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A két függetlenségi párt 
együtt.

Fényesen sikerült népyyülésen 
jelölték a mádi kerület választói 
ujraképviselőjüknek Bernáth Hélát.

Ritkaság valahol olyan egyér
telmű csoportosulását, olyan bá
mulatos összhangját látni a vá
lasztóközönségnek, mint a mádi 
kerületben Bernáth Béla személye 
körül. Igaz, hogy olyan önfelál
dozó, olyan nagyérdemű képvise 
löt is ritkaság találni, mint ami
lyen Bernáth Béla.

Fényessé tette a mádi ünnepet 
gróf Apponyi Albert megjelenése, 
akinek lelki nagysága és csodás 
ékesszólása soha nem múló nyo- 
mókát hagyott a közönség lelkében.

Apponyi jelenlétében jelöltek 
Bernáth Bélát a mádi kerület kép
viselőjéül. Es amint együtt láttuk 
a mádi kerület intelligens köz
ségeinek minden számottevő em
berét, egész polgárságát, szinte 
el se tudjuk képzelni, hogy ki 
lehet hát még ebben a kerület 
ben Borsai mellett, ki marad itt 
még a Borsai hívének ?

A mádi gyűlés megtaníthatott 
mindenkit, hogy van még az em
berekben hálaérzet es tisztesség. 
Mert ennek a kettőnek kellene 
kivesznie a mádi kerületből, ha 
Bernáth Bélát ott akárki kedvéért 
is mellőznék.

De mást is megtanulhattak 
egyes urak a mádi ünnepélyből. 
Azt, hogy a két függetlenségi 
part, ha támad is itt-ott egymás 
ellen, ha árnyalatokban eltér is 
egymástól, nem ismer külümbsé- 
get egymás közt akkor, mikor a 
lügg«tlenségi törekvésekért, ezek
nek a törekvéseknek az ellensé
geivel szemben kell küzdeni.

Es különösen n ncs külümbség, 
nincs ellentét, sőt viszály sincs a 
két függetlenségi párt közt itt 
Zemplénvármegyében. Mi itt rég
óta ösmerjük s őszintén, mellék- 
gondolat nélkül és kölcsönösen 
támogatjuk egymást. A nagy küz
delmek nehéz napjaiban nem azt 
nézzük, ami talán elválaszt, ha
nem azt, ami összeköt bennünket.

Ennek volt ékesen szóló bi
zonysága az, hogy a mádi gyű
lésre elment Kincses)' Péter elnök 
vezetésével a sátoraljaújhelyi füg
getlenségi párt több tagja, el
ment Búza  Barna is, aki Apponyi 
és Afeccner Béla után fel is szó 
lalt s óriási tetszés é  ̂ lelkesedés 
mellett fejtette ki, hogy mikor a 
nemzeti törekvések ellenségeivel 
szemben kell küzdeni, akkor a 
két függetlenségi párt közt kü 
lömbség és ellentét nem lehet.

Szemben volt egymással a kút

párt addig, amíg a koalíciós mi
nisztérium kormányon volt, amíg 
megvolt az a lehetőség, hogy az 
önálló bank nélkül vállalja a mi
nisztérium a kormányt.

Ma már ezen túl vagyunk. Mind 
a két függetlenségi párt ellenzé
ken van. A bankkérdésben 
amely miatt a szakadás történt 

megszűnt az ellentét. Hiszen 
Kossuth maga indítványozta, hogy 
a képviselőház foglaljon állást az 
önálló bank mellett s ö mondta, 
hogy a közös jegybank szabadal
mát nem hoss.’.abbitja meg Ezzel 
a bank kérdésében teljesen együtt 
vagyunk, mert mi is csak azt akar
juk, hogy 1910 végén túl ne 
hosszabbitsák meg a közös bank 
szabadalmát.

Nem választhat el a választó
jo g  kérdése sem. A választási 
jo g  kiterjesztését az általános vá
lasztói jog  alapján a VVekerle 
kormány is felvette programm- 
jáb a  s ezt ma is akarja a Kos
suth párt is. Az pedig egészen 
természetes dolog, hogy az álta
lános választói jogot a Justh-párt 
is olyan garanciákhoz akarja kötni, 
amelyek az ország magyar jelle
gét s a magyarság uralmát nem 
csak ne gyengítsék, de feltétle
nül erősítsék. Ilyen garanciák 
nélkül a Justh-pártb A se vállalná 
senki a választási retormot. A 
célunk ebben is egy : a magyar
ság védelme s erősítése. Akiknek 
pedig azonos a céljuk, azok biz
tosan megértik egymást.

Nincs semmi, ami komolyabban 
elválaszthatna. Ellenben szorosan 
összeköt a függetlenségi eszme 
közössége. Tehát megértjük egy
mást s együtt fogunk működni. 
Zemplénben már ma, az ország 
más részein talán később.

Es ez lehet a felelet azokra a 
munkapárti mesterkedésekre, a 
melyek folyton a két független
ségi párt ellentéteinek a kiélezé
sével, a két párt egymásra uszi 
tásával akarnak olcsó diadalt 
aratni. Ez a régi osztrák szabály: 
divide et impera, veszítsd össze 
az embereket s úgy uralkodjál 
rajtuk. Nem csuda, ha a munka
párt, mint teljesen osztrák párt, 
ezt az osztrák szabályt követi. 
Ezt teszi Zemplénben is hetek 
óta. Farizeus szemforgatással kia
bálja, hogy a Kossuth-párt nem 
mehet együtt a Justh-párttal, 
hogy ő a Kossuth-pártot nem 
bántja, csak a Justh pártot, tehát, 
a Kossuth-párt szövetkezzen vele, 
szóval a legpcrlidebb alattomos
sággá igyekszik itt is harcot 
szítani a két párt közt, hogy az
tán a zavarosban halászhasson.

A mádi gyűlésen megkapták a 
feleletet. Zemplénben csak egy

függetlenségi párt van. Hogy ez 
az egy párt, amely egy és ugyan
azon célra törekszik, két szer
vezetbe oszlik, az nem szünteti 
meg a közös célért való közös 
küzdelmet. Es különösen nem 
remélheti ebből a munkapárt azt 
az általa —  elhisszük — nagyon 
óhajtott erkölcstelenséget, hogy 
akái melyik függetlenségi árnyalat 
is a másik ellen ő vele szövet
kezzék.

Reméljük, most már megta
nulja ezt a munkapárt s lelhagy 
avval a hiábavaló igyekezettel, 
hogy a két pártot egymásra 
uszítva egyiket a másikkal ve 
réssé agyon s igy küzdelem nél
kül ó maga maradjon a csatatéren.

Ezt ugyan Zemplénben hiába 
várja.

*
Apponyi 10-én délben a gyorsvo- 

naiiai érkezett Szerencsre. Kíséreté
ben voltak Hammesherg László és 
Meiezer Géza volt or?z. képviselő* 
s Meczner Béla volt fői.;pan, főren
diházi tag.

A szerencsi állomáson már óriási 
küzőns g varta. Olt volt a kerület 
minden számottevő embere. Gorlvay 
A>adár főszolgabíró diszmagyarbuii 
várta és fogadta Apponyit. Lelkes, 
hangulatos szónoklattal köszöntötte 
a nagynevű vezért Rákóczi és Kossuth 
vármegyéjében, nem csak úgy mint 
a jarus foszolgabirája, de úgy i>, 
mint a Kossuth-part Ilivé és egyik 
kültagja s kívánt törekvései számúra 
fényes diadalt.

Appoti) i köszönő szavai után vo
natra ült az egész közönség s ne
gyedórái ut után Mádon szállottak 
ki, ahol Apponyit llunkő ü j u.a 
plébános üdvözölte.

Ebéd után, fél 3 órakor, szabad 
téren tartottak meg a gyűlést. Mint
egy 2—3000 ember volt együtt, 
szemmel, áthatólag a kerület egész 
intelligenciája és szavazó polgársága. 
Az újhelyi függetlenségi partot Kin 
csossy Peter vezetés** aia'.t Csuka 
Ödön, Itodosi Kiss Ernő és Búza 
barna képviseltek.

A gyűlést Púlóczy József aielnök 
nyitotta meg, azután Bernáth Béla 
mondotta el beszámolóját, a közön
ség tetszésének és szeretelém k foly
tonos nyilvanuiásai kozott adva eio 
az országgyűlés négy évi működé
sét. aztun a kerület érdekében Ki
fejtett tevékenységét. Kijelentette, 
hogy Ilivé az ónálló banknak s ahhoz 
ragaszkodik s fiive az általános sza
vazati jognak a magyarság uralma 
uuk biztosítása mellett.

A leikes éljenzéssel fogadott be
számoló után Szó hely Karoly emel
kedett szellemű beszédben méltatta 
boniáth Béla nagy érdemeit s fel
ajánlotta neki a kerület jelöltségét, 
amit Bernáth Béla pár szóval meg- 
hatottan fogadott el.

Azután hata.tuas éljenzés között 
szolalt meg gróf Apponyi Albert s 
körülbelül a következőivel mondotta •

Bernáth érdemeit méltatta, 
majd a politikai helyzettel fog
lalkozott. A kormány kinevezése, 
ámbát parija m m volt, alkotmá
nyos .-zeinpotitból nem kifogásol
ható. Ue a kormány a legtöbb

kérdésekre nézve nem vall szint 
hogy mit akar. Nem elég azt 
mondania, hogy az események őt 
igazolták, még ha ez való volna 
is nem el 'g azt mondania, hogy 
nem akarja azt. amit mi akartunk, 
hanem azt is meg kellene mon
dania, hogy ő mit akar. E  mel
lett a kormány törvénytelenséget 
követett el a’ Ház elnapolásával 
és feloszlatásával; más események, 
amelyek politikáját igazolhatták 
volna, eddig nem történtek. Hogy 
a mi politikánk még nem vált 
he, csak akkor mondhatnánk, Ita 
politikánkat keresztül vihettük 
volna és abból a népre nem ke
letkezett volna áldás. De éppen 
azért távoztunk a kormányról, 
mert a mi politikánkat nem tud
tuk keresztülvinni. Amit kérész- 
tül vittünk, az igen is bevált a 
népnek áldására. (Lolkes éljenzés.) 
De hát ha ellenfeleinknek mégis 
van politikája, amelyről azt ál
lítják. hogy bevált, az nem lehet 
más, mint a régi szabadelvű párt
nak politikája. Hát melyik része 
annak a szabadelvű politikának 
vált be? Tálán november 18, 
mely az ellenzéknek többséget 
adott? Miért vesznek fel uj ne
vet, ha olyan nagyon bevált az 
ő politikájuk, miért nem büsz
kélkednek azzal a zászlóval ke
zükben ? (Elénk tetszés.)

Apponyi ezután rámutatott u 
kormány tagjainak a vála-ztójog 
kérdésében tett ellentmondó nyi
latkozatára. melyet a miniszterel
nök azzal a kijelentéssel ütött el, 
hogy a miniszterek nem papagá- 
lyok, hogy egymás szavát ismé
teljék. Ez még a legtartalmasabb 
nyilatkozat amelyet e kormány 
jellemzésére felhoztak. (Elénk de
rültség.) A kormány kebelében 
csakugyan meg van az egyetértés 
abban az óhajtásban, hogy a vá
lasztáson többségre jussanak. Ezt 
az egvot elhiszem. (Elénk tet
szés.) Hát ez a kormány kéri az 
ország valasztóközönségének bi
zalmát. (Elénk tetszés és éljen
zés.) Csak egy programmpontja 
áll előttünk teljes tisztaságában 
és ez az. hogy lemondást kiván a 
nemzet ama jogainak érvényesi- 
téséről, amelyek törvényeinkben 
biztosítva vannak és amelyek 
végrehajtására és érvényesitére 
ennek a nemzetnek életszükségo 
van.

A nemzeti jogok fejlesztése te
kintetűben két kérdés van elő
térben : a gazdasági Önállóság 
kérdése, a másik pedig a katonai 
kérdés. A gazdasági önállósághoz 
jogunk van s ezzel a jogukkal a 
célszerűség szerint élni is kell. 
Sajnos, hogy ha élni akarunk 
vele, akkor mindjárt kiderül, hogy 
azok csak kirakatba tett jogok. 
A katonai téren mindazt ki kell 
küszöbölni a hadseregből, ami a 
nem magyar ajkú polgárokat a 
magyar állam ismeretére és tisz
teletére nem tanítja s ami még 
elég van a hadseregben. Ilyen 
őrültséget #»ég nemzet nem kö
vetett el maga ellen, hogy ilyen 
intézményeket eltűrjön és azért 
nekünk feladatunk, hogy abból 
sz intézményből, melybe összes 
fiaink belemennek, küszöböljük 
ki azt, ami a magyar állam, mint 
legfőbb fenségnek kultuszával el.

L a p u n k  J  o |c!;'.l
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lenkezik és vigyük be a mi ki 
egészítő, az iskola munkáját, hogy 
a kaszárnya folytassa a nevelést, 
hogy összes ifjainkban a magyar 
állam tudata gyökeredzik meg. 
Es mivel mi nem akartunk e co
lokról lemondani, azért nem va
gyunk mi kormányon és azokt 
akik kormányon vannak, nem 
képviselnek semmi egyebet míg, 
mint e célokról való lemondást 
és ezt nevezik nemzeti munkának. 
(Lelkes éljenzés.)

Ezután a választójogról beszélt 
Apponyi. Az általános választójo
got azért adták a Iléderváry kor
mány kezébe, hogy azzal, mint 
valami aknával, a históriai Ma
gyarországot fölrobbanthass .k. A 
kormánynak ebben az országban 
semmi taiaja nem volna, ha segítő
társa nem akadt volna Tisza Ist
vánban, aki a régi szabadelvüpárt 
erejét képviseli. Ez a férfin pedig 
a választási törvényben éppen 
ellenkező irányzatokat képvisel. 
Es miután nála nélkül meglenni 
nem tudnak, az ő nézeteit pedig 
a fölülről nyert küldetés folytán 
elfogadniuk nem szabad, ez az 
oka annak, hogy mélységesen 
hallgatnak a választási törvény 
kérdésében.

En a választójog fokozatos ki 
terjesztését akarom — folytatta 
Apponyi — és most is az lebeg 
előttem mint cél, hogy minden 
ember, aki közterheket visel, jo 
gokkal is legyen fölruházva. 1). 
a haza iránti kötelességünk pa
rancsolja nekünk, hogy megtart
suk a fokozatosságnak elvét. (Él
jenzés.) Azért az általános válasz
tói jog megalkotásában fokozatú 
san, akkép akarok előrehaladni, 
hogy minden népréteg részesüljön 
jogokban és az ő érdekeiket a 
parlamentben érvényesíthesse, mé
gis biztosítva legyen először az 
okosoknak uralma ebben az or 
szágban, másodszor és főleg ez .- 
ennek az országnak magyarsága, 
ennek a hagyományos történelmi 
Magyarországnak továbbhalad i>a, 
de nem fölforgatása, nem össze
törése, mert nincs az az egvéui 
jog, mely előttem felette álljon a 
magyar nemzet evózredes Isten és 
ember előtt ezer és ezer nemes 
ember vérének elhullatásával, 
millió meg millió munkás eiul» r 
verejtékével, ezer meg ezer bölcs
nek szellemi munkájával, annyi 
mártírnak halálával megszerzett 
joga ahhoz, hogy mint magyar 
nemzet fussa tovább pályáját, mint 
magyar nemzet emelkedjek a di
csőségnek, a haladásnak legmaga 
sabb fokára és mint magyar nem 
zet adja majd magyarrá vált összes 
polgárainak az egyenlő jogokat, 
az egyenlő kötelességeket. (liosz- 
ízhs  lelkes éljenzés es taps.)

Hosszantartó éljenzéssel, tapssal, 
kalaplengetéssel ünnepelte a közön
ség Apponvit.

Azután Mcczner Béla szólott lelke
sítő hangon s nagy tetszés mellett. 
Elmondta, hogy fóispánságot válalt, 
raig azt hitte, hogy evvel hazája 
■lak s elveinek szolgálatot tehet, dó
imkor látta, hogy a bécsi hatalom 
makacsul ellene szegül minden nem 
zeti irányú haladásnak és törvény
telen, a nemzeti törekvések letöré
sére vállalkozó kormányt küld a 
nemzet nyakára, ezt a kormányt 
már nem volt hajlandó szolgálni, ott 
hagyta állását s beállt a nemzet jo
gaiért küzdők saraiba.

Nemes, hazaszerető, önzetlen lé
lekről tanúskodó beszédét óriási lel
kesedéssel, nagy szeretettel fogadta 
a közönség.

Utána Busa Barnát kívánta hal
lani a gyűlés.

Busa nagy tetszés közt, humoro
san, maró szatírával szólt a politikai 
helyzetről. Ott vagyunk,4hol a mádi 
zsidó, — mondotta — elindultunk 
az ellenzékről a kormányra s most 
újra ellenzéken vagyunk. De ha a 
mádi zsidó egyszer nem tudott el 
jutni Tállyára, biztosan nem hagyta 
ftbba, hanem elindult még egy-

szer s nem nyugodott, mig célja 
szerint Tályára «*l nem jutott. így 
kel. tennünk nekünk is. nem szabad 
csüggednünk a nehézségek, a si
kertelenség miatt, küzdenünk kell, 
mig el nem jutunk a függetlenség
hez.

Most két táborban küzd a függet
lenségi párt. d" célja, ép úgy, mint 
a hívők is különböző templomokban 
ugyanazon egy istent imádják. El 
lenségeink szét akarnak választani, 
egymás ellen izgatnak minket. Itt 
Zemplénben is a munkapárt folyton 
hízeleg a Kossuth-pártnak s vele 
akar szövetkezni a Justhpárt ellen. 
Mint a Borban, mikor Baracs Imrét 
elhagyta a felesége, bejött a szom
széd özvegy asszony s ételt hozott, 
hizelkt dett neki, hogy magához csá
bítsa. De mikor a feleségét kezdte 
gyaláini, Baracs Imre a fejéhez 
vágta a tányért. Vigyázzanak a 
munkapártiak, mert a két függet
lenségi párt is veszekszik sokat 
egymással, de ha ők ezt ravasza 
igy akarják kihasználni, hogy az 
egyikkel leveressék a másikat s a 
két veszekedő párt közt ők r\ űzze
nek. könnyen a fejükhöz vághatjuk 
nekik is a tányért.

Zemplénben nem sikerült a mun
kapárti mesterkedés. Itt a két fiiig- 
getlenségi párt együtt működik, test
véri egyetértésben. Nem keressük 
azt, ami elválaszt, hanem azt, ami 
összeköt. így voltunk együtt a roe- 
gyegy ülésen is.

A mádi muszkapárt alakuló gyű
lésen épen azt mondta egy nagy 
ur. hogy Bernáth Béla ellen nem 
állított volna ellenjelöltet a munka 
párt, de miután a megy egy ülésen a 
kormány ellen szavazott, hát bünte
tésül most kap ellenjelöltet. Még 
szép, hogy csak ilyen enyhén bün
tetik. Rákóczinak, mert u császári 
politika ellen küzdött, elkobozták a 
vagyonát, Damjaniesnak a nyakára 
küldték a brünni hóhért, — Bernáth 
Bélának csak Borsait küldik bünte
tésül a nyakára. Ezt még kibírja. 
Damjaniesot könnyű volt megbán 
telni, mert ott a hadbíróság itéit 
császári parancs szerint. De itt a 
mádi válas/.tóközönség lóg itéini s 
az. nem császári parancs szerint itél. 
annak Ítélete az lesz, hogy: „éljen 
Bernáth Béla ! “

Hatalmas éljenzéssel és tapssal 
fogadta a gyűlés Búza beszédet, a 
melyhez első sorban Apponyi gratu
lált nagyon szívélyesen.

Aztán Palóc zy J óz.m f i nők mon
dott kö-zönetet a szónokoknak s a 
megjelenteknek es a gyűlést bezárta.

Bernáth Béla megválasztása fel
tétlenül bizonyos. Borsai minden 
próbálkozása teljesen hiábavaló. Bi
zonyos, hogy rövid időn vissza fog 
lépni.

kgy havi közigazgatás.
A köziga/gatasi bizottság ülése. —

Hétfőn délelőtt tartotta rendes j 
havi ülését Z mplénv.irmegyo köz
igazgatási bizottsága. Száraz, unal
mas jelentésekkel telt el az egész 
ülés, melyből az alispáni jelentésen 
kívül kevés olyat tudnánk kihámozni, 
ami közerdeklődé>re tarthatna szí 
mot. Egyedül érdekes eredménye 
ennek az ülésnek, hogy' elhárították 
az utolsó akadályt is városunk csa
tornázási munkálatainak megkezdése 
elől. Dj  ezen kívül aztán alig van 
miről számot adnunk.

A gyűlés egyébként a következő- 
képen folyt:

Megnyitás.
A kitűzött időben nem lehetett 

megnyitni az ülést. Április U-e lé
ven. az alispán a tisztviselőkkel a r. 
kath. templomban tartott istentiszte- 
leire ment és igy az ő visszaérkez- 
tüket kellett bevárni. Fél 10 óra 
volt, amikor a főispán megnyithatta 
a gyűlést. Ekkor jelen voltak Dúkus 
Gyula alispán, a választott tagok kö
zül : Fejes István, Lehoczky Endre,

iMatolai Etele. MailátIi .József gr.. 
Molnár Béla. Nagy Barna. Széchenyi 
Ernő gr.; a referensek közül: Thu- 
ráiiszkv László, Bernáth Aladár, 
Isépy Zoltán, dr. Mizsák József, 
Mattyasovszky Kálmán, dr. >/innay 
István, Somogyi Bertalan, dr. Tátray 
Dezső, Pintér István, dr. Löch*-rer 
Lőrinc, Révész György. Eserth Ist
ván, L o-nman Oszkár. Beregszász)’ 
István, 11 insi h 11 >zső és S 
Ödön. Távolmaradását bejelentette: 
Nemthy József.

Az alispáni jelentés
került előbb felolvasásra, melyet az 
alábbiakban közlünk kivonatosan:

Személy: ügyek: Jelenti, hogy a 
közigazgatási bizottság egyik tag ját: 
Nemthy Józsefet mély gyászba bo
rította unokája halála folytán. Már
cius hú 25-én Bácskán tartott vadá
szat alkalmával Stépán Aladár p<- 
lejtői lakos földbirtokos véletlenség- 
ből meglőtte Téglássy Pál gálszécsi 
lakost ki ennek következtében más
nap elhalt. Javasolta, hogy a bizott
s á g  fejezze ki részvétét. A sátoralja
újhelyi járás föszolgabirája Éles Ist 
van Jegenyei, Tóth Miklós nagykaz- 
mé-ri és Benesik Sándor magyarsasi 
körjegyzők, valamint Koleszar Já  
nos gercselyi és Zolvai Zsigmond 
legyenyei községi bírákat kisebb fokú 
hanyagságért 10—10 korona rend
bírságban marasztalta el. — Lebovie- 
Mé-r b. szentesi körjegyző fegyelmi 
ügye felmentő határozattal befejez
tetett, úgyszintén befeztett Sánta 
János bodrogvécsi községi bíró elleti 
elrendelt fegyelmi eljárás is s a ne
vezett bíró megdorgálással lett bün
tetve. \\ inkler Emil keleni kör
jegyző ellen a bűnvádi és fegyelmi 
eljárás még folyamatban van, úgy* 
szintén folyamatban van a llladonik 
János tnezőlaborci körjegyző ellen 
indított fegyelmi eljárás is.

Közrendé*zet: Sátoraljaújhely r. t. 
városban lopás büntette 3, lopás 
vétsége 14. egyéb bűnesetek vagy 
vétség 14 esetben fordult elő, ille
tőleg enny i.-zer foganatosíttatott nyo
mozás. Baleset bejelentés 21 történt 
nagyohbára jelentéktelen sérülések
ről. Mint a közbiztonságra veszélyes 
idegen illetőségű, kiutasittatott, ki 
tiltatott és eltoloucoitatottt 27 egy 'n. 
Március 25-én Bicskén tartott va 
dászat alkalmával Stépán Aladár 
pelejtei lakos földbirtokos véletlen- 
.'égből meglőtte Téglássy Pál gái- 
szécsi lakost, aki ennek következté
ben másnap elhalt, ez ügyben a 
nyomozás folyamatban van. Háláló- 
baleset történt még L’tcás község 
határában mely alkalommal Karapin 
Péter és Ruszin György ottani la 
kó>ok ö.favágás köziem, egyr fatörzs 
reájuk zuhanván, szörnyet haltak.

Kivándorlás'. Amerikába kivándo
rolt: Sátoraljaújhely r. t. városból 
<i, a szer. tu si járásból 30. a tokaji 
járásból 5, a sátoraljaújhelyi jár.i- 
bé»l 77, a sárospataki járásból 14. a 
bodrogközi járá-ból 78, a gálszécsi 
járásból 76, a nagyinihály járásból 
48, a varannúi járásból 87. a ho- 
monnai járásból 42, a szirmai járás- 
bő, 82. a sztropkói járásból 10, a 
m -zőlahorci járásból 7. Ó-szescn 574 
egyén. Amerikából visszatért: a sze 
rencsi járásba ». a sátoraljaújhelyi 
járásba 11. a sárospataki járásba 1. 
a bodrogközi járásba 14. a gálszécsi 
járásba 5. a nagymihályi járásba 7. 
a varaimé.-; járásba 14, a homonnai 
járásba 9. a szirmai járásba 9, a 
s/.tropkói járásba 18, a tnezőlaborci 
járásba 67. Összesen 102 egyén. Út
levél iránti kérelem március hó fo
lyamán 513 érkezett be s kiállítta
tott 508 drb. útlevél. Az útlevél 
n« küii kivándorlás egyre nagyobb 
mérveket ölt s ezen kivándorlást 
nagyohbára Galíciában működő ki- 
vándorlási ügynökök közvetítik, s 
• •/fk óriási jövedelemre tesznek szert. 
Gelb Márkusz egy vagyontaln bér- 
kocsi iparos 3 évv. I ezelőtt a reá 
mint kivándorlási főügynökre kisza 
l>»»tt büntetések végrehajtása elől 
megszökött s Gácsors/.ágban Masinán 
hatóságilag engedélyezett ki vándor-

! lá-i ügynökségi irodát nyitott s hogy 
I ez mily virágzó vállalat, felhozza, 
hogy a múlt évben Hornonnán IGOOi 

j koronáért vásárolt egy földszintes 
j és folyó évben 80000 koronáért egy
emeletes házat, ezenkívül is épit a 
maga részére egy lakóházat.

Adóügy: Az adóbehajtás szünetel, 
a kivetési munkálatok azonban fo
lyamatban vannak.

Katonaiigy : A sorozási előmunká
latok folyamatban vannak, a távol
levő hadkötelesek nyomozása eszkö
zöltetik. A szokásos utóállitások már
cius hóban is megtartattak és pedig 
lt»án Sátoraljaújhelyben, 17-én Ho- 
monnáii. Sátoraljaújhelyben 8, Ho- 
monnán 10 apa és családtag vizs 
gálatatott meg. ilomotmán előállít> 
tatait még két osztrák honos had
köteles.

K  i/ekcdesugvAz állami törvény- 
hatósági es vicinális közutak általá
ban jó  karban vannak Azon for
galmi akadályok nem fordultak elő. 
A tavaszi munkálatok és a nagyobb 
forgalom beálltával a Sárospatak — 
tiszakarádi törvényhatósági ut végső 
szakaszának kiépítése sürgősen szűk 
ségessé* vált. A sárospataki járás fö- 
szolgabirájának jelentése szerint a 
Sárospatak vajdácskái ut kiépítése 
megkezdődött.

Mezőgazdaság: A tavaszi munká
latok nugyobbára befejezést nyertek. 
A vetések állása általában jó. Bár a 
tart s szárazság kártékony hatása 
különösen az alsó járásokban ész
lelhető. A szőlőkben a tavaszi mun
kálatok megkezdődtök. A hernyó és 
a vértetü irtás foganatosíttatott. Az 
állategészségügyi állapotok jók, ra
gud 'állati betegségek március hó fo
lyamán csekély számban fordultak elő.

Auzoktatasügy: A tanítás a közsé
gekben zavartalanul folyik. A tani- 
tek működés*.* ellen panasz nem me
rült fel.

Lgykezc/es \ Az alispáni iktatóba 
beérkezett március hé) folyamán 
2382 a közigazgatási bizottsági ik
tatóba -100. a központi választmányi 
iktatóba 11. az elnöki iktatóba 20 
ügydarab, vagyis elintézendő volt 
" " ‘'• n 2813 ügy-darab. Az ügyek 
•int / *s • a rendes időben megtör- 

t* n . a kés. delemből hátrány nem 
merült fel.

Jegyzők referádái.
Az alispáni jelentés tudomásul vé„ 

tele után a jegyzők referádái követ- 
k'-ztek sorra.

Di-. B-ssenyev Béla kassai lakos
nak iskolai adéiügy ('ben megsem
misítették a tanács határozatát és 
utasították a polgármestert, hogy az 
1880. XX II. te. ért Im 'ben a leírás 
tárgyában a képviselőtestülettel ho
zasson határozatot.

I udomásul vették, hogy a tarcali 
i/r. rabbi-auyakönyvvezetői állá>ra 
Rosner Hermán oki. rabbit válasz
tották meg.

A beérkezett 56 kivételes nősülés 
engedélyezése iránti kérelmet párté* 
lolag terjesztik fel a honvédelmi mi
niszterhez.

Ügyészek
Tatár .József erdőbér.yei lakos ke- 

rites eltávolitása ügyében beadott
felehhozés**nekc!ul:isi tusával, helyben 
hagyták az alispá . határozatát. Egy
ben az elöljáróság ellen vizsgálatot 
indítottal; ez ügyből kifolyólag.

O.aszliszka község legelőrcndtar- 
tá át módosítás végett visszaadták.
\ ecse község legelőrendtartása el
len beadott f lehbuzésnek helyt ad- 
tak. A laborcföi és viravai kör lego- 
! órend*, art ását helybenhagyták.

Csatornázás Ügye.
Sátoraljaújhely város csatornázá

sára az alispán megadta az ideigle
nes építési engedélyt. Ez ellen Csuka 
Od in és Ambrózy Nándor fclebbe- 
zessel eltek. A közigazgatási bizott
ság azonban Szeszlér Ödön kir. kul
túrmérnök javaslatára mindkét fo- 
lebbezést elutasította és hogy a mun
kálatok megkezdhetők legyenek, ki
mondotta, hogy ez a határosat fe- 
lebbezésre való tekintet nélkül vég
rehajtható.
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Jutalmazott tanítók
A tanfelügyelő javaslatára Lukács 

József nagykástm'ri rk.. .lesztrebényi 
Kálmán varannómezői ág. ev. Strasz- 
burger Béla raálcai rk.. Séllei An
drás tiszaiad ref., Miskolczi Ödön 
karosi ref.. Tibnllya József vásár- 
helyi rk., Kádas Endre bodrogtnezöi 
rk., Kántor Ferenc rócsei ref. Spák 
Antal csemernyei gk. és Koscsák 
Antal hardicsai gk. tanítókat jutal
mazásra terjesztette fel a közokta
tásügyi minisztarhez.

A többi referensek jelentésűiben 
semmi raegemlitésre méltó nem volt. 
— A gyűlés déli 12 órakor ért véget.

jiz  ipartestületi botrányok.
A főispán még most is tanulmán>oz

Egyre megdöbbentőbbé válik 
az ipartestület ügye. Most már 
teljesen lehullt az álarc. Nem 
Gáthy, nem Móré van már az 
előtérben, kilépett a színpadra 
az, aki eddig csak a kulisszák 
mögül mozgatta ezt a két em
bert : maga Meczner Gyula főis
pán ur.

A főispán, aki, mikor Andrássy 
kinevezte, esküt tett a törvényre, 
nyíltan, cinikusan belegázolt most 
a  törvénybe.

Törődik is ő már a törvény
nyel, amelyre esküt tett. Most már 
nem Andrássy van a kormányon, 
akinek tisztessége megtorolt min
den törvénysértést. Most már nem 
kell lélni az Andrássy becsületes
ségétől, szabad megszegni az es
küt, szabad letiporni a törvényt.

H ajrá! Mint a csikó, amelyet 
négy éven át pányván tartottak 
s most felszabadult, úgy ront 
neki a törvénynek és az igazság
nak a főispán ur. Legázol, össze
tör mindent. Nevetséges, hogy 
holmi rongy törvényparagrafus 
útját állja az ő erőszakos törte- 
tésének I Eltapossa a törvényt és 
rohan tovább.

*

Ne botránkozzanak meg a 
gyöngéd érzésű emberek, hogy 
így Írunk ciről a dologról Ol
vassák végig, amik történtek s 
belátják, hogy nem leltet ilyen 
vad erőszakosságokról, torveny- 
tlprásokról máskép írni.

A tanács végre akarta hajtani 
a miniszteri határozatot. A töis- 
pán ur, hogy ezt megakadályozza, 
törvény ellenére lelrendelte ma 
gához az iratokat. A szolgalelkü 
polgármester a törvény nyált meg
sértésével felküldte hozza az ira
tokat. E z  tiirtlnt április j- á i i .  Ma 
április tet-a van es a toispán ur 
m íg  mindig magánál tartja  az 
iratokat. Állítólag még bele se 
nézett. Es magánál fogja tartani 
mindaddig, mig nem jön majd 
egy törvényes kormány és az 
erőszakkal vissza nem veszi a 
karmai közül

De ne csüggedjünk 1 Az igaz
ságnak győznie kell. Lehetetlen, 
hogy ilyen gonosz törvénytiprás 
sokáig tarthasson.

Lesz még módja az újhelyi 
iparos polgárságnak hallatni most 
cllojtott szavát, Ls attól a szótól 
reszketni fognak azok, akik most 
ilyen bűnös merényleteket intéz
nek a polgárok választási joga 
ellen.

Várjunk és készüljünk!
*

Országos botránnyá dagadnak

már az ipartestületi gazságok. A 
fővárosi sajtó is foglalkozik ve
lük. S igy majd megismeri az 
egész ország Meczner főispán ur 
törvényben gázok) erőszakosságát.

A Magyarország vasárnapi szá
mában ezeket Írja az újhelyi dol
gokról.-

Mióta a Khuen-kormány elkezdte 
a választási korteskedóst, azóta nincs 
törvény, nincs jogbiztonság Magyar- 
országon.

Kimondunk egy vidéki esetet, an
nak a bemutatására, hogy milyen 
hihetetlen erőszakosságokra képesek 
a Kbuen emberei kortesérdekből.

Lrdt mes elolvasni mindenkinek, 
m rt csak igy lehet fogalma arról a 
c-uf korrupcióról, hallatlan türvény- 
tiprásról, amolylyel a feltámadt ÜT es 
korszak a vidéken berend -zkedik.

Bár elolvasná Andrássy Gyula 
gróf és az ö emberei. Látnák, hogy 
micsoda szemétdomb az a rendszer, 
amit ők is csendesen támogatnak.

Zemplén megye főispánjává 1‘JOti 
bari Andrássy Gyula gróf Meczner 
Gyulát tette, aki már régen, mint 
vizibiztos tette ismertté a ne\ ét szé
les körben.

Korteskedésből mindenre képes 
ember, aki nagyon szelíd és igazsá 
gos volt Andrássy becsületes kor
mányzata alatt, de azóta annál lel 
kesébben adta neki magát az eszkö
zökben nem válogató kortesked•.-nek. 
Fő csatateréül a vármegye székhe
lyét, Sátora'jaujhelyt választotta.

A sátoraljaújhelyi ipartestületnek
000 tagja van, túlnyomó részben jó 
függetlenségi párti emberek.

A utóbbi években az elnökség 
könnyelmű gazdálkodása folytán az 
ipartestület anyagi zavarokba jutott.

Az elnök, Móré Dániel, egy gyönge 
lelkületű, befolyásolható iparos, a 
titkár egy zavaros múltú ember, aki 
Abaujban i-, B regben t> volt már 
szoigabiró, mind a két helyről távoz
nia kellett s most, 50 éves korában, 
városi közigazgatási gyakornok és 
egyúttal ipartestületi titkár. A neve 
Gáthy Géz *. Ez vezeti orránál fogva 
a szegény elnököt s ez vitte anyagi 
romlásba az ipartestületet.

Mikor Kbuen kormányra jutott, 
Gáthy helyes érzékkel mindjárt kéz 
dett a főispánhoz járni. Felvitte Mó
r t  is és az eredmény az lett, hogy 
Móré — aki a függetlenségi párt 
tagja volt — belépett a munkapártba 
s uton-utfélen beszéli, hogy azért
1 pett be, mert a főispán megígérte 
neki, hogy ha az iparosok a mun
kapártra szavaznak, az ipartestület 
k; p 25 0)0 korona állami segélyt.

A tisztességes iparosok rendkívül 
felháborodtak ezen a gyalázatossá
gon. Éppen márciusban járt le az 
elnök mandátuma, 20-ára volt ki 
tűzve a választás. Pár nap alatt szer
vezkedtek, hogy kibuktassák Mórét 
s elnöknek jelölték Hericz Sándort, 
a függotlenzégi kör alelnösét.

Az alapszabály szerint 300 tag kell 
a közgyűlés határozatképességéhez, 
ha ennyi nem jelenik meg, nyolc 
nap alatt uj közgyűlés hivandó össz--. 
amely feltétlenül határoz.

Március 20-án felvonultak a He- 
ricz-pártiak mintegy 400 an. Mórénak 
35 embere jött el, azok is elpárolog
tak, mikor látták az impozáns töme
get. Móré elnök azonban egyszerűen 
kijelentette, hogy ő úgy látja, hogy 
a gyűlés nem határozatképes, tehát 
feloszlatja. Hiába követelték az ipa 
rosok a tagok megszámlálását, Móré 
eltávozott.

Még ekkor az iparosok nyugodtan 
elvonultak, mert az összehívandó uj 
közgyűlésen is biztos volt a győ
zelmük.

Nyolc nap múlva azonban az üsz- 
szehivás helyett az elnökség falra
gaszon tudatta, hogy miután az 
iparotok közt nagy ai iigalom, a 
gyűlés összehívását őszre halasztja.

Ez a leggonoszabb törvénytelen
ség. Az ipartörvény 132. § a hatá
rozottan rendeli, hogy a rendes köz 
gyűlés legkésőbb március hóban 
megtartandó. Az alapszabály ki-
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mondja, hogy ha az első gyűlés ha
tározatképtelen, az uj közgyűlés 
nyolc nap alatt összehívandó. De 
az elnököt különben is három évre 
választották, a három év március 
végén lejárt, tehát nincs joga to
vább ott maradni. Mégis egyszerűen 
törvény, alapszabály nyílt megsérté
sével nem tartja meg a közgyűlést 
s marad a helyén.

Mindezeken felül még az elnök 
P*0T. évi megválasztását is a keres
kedelmi miniszter jogerős határozat
tal megsemmisítette s már ezért is 
feltétlenül uj választást kell tartani. 
S ennek dacára is egyszerűen nem 
tart »nak választást.

Már ebben is mindenki a főispán 
kezét látta. De ezután jött még 
csuk a legnagyobb hitványság.

Az iparosok orvoslásáért a városi 
tanácshoz fordultak. A tanács, mint 
iparhatóság végre megemberelte ma 
gát s kimondta, hogy megtartatja a 
miniszter á tál elrendelt uj válasz
tást s erre kikü.di a tanács egy tag
ját. Meg is állapodtak, hogy 17-ére 
tűzik ki az uj választást s azt is 
kimondta a tanács, hogy miután itt 
jogerős határozat végrehajtásáról 
van szó, a választást felebbezésre 
való tekintet nélkül meg kell tar
tani.

Mindenki megnyugodott, hotry
17-én legalább meglesz a választás. 
Csakhogy itt aztán nyíltan beavat
kozott már M e c z n «• r főispán. Egy
szerűen, főispáni állítólagos felügye
leti jogánál fogva felkérette magá
hoz az összes iratokat s azóta is 
magánál tartja s nem is fogja ki
adni, hogy a választás megtartását 
megakadályozza.

íme, igy működnek a Kimen fő
ispánjai. így támogatják, főispáni 
hatalmukkal visszaélve, a legnagyobb 
tőr/énytelenségeket. Az ipartestületi 
elnök mandátuma lejárt, előbbi vá
lasztása is meg van semmisítve s 
mégis erőszakkal, a törvény nyílt 
megsértésével ott tartja az ipartes
tület. élén a főispán. Az iparo oknak 
törvény adja meg a jogot, hogy 
minden három évben elnököt válasz- 
szanak, törvény mondja ki, hogy a 
választásnak legkésőbb márciusban 
meg kell lenni, — a főispán egy
szerűen felrúgja a törvényt, elko
bozza (iüO iparos választási jogát, 
csakhogy erő-zakkal, jogtalanul ott 
tartsa az elnöki székben azt az erű 
bort. akit Ígérettel, megvásárolt ma 
gának.

A sátoraljaújhelyi iparosok közt 
leírhatatlan az izgatottság és elke-j 
sered s és ha a főispán cinikus tör- 
vénytiprásával tovább ingerii őket. 
végzetes következményei lehetnek.

De jó, ha az ország közönsége is 
megtudja, hogy milyen „tisztessé
ges*4 eszközökkel dolgoznak a K mén 
főispánjai.

Érdekes az is, hogy az a G á t li y 
Géza titkárt, aki az egész dolog ér
telmi szerzője, Zemplén vármegye 
közigazgatási bizottságának fegyelmi 
választmánya, amelynek elnöke a 
főispán, még a múlt év november 
havában huszrendbeli régi sikkasz
tás miatt városi hivatalának elvesz* 
lésére ítélte. Azonban Gáthy azóta 
belépett a munkapártba. A fegyelmi 
határozat mai napig sincs se neki. 
se a városnak kézbesítve s a hiva
talvesztésre ítélt Gáthy mai napig 
is hivatalában ül. A hajaszála se 
görbült meg.

Ilyen dolgok történnek Zemplén 
vármegyében a Kbu *n-éra alatt.

fi „ S .  fi C .“  tennis pályájának ügye 
a város pénzügyi b izottsága előtt.— Mekühlctett. —
Mint ismeretes már, a Saujhelyi 

Athletikai Club elnöksége azou ké 
retemmel fordult a város képviselő 
testületéhez, hogy az egyletnek két 
tennis pályához szükséges területet 
a „Diana*4 kertben, illetve az ahoz 
tartozó földeken bárhol ingyen en
gedjen át.

Áru városunk érdemes pénzügyi bi
zottsága avval eléggé mostohán bánt 
el. Ugyanis a tért, illetve a városi

/. A G 1 H l R í. A P________

mérnök által javasolt torületet csakis
egy évre évi 10 korona jog elisme
rési dij befizetése ellenében véle
ményezi átengedni s amennyiben a- 
egylet a területre a jövőben is ref
lektálna. úgy azt osetről-esetro ké
relmezni kell.

A pénzügyi bizottság javaslatára 
meg keli jegyeznünk, hogy az egye
sületnek egy egy tennisz pálya léte
sítése és körülkerítése legalább 500 
koronájába jönne. Ha már most te
kintetbe vesszük, hogy az egyesü
letnek a területér bérösszeget kell 
fizetni legalább is háromszor akko
rát, mint amennyiért a város « te
rületet kocsisainak tengeri és krutn. 
pli földekre engedte át és hogy 
emellett ki van téve annak, hogy 
jövőre esetleg egy nagy költséggel 
felépített pá.yáját el kell veszítenie, 
mert hisz ezt a pénzügyi bizotttság 
fukar javaslatából következtetni le
het, azt kell hinnünk, hogy a pénz
ügyi bizottságot javaslata megtéte
lénél más cél atig vezette mint az, 
bog} a Sac. a várostól a jövőben 
még remélni se merjen semmit.

Amidőn a pénzügyi bizottság ja 
vadatát röviden recipiáltuk rá kell 
mutatnunk arra, hogy a tennisz 
pályák a kerteknek mindig bizo
nyos kuiturképet adnak és hogy 
az atlétikai klub a város különben 
is széttagolt társadalmát van hivatva 
egyesíteni, szabadjon hinnünk, hogy 
a város folyó hó 14-én megtartandó 
képviselőtestülete a kérelmet a pénz
ügyi bizottságnál több jóakarattal 
fogja tárgyalni.

H Í R E K .

— | Kantha lozief dr. | Lapunk leg
utóbbi számában hiri adtunk arról a 
tragikus végű halálról, mely Kantha 
József dr. ezredorvost, az újhelyi 
orvostársadalom egyik kiváló, nagy- 
tchetségü tagját érte, aki mint kato
naorvos egyike volt a legelsőknek. 
A borzasztó halál orvul, ép akkor 
támadott a közszeretetben és köz- 
tiszteletben álló orvosra, amikor ép 
egyik paciensén kívánt segíteni. — 
A váratlan halál városszerte mély 
megdöbbenést keltett és általános 
a részvét az elhunyt hirtelen gyász- 
baborult családja iránt. Az elhunyt 
temetése f. hó 11-én d. u. 5 órakor 
volt nagy katonai pompával. A ki
vezényelt diszszázadot N e u b a u e r  
Miksa százados vezényelte. Ott volt 
azonkívül a temetésen társadalmunk 
szine-java, az elhunyt jábarátai és 
tisztelői.

— Áthelyezel. Az igazságügymi. 
uiszter Ligeti Arnold király heímeci 
tolekouy vvezetőt a miskolczi tör. 
véuyssékhez he'yezte át.

— Halalozáe. O l c h v á r y  Mik
lós nyugalmazott körjegyző földbir
tokos folyó hó 11-én Alsóbereczki- 
ben 68 éves korában meghalt. Az 
elhunytban dr. O l c h v á r y  Pál 
honvedezredorvos, Ol c h v á r y  De
zső kir. ügyész és O I c v á r y ' ászló 
földbirtokos édesatyjokat ápolják.

— Kepviielotestületl gyűlés. Sátor
aljaújhely város képviselőtestülete f. 
hó 14-én, holnap d. u. 3 órakor ren
des közgyűlést tart R e i c h a r d Sa
lamon dr. polgármester elnöklete 
alatt. Hitelesítő közgyűlés f- hó 25- 
ikén d. u. 3 és fél órakor lesz.

— Színházi referádánk ős a Katin- 
czy-kür vasárnapi estélyéről irt tu
dósításunk tél-szűke miatt jövő szá
munkra szorult.

— Utoallitas. A Sátoraljaújhelyben 
ma tartott utóállitáson sor alá ke
rült állitáskölelesek közül csak egy 
ifjút találtak katonai szolgálatra al
kalmasnak.

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

Kiadótulajdonos :
LANDESMANN M IKSA
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Árverési hirdetményi kivonat.

A királyhelnieczi kir. járásbíróság, 
mint telekkönyvi hatóság közhírré 
teszi, hogy Kurlander és Ulltnan 
cég végrehajtatónuk Rubin Pinkász 
végrehajtást szenvedő elleni vég
rehajtási ügyében u végrehajtató 
kérvénye következtében a végrehaj
tási árverés 240 korona tőke, ennek 
1908. évi októberhó 1 -től járó 5% 
kamata, 77 korona már megállapított 
és a még felmerülendő költségek, 
továbbá a csatlakozó végrehajtatok
nak kimondott ..

a) Lővinger Simon és fia cég 453 
korona 60 fillér tőke és jár.,

b) Lővinger Simon és fia cég 477 
korona 40 fillér tőke és jár.,

c) Pollák Mór 162 korona 84 filléi 
tőke és jár. iránti tőke és jár. iránti 
követelésének kielégítése végett az 
1881 LX. t.-cz 144. 176. és az 1908 
évi XL1. t.-cz. 21. és következő § ai 
éritelmében a sátoraljaújhelyi sir 
törvényszék és a királyhelmeczi kir. 
járásbíróság területén fekvő, a szó- 
motori 136. sz. tjkvben A f  24. hr. 
sz. alatt felvett és Rubin Pinkász 
nevén álló ingatlanra 2065 korona 
kikiáltási árban elrendeltetett és hogy 
a fentebb jelzett ingalanok az 1910, 
évi májút hó 6 napjának délelőtti 
10 Órajakor Szomotor községházánál 
megtartandó nyilvános árverésen el 
fognak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak
az ingatlan kikiálltási árának 1 0 °
vagyis 2U0 kor. 50 fillért készpénz
ben vagy óvadékképes értékpapírok
ban a kiküldött kezéhez letenni vagy 
annak a bíróságnál történt előleges 
letételét igazoló elismervényt átszol
gáltatni.

Kelt Királyhelmecen, a kir. járás 
bíróságnál, mint telekkönyvi ható
ságnál, 1910. évi március hé 21.

Horkay.
kir. járásbiró

E l a d ó
egy jó karban levő szalon gar
nitúra. Részletes felvilágosítást 
nyújt K o v á t«  K á r o l y  vasúti 
vendéglős Sátoraljaújhelyben.

Tk. 3357/1910. szám.
Utóajánlati

Arveréti hirdetményi kivonat.
A saujhelyi kir. törvényszék mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, 
hogy dr. Lichtenstein Jenő végre- 
hajtatónak| Orosz Márton végn haj
tást szenvedő elleni 260 korona tőke- 
követelés és jár. iránti végrehajtási 
ügyében a saujhelyi kir. törvény

szék területén lévő Sárospatak köz
ség határában fekvő, a sárospataki 
1626.. sz. hetében A. I. 1. 2. sorsz. 
6904 , 5905. hr. szám alatt Orosz 
Márton nevén álló jószágtestre 330 
korona.

2. a sárospataki 2394. számú be
tétben A f. I. sorszám 3288. hr. sz. 
alatt felvett jószágtestnek R. 4 11. 
és 14. alatt Orosz Márton nevén álló 
jutalékára 880 koronában.

3. az ugyanazon betétben A. y 4. 
sorszám alatt felvett közös legelői 
illetménynek a R. 4. 11 és 14. alatt 
Orosz Márton nevén álló jutalékára 
550 koronában.

4. a sárospataki 4112. szánni  ̂ be
tétben A. I. 1. 2. sor.-záni 405. és 
406 hr. szám alatt Orosz Márton 
nevén álló jószágtestre 8800 koroná
ban ezennel megállapított kikiáltási 
árban elrendelte és hogy a fentebb 
megjelölt ingatlanok 1910. évi ápri
lis ho 20. (húsz) napján d u 3 őrá 
jakor Sárospatak község hazánál 
megtartandó nyilvános árveré 
a megállapított kikiáltási áron el- 
datni fognka.

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan becsáiának 10 százalékát 
vagyis 33 koronát, 88 koronát, 5Ű 
kor., illetve 880 koronát készpénz
ben vagy az 1881. évi 00 t.-c. 42. §-á 
bán jelzett árfolyammal számított s az 
1881 évi november hó 1-én 3333. szám 
a.kelt igazságügy miniszteri rendelet 8. 
§ában kijeié.t óvadékképes érték, 
papírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. évi 60. t. c. 170 §-a 
értelmében a bánatpénznek u bíró 
súgnál előleges elhelyezéséről kiálli 
tott szabályszerű elismervényt átázol 
gáltatni.

Megállapittatik, hogy az árverelő, 
a ki a kikiáltási árnál magasabb 
Ígéretet tesz köteles nyomban a le
ütés után bánatpénzét az altala tett 
legmagasabb Ígéret 10%-ig kiegé- 
sziteni, mit ha elmulaszt, Ígérete 
figyelmen kívül marad s az árverés
ben, melyet haladéktalanul folytatni 
kell, részt nem vehet.

Megállapittatik továbbá, hogy az 
utóajánlat akkor is kötelező, lia az 
utóajánlati árverésen meg sem je- 
enik,

2. ha az árverésen az ulóajanlat- 
mii nagyobb ígéret nem tétetnék, az 
ingatlanok Orosz Lázár utóhjánlat- 
tevő által raegvettnek jelentetik ki,

3. az újabb árverés költségeit az 
irverési vevő, illetve ha az árverés 
alá bocsátott ingatlanokat különböző 
személyek vennék meg, az egyes 
árverési vevők az illető jószágtesl 
árverési vételára arányában az árve
rési vételáron felül viselni tartoznak.

Sátoraljaújhelyben a kir. törvény 
zek mini telekkönyvi hatóságnál 

1910. évi március hó 1 1 . napján.
Wielland

kir. ítélőtáblái bíró.

Lakás kiadó.
A külső Kossuth Lajos-utca 76. 

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

bővebbet Deutsch Salamon
cementáru gyárában Csürgői-ut.

Vd*,'.- 
' T*4 )-u  „ H o rjo ijí-  ■

LIniment Capsici comp., 
a Horgony-Pain-Ezpeller

pótléka
•fi ráfjéaak bizonyult káziszor, mely már sok 
ér éta Iojnobk fájdalomcsillapító szőrnek bizonyult 
klm éoyuél, Marnál ét meghűléseknél, bedórs- 

téléiképpen heaználra.
I  Silány hamisítrányok miett
_  Wréeáriáekor éretoeek lejyunk es ossk olyan ive- 

«k m .lj > „Horgony- r e á j.f jp .]  
■ nichtor I . . , .  . .lUtótt doKabo TU

n - * - * * - 1- * ' i n  iT«ü,k!*n K .80. K 1 M fa I J -
H Í S ? " — ITÍfTMOrtírboo kophat. _

IfcU w: TiPlh Jénof IT.gyniorootn.1. BuOtpoaLk  llcttír D lp irltn  u „hiy tnitliibii",
I  r r á f á h o o .  Diookolhatroaso I m  I  
I  Micieentpi esétkű'.dée. « I

Eladó ház.
Előnyös fizetési fel

tételek mellett eladó az 
Árpád-utca 45. szám 
alatt lévő ház, udvar 
és kert.

Értekezhetni özvegy 
Birke Józsefn é tulaj
donosnővel.

SALGÓTARJANI
Kőszénhánya Részvénytársul  at

széntermékei (szobafütésre és ipari czélokra)

XLÁR 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.

FÉL1X-GYÓGYFÜRDÖ
téli és nyári gyógyhely

Nagyvárad mallett. Egész éven át nyitva
Európa leggazdagabb kénes hevviz-forrása, 
vizhőfoka 49 (á. 17 millió liter napi mennyiség

Csuz, köszvény, ischiás izaflmányok és női beteg
ségek ellen.

1909. évben 9200 beteg hagyta el gyógyultan
és juvu'tan a páratlanul hatásos FéJix-fürdu gyógyforrásait, 
tükör-kád, iszap-, mód- és szénsavas-fürdők, 250 kény elmés 
lakószoba, társalgó, zongora- és olvasóterem, kitűnő vendéglők, 
állandó elsőrendű cigányzene, vasárnaponként katonazene, ten- 
nispálya, gondozott sétautak.400 holdas park és fenyveserdő, 
16 személyvonat közlekedik május 1 -től a Félix-fürdő állotuá 
sara naponta. Posta, távírda,nterurban tőle ion. — Curtaxe és 

zenedij nincs. — Prospektust küldi az Igazgatóság.

Van szerencsém a nagy
érdemű közönség szives tu
domására adni, hogy

lakatos
műhelyemet

Vekerle-tér, Vörös ökör udvarába helyeztem át.

Elvállalok épület lakatos munkákat, tömeges cikkek 
gyártását, 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 gőzhen

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

Magam a n. é. közoiis.'g 1*. p. i tfogásába ajánlva, maradiam

Az „Acetylén" világí
tás sátnraljaujhelyi 

egydüli képisclete.

kiváló tisztelettel

Vályi Bertalan,
lakatos mester.

Szőlő dívány
3 éves, gyökeres, legjobb fajok, 
több ezet, hegyen iskolázott, nvg 
a Ibidben van, jutányos áron el
adó Kohn Hermannál Sáros 
patakon

I

ynást nyerhet

Nyomától! 1 indt’*mai)i Mikii > • 1 ár na könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.

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

Cim a kiadóhivatalban.
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