
FElllYlOBÉ IIRLÍF
= = = < = = i= i= = & j^  POLITIKAI ÚJSÁG.

Tizenharmadik évfolyam. 27. szám,  Sátoraljaújhely, 1910.   Szombat, április 2.

-= g a a c s = g = = — ^  ______________________ ____________________ ______  __________________ _______________  _____ __ _ ________

Megjeten minden ezerdán ée izombaton este
Köziratokat vissza nem adunk. 

Szerkesztőség : Kazinczy-utcza 2 
Kiadóhivatal: Landesmann Miksa és Társánál.

LAPVEZÉR: 
MATOLA1 ETELE.

POLITIKAI FŐMUNKATÁRS : 
L»r. BÚZA BARNA.

Előfizetési á r :
Egész évre 10 korona. Félévre S korona. Negyed 
évre 2 korona SO fiilér. Egyes szám ára 10 fillér 
Hirdetéseket a legjutányosabb árban kfizlQnk

fi jőispán „diadala*4.
Irta: Búza Barna.

Nem a felháborodás, nem a 
keserűség hangján, — a komoly 
nyugalom hangján irok a megye- 
gyűlésről. Fájdalomra, keserű
ségre, úgy érzem, nincs okom.

Megtörtént. Zemplénvármegye, 
amely az első darabontkormány 
ellen késhegyig menő harcot foly
tatott, a második darabontkor 
mány kinevezését rezignáltan, meg
adással tudomásul vette Kilépett 
az alkotmányvédő vezérvármegyék 
fényes sorából, elhagyta Abaujt, 
Szabolcsot, Pestmegyét s oda 
csatlakozott Fogaras, Brassó, Sze 
ben vármegyék dísztelen csoport
jához. Hiába, — az oroszlánnak 
is támad néha olyan szeszélye, 
hogy elhagyja oroszlántársait s 
beáll a nyulak, vagy a patkányok 
társaságába.

1905-ben igy szólt a vármegye 
határozata. :

• Zemplénvármegye törvényha
tósági bizottsága mély hazafias 
fájdalommal vett értesülést arról, 
hogy a magyar király a parla
menti alkotmány ellenére nem az 
országgyűlési többségből eredő s 
annak bizalmát biró kormányt ne 
vezett ki«.

A magyar király most megint 
nem az országgyűlési többségből 
eredő s annak bizalmát biró kor 
mányt nevezett ki. De ezt már 
nem mély hazafias fájdalommal 
vette tudomásul Zemplénvármegye. 
Hja, lasacskán mindent megszokik 
az ember. Még a darabont kor 
mányokat is.

Ez a kormány lépten nyomon 
íricskázza a koaliciós kormányt. 
Azt az alispánt, főjegyzőt, akiket 
Andrássy Gyula piszkos vétségek 
miatt elcsapott, ő csak azért is 
főispánná teszi. Most tovább megy. 
Ami bünpereket a koalíciós kor
mány alatt szociálista, nemzeti
ségi izgatók ellen indítottak, azo
kat ő a bűnvádi perrendtartás 
egyenes csuffátételével egyszerűen 
beszünteti. Apponyinak a magyar 
nyelv tanításáról szóló rendeletét 
vissza akarja vonni. Szóval nem 
csak magukat Andrássyékat, de 
tisztességes nemzeti irányzatukat 
is »le akarja vakarni* a nemzet 
testéről. —  Méltó tehát, hogy 
Andrássy hívei oda álljanak a! 
támogatásra.

Hiába, nem tehetünk róla. Ha,

|egy vármegye minden áron arcul 
1 akarja ütni önmagát, meg akarja 
tagadni ragyogó múltját, meg 
akarja mutatni, hogy ő tud kö- 

| vetkezetlen is lenni, hogy ő tudja 
I helyesnek tartani ma, amit tegnap 
megbélyegzett — a legjobb .igye
kezet sem akadályozhatja meg 
ebben.

Nem is panaszkodom miatta 
A lőispán ur győzött, nagy szó
többséggel keresztülvitte akaratát. 
180 ember volt mellette, csak 
105 volt ellene. V iselje egészség
gel ezt a szép diadalt. Nem irigy
lem tőle.

Annyit mondhatok, hogy én 
a 105 kisebbségi szavazat társa
ságában nagyon jól érzem maga
mat s boldog vagyok, hogy e 
közt a 105 férfi közt lehettem. 
Es egyáltalán nem vágyakozom 
a 180-ak közé. Ha végignézem 
annak a százöt férfinak a névso
rát, egytől egyig megtalálom 
benne azokat, akikkel együtt 
küzdöttem végig most öt éve az 
alkotmányvédő harcot. Ez az al
kotmányvédő tábor eg>ütt van 
újra. Ellenben ha a főispán ur 
végig tekint az ő 180 emberén, 
csak elvétve fog köztük olyat 
találni, aki a nemzeti ellenállás 
bán az ő oldalán volt. A leg
többje ennek a 180 embernek 
közönyösen, vagy ellenségesen 
nézte akkor a vármegye küzdel
mét. A harcból elmaradtak, be 
hódolni felvonultak m jst tömege
sen. Es megszavazták a teljes 
ellenkezőjét annak, amit őt évvel 
ezelőtt vallott és hirdetett ez a 
vármegye.

Nincs okunk keseregni miatta. 
Az a márvány tábla, amelyet al 
kolmányvédő harcának emlékére 
állított a vármegye, nem homá 
lyosult el ettől a határozattól. 
Csak egy átfutó felhő került fe
lébe s az eltakarja most cgyidőre. 
Nagyon rövid időre. Félév múlva 
már csak egy sötét emlék lesz a 
Khuen kormány garázdálkodása, 
elmúlt epizód lesz Meczner Gyula 
szépen kezdődőit főispánságának 
ez a dicstelen befejezése és en
nek az odaszállott felhőnek nyo
ma se lesz többé.

De mit az a felhő ! 1 la ezer
szer olyan sötét felhő borult 
volna is arra a márvány táblára, 
azt is keresztül ragyogná a vár
megye tisztikarának felségesen 
szép, dicsőséges magatartása.

Sötét volt a szavazás alatt az 
a rózsaszín márvány tábla, sötét 
volt a szégyentől, de annál va
kítóbban ragyogtak, szinte lán
goltak rajta Dókus Gyulának, 
I'huránszky Lászlónak, Szirma) 
Istvánnak és a lübbi tisztviselők
nek nevei.

Két-három kivétellel egyértel- 
müleg leszavazott ez a tisztikar 
Dókus Gyula alispán indítványa, a 
bizalmatlansági indítvány mellett. 
Akinek elszorult a szive 180 cm 
bér megalkuvó kishitűségének lát 
tára, azt százszorosán megvigasz 
talhatta a tisztikar állásfoglalásá
nak nagyszerű látványa.

Férfiak ezek, akik érzik, hogy 
az a márványtáblán megörökített 
múlt kötelezettséget ró rájuk a 
jelenben is. Férfiak ezek, akik 
érzik, hogy ha a vármegye több
sége elfordul is annak a múltnak 
a hagyományaitól, nekik nem 
szabad elfordulniok. Mennyivel 
több volt ez a 12 férfi, mint a 
kormánytámogatók 18* I főnyi több 
ségel Hogy eltörpült mellettük a 
Grósz Dezsők mindennel meg
alkuvó csoportja!

Dicsőség ennek az erős, hű, 
kitartó tisztikarnak! Es dicsőség 
első sorban Dókus Gyula alispán 
nak, aki mindennel szembeszállva 
ugyanaz volt m i is, akinek tisz
telni és becsülni tanultuk a nag) 
küzdelem napjaiban. Ugyanazt 
javasolta ma is, ami mellett ak
kor a végsok'g kitartott.

En köszönöm neki, hogy vissza
állította az emherekbe vetett, de 
annyi kese« vés tapasztalattól meg
ingott hitemet, a vármegye b e -1 
csületébcn való bizalmamat, az1 
ország jobb jövőjéről táplált re 
ményemet.

A főispán ur azt hiszi, hogy ez 1 
a nap az ő diadala volt. Mennyire 
tsaLdik! Ez a nap a Dókus 
Gyula napja. Ma lett Dókus Gyula 
igazán és határozottan első cm -1 
here ennek a vármegyének.

Leszavazták ? Hát ha százszor 
leszavazzák az igazságot kishiiü 
emberek, nem éppen olyan igaz
ság marad az?

A többség ma a lőispán mel
lett volt, az igazság az alispán1 
mellett. Nekem jobban esik, hogy 
igy van. A lőispán a kormány 
embere, az alispán a vármegye 
tisztviselője, a mi tisztviselőnk.

Az alispán méltó volt ma ehhez 
a fényes múltú vármegyéhez.

Sajuos, a vármegye nem volt 
méltó az alispánhoz. Hiszem, hogy 
méltó lesz. Kötelességünk, hogy 
méltóvá tegyük.

Minden Zempléni ember emelje 
meg tisztetettel a kalapját, mikor 
Dókus Gyula nevét kiejti. Es ta
nuljon Dókus Gyulától férfiassá
got, alkotmánytiszteletet, a vár
megye nagy hagyományaihoz való 
kitartó hűséget.

— ápr 2.

Beszámoló Bernáth Béla a mádi 
választó kerület képvisolőjo április 
10 én d. u 3 órakor fogja Mádon a 
képviselői beszámolóját megtartani. 
Ez alkalommal gróf Apponyi Albert, 
báró Sennyey Miklós, Szentiványi 
Árpád, Meczner Béla, Mezőssy Béla, 
dr. Búza Barna és Nagy Barna volt 
országgyűlési képviselők kísérik le 
Bernáthot a kerületébe. A választó
kerületben máris élénk érdeklődéssel 
néznek a nem mindennapi politikai 
esemény elé.

A magyar néphez.
Levél Csilagfalváról.

Úgy hallatszott a minap, hogy 
jönnek Caillagfalvára a kormánypárti 
kortesek. Nosza, rögtön tanukodni 
kezdtünk mink emberek, hogy hu- 
eresszük-e őket a falunkba vagy se. 
Máté sógor azt véleményezte, hogy 
ne eresszük be őket, mer hogy nem 
kell rckiink t i  elvök, nem kell ne
künk a nyelvük, nem kell semmijük 
se. De én már csak azt mondtam, 
hogy csak hadd gyüjjenek. Nagyon 
szeretném hallani, hogy mi a szöszt 
tudnának nekünk prédikálni. Mer, 
hogy nehéz nekik a programjuk, do 
nagyon, — ahogy az újságunk irta. 
Tudom, hogy izzad majd bele az 
orca jók, hogy tisztesség kedvéér 
c-unyűhb szót ne mondjak. Kell 
majd egynek-egynek egy tucat zseb
kendő, amibe megtörülközzenek. De 
hát — most jut eszembe — van 
azon a párton zsebkendő elég. Hisz 
ott alapították azt a hires-nevezetes 
zsebkendőgyárat a „Perczel Dezső"- 
hoz . . .

A verejtéket hát csak letörölhetik 
majd valahogy. Do hogy törülik le 
magokról azt a szégyent, hogy a 
magyarnak rosszat akarnak. Aunyi 
zsebkendő már tán nincs is a vilá
gon, amennyivel ezt letörülhetnék . . .

Azt hallom, hogy némely ujhe- 
I) ieknek nagyon fáj a pesti urak 
törvénykönyvbe ütközött feji és

Klein Kálmán
kelengye, ruhaszövet s divatáruháza

SÁTORALJAÚJHELY,
Wekerletér 5

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

Napernyőkben mesés újdonságok.
Vidékre minták díjmentesen küldetnek,

L a p u n k  G  o l d a l .
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hogy azt szerettek volna, hogy még 
a megyegyülés is jajgasson. No máj 
nálunk falun az a divat járja, hogy 
mindég csak maga az illető sirán
kozzon személyesen, akit abbahagy
tak. Pedig sokat van ám erre mi 
felénk verekedés, nem csak úgy 
hibe-héba. Tennap is azt kérdem a 
komáiul, aki a szomszéd Birinkébül 
gyütt látogatóba:

— Hát, Andris koma, osztán vót-e 
kendteknél az idén valami jó husvét ?

— Nem vót biz' a — feleli a 
koma — még csak egy csepp vér 
se futott. Annyi se, mint a körmöm 
feketéji, la. Hej, Miklós koma, nem 
is igen tud mán ez a mai fiatalság 
— ünnepelni!

Azér nem mondom, hogy a követ 
urak ott Pesten szintén verekedje
nek ; mer hát ők nem ünnepelni 
járnak az ország házába, hanem 
mutikáiódni. Az igaz, hogy nem 
olyan nemzeti munkát csinálni, ami
nőt a mostani kormány hirdet. Ez 
osztrák robotnak is beválna. Meg 
osztán a mi pártunknak, már mint 
a 48-as pártnak, amúgy is igaza van. 
Minek hát neki úgy megharagudni 

De azér abba, hogy némelyik uj 
helyi úri embernek úgy sajog a 
pesti urak feje, kell lenni mégis va
laminek. Alighanem valami úri hun
cutság van benne, vagy ahogy ezt 
erre mifelénk jó magyarán mondani 
szokták : politika . . .

Csak lenne már mentül hamarabb 
az a követválasztás. Legalább szét
néznénk egy kicsit Ujhelybe. — 
Úgy is 4 esztendeje lett már követ- 
választáskor, hogy nem láttuk. Meg
néznénk majd a Luca széki, aka
rom mondani .a Kossuth szobor — 
helyit. Megküveteiu alásan, hogy 
igy együtt emlegetem ezt a két 
dolgot. De ez csak amiatt van, 
mer ez a szobor is csak olyan las
san készül, mint a Luca széki; hiába 
sürgeti egyre érdemes volt alispá 
nunk meg ez az újság, la. Most 4 
esztendeji is úgy vót, hogy már rö 
videsen felállítják a piacon a Kossuth 
apánk szobrát, meg most is csak 
úgy van. De sejdilem mán, bog} 
miér lehel ez. Biztosan Csupa merő 
udvariasság, vagy hogy hijják; mer 
ehez a nagy urak fene mód értenek. 
A'ighanem az jutott eszükbe, hogy 
Rákóczi kuruc fejedelem 12(3 eszten
dővel hamarabb gyűlt a világra 
Kossuth apánknál, hát enuyi rop 
pánt sok esztendővel neki dukál ha 
raarabb a szobor. Pedig efelől még 
csak mostanaba kezdenek gondol
kozni. Hát mikor lesz még csak ez 
is meg '( Oszt csak 126 esztendővel 
azután lesz meg a Kossuth apánk 
•zobra I

De mit Csodáikozok olyan nagyon. 
Hiszen uáiunk is igy van ez Csillag- 
falváu a száraz malomba. Ott is az 
őrül hamarabb, aki hamarabb jön 
(de persze ueiu a világra).

Már engemet csak az az egy vi
gasztal, hogyha én magam szemé
lyesen nem is — mer tetszik tudui, 
én már deresedé ember vagyok, — 
de a Marci unokám unokájának az 
onukaja láthatja majd az újhelyi 
Kossuth-szobrot, hacsak — Isten 
ments I — vilaglalan mm lesz.

De ha már igy van a do.og, te
gyünk legalább mink is valamit 
Kossuth apánkér. Szavazzunk az ó 
elveit követő függetlenségi jelöltre.

Tisztelettel : 
Dolinkai Miklós

választó polgár.
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Felednélek, felednélek . . . . Nem

tudjuk elfelejteni a „Zemplén4* c. 
„vén tudósnak** politikai múltját. 
Ok már felednék, de hát hiába, nem 
tudnak tőle szabadulni. Ott kisért 
folyvást a portájukon a múltnak, 
sőt a közelmúltnak sötét, rájuk nézve 
kellemetlen árnyéka, ott vibrál ál
landóan a szemük előtt és ráfekszik 
minden sorukra, amit imák. Es ilyen
kor feljajdu! a vén tudós es elke
seredésében nagyokat káromkodva 
ront neki mindazoknak, akik emle
getni merészelik a múltat. A legvá- 
logatottabb utszéli stílusban szólja 
le ellenfeleit, akik elég vakmerőek 
visszaemlékezni a közelmúlt időkre.

A mi lapunk is már gyakrabban 
részesült abban a kiváló szerencsé
ben, hogy a „vén tudós" tollhegyre 
vette, azért, mert emlegetni meré
szelte a mu tat. Es mi mindezek da
cára újból felszínre hozzuk a múltat, 
íme itt egy szemelvény.

Előrelátható, hogy bár a parla 
ment megfogja hallgatni Kliuené- 
kát hétfőn, de mert programmjuk 
semmi olyast nem hoz, mely a 
képviselőház támogatásit részükre 
megnyerhetné, egyben meg is 
kapják azt a bizalmatlansági sza
vazatot, mely ez alkalommal \iiá 
gosan a marsruta jellegével bir. 
így a Khuen kormány részére 
nem marad fon más: mint le
mondani. Vagy lemondanak, vagy 
abszolutizmust kísérelnek meg, — 
majd elválik ; csak egy a bizo
nyos : hogy a politika terén zilált 
tabb \ iszonyok előtt állunk, min- 
aiuinők eddig gyötörték közéletünk.
Ez a pár sor a „Z4* ez évi január 

23 iki számának vezércikkében látott 
napvilágot. Nem is régin, csak két 
hónappal ezelőtt, igaz, hogy azóta 
már máskép gor.dolkt zik a „Z“. 
Azóta már Khuen a legbecsül.tesebb 
politikusa a világnak és mindenki 
becstelen, aki ezt nem hiszi. — I) 
hát az a vigasztaló, hogy lesz e/ 
még máskép is. Mert aiui már egy
szer volt. az ismét lehet. Különösen 
a vén tudósnál, akinél a iuu!t Csak 
sraaru, még ha feledni nem is lehet

H  megyegyülés.
Nagyszabású volt a megye- 

gyűlés. »Fényes, diadalt hozott 
a Khuen-korminy nak.

Vezércikkünkben méltatjuk ezt 
a diadalt. Itt csak pár részletet 
akarunk a g) ülésből kiemelni.

Két fénypontja volt a gyűlés
nek. Kg) ik a .1 leezner Béla gyö
nyörű beszéde, a másik a D jkus 
Gyula alispán határozati javas
lata.

Meczner Béla remek szónoklata 
még a munkapártot is lebilin 
cselte. Hatalmas, meggyőző erejű 
beszéd volt és ha azok az urak 
nem .kötött marsrutával, jöttek 
volna be, sokat eltérített volna 
közülök.

Jól esett, hogy keményen meg 
felelt a Zemplénnek is. Álőispán 
ur lapja a régi osztrák ravasz 
taktikával: divide et inipera (ve
szítsd össze az ellenieleidet s igy 
legyőzheted), — erővel egy- má
sik ellen akarja tüzelni a Justh 
pártot és a Kossuth pártot Zem 
plénben is. Meczner Béla erélye
sen visszautasította ezt a mester
kedést. Ha van is máshol test
vérharc a két párt közt — ami 
végtelenül szomorú — Zemplén
ben nincs. Itt érezzük, hogy mind
annyian egyformán fiiggetlenslgi 
pártiak  vagyunk, ha nem ugyan
azon pártkeretbe tartozunk is A 
kö’ós eszme összetart, egymást 
megbecsüljük, a két pártárnyalat

sajnálatos marakodásától távol 
maradunk. Es igy fogjuk egyet
értő ig  ntegvivni a választási har
cot is. Nem fog sikerülni a Zem
plénnek, hogy egyik féllel veresse 
le a másikat. Ezt érthette meg a 
Meczner Béla beszédéből

Hogy az alispán fog a kormány 
kinevezése tárgyában határozati 
javaslatot beterjeszteni, azt előre 
nem tudta senki. Annál kelleme
sebb, lelkesitőbb meglepetés volt, 
mikor felolvasta Thuránszky László 
főjegyző a javaslatot, amely sze
rint maga az alispán, a vármegye 
első tisztviselője, a múlt alkot
mányvédő küzdelem népszerű 
hőse javasolja, hogy az uj dara
bont kormánnyal szemben je 
lentse ki bizalmatlanságát Zem- 
plénvármegye.

A javaslat felolvasása után 
elemi erővel tört ki a lelkesedés. 
Percekig tombolt a taps és éljen
zés. Nem csak a férfiközönség, a 
karzat gyönyörű hölgytársasága 
is rajongva tapsolt ennek az igaz, 
erős magyar férfi jellemnek.

Felejthetetlen lesz ez a nap 
sokáig. Az ellenzék büszkeséggel, 
a .győztes, munkapárt szégyen
kezve lóg rá visszaemlékezni.

*
A gyűlésről az alábbi tudósítá

sunkban számolunk bü részletesen :
Függetlenségi körben.

Reggel 8 órakor a függetlenségi 
körben gyülekezett a törvényható
sági bizottsági tagoknak egy része, 
hogy előzőleg megbeszéljék a köz
gyűlési teendőket és kijelöljék a 
szónokukat. Mintegy fél 9 órakor 
indult (4 a függetlenségi körből 
mintegy 50—00 megyebizottsági tag 
Mi ezner Béla, hr. Sennyey Miklós, 
Bernáth Béla, Nagy Barna, Matolai 
Etele és Kincsesy Péter vezetése alatt 
a megyegyülésre.

A teremben
mar ekkor nagyon sokan voltak je 
len, akik közt sok volt a nem me
gyebizottsági tag is. Pedig a köz
gyűlési terem ajtaján ott díszelgett 
egy táblácska, rajta „Csakis bizott
sági tagoknak szabad ? bemenet** 
felirattal. Egyetlen hajdú sem volt 
a terem közelében, úgy, hogy cs»k 
az nem jött be a terembe, aki nem 
akart. Persze igy történt meg azután, 
hogy a nagy részben hallgatókkal 
zsúfolásig megtelt terembe a me- 
gyebisottsági tagoknak csak egy na 
gyón csekély része fért be, a többi 
kénytelen volt kintrekidni az alis- 
páni kisteremben és a folyósokon, 
vagy akinek nem tetszett, az haza 
menetet i.

Izgalmas várakozás.

Alig volt még */* 9 óra. mire zsu 
folásig megtelt a közgyűlési terem. 
Es igy egv jó négy d »ra telt el a 
legizgalmasabb várakozásban. Min
denki várta azt a percet, amikor 
már eldől a nagy kérdés : lesz-é bi
zalmatlanság > Mirt megállapítani a 
hangulatból semmit sem lehetett. A 
zugó morajból kihallatszott ugyan 
itt, ott egy-egy hangosabb megjegy
zés, de mindjárt megjött rá a fele
let is, aszerint, hogy milyen párt
ái ásít volt, aki a megjegyzést tette.

Megnyitás.
Valóságos megkönnyebbüléssel lé

legzett fel mindenki, amikor M e ez
n e r  Gyula megjelent a teremben. 
Hívei, akik a terem jobb oldalát fog
lalták el, hangos éljenzéssel fogad 
ták. az ellenzékiek azonban néma 
csendben várták amig elfoglalja az 
elnöki széket. Itt ott felhangzott 
ugyan egy két abeug, de maga az 
ellenzék intette le azonnal a tünte
tőket.

Meczner Gyula rövid egy-két szó
ban üdvözölte a megjelenteket és 
nyitotta meg a gyűlést. A máskor

szokásos rövid politikai beszámoól 
elmaradt. Ehelyett rögtön a tárgyra 
tért a főispán és kijelentette, hogy 
miután a tárgysorozaton több fon
tos politikai kérdés szerepel, előbb 
ezeket a tárgyakat tárgyaltatja és 
ezek közül is elsőnek gr. Khuen-Hé- 
derváry Károly leiratát, melyben a 
kormány kinevezéséről értesíti a vár
megye közönségét.

Éljen az alispán.
Thuránszky László mély csendben 

olvasta fel a leiratot és csak akkor 
tört ki a jelenvoltakból az első til
takozás mikor a leiratnak ahhoz a 
részéhez élt Thuránszky főjegyző, 
ahol Khuen-Héderváry a megye tá
mogatását kéri. De ez a lárma is 
hamar elült és csak amikor az alis
pán határozati javaslatát olvasták 
f i. zúgott fel hatalmas éljenzés. 
Percekig éjenezték az alispánt.

Bizalmatlansági indítvány.
Az alispán ugyanis határozati ja 

vaslatában bizalmatlanságot indítvá
nyozott a kormány nyal szemben. Ez 
a javaslat a következő volt:

A törvényhatósági bizottság 
kimondja, hogy a gr. Khueu-Hé- 
derváry kormány kinevezését tu 
dató leiratot tudomásul veszi, a 
kormányt azonban, mivel az 1867. 
évi X. te. rendelkezése ellenére 
az országgyűlést elnapolta és fel
oszlatta, bizalom hiányában nem 
támogatja.

Felhívja ezért az alispánt és 
helyettesét, hogy a kormány azon 
rendeletéi ellen, melyek az alkot
mányba, vagy a törvényekbe üt
köznének az 1907. évi LX . te. 7 
és 15 §-aiban körülirt kötelezett
ségéhez képest járjon el s a köz
gyűlést hívja össze, hogy a fel
függesztő hatály — a törvényha
tóság által elhatározott panaszra 
— bek övét kezhessék.

Ezen határozat az alispánnak 
miheztartás végett kiadatik.

Meczner Béla beszél.
Az első szónok M e c z n e r  Béla 

főrendiházi tag, Háromszékvármegye 
volt főispánja volt. Gyönyörű szép, 
hata'inas beszédben fejtette ki azokat 
az okokat, amelyek a kormány iránti 

izalmatlanságra késztetik. Beszédét 
azzal kéz te, hogy a bizalmatlansá
got ő nem a főispán ellen, hanem 
csakis a kormány ellen teszi meg, 
azért, mert a képvise ollóznak ex- 
lexben való elnapolásával és fel- 
oszlatásával megsértette az 1807. évi 
X t. cikket. Foglalkozott a „Zem
plén44 egyik legutóbbi cikkével, mely 
neki és a többi Kossuth párti kép
viselőknek szemrehányást tesz azért, 
amiért a Justh-parti Bura Barnával 
egy ütt haladnak. Kijelenti, hogy itt 

em pártharcról, itt az alkotmány 
megvédéséről van szó és ebben a 
küzdelemben együtt kell tartani min
den igaz magyar embernek. Foglal
kozott a koalíció működésével és 
visszautasította azt a minden alap
nélküli híresztelést mintha a Héder- 
váry kormányának a koalíció által 
a király és a nemzet közt megbon
tott egységet kell helyreállítania. 
Mert — úgymond — a koalíciónál 
loyalisabban senki sem viselkedhetett 
az uralkodóval szemben, csakhogy 
a koalíció nem akarta a nemzeti jo
gokat elalkudni, inig Khuen H.der- 
váry ennek határozott letörésére 
válla'kozotl. Dolgozni csak úgy le
het. ha a n< mzet jegos követelései 
te j -sülnek. Az abszo'utizmus ma már 
csak üres fenyegetés. Ma már nem 
lehet mákonyt szívatni a néppel. És 
ha sikerűi is egy-egy pillanatra el
altatni a nemzetet, csak annál erő
sebben nyilvánul majd meg azután 
a visszahatás. Azt mondják, hogy 
az uj pártból a nemzeti fejlődés 
erős tölgye fog kikelni. Meggyőző
dése, hogy inkább lesz szomorú fűz, 
mint tölgy. Zemplénvármegyét, mint 
a hazafisárg mintaképét emlegették. 
Öt évvel ezelőtt is Zemplén vár
megye vezetett Abaujjal a nemzeti 
küzdelemben. Ezt a dicső harcot 
örökíti meg a közgyűlési terem fa
lába erősített márványtábla. Óva
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inti a törvényhatósági bizottságot, 
ne engedjék azt a márványtáblát 
fekete fátyollal bevonni. Maga ré
széről az alispán javaslatát ajánlja 
elfogadásra.

Tudomásul
A hatalmas éljenzéssel fogadott 

beszéd után hg. Wiudischgraetz La
jos emelkedett szólásra. Azzal kezdi 
beszédet, hogy nem a kormány em
bere és ezért nem is rokonszenvez 
vele. De jelszavakkal sem lehet a 
nemzet érdekeit szolgálni. Nem látja 
elérkezettnek az időt a bizalmatlan 
ságra és ezért indítványozza, hogy a 
kormány kinevezését minden meg
jegyzés nélkül vegyék tudomásul.

Búza beszéde
Ezután Búza Barna szólalt fel. 

Hg. Widisehgraetz beszédét egészen 
addig, hogy a kormány iránt biza
lommal nem viseltetik, teljesen osztja. 
De azt már fáj hallania, hogy amit 
ők hirdetnek, azok üres jelszavak. 
Üres jelszavaké azok, amikor a 
nemzet jogainak respektálását kö
vetelik ? Békét kíván ő is, de csak 
a nemzeti követelések teljesítése 
árán. Pártolja a bizalmatlansági in
dítványt és hivatkozik Andrássy 
Gyula parlamenti beszéltére azokkal 
szemben, akik Andrássyt, mint a 
kormány titkos támogatóját igye
keznek feltüntetni. Majd azzal végzi 
beszédét, hogy a nagy nemzeti kiiz- 
deKIliben az alispán hu maradi a 
vármegyéjéhez, kötelessége mo-t a 
megyének, hogy viszont hü marad
jon most az alispánjához.

Vita vége
Még Moskovits Géza szólott a 

tárgyhoz, kijelenteve, hogy habár 
nem híve a kormánynak, ezúttal 
még nem akar egész a bizalmatlan
ságig menni és aztán a főispán több 
megyebizottsági tagnak a vármegyei 
szabályrendelet 34 §-a alapján be
adott kérelmére berekesztette a vi
tát és elrendelte a szavazást.

Hogyan szavazzanak.
A szavazást a főispán úgy akarta 

megejteni, hogy először a hg. Win- 
dischgriitz javaslata felett történjék 
a szavazás, de Szirmay István és 
Mecznt r Béla a régi szokásra hivat
kozva először az alispán javaslatát 
kérték szavazásra feltenni. Csakhogy 
nem azért ül Meczner Gyula a fő- 
ispáni székben, hogy respektálja a 
régi szokást, egyszerűen feltette a 
kérdést és anélkül, hogy szavazta
tott volna, mindjárt ki is mondta a 
határozatot, hogy a törvényhatósági 
bizottság a hg. Windischgriitz ja 
vaslata felett kíván először dönteni.

A szavazás
lassan, folytonos izgalmak közepette 
folyt le névszerint. Eredménye az 
lett, hogy 181 szavazattal 10b elle
nében a hg. Windischgratz javasla 
tát fogadták el. (A szavazók neveit 
a jövő számunkban hozzuk.)

ülés végén
több apróbb ügyet és az alispán je 
lentését — mely összegezése a kö
zig. bizottságban előterjesztett havi 
jelentéseknek — tárgyalták. Ennek 
során Búza Barna megiuterpellálta 
a főispánt a Gáthy Géza fegyelmi 
ügyében hozott véghatározat ki nem 
kézbesítése miatt. A választ azonban 
a főispán egyszerűen megtagadta 
azzal, hogy őt nincs joga a tvható- 
sági bizottság tagjainak felelőségre 
vonni. Déli 12 órakor másnapra ha
lasztotta a főispán a közgyűlés foly
tatását.

Második nap
mindjárt a gyűlés elején heves jele
netet rögtönzött a fői-pán. A múlt 
ülés jegyzőkönyvének hitelesítése 
során a főispán módosítást ajánlott, 
mig Jllésházy Endre az eredeti szö
veg meghagyását kérte. Ez a külön
ben ártatlan felszólalás annyira ki
hozta sodrából a főispánt, hogy a 
megye közgyűlési termébe egyálta
lán nem illő, elitélésre méltó dur
vasággal szólta le lüésházit. A me
gye közgyűlési termében tehát már 
az ellenvélemény is tilos. így akarja 
Mcczner Gyula ő fődarabontságn.

-  ápr. 2.
Nyilatkozat. A helybeli „muszka- 

párt" minden előzetes raegkérdezte- 
tésera nélkül az egyik alelnöki állás
sal „megtisztelt", dacára, hogy min
denki tudja, hogy a függetlenségi 
párt hü tagja vagyok és maradok.

Természetes, hogy az ilyen „meg
tiszteltetésből" nem kérek, áruit ez 
utón is szükségesnek tartok kijelen
teni-

Sátoraljaújhely, 1910. maré. hó.
Majoros Gyula.

Befagyott a jéggyár.
— A város rendkívüli közgyűlése. —

Hosszú terveztetés után végre 
lekerült a napirendről a jéggyár. 
Az ez évi általános jéghiány ve
rette felszínre a jéggyár felállítá
sának eszméjét és addig tanács 
koztak felette, addig tervezgettek, 
amig végre belátták, hogy most 
már lelesleges annak felállítása.

Mindennel igy vagyunk ebben 
a városban. Újabb eszmék vetőd
nek állandóan felszínre és vég 
eredményben semmit sem csinál
nak. Folytonos terveztetésekben 
merül ki a képviselőtestület mun
kássága minden pozitív eredmény 
nélkül. Es csodák csodája, ez az 
állandó huzavona, a felszínre ke
rült eszméknek lassú tárgyalása 
ez egyszer kitünően bevált. Hor
ribilis, felesleges kiadástól men
tette meg a várost a képviselő- 
testület ezúttal lassú, a végtelen- 
ségig húzódó munkájával.

A képviselőtestület már régeb 
ben —  a jéghiány veszedelmeire 
való tekintettel — kimondotta, 
hogy nem riad vissza semmiféle ál
dozattól, jéggyárat létesít a vá
ros jégszükséglctének biztosítá
sára. Megkezdődtek a tárgyalá
sok és folytak vég nélkül mind
addig, mig a város be nem sze
rezte jégszükséglctének nagy ré 
szét. A tegnapelőtti képviselőtes
tületi ülés tehát feleslegesnek ta
lálta most már a jéggyár létesí
tését és elvetve ezt a nagyon is 
kétes eredménnyel kecsegtető 
vállalat eszméjét, kimondotta, hogy 
még 15 vaggon jég beszerzésével 
fogja biztosítani a város jégszük 
ségletét.

Bovált hát nálunk is az a régi 
igazság, hogy minden rossznak 
meg van a maga jó oldala is. 
Ezúttal egy állandó szokássá vált 
helytelen taktikázással megmen
tette a képviselőtestület a várost 
egy súlyos anyagi befektetés ké
tes esélyeitől. Es ezért bármeny 
nyíre örülünk az eredménynek, 
mégis ki kell fejezni aggodal
munkat a felvetődő eszmék ily 
lassú és — bátran állíthatjuk — 
tervszerű huzavonával való keze
lése felett, mert amily jól sike
rült ezúttal ez a huzavona, ép 
oly veszedelemmel járhatott volna, 
ha véletlenül nem sikerül a fel
vidékről kellő mennyiségű jeget 
beszerezni.

Ne bizakodjék el hát a képvi
selőtestület a mostani siker fe
lett, mert ha ez egyszer sikerült 
is eredményt elérni a halogatás 
politikájával, jövőben még nagy, 
súlyos veszedelmeket okozhatnak 
a városnak ezzel.

Az elég hosszúra nyúlt közgyű
lésről az alábbi tudósításunkban 
számolunk be részletesen :

Megnyitás.
3 órakor délután nyitotta meg a 

rendkívüli közgyűlést R e i c h a r d 
Salamon dr. polgármester a képvi
selőtestületi tagok nem nagy érdek
lődése mellett. .Jelen voltak : Wid- 
der Gyula, dr. Erényi Manó, Ma- 
tolai Etele, Kroó .József, dr. Grósz 
Dezső, Lipsohitz Adolf, Bettelheim 
Sándor, Alexander Manó, Markovits 
Miksa, dr. Friedmann Ármin, Réz 
Gyula, Armágyi János, Hericz Sán
dor, l.sépy István, Reichard Lajos, 
Gócs Ignácz, Grünbaura Simon, 
Deutsch Adolf. Schweiger Márkusz, 
Székely Elek, Neuman Jenő, Keresz
tesi Lajos, dr. Lichtenstein Jenő, 
Reichard Sándor, Haas Adolf, Fried- 
rich Mór, Barna Dezső, Gáthy Géza, 
Alexander Vilmos képviselőtestületi 
tagok és az elöljáróság tagjai közül: 
Fataky Miklós, Kiss Ódon, Farkas 
Andor, Kérésay Gyula, Bogyay Béla 
és dr. Kellner Győző.

Kezdődik.
A gyűlés egyetlen tárgya a jég

gyár felállítása tárgyában hozott 
pénzügyi bizottsági javaslat volt. 
melyet K ó r é s zy Gyula városi mér
nök terjesztett a képviselőtestület 
elé. Először a pénzügyi bizottság ja
vaslatát ösmertette, mely úgy szól, 
hogy a képviselőtestület határozza 
el egy jéggyárnak a vágóhídon 
5O.U00 korona befektetéssel való fel
állítását, mely összeg egyelőre függő 
kölcsönből volna fedezendő. Felol
vasta Bolgár Sámuel és társainak a 
jéggyár és a vágóhídi léghűtő és 
egyes magánfogyasztóknak a jég- 
uy»r felállítása tárgyában beadott 
kérelmeit.

Majd a befektetés nagyságát és a 
várható jövedelmet ösmertette na 

on is ingadozó számítások alapján, 
szerint a jéggyár teljes berende

zése motorral 48873 koronába ke
rülne és 10787 korona évi tiszta jö 
vedelmet hozna. A hütő felállítása 
40387 koronába kerülne és évi 7053 
korona 87 fillér kiadással járna. — 
Ezután határozati javaslatot terjeszt 
be, mely szerint utasítsa a képvLe 
lőtestület a tanácsot, hogy a vágó
híddal kapcsolatban 50 000 korona 
maximális befektetéssel jéggyárat 
állítson fel és tekintettel az ügy 
sürgős voltára, mondja ki, hogy ez 
a határozata felebbezésre való te
kintet nélkül végrehajtandó.

Végül az ajánlatokat ösmerteti, 
melyek közül egyedül elfogadható
nak az Abelesz Ltnil budapesti cég 
mótoruélküii 32000 koronás ajánlatát 
tartja.

Vita.
Az első felszólaló Erényi Manó 

dr. volt. Véleménye szerint későn 
fognak a jéggyár felállításához. De 
nem riadna vissza a felállítástól, ha 
legalább a befektetett tőke kamat
jainak a visszatérülését látná bizto
sítva. Miután azonban tudomása sze
rint a városban eddig is több. mint 
70 waggon jég van már és igy a 
jéghiány veszedelme már nem ki
sért. ellenzi a jéggyár felállítását.

G ü n b a u tn Simon ugyancsak 
nem járul hozzá a jéggyár felállítá
sához, mert a jég'.iány veszedelme 
már nem fenyegeti a várost. De el
lene van a hütő felállításának is, 
mert nem szabad 100,000 koronás 
befektetést csinálni egy rozoga, úgy
szólván már hasznavehetetlen vágó
hídon. Indítványozza, hogy u jég
szükséglet teljes fedezése céljából 
szerezzen be a város a meglévő 
készleten kivül még vagy 3—400 
ram. jeget.

O r o s z  Dezső dr. szintén ilyen 
értelemben szólal fel és indítvá
nyozza, hogy a jégkeieskedők eset
leges uzsorájának elkerülése célja 
bél szerezzen be a város még 20—30 
waggon jeget és azt önköltségi áron 
adja ei a város magánfogyasztóinak.

Székely úr kioktat.
Székely Elek, akinek polgármos 

térségéhez a hivatali szabálytalansá
gok eiész láncolata sorozódik, állt 
fel ezután szólásra. Es ez a Székely 
Elek próbálta kioktatni a polgármes
tert és a tanácsot olyanformán, hogy

a régi rendszert állította eléjük kÖ* 
vetendő példaképen. Ez a megdob 
bento cinizmussal előadott mondók* 
dfiáti meglepetést keltett a képvi
selőtestületben és hogy a képviselő- 
testület tagjai résaéról nem talált 
élesebb kifukadásra ez a hallatlan 
merészséggel odavetett vád, csupán 
Reichard Salamonnak tudható be, 
aki az elnöki székből utasította 
vissza a legkerekebben a támadást, 
mielőtt még bárki felszólalhatott 
volna.

A vita vége.
Még W i d d e r Gyula és B e 11 e 1- 

h e i m Sándor szólották röviden a 
tárgyhoz és aztán K é r é s s y  Gyula 
mérnök igyekezett meggyőzni a kép
viselőtestületet a jéggyár felállításá
nak szükségessógéről.Jxisérlete azon
ban nem járt semmi eredraénynyel, 
amit bizonyít a

szavazás.
Először a felett döntött a képvi

selőtestület, hogy jég beszerzésével, 
avagy jéggyár felállításával kivánja-o 
a jéghiányt megoldani. Egyhangú
lag elvetették a jéggyár felállítása 
iránt beadott javaslatot. Majd a be
szerzendő jég mennyisége lelett dön
töttek és elhatároztak, hogy a meg
levő készleten kívül még 15 waggon 
jeget szereznek be és azt önköltsé
gen árusítják ki a magánfogyasztók
nak. Végül névszerinti szavazással 
— ugyancsak egyhangúlag — ki
mondották, hogy ez a határozat fe
lebbezésre való tekiutet nélkül vég
rehajtandó.

A gyűlés d. u. 5 órakor ért véget.

fiz  ipartestületi botrányok.
Csak röviden referálhatunk most 

az ipartestületi ügyek újabb fejle
ményeiről.

A városi tanács kedden és szerdán 
ülést tartott. Kimondták, hogy az 
április 3 iki gyűlést nem lehet meg
tartani, mert nem szabályszerű az 
összehívás. (Bedig mindig úgy hív
ták össze mint most.) Egyúttal el
rendelték annak a miniszteri hatá
rozatnak a végrehajtását, amoly 
Móréók választását megsemmisítette 
s uj választás tartására utasította a 
tanácsot. Az uj választásra kiküldték 
elnöknek Farkas Andort, iparható
ság biztosnak fchlert Gyulát.

Sajnos, ezt a szerdán hooott ha
tározatot mé% mai napig nem kezbr 
si tették Fát kas Andornak s igy még 
mindig nem tűzhette ki az uj vá
lasztást.

Ellenben Gáthyék azonnal meg
tudták a dolgot s a határosat ellen 
máris felebbezést adtak be.

Hallgassa ezt meg minden jogász 
ember I Itt van egy jogerős miniszteri 
határozat. Mikor ennek a végrehaj 
tását elrendelik, azt felebbezészel 
meg akarják akasztani. Hát nem 
képtelenség ez? Hisz akkor soha 
határozatot végrehajtani nem le
hetne, mert valahányszor újra lejön, 
hogy elutasítják a felebbezést s en
nek folytán kiadják végrehajtásra a 
határozatot, ezt a kiadó végzést me
gint megfelebbeznók s ez igy menne 
a végtelenségig.

Jogerős határozatot végre kell haj
tani, ez bizonyos. De itt, úgy látszik, 
mégse fogják végrehajtani. Mert a 
munkapárt nem akarja s a muszka- 
pártnak minden szabad. Úgy látszik, 
nem csak szokásjog nincs Magyar- 
országon — mint egy főszolgabíró 
mondta — de immár törvény sincs.

Lám, itt egy elnök, akinek man
dátuma lejárt, akinek választását 
jogerősen megsemmesitették c n  az 
elnök mégis erőszakosan ott marad 
az ipartestület nyakán. A törvény 
szerint az iparosoknak márciusban 
joguk van választani, £) fütyül a 
törvényre, elhalasztja & törvény el* 
lenére a választást s evvel egysze
rűen elkobozza 600 iparos választási 
jogát. 8 az iparhatóság ezt nyugod
tan tiiri.

Hát jó, Móré nem ad a törvényre,
az alapszabályra, az iparosok válasz
tási jogára semmit. De hát fan szeme 
Móré Dánielnek erőszakkal raegtua*
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radni ott. ahol a nagy többség nem 
akarja már őt tartani? Nem ég ki 
a szeme, hogy ilyen csúnya, tör* 
vénytelen erőlködéssel törekszik ott 
maradni, ahol már ö nem kell ?

Hiszen tisztességes ember. ha 
észreveszi, hogy őt valahol már nem 
akarják, elmegy onnan. Nem érzi 
ezt Móré Dániel ?

Holnap, vasárnap délelőtt 11 óra
kor külömben muszkapárti értekezlet 
lesz az ipartestületi helyiségben s 
onnan Ehltrth Gyula vezeti a musz
kapárti iparosokat a főispánhoz. Biz
tosan azt fogják kérni, hogy ne le
gyen választás,

Hat mért nem engednek v á la s z 
tani? Mért nem engedik, hogy az 
iparosok szavazzanak ? Mért tiporják 
el a törvényt, az alapszabályt, az 
igazságot, a választási jogot?

Gonosz dolog ez nagyon! Meg
lássa főispán ur, nem lesz jó vége !

H I R I  k.
Előfizetőinkhez!

Felkérjük lapunk tisztelt előfize
tőit, hogy a március végén lejárt 
előfizetési dijat lehetőleg postafor
dultával küldjék be, nehogy a lap 
további küldésében akadály legyen.

— Kinevezés. A pénzügyminiszté
rium Kálmánéthelyi Jenő helybeli 
pénsügyi számgyakornokot szám
tisztté kinevezte és a nezsideri fő
szolgabírói hivatalnál a járási szára- 
vevői teendők ellátásával meghízta.

— Áthelyezések. Nemes Adolf lő
csei számellenőr a sátoraljaújhelyi, 
— Barian Miklós helybeli pénzügyi 
számtiszt pedig a lőcsei pénzügy igaz
gatóság mellé rendelt számvevőség 
hez áthelyeztettek.

— A százas bizottság ülése
Zemplénvármegyc alkotmányvédő 
százas bizottsága f. hó 30-án d. 
u. 5 órakor a sátoraljaújhelyi füg
getlenségi kör helyiségében ülést 
tartott M a t o 1 a i Etele elnök
lete alatt. A bizottsági ülésen 
mintegy 35 en vettek részt és ki
mondták az ujraalokulást egyben 
elnökké M a to  1 a i Etelét, je g y 
zővé dr. F ü z e s s é r y  Zoltántj

választották meg egyhangúlag. A 
bizottság többnyire aktuális poli
tikai kérdésekkel foglalkozott és 
ezekben hozott határozatokat.

Szinikerületünk ügye. Eperjes 
város sziuügyi bizottsága mint
az ottani lapok Írják — kimondotta, 
hogy' újból az újhelyi szinkerülethez 
csatlakozik és e célból tárgyalásokat 
kezd az újhelyi sziuügyi bizottság
gal. — Az eperjesi sziuügyi bizott
ság néhány tagja e napokban már 
ide is érkezik, hogy a társulat elő
adásainak színvonaláról közvetlen 
tapasztalatokat szerezhessenek.

Színházi referadánk térszüke 
miatt jövő számunkra szorult.

— Szőlészeti értekezlet A folyó 
évi április hó 3-án délelőtt fél 10 
órakor Tarcalon, a m. kir vincellér- 
iskolában szőlészeti értekezlet lesz. 
amelyre Hegedűs Sándor vincelléris
kolái igazgató szívélyesen meghívja 
a Tokaj hegy alján és a közelben mű
ködő összes szőlőkezelőket, vincel
léreket és pincemestereket, nemkü 
lönben mindazokat, kik az ügy iránt 
érdeklődnek, úgy az április hó 3-án 
tartandó első értekezletre, valamint 
a jövőben kilátásba helyezhető többi 
értekezletre is.

— A szerencsi távbeszélő kiterje
dése. Darvas László szerencsi városi 
főjegyző a kassai iparkamara utján 
feliratot intézett a kereskedelemügyi 
minisztériumhoz azon célból, hogy 
Szerencsen egy beszélő áramkört 
léteMtsen, mert a sátoraljaújhelyiek
nek és szerencsieknek a miskolci 
áramkör mellett csak nagv nehézs* 
gekkel lehet Budapesttel beszélni. A 
kereskedelemügyi miniszter a minap 
Szerencsre érkezett, leiratában a ká 
relmet teljesíthetőnek látja s mun- 
katervezetbe felvétette, hogy Tokaj 
és Sátoraljaújhely között Szerencsen 
és Sárospatakon át egy uj környék
beli áramkör kiépíttessék s igy köz
vetlen összeköttetésbe jöhetnek a 
vármegye jelentősebb vidéki városai 
a központtal.

A ricinus olaj használata folytan
csökken mert a világ legkivá óbb or
vosai ezen sűrű, utálatot keltő, ra
gadós olaj helyett a természetes 
Ferenc Jozs f-keseriivizet rendelik. — 
A „Ferenc Jézsef“-keserüviz minden 
világrészben bevált páratlan hatását 
semmisem bizonyítja jobban, mint 
azon tény, hogy a kórházakban majd
nem kizárólag használják mindazon

lesetekben, amikor a betegnek gyors, 
biztos és feltétlenül kíméletes hatású 
hashajtóra van szükségük.

— Halait okozo duhajkodas. Múlt 
hó 27-én délután Tallyan több fiatal 
legény együtt tréfásan duhajkodott, 
a vége az lett, hogy Kosek János 
KJ éves suhanó hátúiról egy kőda 
rabbal fejbe vágta Balog Gyula 19 
éves legényt. Balog megrazkódot, 
hazament, megvacsorázott és lefe
küdt az ütés után: reggelre azonban 
hozzátartozói halva találták meg 
ágyában. A kődarab ütése folytán 
agyszélhüdés érte. A bűnügyi vizs
gálat ez ügyben megindult.

— A legkisebb gazda is biztosit tűz 
es jégkár ellen. A jégverés ritka, 
a tűz még ritkább esetben pusztít, 
de a peronospora évről-évre nagyobb 
mérvben lép fel; igy 1909. évben 
számos termést tett teljesen tönkre, 
számtalant pedig tetemesen csökken
tett. Az egyedüli biztosítást nyújtja 
ez ellen a már évek óta a külföl
dön. 1909. óta Magyarországon is 
kivétel nélkül, még peronosporának 
járványszerü fellépésénél is. kitűnő 
eredménnyel bevált, azonnal hasz
nálatra kész, permetezés pillanatában 
és hosszú ideig tartósan ható Anti- 
Peronospora permetező szer. Áraján
latot, ismertetést és tanúsítványokat 
bárkinek is szívesen küld ingyen és 
bérmentve Pick II. és Társa Buda- 
dap*-st, V. Akadémia-utca 10.

BUZiASi r H ü N i X Á̂ VÁNTl
V ÍZ

Vese és hólyagbajoknál, a veseme
dence idült hurutjainál, hugykő- és 
fövényépződésnél, a lekgutak és a 
kiválasztó szervek hurutos bántál- 
mainal kitűnő szernek bizonyult. — 
Orvosilag ajánlva. — F ő r a k t á r :  
Tannenbaum Miksa cégnél Saujhely.

L á z
egyéb gyengitó betegségek után 

a teljes égészség gyors visszanveré- 
gére a

A SCOTT-féle EMULSIÓ
biztosan kipróbált szer.

Kellemes izii és köny- 
nyen emészthető és en- 
nélfogva sokan vehetik, a 
kik más szereket nem tud
nak bevenni.
ASCOTT féleEmulsió
azonfelül sokkal hatáso
sabb is. A tisstaság ide-

SCOTT-féle Emulsio a
,,s;'.\“^ leBkivaltibti-
fiKy. i. miM Egy eredeti üveg ára 2 K. 50 f

v e n n i .  6
K apható minden gyógy tárban

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

Kiadótulajdonos :
LAN DESM AN N  M IKSA

Herz Kálmán fia cég 
üzletében egy kisasszony 
kerestetik a pénztárhoz. 
Könyvelésben jártasak 
előnyben részesülnek.

írásbeli ajánlatokat 
lehetőleg személyesen 
kérjük beadni.

»

állást nyerhet
helybeli cégnél egy jó írással bíró 
4 polgári iskolát végzett leány, 
ki irodai munkákat végez, továbbá 
egy péuztárnoknő.

Cint a kiadóhivatalban.

Meghívás.
fi  Kereskedők, iparosok cs gazdák hitelszövetkezete

1910. evi . p i l i s  tó  1 7 cn, v ssá in sp  délelőtt 10 órakor
tartja az intézet hivatalos helyiségében

második őri

rendes közgyűlését,
melyre a szövetkezet tagjait ezennel tisztelettel meghívja 

T á r g y s o r o z a t :

1. Igazgatóság jelentése és az évi mérleg megálla
pítása.

2. Felügyelő-bizottság jelentése.
3. Felmentvények megadása.
4. Sorrend szerint kilépő 3 igazgatósági tag helyé 

nck betöltése.
5. Három felügyelő-bizottsági tag választása.
0. A III ik évtársulat megalakítása.
7. Esetleges indítványok.
Sátoraljaújhely, 11110, április hó 2.

Az igazgatóság

A hölgyek tudják legjobban
mly fontos a

SZÉP. ÜDE ARCZ
mly hatalom és kincs az. mily 
előnyökben részesül egy szép no.

Szépnek lenni azonban nagy feladat, 
neiu elegendő . hogy valaki csinos, fess 
és kedves legyen, hanem a legfontosabb 
hogy az arcbőre tiszta legyen.

A nők tudják ezt és ezért nagy gon
dot fordítanak az arcbőr ápolására, a 
szépség Betartására és emelésére.

A FÖLDES fele

M a i*,üi t -C r é m e
az egyedüli szer, mely 5—0-szori haszná
lat után eltávolít kiütéseket, pattanásokat, 
szeplőket, raájfoltokat és az arcot fehé
ríti, üdíti és fiatalítja.

A Foldes-féle Margit-Créme teljesen ártal
matlan. Páratlan és csodás arc szépítő és 
a szépségét megőrző hatását pedig fénye
sen bizonyítja, hogy a Wienben rendezett 
„Ausstellung für moderné Gesundheits u. 
Schönheits ptlege« nagy aranyérmet és 
díszoklevelet nyerj.
Kapható az egész világon. Tegelye 1 korona.

Készíti és postán küldi:
FÖLDES KELEMEN gyógyszerész ARADON.

Kapható Sátoraljaújhelyben : Kincsessy 
P í r. Hrabéczy Kálmán, drog.. Widder 
Gyu’a. Homnnnan : Fábián Arnold. N«ay- 
mihályon: Tolvaj- Imre. Sárospatakon: 
Horváth Mátyás gyógy síért arakban.
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Értesítés.
Van szerencsém a nagy

érdemű közönség szives tu
domására adni, hogy

lakatos
műhelyemet

Vekerle-tér, V örös ökör udvaréba helyeztem át.

Elvállalok épület lakatos munkákat, tömeges cikkek 
gyártását, szi\ atty us 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 miihelvemben 
és vidéken gyorsan hegesztek

M agam a n. é. h üzön. g h. ji.irlfogásba ajánlva, maradtam

Az „Acetylén" világí
tás sátoraljaújhelyi 
egydüli képiselete.

kiváló tisztelettel

Vályi Bertalan,
lakatos mester.

Ezennel értesítem a n é. gyászoló 
Közönséget, hogy b. férjem elhalálozása 
miatt

sirkoüzletemet
beszüntetem és a raktáramon lévő kü
lönböző fajta, úgymint: syanit, gránit, 
carrara, márvány és fehérkő sírköveket {

mélyen leszállított árban
kiárusítom.

Tisztelettel

özv. Rooz Adolfné
sirkőraktára Kossuth Ferenc utca 16.

Arvírésl hirdetmény.
Jó karban lévő

m á n g o r l ó

Alóiirott „első sátoraljaújhelyi kézi 
zálogkölcsön üzlet14 tudatja az érdé 
keltekkel, hogy a f  évi április ho 
7-ére hirdetett árverés folyó évi 
április hó 20-án d e. 9 órakor fog

Sátoraljaújhely, 1910 ápiiiis hó 1 d ü d o .  ^ iö ^ 0 b b c t  íl k í _

Első sátoraljaújhelyi fldohÍN fltfllbflll. 
kézi zálogkölcsön üzlet

(íyötrelmesehh, kínosabb fájdalom al 
fogfájásnál alig van ; ezer meg ezer 

ember szenved 
b e n n e, p« dig 
nem kénytelen 
vele, mertürükre 
meg>/.abadul tő 
1<*az, aki Sztraka 
M e n t h o I fog- 
szappanját hasz
nálja. Ara ma- 

jiéit-a szelencében 1 kor., melyhez a 
fogápolásról egy tudományos szín
vonalon álló érit kezes van mellé*
-■ ’vf. (1 vógytárakban, drogériákban 
>tb. kapható egy koronáért. 3 drbt 
3 koonáért hérmentve kü’d Sztraka 
uvt'tgyszerész Mohot. — Kapható 
Hrabéczy Rá mán drogériájában Sá 

toraljaujholy.

1910-es 
modellünk 
ujitásaí:

v i l A g i s m e r t

elegáns, könnyű, töréstől 
biztos és olcsó

KERÉKPÁR 
B Ü 3

Árjegyzék ingyen és bérmentve 
Egyedüli eladási hely:

G U S T A V  D V O R A K  
Dcutschbrod.

KV H l t .

M o d c l L
1 9 - 1 0

Krőa alkat
részük, me
lyek kicse
rélhetek és

i
Müvé'zi kivi 
tel (mudern 
Stílus), tilll- 

vanizált 
Bronz színe
zés. Hozzá
adva a K’ups 

biztonsági 
gyorsfőző 

eddigi olü-

Rops- 1910
u jelen kor legszebb, legtartósabb. legbiz 
tosalih és legtakarékosuT'b a>ztali tűzhelye 
Ha feldől, elalszik. A szesz ki nem folyhat

Ára Budapesten 4 korona.
It'g i használt példányokat a gyár I 

2 korona öt) fillér ráfizetéssel Ibit) es 
modellre cserél át.
Kapható minden szakmába vágó üzletben

ROP S fémáru Részv.-Járs.
Budapest, V , Külső Váczi ut 74—49
Helybeli elárusítók : Behyna Testv.J 
Ibrcz Kálmán fia, Szabó Vincze, 
Uótli B-malii, Korn.-tein Ignácz és 

Alexander Manó.

Képviselők vidékén kerestetnek

*
*

*
*
*
*
*
*
*
r

*

*
*

Ablaktisztításra
és s*aks*erű

parketiisziitásra
ajánlkoxik

]s(agy ^ános
7tppsnyi-ul«a

Fogak fog és sorok amerikai 
móüiier szerint. Fogyükér el 
távolítása fölösleges. Arany- 
fogkoronák és aranyhidat.

Javításokat és régi fogsorok 
átalakítását is elfogadja.

Stercz Jenő
fogte chnikus

Sátoraljaújhely. Wekerle-tér 2.

g 5500 g
közjegy. Ilit. bizo 
nyit vány orvosok 

és magánosoktól ta 
nuskodik, hogy a

rekedtség, elnyalká 
sodás, hurut, görcs I 

| és fojtóköhögést a [ 
I legjobban elhárítja
| C so m a g ja  20 é s  40 fill 

z cc n cz c  60 fillér. 

Kapható :
W idder és K cich ard
g yógy B su rtáráh an  ős 

H rabéczy  K álm án
drogériájában.

H n o t o n  és k ö tö tt fó tio n .
A ki borait miuden- 1 

kor jo arou es hamar I 
akarja eladni, ültesión 
Delaware szőlőt szán
tóföldekre Is és ha a | 
hiányzó tőkéit ezzel 
pótolja, az ilyen ve
gyes bor oly finom 

le-z hogy drágán es hamar elkel.
Kst bizonyítjuk, kik már termeljük 

• bi tonyitják a nagy borkereskedők, a kik 
SO koronáért is megveszik hektóját, j 

ha százezer ho d ilyent teremne is. Per 
metezés nélkül a múlt évben is peronos- I 
porától mentes nagy termést adott (hol
danként 35 hektói).
Vesszőről árjegyzék ingyen és bérmentve.

NAGY GÁBOR szőlőnagybirtokos KÓLY 
p ó sta  távírda ős távbeszélő állomás.

!•' ■ > m agyar rom án , h o rv át, szerb  da ném et I
u  alvan.
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SCHÖN SÁNDOR és BARNA D. 

divatáruháza
SÁTORALJAÚJHELY, Wekerle-tér.

(Pénzügyi-palota)

SZABÓ TESTVÉREK
cementárú és mükőgyára. beton és vasbeton épitésl'vállalata

Sátoraljaújhely, Szemere-utca (Csörgői-ut).

Elvállalunk hidakat, íves vagy vasbetét szerkezettel, 
vasbeton mennyezeteket, átereszeket, zsilipeket, turbina 
telepeket, viztartányokat, csatornázásokat, beton-járda 
készítéseket; szökőkutak, sírboltok, itntóvályuk, valamint 
jászlak betonból való készitését; pincék és egyéb épii 
letek viztelenitését; gránit, terazó, valamint mindennemű 
betonmunka készitését.

Szabadalmazott öreges bet onépöl eteket bár
milyen kivitelben készítünk.

Raktáron tartunk: mükölábazati köret, Cize- 
lcr féle drót betét cső rét, kémény fedlapokat, 
színezett cem entlapokatbeton kerítés osalopo 
kát, kútkagglókat, első osztályú Portland és 
román-cementet.

Tér evei és költségvetéssel díjtalanul szol
gálunk.

Becses pártfogásukat kérve, maradtunk 

tisztelettel

Szabó testvérek.

| ANT1-PER0N0SP0RA
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a legjobb, növénynek a leghasznosabb, biztosan és állan
dóan ható, szőlő és gyümölcsfa permetezőszer, tartalmaz:

CHLORREZET, mely a permetezés pillanatában,

SZÉNSAVASREZET, mely utólagosan és tartósan hat 
peronospora ellen, továbbá

KÉN prácip, mely oidiuni ellen véd.

A legelmésebb, tudományosan legideálisább, a gyakor
latban általánosságban és kivétel nélkül, még peronos
porának járványos fellépésénél is kitünően bevált, hasz
nálatra azonnal elkészíthető pormetezőszer. Árajánlattal, 
ismertetéssel és tanúsítványokkal készséggel szolgál, 

ingyen és bérmentve
PICK H. és TÁRSA Budapest, V., Akadémia-utca 16
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SALGÓTARJANI
Kőszénhánya Részvény t á r s ul  at

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.

: =
Nyomatott Landwmaun Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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