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Hirdetéseket a legjutányosabb árban közlünk

€ i nem mondott beszédem.
A Khuen 1 lédéi >áry Károly 

gróf és kormánya bemutatkozásá
hoz erős szándékom volt szólni; 
de egyik elvtársunk kértére, hogy
ne hátráltassam a szavazást — 
leültem. Nem tagadom, nagyon 
bánom, hogy hallgattam. Beszé
dem — szokásom szerint — meg
lehetősen rövid lett volna Nem 
is szándékom azt hiúságból e la
pok hasábjain megörökíteni, nem 
is akarom ismételni a mit elvtár
saim úgy is elmondottak, t. i. 
melyik indítványhoz járulunk és 
miért; szólni kívántam a most 
teloszlatott képviselőház utolsó 
ülésén történt botrányról, de mi
vel azt e gyűlésen ellenfeleink 
nem hozták fel, erről sem tartom 
szükségesnek most kimeritően 
nyilatkozni.

De kívántam beszédemben pár
huzamot vonni Khuen gróf mostani 
miniszterelnök és egy másik kül
dötte közt a bécsi hatalomnak, a 
melyet itt közölnöm talán még 
sem lesz nagyon érdektelen. Be
szédem e része körülbelül igy 
hangzott volna :

• Meggondolta-é Khuen Héder- 
váry Károly gróf — most minisz
terelnök, mi az ő küldetése, meg
bízatása és vállalkozása ? — nem 
csak megakadályozni nemzetünk 
vágyainak, jogos követeléseinek 
teljesültét, de azt teljesen el
nyomni, hogy parlamentének se 
legyen egyéb feladata, mint be 
szállítani — parancs szóra — az 
újoncokat, megszavazni a száz 
meg ezer milliókat oly célokra, a 
melyekből semmi haszna, amelyek 
nemzetünket nem érdeklik; de a 
nemzet viszont semmi óhajtásá
val, szükségletével, jogos köve
telésével előállani se merjen, te
hát, hogy a nemzetet egyszerűen 
letörje. E  küldetése és e vállal
kozása tehát egy hajszálnyira sem 
különbözik attól, a mellyel Lám 
bergtábornok jött 1848. szept. hó
ban. Azt pedig Khuen gróí bizo
nyosan nagyonjól tudja mitörtént 
Lambcrggel Pest és Buda közt 
a hajóhídon s ha ezt meggon
dolja, úgy nagyon örülhet s ő 
csak az ilyen csekély sérüléssel 
tudta le a dolgát*.

*
E mellett azonban természetes, 

hogy magát a tényt — tettleges- 
séget a parlamentben — határo
zottan elitélem és én oly volt 
képviselőre a ki magát a képvi 
selőházban tettlegcsségre ragadta 
— mint jelöltre, még ha pártorn- 
beli is, szavazatomat nem adnám.

Szándékozom továbbá azt is 
mondani, hogy engem a > bizal
matlanság* szó ez esetben ki

nem elégít, azt határozottan ke
veslem Mert bizalomról, vagy 
bizalmatlanságról akkor lehet szó, 
ha egy olyan uj kormányelnök 
mutatkozik be, a ki még (hogy 
triviális kifejezéssel éljek), ki nem 
mutatta a foga fehérét; de Khuen 
Hédet . áryval szemben, a ki szán 
dékait már —  a hogy úgy —  
kifejtette, sőt már két nagy al
kotmánysértést tényleg is elköve 
tett, többé nem bizalom vagy 
bizalmatlanságról beszélhetünk, 
de arról, hogy vagy támogatjuk, 
vagy a lcgelkeseredetebb ellen
szegülés álláspontjára helyezke
dünk.

Épen ezért különösnek, hogy 
ne mondjam, nevetségesnek ta
láltam az ellenfél szónokaitól azt 
mondani, hogy bizalmatlanságot 
szárazni neki még idő előtti, sőt 
inkább már időn túli volt!

Nem csak nagyon sajnálom, de 
nagyon szégyelem, hogy várme
gyém igy megtagadta, igy meg
cáfolta Önmagát: Hogy a mely 
vármegye öt év előtt az alkot
mányvédelemben, a hazafias ön
feláldozásban oly tenyes, oly ra
gyogó példát mutatott, a mely a 
szomszéd Abauj-Tornával együtt 
valóságos vezér-vármegyeként tűn 
döklütt, most, ne lépjük át vár
megyénk határát, húzzuk meg 
megunkat mint a csiga saját há
zában, vagy tagadjuk meg szülő 
vármegyénket, nehogy leköpjenek.

De nem is jöhetett létre ez a 
nagy változás önkényt, természe
tes utón; ezt csak pokoli ármány 
cselszürés, erőszakoskodás eszkö 
zölhette. De ne ürüljenek rajta 
a kik te tték : örömük —  remény
iem —  rövid lesz.

Magok is érzik, akik minket 
leszavaztak és úgy látszik kissé 
szégyenük is a dolgot, mert men
tegetőzve mondják, hogy az egy
szerű tudomásul vétel nem biza
lomszavazás. Nem volna az, ha — 
mint már lentebb érintem —  
csak most mutatkoznék be egy 
egészen ösmcretlen uj kormány, 
vagy ha nem lett volna megtéve 
az ellenkező indítvány ; de igy
—  ha az ellenkezőt leszavazzák
—  bizony mindenki bizalomsza
vazásnak érti és főleg maga az 
a kormány, a mely épen a .h í
res Zemplén* szavazatával majd 
fennen dicsekszik.

Caeterum Carthaginem delen- 
dam csse ccnseo —  a bank kö
zösséget el kell törülni.

Matolai Etele.

— ápr. 6.

A főispán lemond A Zemplén ke
sereg, hogy „Búza Barna tábora 
többek közt azt a gonosz rágalmat 
is terjeszti, hogy a főispán̂  lemond.

I * a p u i

Nem emlékszünk, hogy valaha ezt 
hirdettük volna, sőt bizony isten
nőm hirdettük. Do ha mégis mo ad
tuk volna valaha, hogy a főispán 
lemond, ezt ezennel Ünnepélyesen Z'iss- 
szervonjuk. Elismerjük, hogy ez csak 
ugyan gonosz rágalom.

Nem, a főispán ut nem motut te 
Ahogy mi öt ismerjük, nem is fog  
lemondani soha. Jöhet kormányvál- 
tozás, jöhet akármiféle uj kormány, 
darabont vagy függetlenségi, jöhet 
az özönvíz, — egy bizonyos, hogy 
a főispán ur nem fog lemondani. Sze
retne ő olyan kormányt látni, amit 
ne szolgálna I

Tehát a Zemplénnek teljes igaza
van. A főispán ur nem mond le.

Ellenben teljesen bizonyos, hogy 
a Khuen kormány a választások 
után megbukik Es még bizonyosabb, 
hogy vele együtt, — akárhogy nem 
mond is le — távozni fog a főispán 
pán ur is, mert akármilyen kormány 
következik, őt nem fogja megtar
tani.

Nem hiszi a Zemplén? Fogadjunk!

fi  bizalmi szavazat.
Sokáig fogja szegyeim Zemplén* 

vármegye a rnárc. 31 iki biza'nu sza
vazatot. Mert valósággal az volt, 
ha neiu is volt benne kifejezett bi- 
z: loiu. Hiszen utó végre egy várme
gyének szint kell vallania. Vagy bí
zik a kormányban, vagy neru. Ker
telni nem lehet. Es ha elveti a bi 
zalmatlansági indítványt, az már azt 
jelenti, hogy bizalommal van.

Vagy hát nevezzük „türelmi" sza
vazatnak. Hogy a vármegye vára 
kozó álláspontra helyezkedett s ad
dig tűri ezt a kormányt. Nem nyi
latkozik a felől, hogy bizik.é benne, 
vagy nem.

No hat ez csúnyább még a bi 
zulnii szavazatnál is. Férfiasán meg
mondani akár ezt, akár azt az állás
pontot, ez rendes dolog. He bujká ni, 
nem vallani szint, megkerülni a kér 
dést, ez stmmikép se méltó Zeiu- 
plénvármegyéhez.

Erezni fogják ezt nemsokára azok 
is, akik jóbiszeiuüleg, téves felfogás
ból, vagy tán erőszakolva is a tu 
domásul vétel mellett szavaztak. Es 
megérjük még, hogy azt a határo
zatot el fogja távolítani jegyzőköny
véből a vármegye.

Hogy tisztán lássa mindenki, hogy 
milyen elemekből verődött üsszo a 
a türelmi szavazat többsége, itt kö
zöljük a szavazók jegyzékét. Nézze 
meg jól mindenki s mondja meg, 
hogy melyik csoporthoz kívánna in
kább tartozni.

Az alispán indítványa mellett sza
vaztak :

Dr Ambrózy Ágoston, Andrássy 
János, ifj. Balint Dezső, dr. Búza 
Bai na, dr. Farkas Róbert, Fejes Ist
ván, Fuchs Jenő, Fűzesséry Tamás, 
dr. Fűzesséry Zoltán, Oecsey Péter, 
Gortvay Aladar, Halász József, lsépy 
István, Jelenek Adám, Képes Gyu;a, 
Kincsessy Péter, Kiimó Sándor, 
Kristóf Károly, Lehoozky Miklós,
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Loyda József, Meczner Andr£8f 
Moezuer Béla, id. Miklós Béla, Pet8ár 
Gyula, Péchy Adám, Pilissy Lásji^  
Potoczky Kálmán, Reviczky Imre, 
báró Sennyey Miklós, Strömpl (Já- 
bor, Szemere Géza, dr. Székely Al
bert, Szép Gedeon, Thuránszkv Ti
hamér, báró Vécsey Alfonz, W jjder 
Gyula, Zajka István, Zinner Henrik, 
Antalócxy Kórnél, dr. Asztalos Kál
mán, id. Bajusz József, Bárczy Gusz
táv, Báthy Gedeon, Benyoy^ky 
Barna, Bernáth Béla, Bolgáry An
dor, dr. Barathy Béla, Constantin 
Géza, Czigányi Géza, Dénes Imre, 
Dókus Gyula, Eiszell Feroncz, Frim- 
mer József, Füzosséry Ödön) Fü- 
zesséry Pál, Haraszthy Vincze, Haffer 
Konrád, Iloricz Sándor, Horváth 
Gyula, Hubay Kálmán, Hurka Fe- 
rencz, Iilésházy Endre, Kállay Erná
iméi, Kemecney József, Kerekos 
Szilárd, Keresztury József, dr. Kiss 
Sándor, Kolozsváry Ódon, Korchrna 
Menyhért, dr. Kovács Gábor, Körös- 
kényi István. Kulin Ödön, Kvassin- 
ger József, Lantos János, Lebovics 
Mór, Major Sándor, Mankovies Já 
nos, Matolay Etele, Maluscsák János, 
Mauks Árpád, Miskolczv Endre, Mit- 
rovich István, Nagy Barna, Nagv 
János, Pornárfy Gyula, Rozsos Kál
mán, Sebeő Gyula, Simcsik Nándor, 
Szekeressy Jáuos, Szilágyi .József, 
Szoboszlay Lajos, Szzták István, 
Tburanszky László, Várady Lipót, 
Zsadányi Z igraond, Bernáth Ala
dár, lsépy Zoltán, Görgey Géza, de. 
Mizsák József, dr. Szirmay István, 
Somogyi Bertalan, dr. Tátray Dezső, 
Boronkay László, Bernáth Béla.

Herceg Wiudischgraetz Lajos in
dítványa mellett szavaztak:

Dr. Adriányi Béla, Alexander Manó, 
Beck Vilmos, Benkő .János, Hiúra 
Márkusz, B umenfeld Emánuel, Bor- 
say Miklós, Csajka Endre, Czibur 
Bertalan, Derfinyák Béla, Dessewffy 
Tamás, Deutsch Adolf, Dókus Ernő, 
Ehlerth Gyűlj, Dr. Erőss János, 
Feldmesszer Pitik ász, Dr. Ferencay 
E'ek, Dr. Friedmann Adolf, Ifj. dr. 
Fuchs Emil, Gáy János, Dr. QlUck 
Samu, Grosz Adolf, Dr. Orosz Dezső. 
Orosz Jenő, Gruska Lajos, Grünbaurn 
Simon, Grünberger Abrahám. Gutt- 
mán Mór, Haas jAdolf, Haas Fülöp, 
Haas Zsigmond. Báró Harkányi Já 
nos, Hiszem Kálmán, Hönsch Dezső, 
Juhász Jenő, Kádár Gyula, Dr. Kell- 
ner Soma, Keresztesi Lajos, Dr. 
Kesseö Géza, Kérészy Gyula, Klein 
lgnacz, Klein Vilmos, Kocán Miklós, 
Dr. Kondor Miksa, Dr. Kovaliczky 
Elek, Krauiz Lipót, Kristóf Lajos, 
Kroó Gyula, Kun Frigyes, Dr. Lich- 
teustein Jenő, Báró Maillott Nándor, 
Mandel Lipót, Dr. Molnár Béla, Id. 
Molnár Viktor, Ifj. dr. Molnár Vik
tor, Z. Moskovitz Geyza. Dr. Nyo- 
markay ÖJün, Oeszterreicher Lázár, 
Oláh Béla, Osváth Ferenc, Paulieki 
Ferenc/., Princz Sámuel, Propper 
Fülöp. Reichard Lajos, Dr. Reicnard 
Sa anion, Réz Gyula, Rose József, 
Dr. Rosenthal Sándor, Roth József, 
Schneider Károly, Schwarcz Mór, 
Schveiger Ignácz, Spillenberg József, 
Szabados Mihály, Dr. Szabó Sándor, 
J)r. Szepessi Arnold, Szinnyey Gar
ason, Szőllősi Arthur, Teitelbaura 
Lipót, Terényi Henrik, Weinberger 
Arthur, Weinberger Sándor, Hg. 
Windischgriitz Lajos, Gr. Wolken- 
stein Osvald, Zalai Andor, Zimnier-
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niann Lajos, Zombory Gedő, Dr. 
Ácstól Elemér, Barnái Andor, Bálint, 
Benedek Dénes. Beregszá-^v István. 
Dr. Bessenyey Zénó, l)r. Blasberger 
Ignác, Cifrák Valér, Dános János. 
Daubner Sándor, Dr. Dick Sándor. 
Diószeghy Pál. Dr. Enged Jakab, 
Fejér Elemér, Ferenczv Sándor Br. 
Fiseher Gusztáv, Br. Fischer Lajos. 
Führer Miksa, Gecsey Lajos, G o o c s  
József, Görgey Gyula, Groszman 
Adolf, llaidingor István, Haidinger 
Ottó, Hankó Gyula, Harmata Andor. 
Hodossy Béla, Dr. Horváth Béla 
llutka József, Hvozdovics Péter, 111- 
natkó Emil, Jászav Zoltán, Károlyi 
István, Kelemen Kálmán, Kereszt*") 
Lajos, Kolonai István, Kolozsy Fe 
renc, Körosy János, Krausz János. 
Lászlófi László, Luhoczky Endre. 
Leugytl Manó, Majernyik Jáno>. 
Maleher László, Malonyay F» ronc. 
Dr. Marton Sándor, Márkus János, 
Dr. Meczner Béla, Mertens Kelemen, 
Mészáros László, Mihalovics Jonő. 
Mihályi János, Mogyoróssy János, 
Dr. Molnár Hugó, Molnár János, Dr. 
Moinar János, Nagy Adolf, Xeurnan 
Albert, Dr. Novak István, Oszvald 
Győző, Payer Ferenc, Peiszerle Jó- 
tsef, Petrasovics János, Po yánszky 
Gyula, Kadóczky József, Dr. Róth 
Mihály, Sohraidt Lajos, Dr. Siraono- 
vics lgnácz, Spitzer Jónás, Szalu* 
Zsigmond, Székely Elek, Szladek 
Karoly,Sztruha la János,Tahy György, 
Téglás Bulazs, Yalkovszky Béla. 
Valter József, Valther László, Vog- 
ler Zénó, Dr. Widder Márk, Witt 
József, Zalánfy Sándor, Zinner Ar
ii old, Zsembery János, Zseni ócska 
Károly, ifj. Bajusz József, Dr. Bajusz 
Zoltán, Dongó Gy. Géza, Spisovszky 
imre.Ilarasithy Miklós, Bajusz Am\or.

•
Érdekesnek tartjuk összeállítani, 

hogy az alkotmány védő százas bi 
zottság tagjai hogyan viselkedtek.

A százas bizottság 1U0ö-iki tagjai 
közül ma már nuu bízott.-ági tag 
20- A megmaradt 80 közül az alispán 
indítványára szavazlak :

Id. Bajusz József, Farkas Róbt rt, 
Fejes Elvan, Gecsey Péter, Kin 
csesy Péter, Mtcsner Béla, Lép.' 
István, Miklós Béla, Nagy Barna, 
Péchy Adám, br. Sennyey Miklós, 
Szitu* re Géza, Thuráiiszky Tihamér. 
Widder Gyű a, Zinner Henrit:, Ber- 
náth Béla, Búza Barna, Constantin 
Géza, Hérics Sándor, Kovács Gábor 
Matolai Etele, Mauks Árpád, Székel) 
Albert, Fuclis Jenő, 24-en.

I t' .-ség ŝ eiubern- k tartanak. Nem 
I vagyok elbizakodott, de tisztesség 
1 dolgában is, egyébként is annyira 
mégis tartom magam, hogy ilyen 

I támadásokkal szemben ne erezzem 
I szükségét a védekezésnek.

Kérem a jóizlósü embereket^ <>'- 
| vassák el a Zemplén cikkeit. Lássák 
'meg, hogy milyen modorban, milyen 
eszközökkel indul itt a küzdelem. 
Öt évi képvLe őségem alatt talán a 

I legnagyobb ellenségeimnél is elér
tem annyit, hogy elismerték önzet
lenségemet és jóakaratomat. S tán 
még ők is be fogják vallani, hog> 
ilyen hangot, ilyen modort még sem 
érdemiek.

C ak egy tényállítást nem hagy
hatok megjegyzés nélkül.

Az írja a Zemplén, hogy ón álla
podtam meg abban Farkas Andorral 
januárban, hogy a miniszteri hatá
rozatot ne hajtsák végre s ne tart 
sák meg az abban elrendelt választást.

Hogy megállapodtam, az igaz. D< 
nem januárban, hanem márczius 1 4  en. 
Előbb semmit se tudtam arró1, hogy 
lejött az a határozat. Március 14-én 
közölte ezt velem Farkas Andor s 
kérdezte, hogy miután mar úgyis ki 
van tűzve március 2 0  ara a  rendes tiszt- 
újítás, kitüze-é a miniszter által el- 
rend !t választást. Azt feleltem, 
hoiry ez igy már fölösleges.

Ha álmodtam volna, hogy Gáthyék 
képesek a rendes tisztújítást a tar 
•árny as alapszabály nyílt megsértésével 
ciha asztani* követeltem volna a mi
niszteri rendelet végrehajtásál. I)** 
én Móré Dánielt tisztességes emh r- 
nek ismertem s akkor még ilyet 
nem tételeztem fel róla.

Búza Barna.

f i  ipartestületi botrányok.
A városi tanács végre, hosszú 

tárgyalások után kimondotta, hogy 
a jogerős miniszteri határozatot 
végre kell hajlani. Nagy kínlódás, 
hosszú erőfeszítés után valahára 
tehát idáig eljutottunk.

Jellemző hogy már annak is 
örülni kell, ha kimondják, hogy 
végre kell hajtani egy jogerős 
határozatot.

Azt is kimondta a tanács, — 
aminél természetesebb dolog nincs 
a világon - - a  határozatot végre 
kell hajtani s a választást meg 
kell tartani további felclbczésre

A főispáni indítványra szavaztuk ;
Czibur Bertalan, Derfiuyák Béla, 

br. F iíditr Gusztáv, Gruska Lajos, 
Haas Fttiüp, Hiszem Kálmán. Juhász 
Jenő, Kellner Soma, Kovaüezl.y 
Elek, Malonyay Ft re ne, Moskovica 
Géza, lteichard Salamon, Spillenberg 
József, Szőllősi Arthur, Engl Jakab, 
Lehoczky Endre, Szabó Zsigmond, 
Wallher László, EhkrthGyu a, l'J en.

Tehát 80 közül 37 nem szavazott, 
2j  az alispánnal, 10 a főispánnal sza
vazott.

Jól esik látni, hogy legalább az 
alkotmány véd" bizottságból azoknak, 
akik leszavaztak, többsége lm maradt 
az aikotíná y védelemhez és csak 
lí)-cn felejtkeztek el arról, hogy 
most öt éve milyen határozatokat 
hoztak a többiég ellenére kinevezett 
kormányról, az c-xlexben való ház- 
elnapolásokról s egyéb törvény teleli- 
Bégekről.

— ápr. 6.
A t. közönséghez A Zemplén újabban 

megtisztelt azzal, hogy a vezércikk
től az a ; ütt v< -
lem foglalkozik, még pedig váloga
tott gorombaságok és még váloga 
tottnbb valótlanságok kíséretében.

Meggondoltam a dolgot s e/» nnel 
kijelenteni hogy nem /egek válaszolni 
a  Zemplén semmilyen tam aáasara. Talán 
mégis ismernek engem l'jhr.yben 
s> ha egyébnek nem, legalább tisz

való tekintet nélkül. Furcsa is 
lenne, ha akkor, mikor egysze
rűen annyit tesz a tanács, hogy 
elrendeli a jogerős határozat vég
rehajtását, azt megint alispánhoz, 
minij/terhez felebbezni lehetne. 
Akkor soha nem lehetne végre
hajtani egyetlen határozatot sem.

De hát Meczner Gyula uralma 
alatt bolond az aki a törvény
erejében vagy pláne jogerős ha
tározatokban bízik. GáÜiyt is hi
vatalvesztésre ítélték s most is 
ott ül a hivatalában és nem is 
lesz semmi baja, mig Meczner 
Gyula főispán lesz. Nem engedi 
ő a korteseit ?

Mit csinál hát a főispán ur? 
Vasárnap fogadja az iparosok kül 
düttségét. Volt ott vagy 10 ipa 
ros, meg vagy 20 pincér és ilyen 
más egyén. Gáthy ment velük 
Klein Izidor és M óré szegyeitek 
velük együtt menni az utcán, hát 
külön surrantak be a megyehá
zára.

Mit mondott a főispán ur a 
jeles »kiildöttségnek«, nem tud
juk. De tény, hogy már vasár 
nap délután fe l rendelte magához 
az iratokat. Tegnap délután pe | 
dig Pestre szaladt, valószínűleg I 
megint a miniszterrel akarja a, 
gyúh-st betiltani. Ma minden mcg-l
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| történhetik Magyarországon, nincs 
már törvény nincs ereje a hatá
rozatnak, nincs egyéb, csak a 
korteshatalom erőszaka.

Azt mondják, hogy mig az 
iratok a főispánnál vannak Farkas 
Andor nem tűzheti ki a válasz 
tást. Szép, hát ha két esztendeig 
magánál tartja a főispán ur, ha 
felhasználja azokat a papírokat 
isten tudja mire, akkor sose le 
het végrehajtni egy jogerős ha
tározatot ? Akkor sose érvénye 
sülhet a törvény?

Igenis, ki lehet tűzni sőt ki 
kell tűzni a választást, akármit 
csinál a főispán az iratokkal I 
Megköveteli ezt a hatóság te- 
kintólye, tisztessége, a polgárság 
nyugalma.

Vigyázzanak! 11a engedik tisz
tességesen, törvényesen megtar 
tani a választást, egy hét múlva 
teljes ny ugalom lesz. Ha erőszak
kal, törvényen, tisztességesen ke
resztülgázolva elhalasztják, az 
ilyen gazságokkal vérig sértett, 
végletekig elkeserített polgárság 
felháborodása isten tudja, mire 
fog vezetni. Akármi történik, azok 
lesznek felelősek, akik gonosz 
módon megakadályozzák, hogy a 
polgárság törvényes jogát gya
korolhassa.

Móré Dánielnek az elnöki meg 
bizatása márc. 3 1-én lejárt. V á
lasztását a miniszter meg is sem
misítette. A polgárság nagy több
sége már nem akarja ót. Hát 
van szeme mégis megmaradni 
ott, ahol már törvény szerint 
már nincs helye s ahol már ő a 
többségnek nem kell 1 Nem szé- 
gyelli magái ? Méltó ez egy tisz
tességes polgárhoz ?

A politikai harctérről.
— Apró feljegyzések. —

A politika hullámverései valóság
gal felkorbácsolták a kedély eket. Az 
egész ország lázban van és a poli
tika a legdivatosabb sportok ogyi 
kévé vált. Mindenütt, amerre jár az 
ember, politikáról beszélnek. Kávé 
ti zakbun, klubokban, söl mugánt.ir- 
- óságban a politika forog szőnyegen. 
Nem C'iida hát, ha már a vármegye 
>z* kházába i In fészkelte magát ez 
a ragadós betegség. A legutóbbi vár 
megy* i közgyűlésnek például legfon 
tosabb tárgyait a politikai ügyek 
képezték. A politika tette érdekessé 
ezt a gyűlést. Folyt is vehcm.ns 
erővel a politizálás és bizony elég 
kemény szavakkal igyekeztek a kü
lönböző purtáilásu hivatásos és al
kalmi politikumok „meggyőzni* úgy 
nii.st. Valósággal izzóvá tette a po
étika a hangulatot és ebben a tü
zes, heves vitatkozásban sokszor tör
téntek szomorúan nevetséges elszó
lások is. Ilyen volt például Gortvay 
Aladár főszolgabírónak az a harsány 
hangon tett megjegyzése is, hogy 
italunk szoká'jog nem létezik.

Ne m llóztussanak nevetni t. 0’- 
v ásóink, ez a kijelentés tényleg meg
történt, még pedig a 'ehető legko
molyabb formában. Egy jogvégzett 
ember, a ii egy egész járás közigaz
gatásának a feje, mondta 1 ezt az 
abszurdumot, amiért akármelyik első 
éves jogászt eibu Hatnának. Sőt té
vednek azok is, akik azt hiszik, hog\ 
ezt a kijelentést csak tiltakozás kö
vette. Dehogy. Vdtak többen, — 
még hozzá jogászemlnrek — akik 
erősen helyeseltek ennek a legújabb 
jogi felfogásnak. Es — fájdalommal 
bár — be kell ti.-mernünk, hogy 
Gortvay urnák és helyeslő társainak 
tp t va 1 t is, m- n i n\ eg
nincs szokásjog, d*i még törvény 
síi cs immár nálunk — Zemplénben.

Ugyancsak a mogyegy ülésből ki 
folyólag vált aktuálissá az alább 
kis politikai esemény is. Mikor meg 
tudták a főispáni oldalon, hogy a 
vármegyei közgyűlésen a kormány- 
bemutatkozó leiratával kapcsolatosan 
bizalmatlansági indítványt fognak 
előterjeszteni, óriási korteskedésbe 
kezdtek. Minden lehető eszközt meg
mozgattak csakhogy ne lehessen ke
resztül vinni a bizalmatlansági indít
ványt. Dolgoztak a főispán vejei is. 
így Gortvay főszolgabíró ur nem 
vö t lusta hogy önkezével irt leve-
• kben hívja fel a bizottsági tagok 

figyelmét a bizalmatlansági indít
ványra Ezekben a levelekben a fő-
• /Hgabiró úr bejelenti, hogy tudo
mása szeriül bizalmatlansági indít
ványt fognak előterjeszteni a vár
megyei gyűlésen a kormány és apósa 
ellen, egyben kéri a „mélyen tisz
telt** bizottsági tag urakat, hogy ok
vetlenül jöjjenek he a gyűlésre és 
szavazzanak le a bizalmatlansági 
indítvány ellen.

Eddig még csak meg volnánk va
lahogy. Csakhogy ugyanez a főszol
gabíró ur a megy egy ülésen az alis
pán indítványa mellett szavazott. — 
Es ezen nincs semmi csodálkozni 
való sem, mert nálunk az ilyesmi a 
legtermészetesebb valami. Nálunk 
már ilyenek a politikai erkölcsök.

A politikai harcban természetesen 
a sajtó viszi a vezető szerepet. Lap 
utján igyekszik minden párt a maga 
igazairól meggyőzni a választókat, 
így van ez másutt is szerte az or-
- zugban, mindenütt a sajtó vezet a 
po itikai harcokban és igyekszik a 
politikai eseményeket a maga elvei
nek megfelelő magyarázással, színe
zéssel saját céljaira kihasználni. Ná
lunk azonban nemcsak a megtörtént 
dolgok helyes, vagy helytelen ma
gyarázójával igyekszik egyik másik 
lap a hangulatot kedvezőleg for
málni a maga számára, hanem akad 
olyan is, amely meg nem történt, 
valótlan dolgok állításával igyekszik 
a maga politikája számára hangula 
t«t kelteni. A „Zemplén" c „vén 
tudós", a mindenkori hatalom szol
gáltában álló nyomtatvány leg
utóbbi számában például arról ad 
birt hogy Justh  Gy ulát múlt hó 
31-én, amikor Ungvárra utazott, az 
újhelyi állomáson borzasztóan meg- 
abcugolták. — Ezzel szemben az 
igazság az, hogy az állomáson ju- 
lenvoltak — amikor megpillantották 
é j  n/. és s el üdvözölték Justh Gyulát.
A „Zemplén" tehát — enyhén szólva
— légből kapott valótlanságokkal 
ültette fel olvasóit. De azért ezen 
s in szab. d csodálkozni. Odaát a 
tu o di ón mindig is ilyen volt a 
harcmodor.

*
De ejtsünk egynéhány szót a má 

>ik aktuálisról is, amely szintén 
erős hullámzásba hozta egyesek ke
délyét. Az ipartestületi választások
ról van szó. Osmerik olvasóink en
nek a harcnak minden egyes rész- 
b tét ami eddig történt. A legutóbbi 
eseményei ennek a nagy port vert 
ügynek, hogy a tanács elutasította 
Gühyék f lebbezését, kimondva azt, 
hogy a választás felebbesésre való 
tekinti t nélkül végrehajtandó. Gáthy 
urék pedig összeállítottak egy „kül
döttséget3 és K l e i n  Izidor vezér
szónok ur vezetése alatt f. hó 3 ári 
tisztelegtek a főispánnál, ahol kér
ték a választás elhalasztását. Es a 
főispán ur megígérte, hogy ha le
het segít a bajon, de előbb tanul
mányoznia kell az ügyet. — Az ak
ták már 4 *»n — amikor ünnep volt 
es igy nem volt hi/atalos óra sem 
—felvándoroltuk a főispán úrhoz..Es 
azóta szakadatlanul tanulmányozza 
a főispán úr, hogy a törvényt és 
igazságot hogyan lehetne újból — 
kijátszani.

Tévednek akik azt hiszik, hogy 
egy főispán nem dolgozik. Például 
a mi főispánunk sokkal többet mun
kálkodik. mint akármelyik más földi 
halaiul'. Küldöttségeket fogad, irá*
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nyitja a „nemzeti munka“ jelszava 
alatt megindult korteshadjáratot, sőt
— még erre is szakit magának időt
— ő maga is leereszkedik a néphez 
és személyesen kapacitál. Midikor 
Szerencsen próbált szerencsét, hét
főn Mádot boldogította és kedden 
reggel a helybeli állomáson ölelgette 
a heti vásárra bejött vidéki atya
fiakat. Hogy milyen eredménnyel 
munkálkodott ő fodarabontsága, azt 
nem tudjuk, de hogy munkálkodá
sává! hálára kötelezi a nemzetet azt
— őmaga sem hiszi. De azért csak 
munkálkodik továbbra is. Vezeti a 
nagy nemzeti munkát eredménnyel. 
Legfeljebb a törvényen, az igazsá
gon üt vele csorbát. De hát mindez 
nagy célokért történik és nem ma 
gánérdekből, mert nem akar ám 
Öméltósága azért Hoty kából még 
csak szabad királyi várost sem o.d- 
nálni.

SZÍNHÁZ.
Szinházi esték.

Immár második hete, hogy a szín 
társulat városunkban időzik. Az ed
digi előadások meggyőzhettek m in
denkit arról, hogy a társu'at hatá
rozottan művészi nívón áll és min 
den igyekezettel a közönség igé
nyeinek kielégítésére törekszik. Szép, 
összevágó, kerekded előadásokat pro
dukálnak és a szereptudás is jobb 
az eddigieknél. A közönség is mél 
tányolm kezdi már szi .őszeink buz
galmát, ami meglátszott az utolsó 
előadásokon. A színház már nem 
kong annyira az ürességtől, mint 
eleinten. Hinni szeretnők, hogy ez 
ajueleg érdeklődése a publikumnak, 
tartós lesz és a társulat és a közön
ség kölcsönös megbecsülése állan
dóvá válik.

I volt Sebestyén Jenő. Habár hangja 
kissé fátyolozott, de játékában f#•!- 
lelhetők azok a kellékek, melyek 
szimpatikussá, értékessé teszik aszi 
nészembert. Antal Erzsivel lejtett 

| táncai pedig frenetikus hatást kel
tettek. Szép, értékes sikerei voluk : 
Statikáménak, Ssalókynak. Erck'ái ynek 
és II. Ser/ázy Elülnek is. Nekik is 
kijutott bőven az ünneplésből és ed
digi nagy sikereikhez méltóan sora 
kozik a csütörtök esti. Meg kell még 
< műtétiünk a rendezés precizitását, 
a di-’zletezés szépségét és a zenekar 
kiváló jé. voltát i>. Az előbbiek Sza- 
íóky Dezső rendező, az utóbbi Fekete 
karmester érdemei.

Pénteken a „Taifuti" került színre 
a régi sikerrel szombaton nem volt 
előadás, vasamap és hetién a „Lu- 
xenhurg grófja” került ismét színre. 
Hétfőn este Juliettet Kcrmendy Ilonka 
játszotta. Véleményünk ezúttal is 
ugyanaz ró'a, arai első fellépése al
kalmával volt, hogy ambiciózus 
kezdő színésznő, akinek csupán az a 
hibája, hogy a hangja tulostul 
gyenge. A közönség szeretettel fo
gadta és tapsok .a! honorálta igyek
vőiét. A töbl i szereplők régiek 
voltak.

*
Kedden a „Botrány" színmű l>érült 

bemutatóra. A szépen megirt, sike
rű t darab egy megtévtdi asszony 
leiki világát t á j i  e ónk szinten. 
E/.l a megtévi dt asszonyt Halasi 
Mariska alakította, aki ez estén is 
művészit produkált. Partnere Szakács. 
Andor azonban ez estén már k 
vésbé volt hangolva. Jók voltak 
Justh Gyula és Szász Anna. A kü 
zönség félig töltötte meg a szín
házat.

*
Szerdán este a „Kuruzsló". Földes 

Imre drámája került bemutatóra. 
Alig fél ház nézte végig a nívós 
előadást. A darab ügyesen felépített 
színpadi hatásokkal tárja elénk tár
sadalmunk egyik ferdeségét, hogy 
nem a tudás, nem az érték az, amely 
becsülést, olösmercst szerez, hanem 
egy darab pergament.’ a diploma. 
Ma g a s  Béla és H a l a s i  Mariska 
kezébe voltak letéve a vezető sz< - 
repek. Óriási hatást értek el mind
ketten. Valósággal lázba hozták a 
publikumot és egyes hatásosabb je
leneteknél hatalmasan zúgott fel a 
taps nyílt színen is, nem is beszélve 
arról a lelkes ünneplésről, amely 
felvonásvégeken többször szólította 
a kárpit elé ezt a két művészi egyé
niséget. Csupa érzés, csupa élet volt 
minden szavuk, mely a szivekhez 
férkőzött. De derekasan állták meg 
helyüket a többiek is. H. S e r f ő z y  
Etel, E r c k ö v y. S e b e s  t y é n, 
J  u s t h, valamennyien kivették ré 
szűkét a sikerből.

*

Csütörtökön este az idei szezon 
egyik legnagyobb operett-slági rje : 
a „Luxemburg grófja” került színre. 
Eddig nagyon ritka, meleg színházi 
estében volt részünk ezúttal. Lehár 
bájos, fülbemászó melódiái lázba 
hozták a színházat zsúfolásig meg
töltő közönséget és szinte templomi 
áhítattal hallgatták a szebbnél szebb, 
bájosabbnál bajosabb énekszámokat, 
hogy annál elementárisabb erővel 
törjön ki a lelkesedés, mikor az utolsó 
akkordok elhangzanak. A siker orosz 
Ián része ezúttal Antal Erzsit, a tár
sulat szubrett-primadonnáját illeti. 
Ez volt Antal Erzsinek tulajdonké- 
peni bemutatkozója. E/.en az estén 
győződtünk meg azokról az értékes 
kvalitásokról, amelyekkel Antal Erzsi 
rendelkezik. Természetes, minden 
mesterkétség nélküli a játéka, hangja 
lágyan csengő, kellemes, tánca ke
cses, egyéni bája pedig valósággal 
megbüvöli hallgatóit. És ami szinten 
értékes kvalitás, játékában meg van 
az a tüzes temperamentum, amely 
®gyik a főkelléke szubrett-szv repkör- 
Hek. A közönség tüntetőén Unne- 
pölte ez estén és elnaln ózta szere- 
telével, elismerésével. Méltó partnere

H Í R E K .

— Jubileum. Moldoványi Géza adó- 
tárnok 40 éves szolgálati jubileumát 
f. hó 2-án este egy szépet! sikerű t 
társasvacsora keretében ülték meg 
a pénzügy igazgatóság és adóhivatal 
tisztikara és a jubiláns jóbarátai. A 
banketten jelen volt társadalmunk 
.-'ziiio java és szt*p feiköszöutőkben 
üdvözölték a páratlan szorgalmú, 
köztiszteletben álló jubilánst.

— Halálozás. Kellner Dávid váro
sunk köztiszteletben álló polgára, az 
orth. talmudtóra egyesület aielnöke. 
rövid betegség után e lió 3 án 73 
éves korában elhunyt. Yagv óimnak 
jelentékeny részét jótékony célokra, 
főleg oktatási c ’lokra hagyta. Teme
tése e hó 5 ón d. u. 3 órakor volt 
nagy részvét mellett az orth. Iiitk. 
templom udAarából, ahol teteme fö
lött Dtck Hermáim helybeli orth. 
hitközségi alrabbi, Jungreisz kövesdi 
rabbi és IVetsz Oszkár vallástanitú 
mondottak hatásos gyászbeszédeket.

— A Kazinczy körből. A Kazinczy I 
kör nagyszabású hangverseny esté
lyét április 10 én d. u. 6 órakor' 
lartja meg. Ezen estóíy kimagasló 
estélye lesz a körnek, melyen közre
működnek Matzner Saniuné úrnő 
a „Felsőmagyarország** c. kassai 
hírlap szerkesztőjének nej*1, Csuka 
Béla clllo művész és Moshammer Ro
mán hárfa művész és zeneakademiai 
tanár. Neiu kevésbe lesz i rdoklulen 
Csuka Etelka zongora játéka, a 14 
éves leányka technikája mán most 
is bámulatra ragad.

— Tűz volt f. hó 4-én d. e. 10 
órakor K u l i c s  János Kazincsy-ut- 
cai házában. A forgalmi mérnökség 
egyik hivatalos helyiségében a ké
mény ajtóbál kipattant szikra langra 
lobbantotta a szoba padlóját. A 
F r i s s  Heiinan parancsnoksága alatt 
kivonult tűzoltóságnak sikerűit azon
ban a tüzet — mielőtt komolyabb 
bajt okozhatott volna — lokalizálni.

— Jelentkezés érettségire. A sátor
aljaújhelyi fogyni, igazgatósága föl
hívja mindazokat, akik az 1009—10. 
tanévben rendes-, ismétlő-, javitó- 
vagy pótlóérettségit szándékoznak 
tenni, legkésőbb 1010. április 15 ig

Összes okmányaik bemutatásával isk. I 
bizonyítványok, keresztlevél vagy 
születési bizonyítvány és a vizsga- 
dij befizetésével a VIII. osztály fő
nökénél jelentkezzenek.

— Sport. A S. A. C. elnöksége ez 
utón is tudatja tagjaivá, hogy a 
sátoraljaújhelyi polgári leányiskola 
tornacsarnokában e hó 4 étől kezdő- 
doleg hetenkint háromszor u. m. 
Hétfő, sverda és szombati napokon 
d. u. 5-től 6 óráig vivási gyakorla
tok tartatnak. — Felkéri az érdek
lődő tagokat, hogy a mennyiben 
•‘zen vivási gyakorlatokon résztvenni 
óhajtanak ifj. V á g ó  Gyulánál je 
lentkezni s a fenti időpontokban a 
vívó órákon megjelenni szívesked
jenek.

— Vásáráthelyezós. A koreskede 
leiuügyi miniszter megengedte, hogy' 
Sztropkó községben a f. évi májú- 
hó 8 ára eső országos vásár ez év
ben kivételesen április hó 19-én és 
\ arannó községben a f. évi április 
hó 25 és 20-ára, valamint július hó 
2 és 3 ára eső országos vásárok ez 
évben kivételesen április hó 20 -21- 
én, illetve július hó 6 — 7-én tartas
sanak meg.

— Adomány. Németh Nándor ur 
nevében — az ő tulajdonát képező 
„Ha!aska“ nevű ingatlan vadászati 
jogának f. évi bérösszege fejében, 
— Schiller Kálmán l.ir. járásbiró, 
"t koronát küldött a helybeli árva- 
ház javára. Rendeltetési helyére jut 
tattuk.

— A loct. A duhajkodásnak és 
pálinkaivásnak esett csaknem áldo
zatául husvét vasárnapján a Nagy- 
rozvágy melletti Fellegvár-tanyán 
Mó r é  Sándor urasági cseléd. Az 
ünnep délutánján telő itták magú 
kát pálinkával, a minek csak termé
szetes következménye volt, hogy 
estére összeverekedtek. A harc hőse 
C s á k ó  Mihály kocsis volt, a ki az 
öreg Makó József és fia segítségé
vel véresre verte B a r a b á s  Jánost 
és Móré Sándort. Az utóbbit még 
ráadásul egy lőcscsel úgy ütötte 
fejbe, hogy betört fejjel, életveszé
lyes sérülésekkel hoztak az „Erzsé
bet*4 közkórházba. A büntető eljá
rást megindították a verekedő em
berek ellen.

— Szab colombus permetezők kap
hatók a Zemplénvármegyi i Gazda
sági Egyesület titkári hivatalánál 
daraboukint 4ti kor. árban. A per
metezők a követelményeknek m* g 
fele őeii teljesen átalakíttattak s kitti 
nőén működnek.

Bőrbajokat,
bőrkiütéseket, daganatokat és sebe
ket, a melyek vérszegénységből ered 
uek és nem akarnak gyógyulni, a

A SCOTT-íéie EA11LSIÓ
A. szünteti meg legjobban.

f A legtisztább alkatrészek, 
a melyek Ízletes módon 
könnyen emészthető krém
mé egyesittetnek a kiváló 
SCOTT-fele eljárás áltál, a 
a legkiválóbbá tették és 
kétségbevonhatatlan liir- 

Ae KmuUio nevet biztosítottak számára
vásárlásnál a ,

uzeknel a bajoknál.
' . l; A SCOTT-fele Eniuls'o »
ríJy-Vlímte legkiválóbb, 

vonni. |£gy ered eti üveg á ra  2 K . 50 f

Kapható minden gyógytárb an

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

K iadólulajdonos :
LANDESMANN MIKSA

Gyökeres Ji ipari a por- 
tális szölövcsszö kapható 
lióth licrnáf szőlőbirto
kosnál Hát óraija áj hely

Tk. 3211,1910. szára.
Utóajánlati

Árverési hirdetményi kivonat.
A saujhelyi kir. törvényszék mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, 
hogy a mezőgazdasági bank r. t. 
végrehajtatónak Dudás Jórsofné 
végrehajtást szenvedő elleni 210 ko
rona tőkekövetelés és jár. iránti 
végrehajtási ügyében a saujhelyi 
kir. törvényszék területén lévő Sá
toraljaújhely r. t. város határában 
fekvő, a sátoraljaújhelyi 2508. sz. 
tkvi. hetében A. f. I. sorszám, 501. 
hr. szám alatt felvett jószágtestnek 
a B. 1. alatti Dudás Józsefué szül. 
Hetei Etelka nevén álló ^Ved ré
szére 3432 koronában ezennel meg
állapított kikiáltási árban elrendelte 
és hogy a fentebb megjelölt ingat
lanok 1910. évi április ho l 5. (tizen
öt) napján d e 10 órakor a kir. 
törvényszék árverési helyiségébe 
megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron ol
datni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan hecsáiáuak 10 százalékát 
vagyis 344 kor. 20 fill.-ért készpénz 
ben vagy az 1881. évi 00 t.-c. 42. §-á 
bán jelzett árfolyammal számított s az 
1881 évi november hó 1-éu 3333. szám 
a.kelt igazságügy miniszteri rendelet 8. 
§ óban kijelölt óvadékképes érték
papírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. évi 00. t. c. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál előleges elhelyezéséről kiállí
tott szabályszerű elismervényt atszol- 
gáltatni.

Megállapittatik, hogy azon árverelő 
a ki a kikiáltási árnál magasabb 
Ígéretet tett köteles nyomban a le
ütés után bánatpénzét az általa tett 
legmagasabb ígéret 10 százalékig 
fel pótolni níit ha elmulaszt ígérete 
figyelmei* kivül marad és az árve
résben. melyet haladéktalanul foly
tatni kell, részt nem vehet.

Megállapittatik továbbá, hogy 1. 
az utóajánlat akkor is kötelező, ha 
nz ajánlattevő az árverésnél meg 
nem jelenik ;

2 hogy az esetben, ha az árveré
sen az utóajánlatot meghaladó ígé
ret nem tétetnék, az ingatlan az 
utóhjánlattevő által megvettnek je
lentendő ki,

hogy az utóajánlati árverés költ
ségeit az Ígért vételáron felül viselni 
tartozik.

Sátoraljaújhelyben a kir. törvény
szék mint telekkönyvi hatóságnál 
1910. évi március hó 0. napján.

Wielland
kir. ítélőtáblái bíró

Lakás kiadó.
A külső Kossuth Lajos-utca 76. 

sz. Jelenek-féle házban egy 3 szo
bás lakás mellékhelyiségekkel, 
továbbá kocsi-szin és istálló 
május hó 1-től kiadó.

Bővebbet Deutsch Salamon 
cementáru gyárában Csürgői-ut.

601/910. vh. sz.
Árverési hirdetmény.

A saujhelyi kir. jbiróság 1910. V. 
4<X)/3. sz. kiküldő végzése folytán 
dr. Garai Ármin ügyvéd által kép
viselt Piatnik Nándor és fia cég 
258 kor. 83 fiil. követelésének és 
járulékainak kielégitéso végett 1910 
óv április ho 15 én délelőtt 9 1/* óra
kor SdUjhelyben, Atidrássy-u. 2. sz. 
alatt a vb. szénvedo lakásán elárve
rezem azo:: 1183 kor. 80 filiérre bo
csült ingókat, melyeket a budapesti 
V. kér. kir. jbiróság 909. Sp. X. 
407 3. >z. végrehajtást rendelő vég
zése folytán a saujhelyi kir. jbiro- 
sági 910. V. 400/3. sz. végrehajtási 
jkvben le- és felülfoglaltam s melyek 
esen jkvben 10—36. tété! és a 910. 
V. 384 1. sz. alapfoglalási jkvben 
1—9. tétel alatt vannak összeírva, 
u. m. házi bútorokat stb.

Saujhely, 1910. márciuz 31-én.
Rosner Imre, bir. v haj tó.
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A b la k tis z títá s ra
és ŝ akŝ erű

parkettisztitásra
ajánlkozik

jN(agy ^ános
Apponyi-utcza )?

10h4/.*09. Tk. sz.

Árverési hirdetményi kivonat.

A királyhelmeczi kir. járásbíróság, 
mint telekkönyvi hatóság közhírré 
teszi, hogy a Mezőgazda-ági bank 
r. t. saujhelyi cég vegrehajtatónak, 
Weiszhausz Kainnó szül. Weisz Sáli 
végrehajtást szenvedő elleni vég
rehajtási ügyében a Mezőgazdasági 
bank részvénytársaság által tett utó
ajánlat elfogádialik ennek következ
tében az ezen ügyben Karcsa köz
ségében 11)10. évi február hó l-én 
délelőtt 10 órakor a 8245/1009. tk. 
sz. árverési hirdetmény folytán meg
tartott árverés hatályon kívül he
lyeztetik a végrehajtási újabb ár
verés 930 ko róna tőke, ennek 1909 
évi junius hó 23-től járó 6 százalék 
kamata, 104 korona 04 fillér már 
megállapított és a még felmerülendő 
költségek kielégítése végett az 1881

iLX. t.-oz 144. 170. és 185 §-a és az 
1008, évi II.. t-cz. 21. és következő 

| § ai éritelmében a sátoraljaújhelyi 
kir. törvényszék és a királyhelmeczi 
kir. járásbíróság területén fekvő, a 
karosai 442. sz. betétben A III. 2027, 

| 2033. 2095, 2125, 2168, 2200 és 2540 
hr. sz. alatt foglalt ingatlanokból 
Weiszhausz Kainnét illető ',2 részre 

: utóajánlattevő 1100 kor. mint kiki- 
áltáUi árban elrendeltetett és hogv 
a fentebb jelzett ingalanok az 1910. 
évi április ho 7 napjának délelőtti 
10 órájakor Karcsa községházánál 
megtartandó nyilvános árverésen el 

I fognak adatni.
‘ Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan kikiálltási árának 10 °|w át 
vagyis 150 kor. — fillért, és 54 kor. 
00 fillért készpénzben vagy óvadék
képes éitékpapírokban a kiküldött 
kezéhez letenni vagy annak a bíró 
ságnál történt előleges letételét iga 
zoló elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Királyhelmecen, a kir. járás
bíróságnál, mint telekkönyvi ható
ságnál, 11*10. évi február hó 14.

Horkay. 
kir. járásbiró.

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

Cim a kiadóhivatalban.

1
SALGÓTARJANI

Kőszénhánya Részvény társul  at
széntermékei (szobafiitésre és ipari czélokra)

KLÁR és NEUMAN cégnél
Sátoraljaújhely

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

valamint porosz briket kapható.

Superfosfát-műtrágya. Káli-só.

3 A 2 = ö r «

f iMODERN I ÍZLÉSES 
FINOM!

f i

L E V É L P A P Í R O K
egyszerű és elegáns dobozok
ban, sokféle színárnyalatban, 
legkülönbözőbb alakokban és 
—— mindenféle árban —

k a p h a t ó k  d i i s  v á l a s z t é k b a n

LANDESMANN MIKSÁNÁL
L a .FELSÍ 

l  SÁTORA

.FELSŐMAGYARORSZÁGI HÍRLAP” kiadóhivatalában 

SÁTORALJAÚJHELY, RÁKÓCZI-UTCZA 1. SZÁM
TELEFON SZÁM 10.

íban J

% é

Értesítés.
Van szerencsém a nagy- 

r  érdemű közönség szives tu- 
doma'sára adni, hogy

lakatos 
műhelyemet

Vekerle-tér, Vörös ökör udvarába helyeztem át.
Elvállalok épület lakatos munkákat, tömeges cikkek 

gyártását, szivatt>us kutak javítását és újonnan szere
lését. Villany világítás és telefon szerelést és ezeknek 
javítását pontosan eszközlöm.

Műhelyemet berendeztem Autogén hegesztésre I 
Törött géprészeket, hibás öntéseket, kazán és gözhen- 

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

Magam a n. é. közönség 1>. pártfogásába ajánlva, maradiam

Az „Acetylén” világí
tás sátoraljaújhelyi 
egvdüli képiselete.

kiváló tisztelettel

Vályi Bertalan,
lakatos mester.

Szőlő oltvány
3 éves, gyökeres, legjobb fajok, 
több ezet, hegyen iskolázott, még 
a földben van, jutányos áron el
adó Kohn Hermáiméi Sáros 
patakon.

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

írásbeli ajánlatokat 
lehetőleg személyesen 
kérjük beadni.

Nyomatott Lciidt-mumi Miksa és Társa

Nincs többé üzemzavar jj
ha motorja vagy kazánja repedt, vagy marások által üzem- 5 

képtelen, ha azt nálam 1

| Autogén hegesztéssel *
beforrasztja, melyet most újonnan, mint legkiválóbb gyárt- jj 
mányt, beszereztem. ff]

R e p e d  g ő z -  ó h  m o t o r h e n g e r e k e t ,  c  
t ö r ö t t  g é p -  ó h  i i i o t o r v i l l í .  a t r Ó H z e k e t ,  | 
ö i i t r t  tt>  ó h  k o v á r s o l t  v a n n t ,  továbbá minden- 6 
féle f ő m o t  gyorsan és alaposan l io g c * » 2r.tc?k.. 5

Berendezkedtem továbbá m

Autogén vágógéppel is, f
melylyel bármily vastagságú vaslemezeket, gerendákat, sine y  
két, kazánokat, tartányokat és azokon buvó- és mosólyukakat 8 
v á g o k  ó h  h c g c H z t c k  telepemen vagy a helyszínen. 0  

A t. gép és maiumUiiajdonos urak becses figyelmét föl- 
1 ivóm, hogy bármely pontosan és ffl
olcson vállalok. fl

Állandó, dús raktáron tartom az összes malom £ 
berendezési gépeket, 4-es, 4 1 _-es és 6 os gőzcséplő sv 
garnitúrákat, melyek olcsón és kedvező fizetési & 
feltételek mellett beszerezhetők. ||j

Tisztelettel fl

Sátoraljaújhelyi maloniépitészeti és gépgyár k 
Reisman Károly. ff

S u l i s s á
könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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