mus" köntösébe és hiába utánozzál; 
— Jákob hangját.

Kroó József.

— márc. 12.

Búza Barna kerületében.
Búza Barna orsz. képviselő most 
járja be egymásután a kerület 
községeit. Február 20-án Bodzás- 
Újlakon és Léken, február 27-én 
óaranyban  és Imregen volt. Mind 
a négy helyen ismertette a po
litikai helyzetet s a választók sze
retettel es bizalommal fogadták. 
Március 2-ától egész 8-áig Ju sth  
Gyulát kisérte Búza Barna or
szágos kőrútjában, megjelent a 
Csapon9 Munkácson, Szalmáron, 
Mátészalkán^ Nyírbátorban, Nyár- 
egyházán, Kisvárdán , Debrecenben 
es Hajdúszoboszlón tartott nép- 
gyűléseken, ahol Justh Gyula után 
mindenütt nagy tetszés és lelkese
dés közt beszédeket tartott.

Most újra folytatja a kerület 
bejárását. Vasárnap március 13-án 
Vily, VtlUny és Mi'kőhaza közsé
gekben jelenik meg. Erre az út
jára valószínűleg M alo/ai Etele 
is elkíséri. Márc. 20-án Borsig 
Ladam őc és Zemplén, 28-án Szűr- 
nyeg, K ása és Kiszte községekben 
jelenik meg az eddigi tervek sze
rint.

Klein Kálmán
kelengye, ruhaszövet sdivatáruháza

SÁTORALJAÚJHELY,
Wekerletér 5

Női divatkelmék, selymek, ruha díszek, női- és férfi divatáruk  
állandó nagy választékban és rendkívül olcsó árban.

Napernyőkben m esés újdonságok. 

Vidékre minták díjmentesen küldetnek.
Lapunk G oldal.
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Az alkotmányvódo bizottság. Mikor 
az első alkotmányellenes kormány 
volt lU06-ben, Zemplónvármegye 
megalakította a maga alkotmány- 
védő bizottságát, amelynek neve 
zempléni százas bizottság volt. Ez a 
bizottság az alkotmányos élet helyre
állítása után nem oszlott fel .a megye 
semmi módon meg nem szüntette s 
igy ma is teljes érvényében fennáll, 
csak a működése szünetelt, mert 
nem volt rá szükség. Most azonban 
épen olyan alkotmányellenes, tör
vénytelen kormány jött, mint a Fe- 
jérváry kormány volt. Egy hajszálnyi 
különbség nincs a kettő közt. Ez is 
elnapolta s most feloszlatja exlexben 
az országgyűlést, ez is a törvénye
sen megnyilatkozott nemzeti akarat 
letörésére vállalkozott.

Evvel a törvénytdlen kormánnyal 
szemben tehát ismét szükséges az 
alkotmányvédelem s azért a zem
pléni százas bizottság elnöke, Matolai 
Eiele ezt a bizottságot most újra 
összehívja, még pedig a márciusi 
megyegyülést megelőző nap délutáni 
6 órájára a függetlenségi körbe, ahol 
tartotta azelőtt is a százas bizottság 
az ő tanácskozásait.

A meghívó a napokban megy szét 
a százas bizottság tagjaihoz.

Polgártársak!
Megint alkotmányunk ellen tá

mad az osztrák erőszak, megint 
a nemzet jogainak, akaratának 
letörésére küldött darabontkor
mány ül a nyakunkon.

Ebben a szomorú helyzetben 
kétszeresen szükséges, hogy akik 
egyformán érzünk, együtt ünne
peljük nagy nemzeti ünnepünket, 
a szabadság napját.

Március i5 én, kedden dél 
után 4 órakor a függetlenségi 
körben haaafias és testvéries

dás nélkül még egyik se űzte a 
korteskedést, mint most Meczner 
fókortes ur.

A fókortes ur Öméltóságánál 
készült a muszkapárt alakulási 
felhívása is. A döcögő hangú stí
lusgyakorlatot, amelynek hangjá
ból mindenki ráismerhet a fókor
tes ur munkájára, kivonatosan itt 
közöljük, hozzá fűzvén zárjelben 
megjegyzéseinket :

Immár több mit egy évtizedjóta 
tartó bizonytalanság, minden el
fogulatlanul gondolkozó embert 
meggyőzhetett arról, hogy a ki
alakult lehetetlen állapotot az or
szág népe elviselni hova tovább 
nem képes; a legkisebb háztartá
sig megérzi azt mindenki; közgaz 
dasági életünk tönkre megy, hite
lünk megrendül és félelmetesen 
közeleg az egyesek és családok anyagi 

jóléte mérlegének romlása s magának 
az állami háztartás egyensúlyának 
felbomlása, ami magát a magyar 
államiság léteiét veszélyeztetné.
(Bizony, bizony az egyesek és 

különösen a c s a 1 á d o k uralko
dási mérlege nagyon megbillen
het, ha a nemzet utálata pokolra 
kergeti Khuent és darabont sere 
gét. Majd tapasztalni fogja a fö- 
kortes ur.)

Ily körülmények után az ural- 
kodénak nem marad más fenn, mint 
az oly nagy reményekie jogositó 
s a nemzet vezéreiből alakult kor
mányt felmenteni s oly uj kor
mányt nevezni ki. melynek a lé
tező parlamentben gyökérszálai 
egyáltalán nem voltak.
(Nemigaz. Az uralkodónak még 

egy más ut is fennmaradt, az 
egyenes és törvényes u t: esküjé
hez híven teljesíteni a nemzeti 
többség akaratát. Ez az ut méltó 
egyedül egy alkotmányos uralko
dóhoz. Csakhogy Kimennek jobb 
letörni a nemzet akaratát s kap

! nak. De aki valamire való ember 
1 volt az alkotmánypártban, az úgy 
se lépett be a aiuszkapártba, csak 
a salakja.)

Idézzük tovább Tisza István 
grófnak a tatai küldöttséghez f. 
évi február hó 27-én intézett kö
vetkező szavait:

Ha valamikor, úgy most kell 
minden magyar embernek félre
tenni mind azt a gyűlölködést, 
mind azt a párt szenvedelmet, 
amelyet a múltnak emlékei feléb
reszthetnének és nem nézni mást, 
csak azt a kötelességet, amelyet a 
jelen és a jövő feladatainak meg
oldása érdekében mindnyájunknak 
teljesítenünk kell.
(Mi ez a kötelesség ? Megsza

vazni mindent, amit a császár pa
rancsol, nem kivánni semmit, ami 
a nemzet joga és kötelessége. 
Avagy mondja meg hát a musz- 
kapárt, mit hoznak ők, m it  á d 
a c s á s z á r  á l t a l u k  a n e m 
ze t ne k? )

Az újra felvett elvek jelszavá
val való hatás vadászat s a leve
tett elvekre való ujabhi szent es- 
kiidözés ne tévessze meg tehát ke
rületünk egy polgárát sem. Külö
nösen ne felemlítsen meg senkit a 
múltakból ismert nagy hang és 
terrorizmus.

Szirén hangok azok, melyek li- 
dércfényként süppedókbe vezetnek.

De ne tévesszen meg bennünket 
az önálló bank Ígérgetése sem. 
mert eltekintve attól, hogy annak 
lehetősége az önálló vámterülettel 
együtt a G7-es törvényekben biz
tosítva van s igy nem független
ségi elv, már ma mindenki lát
hatja és megítélheti, hogy a mos
tani körülmények közt meg nem 
valósítható, mert ismét eltekintve 
attól, hogy annak létesítése az 
ország jelenlegi helyzetében üdvös 
lenne-é vagy sem ? a Felség kije
lentett akaratába ütközik, kinek 
törvényszentesitési joga pedig fol
tét len törvényes és sérthetetlen.

ünnepi összejövetelt
tartunk s erre városunk minden 
független érzelmű polgárát meg
hívjuk.

Sátoraljaújhely, 1910. márc. 12.
A függetlenségi kör nevében 

Hazafias tisztelettel: 

Kincsessy Péter,
elnök.

Alakul a m uszkapárt.
M e c z n e r  Gyula ur, aki ed

dig alkotmánypárti főispán volt, 
most pedig muszkapárti fókortes 
lett, egész idejét az újhelyi musz
kapárt szervezésével tölti. A fóis- 
páni helyiség egészen kortesta
nyává lett, ahová K e l e t i  Géza, 
a főispán ur legbizalmasabb belső j 
embere, egymás után citálja fel 
Öméltósága színe elé a megdol
gozandó választókat, akiket aztán 
a méltóságos fókortes ur szemé-' 
lyesen igyekszik a muszkapártba 
hódítani.

Volt már sok politizáló főis
pánja Zemplénnek, M o l n á r  
István, H a d i  k Béla, S z i n y - 
n y e y István, de ilyen tartózko- j

hozzá cinkosokat.)
Ezen lehetetlen állapotban ra

gadta fel a zászlót a kinevezett 
kormány mellett Tisza István gróf, 
kinek zászlóbontására Budapesten 
folyó évi február hó 19 én az or
szág minden részéből összesereg- 
lett polgárság óriási részvétele 
mellett 67-es alapon megalakult a 
„Nemzeti Munkapárt*4, melynek 
közétett programraját itt ismételni 
szükségesnek nem tartjuk.

A súlyos s a nemzeti létet fe
nyegető válságos helyzet megvi
lágítására idézzük a hazafiságában 
eszményi magaslaton álló Andrássy 
Gyula grófnak a vezérlete alatt 
kitartással működött alkotmány párt 
feloszlása alkalmával 1910. febr. 
15 én mondott szavait. 
( A n d r á s s y  Gyula szavait 

idézhetik, de mondják, meg, hogy 
ha A n d r á s s y  helyesli a Khuen 
és Tisza politikáját, m é r t  n e  m 
l é p  b e  a m u s z k a p á r t b a ?  
Azért, mert A n d r á s s y  igaz jó  
magyar ember, aki nem áll olyan 
párthoz, amelynek egyetlen célja 
a nemzeti törekvések letörése s 
az osztrák császári akarat feltét
len érvényesítése. Hogy mért bo
csátotta mégis oda pártjának egyes 
tagjait ? Azért, mert tudta, hogy 
azokat az éhes patkányokat úgy 
se tudja visszatartani attól, hogy 
a kormány vályújához ne fussa-

(Ugy? No ez dicső ! Tehát mi
után ö felsége nem engedi, mond
junk le róla ? Vagyis csak azt 
tegyük, mindig, amit ő felsége 
megenged. De hát akkor mi az 
ördögnek választanak az urak 
képviselőt? Hogy megszavazza 
mindig azt, amit a király akar? 
Ezért ugyan kár képviselőket fi
zetni! Ezt maga is elvégezheti ő 
felsége.

A törvény szerint a képviselő
nek a n e m z e t  a k a r a t á t  kell 
képviselnie. Önök pedig egysze
rűen meghódolnak a király aka
rata előtt. 1 Iát a nemzet, az semmi, 
a nemzet akarata, az csak kutya
köhögés ? Szép kis népszabadság, 
amit az urak hirdetnek!)

Aki tehát az ellenkezővel hite
geti a népet, vagy téved, vagy 
téveszteni akar.
(No hát ez se igaz. Mert épen 

T i s z a  István mondta Szegeden : 
„ha a magyar nemzet szívósan 
ragaszkodik a külön bankhoz, e z 
a k i r á l y n á l  ne m ü t k ö z 
nék l e k ü z d h e t e t l e n  a k a 
d á l y b a . 44 Tehát csak ki k e l l  
t a r t a n i  é s  a k i r á l y  e n 
g e d n i  f og.  Ezt Tisza mondja, 
az önök prófétája. Vagy ő is té
veszteni akar ?

Igenis k i k e l l  t a r t a n i ,  nem
kell engedni az önálló bankból, 
mert egy nemzet, amely egyebet 
se tesz, csak folyton meghódol az 
uralkodó akarata előtt, az nem 
érdemel jobb sorsot a láncravert 
kutyánál. Legyünk emberek, le
gyünk férfiak, s bátran, elszántan 
tartsunk ki s a k k o r  m e g l e s z  
az ö n á l l ó  ba nk.  Nem mi hi
tegetjük vele a népet, maga Tisza 
István mondta !)

Egyszersmind a pártba belépő 
polgártársainkat értesítjük, hogy 
értekezletünket folyó hó 13-án d. 
u. 0 órakor itt Sátoraljaújhelyben, 
a „Magyar Király“ szálloda udvari 
termében fogjuk megtartani, a mi
kor a további teendők felett ha
tározunk.

Ezen értekezletre ujabbi külön 
meghívás nélkül szives megjelené
sét kérjük.

Hazafias üdvözlettel : 
Sátoraljaújhely, 1910. február 

hó 28*án.
Dr. Adriányi Be/a, Alexander ViU 
mos, Blumenfeld Jenő, Deutsch Adolf, 
Gr unkáit m Simon, Dr. Gr ősz Dezső, 
Haas Adolf. Haas Fülöp, Dr. Isépy 
Tihamér, Juhász Jenő, Dr. Kova• 
liczky Elek, Dr. Kellner Soma, Ka- 
sinczy Andor, Kadar János, Klein 
Izidor, Kozma Gedeon, Kroó Gyula, 
Krauss Lipót, Lipsitz Adolf, Dr. 
Molnár János, Dr. Nyomárkay Ödön, 
Olchváry Lajos, Dr. Kosén thal Sán
dor. Kéz Gyula, Dr. Reichard Sala
mon, Roth József, Reichard Lajos, 
Se hívéig er Ignác, Szállási Arthur. 
Soltész Miklós, Sallay Béla, Telttel• 

bautn Lipót, Weinberger Májer.
Amint láthatjuk, szép társaság, 

különösen az újhelyiek jól vannak
összeválogatva

Vasárnap délután tehát meg
alakulnak. Elmehet mindenki az 
alakulásukra s megkérdezheti tő
lük, hogy m it hoz h á t  az  ő 
h í r e s  p á r t j u k  a n e mz e t 
n e k ?  Mert hogy a király meg
kap tőlük mindent, amit csak 
akar, azt látjuk. D e a n e m z e t  
mi t  ka p a k i r á l y t ó l ?  Erre 
feleljenek I

— m árc. 12.

Választási mozgalmak. A vármegye
kerületei még csendesek, csak Uj- 
helyben alakul meg nagy hűhóval a 
muszkapárt vasárnap este 6 órakor 
a Magyar Királyban. (Ezt a szállodát 
jó lesz arra az estére Osztrák császár- 
nak címezni.) Jelölni Jakabffy  Imre 
államtitkárt fogják, akit még egyi
kük se látott soha. de már kegyet
len módon bíznak benne (különösen 
a pénzében.)

Az olaszliszkai kerületben érdekes 
eset történt. Kisült, hogy a fiatal 
Windischgraetz Lajos herceg nincs 
felvéve a választók névjegyzékében 
s igy az idén nem is választható. 
Ennélfogva a herceg le is mondott 
a fellépésről s igy Szabó Zsiga és 
Molnár János, a főispán két pataki 
jó barátja, jelölt nélkül maradtak.

Mi ennek nagyon ürülünk, mert 
nagyon fájt volna nekünk Windisch
graetz herceget, akiben annyi sok 
fényes tulajdonságot tanultunk tisz
telni. a darabont kormány támoga
tói közt látni. Sokkal igazaid) ha- 
zafiság, nemesebb magyar érzés mu
tatkozott benne eddig, minthogy 
ilyen szerep méltó lenne hozzá. Lesz 
még tisztességes kormány Magyar- 
országon s akkor mindenki ürürame1

ELADÓ HÁZAK olcsó és kedvező fizetési feltételek mellett
— bó'vebb felvilágosítást ad -------

Dr. B E T T E L H E I M  J A K A B ,  ügyvéd
Sátoraljauhcly, Xazinczy-utcza 11 szám.
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fogja üdvözölni, ha Windischgraetz 
herceg mandátumot vállal, de * nin k 
a kormánynak a pártjáu egy tiszte
lője se látta volna őt szívesen.

Fagy  Barna tehát ellenjelölt nél
kül áll. De hiába is próbálkozik el
lene akárki, az ő diadala biztos.

P olgártársak !
Az igaz hazaszeretet már rég 

nemzeti ünneppé avatta

m árcius tizenötödikét.
E napon kell, hogy a kegyelet 

oltáránál mindannyian találkozzunk 
és azon testvéri szeretet a nagy 
időkre való visszaemlékezés által 
áldozatot gyújtsunk.

Kérem polgártársaimat jöjjenek 
el e nagy nemzeti ünnep regge
lén (fél 9 órakor) a vármegye 
székházához, hogy onnan együtt 
menjünk 9 órakor a római katlio 
likus, 10 órakor a református i s 
11 órakor az izraelita templomba 
hála imánkat egybeolvasztani és 
hő fohászba kérni a teremtés 
urát; óvja meg a nemzetet a bal
sors és viszálytól.

Este 8 órakor pedig fejezzük 
be az ünnepet, ősi szokásainkhoz 
híven, a vármegye székházában 
tartandó barátságos vacsorával.

Hazafiul üdvözlettel:

Dúkus Gyula.

A m agyar néphez.

A munkapárt alakulása.
Irta: Búza Barna.

Az u j, kormánypártot most csi
nálják Újhelyben. Nemzeti munka
pártnak hívják. Tudják jól, hog\ 
minek kell most ez az uj párt. A 
király nem akart megadni semmit, 
amit az országgyűlés követelt. Nem 
adta az önálló bankot, se az ónálló 
vámterületet, se a magyar század 
nyelvet. Nem enged nekünk sem
mit. Azért küldte ezt a Khuen-fóie 
kormányt, hogy úgy kormányozza 
az országot minden nélkül. Khuen 
pedig, a német, most partot akar 
szerezni, amely mindent megszavazzon 
neki, pénzt, katonai, kérni meg ne kér
jen a  nemzet részére semmit, llát erre 
csinálja a nemzeti munkapártot.

Ha nem hiszik, majd olvassák el 
azt a felhívást, amit most szétküld 
ez a nemzeti munkapárt. Biztosan 
meg fogják kapni. Nézzék át jól, 
lá»ják-ó benne, hogy zsák egy gom - 
bvstunyit is ad nekünk a királyt Bi 
zony nincs abban suntni. Es ezt 
még mi köszönjük meg s m mijük 
ki, hogy mi magunk is igy akarjuk, 
hogy ne kapjunk semmit. Mert ezt 
akarja kimondani a munkapárt s ezt 
fogadja el az aki a munkapártra 
szavaz.

A bankot se engedik.
Az egész munkapárti programúiét 

ha végigolvassa is valaki, nem ta
lál egyéb biztos dolgot, benne, mint 
hogy az ónálló, bankot ne követeljük, 
mert nem engedi a király, tehát lt he 
tetlen felállítani.

Lássak : ilyen a az a munkapárt. 
Azt mondja, a király nem engedi, 
hát hagyjuk abba, ne követeljük.

A király nem engedi, akkor nem 
lehet. így mondjak ők. Hát mi ak
kor mik vagyunk ? Hiszen busziuil ió 
ember ól ebben az országban. Hát 
az mind csak kutya, amelyiknek azt 
kell tenni, amit a király parancsol ?, 
Hát kutyák vagyunk mi, igavonó 
barmok vagyunk mi, hogy mihelyt j

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

a király nem enged valamit, már 
pis>zenni se merünk? Hiszen az em
bert mind egyformán a saját ké
pére teremtette az isten, a királyt 
is, a koldust i'. Es az embernek 
szabad akarata van. Hát csak a ma
gyarnak ne volna? Csak a magyar 
lenne köteles mindig azt tenni, a 
mit a király parancsok Akkor bi
zony mivel vagyunk külöiubek a 
há/i kutyánál?

Hát ha a király azt mondaná, 
hogy nem enged nekünk lélekzeni, 
akkor mingyárt meghalnánk ? 1L a 
király nem engedne nekünk enni, 
akkor meghalnánk éhen ?

A népnek is van joga, nem csak 
a királynak és ép arra való a kép. 
viselő választás, hogy a nép a jo 
gát ott gyakorolja. Ahogy ott sza
vaz a in p, úgy lesz a sorsa. Ha a 
független.-égi párttal szavaz, akkor 
ungiesz az önálló bank, a külön 
vámterület és boldogulni fogunk. 
Ha a kormánypártra szavaz, marad 
a közös bank és örökké szegények 
leszünk.

Engedni fog a király.
Csak mirajtunk áll, hogv b‘gy on-é 

önálló bankunk, vagy nem. Mert a 
király, ha a nemzet kirart, kényt-e- 
icn engedni. Máskép mi se szavaz
zuk meg n ki az adót és a katonát 
és addig nem lehet se az adót behaj
tani. se sorozni, m ig meg nem adja 
nekünk az ónálló bankot.

Már az idén nem is lesz sorozás. 
Adót se egzekválnak. Es utolj ira i- 
muszáj lesz a királynak megadni az 
öná'ló bankot, mert máskép nem 
iesz pénze s elfogy a hadserege, 
így hát mi vagyunk az urak, csak 
meg ne tántorodjunk. ne legyünk 
gyávák, ne adjuk el pénzért a lel
künket s szavazzunk a független
ségi pártra.

Az nem igaz hogy a király nem 
engedi semmikép az önálló bankot. 
Maga az ö vezérük, legfőbb embe
rük. Tisza István mondta ki, hogy 
ha most is a  választáson az ónálló 
bank mellett lesz a  nej es a  fü g g e t
lenségi párt kap többségét, akkor a  k i
rály biztosan m egadja az ónálló bankot.

Tehát csak mi rajtunk áll az egész. 
Ne engedjük ele-abittatni magun
kat. ne hallgassunk a népesülőkra, 
a vesztegetőkre, tartsunk ki híven, 
szavazzunk a függetlenségi pártra, 
akkor meg lesz az önálló bank s 
jobbra fordul a sorsunk.

Jó lesz-é az önálló bank?
Azt mondja a munkapárt, hogv 

ha engedi!'* is a király, nem kell az 
önálló bank. mert az rém jó, jobb 
a népre a közös bank. Erről akarok 
most beszélni.

E.őszür is nézzünk szét a vilá
gon. Ugye, ha meg akarom tudni, 
hogy valami dolgot hogyan kell esi 
náini, hát megnézem, hogy hogy 
Csinálják azt mindenfelé* mások és 
ha azt látom, hogy az egész világ 
egy fönnáll csinálja, hat abból azt 
kell gondolnom, ho_y úgy jó csi
nálni, ahogy mindenki csinálja? Lé 
dául ha azt látom, hogy szüretkor 
a szőlőt mind műit kádakban tapos
sak, abból azt gondolom, hogy leg
jobb a szőlőt kádban taposni és bo
lond ember lenne, az aki malomkő 
közzé tenné a szőlőt és úgy akarná 
megőrülni.

No hát a banknál is azt kell nézni, 
hogy az egész világ hogy Csinálja. 
Biztosan úgy jó.

Hogy van az egész világon ?
Akármerre járjuk be ez egész \i- 

higot, mindenütt azt látjuk, hogy 
minden országnak külön bankja van. 
Akármilyen pici kis országok van
nak, némelyik annyicska, hogy egy 
jó hosszúlábú ember egyszer átlépi, 
mégis külön bankjuk van. Egyik se 
vállalná el, még a legkisebb se, 
hogy más országgal közösen legyen 
a bankja.

Olyan a bank az országban, mint 
a luizban a tűzhely. Ennek ugye 
minden házban kell lennie. Furcsa 
ház az, amelyikben nincs külön tűz
hely, hanem a szomszéd ház tűz
helyére járnak főzni. Nem is lehet 
az olyat húznak nevezni I

No hát azt az országot se lehet 
országnak nevezni, amelyiknek kü
lön bankja nincs és idegen ország
ban tartja a pénzét. Nincs is ilyen 
ország az egész földkerekségén, csak 
egyetlenegy van: e: a szegény Magyar- 
őrs:ag . Hát gondolja el mindenki, 
ha az egész világ minden országá
nak külön bankja van, ukí.or ez 
már azt mutatja, hogy a külön bank 
csak jó lehet az országoknak, mert 
máskép nem tartanák. Es az meg 
már csak esztelen bolond beszéd, 
hogy ami mindenütt van a világon, 
ami minden országnak használ, az 
•pen csak nekünk nem lenne jó, 

vsak nekünk ártana !
A vilig p< dá,ja is azt mutatja.

he>gv jó síz önálló bánik. J üvő héten
majd má:'képen ií; raegllKígy; rázom
he>gy mi.1rt jó.

_ miire. 12.
Hát ki irta alá ? A muszkapárt

fe• hivá.sát 33-an Írták alá . De a'ii;
j« lent in- g a felhívás, többen jelen-
tették ki. hogy m•vük az ő' tudtukon
és beleegyezésükön kívül került a 
felhívásra. Eddig 5 ilyen „tudako
zóról* tudunk. Érdekes volna hát 
ni gtudni, ho_y miképen kerül
tek ezeknek az uraknak a nevei a 
feihivá-ra? Talán a rendőrség ki 
tudná nyomozni.

Régi dal. régi d a l !

Metzuer (ívnia az iiiiállé bank niHIdl.
Egy kopott írásról.

Régi időkből való felhívás ke
rült a kezünkbe. Kopott, elsár
gult papiros, de ma talán még 
sokkal érdekesebb, mint annak 
idején volt.

A balközépi párt alakulási fel
hívása ez 1868-ból. Olyan gyö
nyörűen adja elő az igazi 48-as 
függetlenségi programmot, hogy 
ma se lehet jobban és szebben.

Olvassa el mindenki s vésse 
a leikébe. így szól:

A zemplénmegyeiszabadelvű alkotmányos 
, .

Zemplénmcgye az 1848-iki tőj- 
v.nyék kivívásakor, a szabadelvű 
cücnzék sorai közt kitűnő helyett 
foglalt el; sőt azelőtt is, minden 
fontosabb nemzeti ügy érdekében, 
nem mindennapi erőt s tevékeny
séget fejteti ki. — Azonban újab
ban megnyílt alkotmányos élet 
mezején, legalább még ez ideig, 
alig mutatott fényes múltjához s 
egykori magatartásához méltó 
erélyt s élénkséget. Közszelleme 
meg most is, — mintegy a köze
lebbi nehéz idők s azok következ
ményeinek lidércnyomása alatt 
állva, — nem bir fölemelkedni, 
hogy határozott körvonalokban 
latható lenne annak ereje, moz
gási iránya s a inai kor átalakult 
•"iszonyaihoz mért életképessége.

Ily körülmények közt félni le
het, hogy a jövendő idő, mely a 
haza minden polgárait már a je 
lenben munkára és cselekvésre 
inti, minket, minden külnagysá- 
gunk dacára, használhatatlan ál
lapotban fog találni s ránk mondja 
miit Schakesperenél Agaraennnon 
Akhillesre: „Egy mozgó törpe 
többet ér nekem mint egy alvó 
Gigász*. Pélni lehet külön*? n, 
hogy az ifjúság, a jövő örököse, 
beél ve magát a merev közönyös
ségbe, avagy a kor túlszárnyalt 
elvek árnyékában vesztegelve, el* 
veszti tetképességót s a mai kor 
nagy eszméi iránt való buzgal
mat, lelkesedését. Ez volna a nem
zetnek nagy veszedelme.

Ily indokok vezéreltek arrra 
többünket, hogy Zemplénmegyé 
ben egy szabadelvű alkotmányos 
„Baloldali kört* alakítsunk, mely 
határozott szint vallva összetartó

munkássággal lépjen be hazai küz- 
és társadalmi életüuk küzdelmeibe 
s mely — tagjai egyéni jogának 
tiszteletben tartása mellett — egy- 
letileg hasson és tegyen minden 
irányban, hol a törvényesség ha
tárai közt tennie és hatni kell és 
szabad.

E végből vezérelveinket rövi
den a következőkben jelentjük ki:

/.) Óhajtjuk Magyarország Ónnál• 
lasat es függetlenséget az 18 4 .8 -ki 
törvények érteim* es szelleme szerint, 
azoknak biztositékarval, önálló pénz
es kereskedelmi ügygyei s hon
védelmi rendszeren alakuló nemzeti 
hadsereggel,

2.) Óhajtjuk, hogy a jelenben 
is népképviseleti alapon működő 
országgyűlés hatásköre visszaállít
tassák, mindazon ügyekre nézve, 
melyekről jelenleg lemondott; e 
\ égből a leendő képviselő válasz
tásoknál, polgári jogaink szerint, 
törvényesen oda igyekszünk hatni, 
hogy ezen elv barátai jussanak 
többségre. Így remélhető a par
lamentáris rendszer megszilárdu
lása, melynek követelménye u jó
zan demokrácia uralma.

3) Óhajtjuk, hogy hazánk az 
európai közművelődés színvonalára 
emelkedjék, s e célból pártolunk, 
támogatunk minden haladási és sza
badelvű eszmét, polgári, egyházi 
társadalmi stb. téren, mindenütt, 
hol a haza közjava és előmenetele 
egyesek úgy mint egyletek erejét 
igénybe veszi.

4.) Óhajtjuk a kiváltságok tör
vényes megszüntetését ; teljes val
lásszabadságot ; szabadelvű bel* 
kormányzatot, mely az ipart, nép
nevelést stb. emelje, az egyéni és 
társulási jogot tiszteletben tartsa 
s az alkotmányosan hozott vagy 
hozandó törvények uralmát min
den irányban érvényre juttassa.

Itn ezek vezérelveink s egy
szersmind törekvésünk tárgyai. A 
ki ezen elveket osztja és Zera- 
plénmegyében polgárjogot élvez, 
sorakozhatik e zászló alá, mely
nek felirata minden személyes ér
dek és tekintetek nélkül: a haza 
mindenekelőtt!

Kelt S.-a.-Ujhelyben, 1808-ik év 
márcz. H-kán tartott alakuló köz
gyűlésből.
Mezossy László, korelnök. Szakácsi 

Dániel. Sóhalmi János. Dókus József. 
Dercsenyi Kálmán. Bcrnnth Dániel. 
kéjes István. Meczner Gyula. Bajusz 
József. Matolai Etele. Éhe re r  Mihály. 
Tilisy Ferdinánd. Vass Gyula. id. Farkas 
Lajos. Bernath lilemer, körjegyző, 
ideiglenes választmányi tagok.

Tehát a felhívás már akkor az 
első pontban határozottan állást
foglal a pénz- és hitelügyek f ü g 
getlensége, vagyis az önálló bank 
mellett.

S érdekesek az aláírások. Az 
aláírók közül csak négyen van
nak ma életben: M atolai Etele, 
B aju sz  József, Fejes István és 
Meczner Gyula.

Az első három, az ma is ép 
oly hive a 48-as programmnak s 
az önálló banknak, mint akkor 
volt 42 evvel ezelőtt. Gyönyörű, 
megható példája ez a férfias, be
csülete:. elvhüségnek s követke
zetes kitartásnak.

S  a negyedik ? Meczner Gyula ! 
Haj, haj !  Hányféle párton volt 
ő azóta! Hol az a mérnök, aki 
pontosan le tudná rajzolni Mecz- 
ttei urnák pártrul pártra való 
ugráncozásait ?

Még 1874-ben balközépi pro
grammal lépett fel Üjhelyben. 
Tehát 6 évig bírta az önállóság 
programmját. l)e  ez a program in 
csak arra volt jó , hogy az akkor 
is derek magyar újhelyi polgár
ságot megtévesztve az ország
házba jusson vele. Amint képvi-
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selő lett, rögtön belátta, hogy 
hásznosabb a kormány mellé 
állni. Használt is neki, mert min- 
gyárt kapott jó  koncot. Vizi 
biztos lett. ő  szabályozta Sza
bolcsban a Nyírvizeket, Beregben 
a Tiszát Még pedig olyan pom
pásan, hogy ebben a két vár
megyében ma is káromkodnak, 
ha a Meczner nevét hallják.

Azóta szabadelvű párti volt s 
legutóbb Tiszát támogatta, míg 
csak Tisza meg nem bukott.

Akkor egyet változott a meg
győződése, Andrássyhoz állt s 
őtet támogatta, míg csak An- 
drássy meg nem bukott. Akkor 
újra változott a meggyőződése, 
Khuen mellé állt s most őt tá 
mogatja, míg csak Khuen is mtg 
nemjsukik. Akkor majd a követ
kező kormányt fogja támogatni. 
Mert Meczner urnák olyan sze
rencsésen alakul a dolga, hogy 
a meggyőződése őt mindig ép a 
halaimon tevő párthoz húzza. Mi
lyen hasznos az ilyen meggyőző
dés ! (Csak akkor téved a főis
pán úr, ha azt hiszi, hogy ő 
majd a Khuen után következő 
kormánynak is kelleni lóg. Azt 
ugy an várhatja !)

Hogy 186Ü bán ő is 48 as volt, 
mint Matolai, Fejes és Bajusz s 
az önálló bankot követelte, azt 
már el se hiszi magáról a főis
pán úr. Bizonyára ő fog legjob
ban csudákozni, ha ezt a felhi 
vást elolvassa. Hogy ő valaha 
igaz, önzetlen magyar programul 
hive volt! Furcsa ez !

Milyen magasztosan szép a 
Matolaiak, Fejesek szilárd clv- 
hü sége! Milyen visszataszítóan 
csúnya a Meczner Gyulák foly
tonos köpenyegforgatasa, önző 
napraforgó politikája !

Tudós asszony
kerestetik vasárnap délutánra a  m ű n -  

kapárt világrahozatalahoz.
Előrelátható nehéz világra jövetel 

miatt csakis nagy gyakorlattal birok 
jelentkezzenek

Xoma gyulánál.
(Saujhely vármegyeháza.)

Zörvényszegés -
jőispáni parancsra. 

A züllés útján.
— A város rendkívüli közgyűlése. —

Valósággal megdöbbentőek sót kél- 
ségbeejtőek a városi közállapotok. A 
fokról-fokra való sülyedés utján el 
jutottunk immár arra a pontra, ahol 
megszűnik minden józan gondolko
dás, ahol már csak az elvakult szen
vedély, a minden törvényes formán 
magát túllévő erőszak üti fel ta
nyáját, A képviselőtestület legutóbbi 
gyűlésén történtek sülyesztelték a 
várost oda, ahol már csak a teljes 
züllés várhat rá.

Nem történt egyéb ezen a g> ü 
lésen, minthogy főispáni parancs
szóra felrúgtak minden törvényes 
formát és utasították a város tiszt
viselőit, hogy olyan törvénytelen
séget kövessenek el, amelyhez fog
hatóra Magyarországon közti.-ztvise
lőket hivatalosan még nem utasí
tottak. Megparancsolták a tisztvise
lőknek, hogy a polgármester lemon
dásának tudomásulvételét, ne ter
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jesszék fel az alispánhoz, hanem zár
ják az asztalfiókba és ezzel hiúsít
sák meg a polgármesteri állás be
töltését.

Nagyon jól tudjuk, hogy Meczner 
Gyula ődarabontsága irtózott attól, 
hogy Ujhelyben esetleg egy füg
getlenségi embert ültetnek a pol
gármesteri székbe és hogy egyedüli 
célja volt hU 97-es embert ültetni 
a város élére, sőt azt is tudjuk, 
hogy e kedvenc tervét, alattomos 
aknamunkákkal gyakran igyekezett 
elősegíteni, de nyíltan nem mert 
eddig fellépni, mert félt a függet
lenségiektől, akik szintén osztályosai 
voltak a hatalomuak és igy köny- 
nyen nyakát szeghették volna a 
főispáni székbe görcsösen kapasz
kodó politikai főfregoliuak.

Es a legsajnálatosabb, hogy a 
képviselőtestület lópre ment. Felül
és Ĉsupa jóakaratból megszavazta 
azt a szégyenhatározatot,melyet Mecz 
ner Gyula „jobb keze* terjesztett 
elő a képviselőtestületnek. Ezért a 
képviselőtestületet csak sajnálni 
tudjuk, — mert hiszen oly sokan 
tudták, hogy mit csinálnak.

De ha már a képviselőtestület el
követte — akár szolgalelküségből, 
akár jóhiszeműen — ezt a vissza
élést a tisztviselőknek kell megre- 
parálni azt azzal, hogy teljesítsék 
kötelességüket. Es elsősorban tarto
zik ezzel Reichard Salamon polgár- 
mester, aki esküt, sőt külön ünne- 
pies fogadalmat tett arra, hogy a 
törvényeket tiszteletben tartja.

A város polgármesteri széke nem 
játéktárgy és nem korteseszköz, a 
melyet főispáni parancsszóra lehet 
kezelni. A közgyűlési terem nem 
kortestanya, ahol minden alattomos 
politikai fogás érvényesíthető.

Jó  lesz ezt megjegyezni ő dara- 
bontságának a főispánnak, a polgár- 
mester urnák, no meg a főispáni 
„jobb kéznek* is, addig amig nem 
késő !

A képviselőtestület a tárgysoro
zaton szí replő tárgyakat minden vita 
nélkül, gyors egymásutánban tár
gyalta mindaddig, amig Székely Elek 
és 42 társa által beadott indítványra 
került a sor. Ez az indítvány arról 
szólt, hogy a képviselőtestület kérje 
meg az alispánt, hogy a polgármes 
téri állást a rendes tisztujitasig ne 
töltse be véglegesen egyrészt azért, 
mert egy ujabbi választás még job 
bán feizavarná a polgárság nyugal
mát, de másrészt azéit is, mert ke
vés kilátás van arra, hogy olyan 
ember váJaikozzék ily rövid időre 
ez állásra, aki a város közönségé
nek egyhangú és osztatlan bizalmát 
bírná.

G r ó s z  Dezső dr. kijelenti, hogy 
habár aláírta Székely Elek indítvá
nyát, de időközben meggondolta 
(na igen, mert ő fődarabontsága igy 
parancsolta) a dolgot és most az a 
meggyőződése, (bát mikor volt ő a 
tőispannal ellenkező véleményen ?) 
hogy célszerűbben oldható meg a 
kérdés. Ezért indítványozza, hogv a 
képviselőtestület Székelv indítványá
nak mellőzésével mondja ki, hogy 
fenntartja döbbeni határozatát, mely- 
lyei a polgárme.-ter lemondását tu
domásul vette, de ezt a határozatot 
nem terjeszti fel az alispánhoz. Ál
láspontját azzal indokolja, hogy a 
Székely indítványát az alispán nem 
teljesíthetné mivel a törvény szerint 
ki kell írnia a pályázatot mihely hi
vatalosan tudomást szerez a lemon
dás elfogadásánil és ezért a leg
egyszerűbb módja az elintézésnek, 
ha nem terjesztik fel uz döbbeni 
határozatot.

Ez ellen a botrányos és szégyen 
teljes indítvány elleti előbb dr. Iá zó-,

k e 1 y Albert, majd B ú z a  Barna és 
M a t o l a i  Etele szólaltak fel, ke
mény szavakban adva értésére a 
képviselőtestületnek, hogy ezt a ki
csinyeskedő, bujkáló, alattomos in
dítványt elkülcsileg k valifikálhatat- 
tannak tartják és az ország szégye
nére fog válni a képviselőtestületünk, 
ha a helyett, hogy őrködne a tör
vény felett, maga követné el az 
egyik legnagyobb, de egyben lég- 
Csúnyább, leguudoritóbb törvényte
lenséget. Búza Barna ezenkívül rá 
mutatott arra is, hogy ez az indít
vány a főispáni konyhán főtt és til
takozott az ellen, hogy a város ta
nácstermébe belevigyék a napipoli* 
tikát és kortestanyává sülyesszék azt.

Több felszólalás hangzott még el 
ö tárgyban, melyek közt említésre 
méltó, Székely Eleké, aki uj tételt 
állított fel, amennyiben kijelentette, 
hogy törvénytelenséget csak elkö
vetni nem szabad, de annek elköve
tésére kérni valakit, megengedhető. 
(Szóval Székely ur szerint gyilkos
ságra is szabad bárkit büntetlenül 
kérni.) A vége az ügynek aztán az 
volt, hogy a képviselőtestület Szé
kely Albert dr. újabb tiltakozása el 
lenére is elfogadta az indítványt.

Azután újra apróbb ügyeket tár
gyaltak le minden vita nélkül, me
lyek közül említésre méltó csupán, 
hogy Mikszáth Kálmán írói jubileuma 
alkalmából a város egyik nagyobb 
utcáját a hírneves iró névéről fog
ják elnevezni. — A gyűlés d. u. 5 
órakor ért véget.

Zapsolók és éljent kiélték
kerestetnek a vasárnap délutáni alakuló 
gyűlésre. — E nemzeti munkáért

5 korona napidíjat
adunk. -  Munkanélküliek jelentkezhetnek

dr. Közelethy Dezső.
tb. vm. főügyész-jelöltnél.

H Í R E K .

— Március 15 ikét mint minden 
évben, most is méltó fénnyel ün
nepli meg Sátoraljaújhely városa. 
1). e. 9 órakor a rém. katli., 10 óra
kor az ev. ref. és 11 órakor az izr. 
templomokban lesz istentisztelet. D.
u. 5 órakor a függetlenségi kör he 
Hűségében lesz ünnepély, melyen 
Matolai Etele, Búza Barna és Hérics 
Sándor fognak beszélni. Este a vár
megyeházán lesz társasvacsora. — 
Ugyancsak este tart hazafias ünne
pélyt a gyártelepen a gyártelepi 
<.1*1-, zene- és önképzőkör, melyen 
az ünnepi beszédet Szirmay István 
dr. vármegyei t. főügyész mondja. 
Az iskolák is raéltéképen fogják 
megiinnepe'ni a szabadság hajnal- 
hasadásának évfordulóját. A fögym- 
nusium és a polg. fiúiskola d. »■. 9 
órakor, a statusqno és az orth. Dr. 
iskolák d. u. 3 orakor tartanak kü
lön ünnepélyeket, melyen szívesen 
látják a közönséget is.

— Halálozás. Özv. J  a s z i k Menj • 
hértné, szül. Siposs Terézia 80 éves 
korában Sátoraljaújhelyben elhunyt. 
Temetése ma d. u. 4 órakor volt 
nagy részvét mellett.

— A Kazinczy-körböl. A Kasinczy- 
körben I. hó 14 én este I s p a n o • 
v i t a  Sándor vetites képes előad *st 
tart a lappok életviszonyairól. Az 
előadásra a tagok 50 filléres, nem 
tagok 1 koronás belépti dijak mel
lett juthatnak he.

— Iskolalátogatás. S c h  v e r ő i  
Gyula min. iskolalátogató f. hó 10 
és 12 én meglátogatta az állami sj 
zárdái polg. leány és a polg. finis-1 
kólát s megelégedését fejezte ki 
mindenütt,

— Szabad lyceumból. A szabad 
lyceuniban e hó 13-án, vasárnap 
este — közbejött akadályok miatt 
— előadás nem lesz.

— Szőlészeti szakosztályi ülés. A 
Zemplénmegyti Gazdasági Egyesit-, 
let szőlészeti és borászati szakosz
tálya legközelebbi ülését a nemzeti |

Szombat március 12.

ünnep miatt nem 15-én, hanem f. 
hó 16-an szerdán d. u. 2 órakor 
tartja meg,

— Uj egylet Sátoraljaújhelyben. A
városunkban lakó mozdonyvezetők 
érdekeik előmozdítása, a kartárai 
egyesülés fokozása és társadalmi ál. 
lásuk érvényesítése céljából Sátor
aljaújhelyi Mozdonyvezetői Kör el
nevezéssel egyesületet alakítottak 
Sátoraljaújhely székhelylyel. Az ala
kuló közgyűlés f. hó l*l-én volt az 
Erzsébet szálló nagytermében, me
lyen mintegy 50 alapitó tag jelent 
meg. Az alapszabály-tervezet elfo
gadása után megalakították a kör 
tisztikarát. Elnökké egyhangúlag 
Császár Viktor főraozdonyfelvigyá- 
zót, alelnükkó Zucsek Antal főraoz- 
donyfelvigyázó és Szilágyi József 
főmozdony vezetőt választották meg. 
Pénztárnok lett: Téri János, jegyző 
Zimraerman Dezső, háznagy Schreier 
Ede, ellenőrók Sztankó Béla és Uár- 
dos Mihály. A választmány megala
kítása után diszelnükükké egyhangú 
lelkesedéssel: H e g e d ű s  Győző 
fütőházi főnököt, ügyésszé Dr. 
C s i z y  Béla sátoraljaújhelyi ügyvé
det választották. Az uj kör helyisége 
a Kossuth Lajos utcán, a Képes fele 
ház emeletén lesz.

— Áthelyezett állomási elöljáró. A 
máv. miskolci üzletvezetősége Se kvarc 
Bernáth helybeli gyártelepi állomási 
elöljárót állásából felmentette és 
szolgálattételre a nagy állomáshoz 
osztotta be. A városban most moz
galom indult meg, hogy a derék, 
szorgalmas, a közönséggel szemben 
mindig előzékeny elöljáró visszahe
lyezését kérjék. A kérvényt eddig 
mintegy 200-an írták alá. Hisszük, 
hogy a polgárság mozgalma kellő 
eredménnyel fog járni.

— Református táncestély. A már
cius 19-iki református táncestélyt 
megelőző műkedvelői előadás elő
készületei már javában folynak. Az 
előadandó darab cirae : „Eleven Új
ság*, mely helyi vonatkozású hírei
vel állandó derültséget fog a kö
zönségből kiváltani. Műkedvelőink 
kiváló gárdája, egészen uj oldaláról 
fogja magát az estén bemutatni. 
Különösen az estély iránt szokatlan 
nagy érdeklődés mutatkozik.

— Uj lap. „Végrehajtási jogi köz
löny* óira alatt Uosner Imre sátor
aljaújhelyi bir. végrehajtó és dr. 
Kiéin Károly sátoraljaújhelyi ügyvéd 
f. évi ápr. 1-től kezdve havonkint 
kétszer megjelenő jogi szaklapot in
dítanak. A lap előfizetési ára egész 
évre 8 kor., félévre 4 kor. lesz, mely 
Kosner Imre címérez küldendő.

— Mindent felaldo a beteg ember 
az egészségéért. Pedig kár kisérie- 
letezni, tapogatódzni Rendeljük meg 
az »Ertekezés a Villamos Gyógy
módról* cimü könyvet, a melyben 
b<- van bizonyítva, hogy csúz, küsz- 
vény, gyomorbajok, vérszegénység, 
álmai lanság, étvágytalanság, általá
nos gyengeség, melankolikus lelki
állapot, nemi gyengeség tulcsigázolt 
munka következményei ellen egy 
bizlos szert tud a modern orvosi 
tudomány, a villamos gyógymódot, 
E könyvet kivánrtra ingyen s bér- 
ment ve küldi bárkinek zárt boríték
ban az Eiektro Vitalizer Orvosi Ren
delő Intézet Budapest, Semmelweiss 
utca 4. sz. félemelet 60. sz.

Legújabb.
jakab j/y  nem áll kötélnek.
Ma léggel jött az értesítés 

Meczner Gyula muszkapárti fő- 
korteshez, hogy 'Jakabffy Imre 
államtitkár nem vállalja au 
újhelyi jelöltséget. Sajnáljuk, 
mert vele könnyen megbirkóztunk 
volna. Így vagy ifj, Molnár Vik
tor, vagy Isépy Tihamér lesz 
mégis a jelölt, akiknek már a 
kerületben nagy összeköttetéseik 
vannak, s igy sokkal komolyabb 
ellenfelek.
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— Pör egy kupié miatt. Érdekes | tencióját, hogy a nála kapható kész a közismert raotto felhasználásával: tott Deutsch F. Károly ellen s IV. 
irodalmi perben fog ítélkezni legkö- férfiruhák tökéletességükben ••'.érik kupiét Írjon, melyet ő ingyen fog kerületi járásbíróság előtt, mely már
zelebb az egyik budapesti járásbiró- a megrendelt ruhák színvonalát. A szétküldeni családos vevőinek. A legközelebb foglalkozni fog az ér-
ság. Deutsch I*. Károly, a közismert pályázatra vagy tízezer pályamű ér-, kupié el is készült, — szövegét Her-ldekes Ugygyel. Valószínű, hogy a
szabócég főnöke, hónapokkal ezelőtt« kezeit s a dijat az iparegyesület a vay Frigyes irta. — de I)ou-eh F. kupiét a fővárosi kabarék egyik
az Országos Iparegyesület közben- „rendelrsszi riien ké.-zi>It, kész férfi-1 Károly a kézirat elolvasása után művésze el fogja énekelni a júrás-
jüttevel, tekintélyes pályadijat tü -, ru'iák** kifejezésnek Ítélte oda. E z , kijelentette, hogy a zenemüvet nem bíróság előtt, hogy a biró helyes
zott ki egy oly terminus technikus- a kifejezés azóta népszerű lett s fogadhatja el, mert a szövege is, a véleményt formálhasson magának.
nak, mely lehetőleg szabatosan ki- D utsen megbista Hetényi 1! idei- senéje is — tulpikáns. Hetényi erre __
fejezze cégének cégének azt az in-'berg Albert ismert zeneszerzőt, hogy' a kikötött tiszteletdijért pert indi-l

Pásztory;s. és kir. ud-1 
ári szállító vi

rágkereskedés. Budapest, VIII., Rá- 
koezi-ut 3. Képes árjegyzéket kivá- 
vánalra díjtalanul küld.

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

kiadótulajdonos :

LANDESM ANN MIKS'A

Pályázati hirdetmény.
A ladamóczi ref. egyház tornyot építtet, templomát 

renováltatja, ez alkalomból versenytárgyalásra pályázatot 
hirdet az építkezésnél szükséges összes (kömives, ács, 
eternites, bádogos) munkákra együttesen.

A pályázaton részt venni szándákozók az építési és 
szerződési feltételeket és a toronytervet megtekinthetik 
Ladamóczón a lelkészlakon, esetleg az kívánatra nekik 
másolatban megküldetik.

Az ajánlatok zárt borítékban a ladamóczi ref. lel 
késznél adandók be IQM. m á r c a iu s  hó  J/. \Jtnsaon- 
cgy ) d é le lő tt 1 0  ó r á ig ,  mely időpontban azok elbírál
tatnak s a szükséghez képest a versenytárgyalás megkez
dődik.

Az ajánlathoz kauezió czimén 450 korona mellék
lendő készpénzben, vagy óvadékképes értékpapírban.

Az építkezés a szerződés megkötése után azonnal 
megkezdendő.

Ladamócz, 1910. niárczius (J.

Ladamóczi ref. egyház.

Uj rőfös üzlet.

MÜLLEI! DEZSŐ
ez ég alatt Sátoraljaújhelyben, 

Rákóczi-utcza 6 sz. alatt (Kis- 

piacz) egy modern berendezésű

női L  urtöivatüzlet
nyílt meg.

melyik fiatal leány nem álmodta ?
Hajdanában öreg vénasszon vöktói sze
relmi italt vettek, m anap ság a fiatal lányok 
bölcsebben cselekszenek s a legközelebbi 
drogériából, gyógysz* r tárbó l s illatszer- 

uzle 1

Z u o k ü í- iz íp p a n t
kis csomagolás 1.— kor. 
nagy csomagolás

(ajándék) 3.50 „

ZucküSi-krémt
közöns. tubus 1.35 kor. 
nagy tubus 3.50 „

vásárolnak.
Zuck°®h-szappan s J5ttck°°h-krém szépséget 
alkot mint n tavaszi g y ö n g y v irá g , olcsó 
és gazdaságos a napi h aszn álatban , a m iért 
is a szépészeti szerek  eszm én ykép ét képezi.

Fiatal leányok és a ssz o n y o k ! A ki szép 
akar lenni, az csak  Zuek"<'1'-8zanpann;:k 
hódoljon, aki különös szép  a k a r  lenni, az 

Zuck°oh-krém et is  használjon .

Ni halaim, ni kétkedj! 
la nyűgöd), na pihen] addig 

n>ig
Vágyatok célját el nem ÉrtiUt. f c J j H  f *  J
KQIdnboo szomorú Té̂ O! marod: V ’ í l i í T J l á A  «

Kapható Sátoraljaújhelyben:

Hrabéczy Kálmán drogériájában

1910-es
modellünk 
újításai:
In ten zív  

lángzó m ely 
g yorsan  fo r
ral és kevés 

szesz t fo 
g yaszt. 

B ros a lk a t
részük, m e
lyek k icse 
rél hőtök és 
1 i-Zt il hatók. 
M iivé-zi kiv; 
tel (m odorii 
s tílu s), t ia l-  

▼anizdlt 
bronz sz ín e
zés. H ozzá
adva a  Kops 

b iz to n ság i 
gyorsfű ző  

eddigi ölő- 
n y e il,

.Kops' ,910
a je le n k o r  legszebb , le g ta r tó sa b b , legbiz 
tosabb és logtakarékosu bh  asz ta li tllzlu Ive 
Ha földül, ela lsz ik . A .szosz k i nem  folyhat

Ára Budapesten 4 korona.
Régi használt példán* okát a írvár 

2 korona 50 fillér ráfizetéssel 1D10 es 
modellre cserél át.
Kapható minden szakmába vágó üzletben

R  0  P  S fémáru Hészv.-Járs.
Budapest. V., Külsö-Váczi ut 74—49.
Helybeli elárusítók : Behyna Testv., 
Hercz Kálmán fia, Szabó Vincze, 
Róth Bernáth, Kornstein Ignácz és 

Alexander Manó. 
Képviselők vidéken kerestetnek.

H0CHSINGER TESTVÉREK
BUDAPEST,

X
 

0
 

2
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MAGYAR VULKÁNCEMENTGYAR Részvénytársaság.
Központi iroda: Bpest, V.. Sas-utca 25. -  Telefon: 107-16. Gyártelep. Selyp. -  Telefon. Hatvan 46.

Elsőrendű Selypi portlandcemetnet, Vulkánportland cementet, kitűnő 
Ajánl I minőségűt, mely a portlandcenient szabványait 50 'o-kal túlhaladja.

SALGÓTARJANI 
K ó 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  J

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-mú'trágya. Káli-só.

MAYFARTH PH. és Tsa.

önműködő „Syphoniá“-ja ’j 
mégis a legjobb permetező)]

szőlőknek.
komlós ültetvényeknek, 
gyümölcsfa-kárositók  

kiirtására,

levélbetegsegek ellen való védekezésre, a 
szegecs és tormáncs stb. megsemmisítésére.

Hordozható és kocsira szerelt permetezők in. 15. GO's iOO liter 
folyadék számára petroleum-keverő-késziilékkel vagy anélkül. 

Tessék ábrázolatot és leírást kérni a cégtől

MAYFARTH PH. és Tsa.
gépgyárak, különleges gyár borsajtúk és gyümölcsértékesitő 

gépek számára.
Több mint 660 arany-, ezüst-éremmel stb. kitüntetve.

BECS 11,1., T aborstrasse  71.
Kimentő képes árjegyzékek ingben.

Képviselők és viszontelárusitók kivántatnak.

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

Fő* és szétkíildéai raktár
Megfojt ez az atkozott „ I V é i d o r “  

köhögés! gyógyszertár
Bpest, V i. Yiici-kciu i

Kapható Sátoraljaujhelybt n ; Kádár Gyula, Krabéczy 
Kálmán drog., Kiroetsy IV ier, luüh.ud és Widdcr. Hcmoti* 
ttán : Szekerük Aladár. lYbián Arnold. Nagy inihály: Szőlő.'i 
Sándor, Tolvay Imre. Sárospatak; Goldblatt Fem:cz, Kellner 
Károly. Sztropkó : Füzesy Józsefné. Tarczal : Toperczer A.

Legjobb kalap 

Legdivatosabb
O

kalap

Legszebb kalap

Legolcsóbb
kalap

Szenes Apót
uridivat üzletében

S.-A. ■ U jhely.

E s e g e l ©
Az Imrcgi gazdaság (posta Czékc 
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- 
tosittatik.

g 5500 |
közjegy, hit. bizo 
nyitvány orvosok 

[ és magánosoktól ta
núskodik, hogy a

mell-karamellák
3 fenyővel

| rekedtség, elnyálká 
sodás, hurut, görcs 

I és fojtőköhögést a 
legjobban elhárítja

[ Csomagja 20 és  40 fiit 
zeencze 60 fillér. 

Kapható :
Widder és Reichard
gyógyszertárában és 

Hrabéczy Kálmán 
d ro g é r iá já t  n.

Fogak és teljes fogsorok száj 
padlás nélkül. Aranyfogkorouák
arau y h id a k  és m in d e n n e m ű  j

Feltűnést keltő találmány ! A fog*
ápolására használt szerek csak rész
ben felelnek meg hivatásuknak. Az 
illatos száj viz a fogkőlerakodást meg 
nem akadályozza, a fogpor hosszas 

használata j: 
dig a fog z 
mánrát koptatja 
ek IOzen hiányo
kon segít egy 
kitűnő 11 j talál
mány, a Sztraka 
féle „Menhtol- 

fogszappan ‘
mely erős ba- 
cil!us-ö!o hatá* 

szájiireget hatalmasan 
fogakat fehéríti s a 

romlástól megóvja. — Beszerezhető 
gyógytárakban. drogériákban egy 
koronáért. 3 drbot 3 kor. ért hér-j 
mentve küld Szrtakn gyógyszerész 
Mohol. Kaphtaó Hrabéczy Kálmán 
drogéria Sátoraljaújhely.

(  kaucsiik fogzatok. A gyökerek f  
f  eltávolítása fölösleges. a
a Javítást és régi fogsorok a la - J  
J kitását elfogad J

* Stercz Jenő t
é  A ̂ mii fog ász r
^ Sátoraljaújhely. Jókai utcza 41. J

_ _  _ _ _ _ _ _

SFURDO

IBUZIÁSS P H D N i r v r l
U D IT  -  G Y Ó G Y ÍT

Vese és hólyagba)oknál, a veserae- 
dence idült hurutjainál, hugykő- és 
fovényépződésnél, a lékgutak és a 
kiválasztó szervek luirutos hantal- 
mainal kitűnő szernek bizonyult. — 
Orvosilag ajánlva. — Főr akt ár :  
Tnnaenbaum Miksa cégnél Saujhely.

sánál fogva 
desinfioiálía,

Kiadó lakás.
A Kossuth Lajos és Árpád

utcák sarkán lévő házamban a 
voit Ruzsinszky-féle üzlethelyiség 
m á j u s  h ó  1 -tő l  bérbeadó, 

liővebb felvilágosítással szolgál
G v i l n b a u m  S i m o n
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Rés^uényaláirási felhívás.

Királyhelmecz és környékének mindinkább fejlődd közgazdasági viszonyai, továbbá a kereskedő, iparos 
és a birtokos osztály hitelszükségletei kívánatossá teszik azt, hogy Királyhelmeczen, mint a bodrogközi járás 
gócpontján egy uj pénzintézet létesittessék.

Az intézet célja lesz a takarékossági szellem fejlesztése, a földmivelés, ipar és kereskedelem érdekeinek 
előmozdítása s a hiteligények minél előnyösebb kielégítése. E cél elérése végett az intézett takarékbetéti üzlettel 
és a banküzlet körébe vágó mindennemű üzletággal intensive foglalkozni fog.

Hogy kitűzött céljának képes lesz megfelelni, ezt előre is biztositja az a szoros viszony, melyet az alapí
tók a felvidék egyik tőkeerős, agilis és nagy összeköttetésekkel rendelkező pénzintézetével: a Kassai Jelzálogbank 
Részvénytársasággal létesitettek.

Ezen szoros viszonynak külső kifejezéséül a Kassai Jelzálogbank Részvénytársaság az alapítók között 
helyet foglal, az alaptőkéből nagyobb összeget jegyzett és az intézet vezetésében a jövőben is tevékeny részt 
fog venni.

Alulírott alapítók elhatározták tehát, hogy

Bodrogközi Qazöák Takarékpénztára és Jelzálogintézete Részvénytársaság
cég alatt egy részvénytársaság megalakítását kísérlik meg, amely részvénytársaság

T E R V E Z E T E
a következő:

1. A társaság 50 évi időtartamra alakittatik meg
2. A társaság célját a birtokos-, kereskedő-, iparos osztály és más hitelképes egyének és testületek 

hiteligényeinek kielégítése képezvén, a társaság váltó-, kézizálog- és jelzálog-, folyószámla és egyéb kölcsönöket 
fog nyújtani, valamint el fog fogadni takarékbetéteket és őrizni fog letéteket. Általában a banküzlet körébe eső 
minden üzletággal, de különösen birtokok eldarabolásával (parcellázás) és ily ügyletek fmancirozásáva! fog fog
lalkozni.

3. A társaság 1500 darab egyenként 100 korona névértékű, névre vagy cégre szóló részvény kiadása 
által alakittatik meg 150,000 korona alaptőkével.

4. A részvényaláirási határidő 1910. évi április 15 én lejár.
5 A részvénytőke túljegyzése esetén alulírott alapitók fenntartják a maguk részére a redukció mikénti 

gyakorlása tekintetében a szabad rendelkezési jogot. Az összes részvények 20°/o-ára azonban a Kassai Jelzálog- 
bankot elővételi jog illeti és erre a Kassai Jelzálogbank R.-t feltétlenül igényt tart.

6 . A Kassai Jelzálogbank R.-t, visszontszolgálatképen azért, hogy az alaptőkéből tetemes részt jegyez, 
az intézet alapításában tevékeny részt vesz és az intézet működését a jövőben is irányítja, a tiszta nyereség 
8 */«-ában részesül.

7. Az alulírott alapitók fenntartják maguknak az első' igazgatóság kinevezésének jogát, három évre 
kiterjedő működési jogosultsággal. Az igazgatóság két tagját azonban a Kassai Jelzálogbank R.-t. jelöli ki, kiket 
az alapitók kinevezni kötelesek.

8 . A részvények jegyzése alkalmával a jegyzett részvények névértékének 30°/i|-a készpénzben befizetendő. 
A részvények aláírásának gyűjtésével megbízott közegek kötelesek a náluk befolyt összeget haladéktalannl a 
Kassai jelzálogbankhoz juttatni. A részvények névértékének további 20“/0-a a részvénytársaság alakítását kimondó 
közgyűlés napjától számítandó 15 nap alatt ugyancsak a Kassai Jelzálogbanknál fizetendő be. A további befize
tések módozatait pedig az igazgatóság fogja megállapítani. A második részlet fizetésével egyidejűleg minden 
részvény után, annak kiállításáért, továbbá bélyeg és illeték címén 3 korona fizetendő.

9. Az aláírási zárhatáridőtől számítandó 2 hónapon belül az alakuló közgyűlés összehívandó, mely 
közgyülére a társaság részvényesei valamely Sátoraljaújhelyen megjelenő lapban közzéteendő hirdetmény által 
fognak meghivatni.

10. A részvénytőke biztosításának nem sikerülte esetén az aláíráskor lefizetett ösr.z egek — az alapitók 
egyetemleges fizetési kötelezettsége mellett — a részvényeket jegyzőknek haladéktalanul \ 'issza fognak adatni.

ff. A részvény aláírási ivek az összes alapítóknál, továbbá a bodrogközi járás ossz-:s községeinek tárái
nál, minden vallásfelekezet lelkészénél s az összes körjegyzőknél,

Kassán: a Kassai Jelzálogbanknál.
K i r á l y h e l m e c z e n  : Szűk Ödön löldbirtokosnál ésdr. Tárczy Pál ügy védi irodájában állnak rendelkezésre
Kelt Királyhelmecz, 1910. február 24.

Allender Frigyes s. k.
ordőmórnök föordész,

Dr. Baráthy Béla s. k.
földbirtokos,

Dobay Lajos s. k.
földbirtokos.

Heffler Konrád s. k.
plébános,

Horkay Barna s. k.
ref. lelkész.

A jászóvári préposfság.

Kassai Jelzálogbank R.-t.
Simrecsányi s. k, Gerláczy s. k.

A z  a l a p i t ó k ;
Keresztury József s. k.

ref. lelkész.

Id. Kossuth Lajos s. k.
földbirtokos.

Meczner Béla *. k.
földbirtokos.

Id. Miklós Béla s. k.
földbirtokos,

Dr Róth József s. k.
Ügyvéd.

báró Scnnyey Béla s. k.
földbirtokos.

Szekeress Fr Ödön s. k.
jószág kormányzó.

Szilágyi Bertalan s. k.
mérnök.

Szmrecsínyi Béla s. k.
cg. és kir. kamarás, földbirtokos.

Szmrecsányi János s. k.
földbirtokos

Szűk Ödön s. k.
földbirtokos.

Dr Tárczy Pál s. k.
ügyvéd.
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SCHÖN SÁNDOR és BARNA D. 
divatáruháza

SÁTORALJAÚJHELY, Wekerle-tér.
(Pénzügyi-palota)

Értesítés.
Van szerencsém a nagy

érdemű közönség szives tu
domására adni, hogy

lakatos
műhelyemet

V ek erle -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 mühelvemben 
és vidéken gyorsan hegesztek.

Magam a n. ó. közönség b. pártfogásába ajánlva, maradtam

Az „Acetylén" világí
tás sátoraljaújhelyi 
egydüli képiselete.

kiváló tisztelettel

Vályi Bertalan,
lakatos mester.

Hirdetések jutányo áron 
felvétetnek

lapunk kiadóhivatalában.
Nyomatott Lande'Oianu Alikba ég

Eladó ház,
Sárospatakon, a legforgalmasabb és legszebb utcá

ban, jó karban levő földszintes úri ház, az iskolák köze
lében, melyben 6 szoba, 2  konyha, mosókonyha, istálló 
stb. stb. van, szép diszkerttel együtt eladó.

Felvilágositát nyújt ifj Heimlich Jó z se f Sárospatak,

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

u. m. olajjestékek, ecsetek, Jestővászon, 
mastixjirniss, öamaszt/irniss, reci/terpentin, 
ZZZZZ lenolaj, paletta stb. _____

nagy választékban kapható
ünöesmann jYíiksa is  Társa

könyv-, papir-, iré- é rajzszerkereskeíésében 
Sátoraljaújhelyben.

Torz* könyvnyomdájába! Sátoraljaújhely,
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