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Obstrukció 
és tiszta választás.

Ir ta : B ú za B arn a .

Nyíltan és őszintén kijelentem, 
hogy az obstrukciónak nem va
gyok híve. A többségi akarat ér 
vényesiilését tartom a parlamenti 
rendszer alapelvének és igy ha
tározottan ellensége vagyok an
nak, hogy a kisebbség a többség 
akaratát mesterséges eszközükkel 
akadályozza.

Ahogy a nemzet dönt a vá
lasztáson, abban meg kell nyu
godni. Ha a nemzet azt hatá 
rozná is, hogy ő nem akarja jo 
gait érvényesíteni, nem akarja 
érdekeit védeni, nem akarja gyar
mati alárendeltségét megszüntetni, 
— bármennyire fájna is a nem
zetnek ez a sülyedése — nincs 
joga a kisebbségnek ebben meg
akadályozni a nemzetet. Ha egy 
nemzet többsége szolga akar 
lenni, a kisebbség ettől nem tart
hatja vissza.

Nem hiszem, hogy ennyire sül
lyedjen most a magyar nemzet. 
Lehetetlennek tartom, hogy el
fogadhasson ez a nemzet olyan 
programmot, mint a muszkapárté, 
amelyben egy gombostünyi sincs 
a nemzet jogaiból, fejlődésének, 
bol logulásának szükségleteiből, el
lenben van özöne a súlyos, hiába 
való terheknek. Minden önérze
téből, élctösztönéből, helyes gon
dolkozásából ki kellene vetkőznie 
ennek a nemzetnek, hogy ilyen 
megtörténhessék.

De ha mégis úgy lenne, ha 
többséget kapna a lemondás és 
szolgaság pártja, én határozottan 
ellene volnék annak, hogy a nem
zetnek ilyen gyászos határozatára 
az ellenzék a parlamenti munka 
erőszakos mégakasztásával telel 
jen. —  Mert elismerem a több
ségi akarat jogát, még ha meg
győződésem szerint veszedelmes 
is az az akarat a nemzette.

Csak a lehető legiitkább és 
legvégső esetben van jogosultsága 
az obstrukciónak. Akkor, ha bot
rányig fajuló, országosan tudott 
hivatali erőszakkal és vesztegeté
sekkel szerzett magának csekély 
többséget a kormány. Itt aztán 
jogosan mondhatja az ellenzék, 
hogy az a pár főnyi többség nem 
képviseli a nemzet valódi akara 
tát, hogy ez az akarat meg van 
hamisítva és igy neki jogában áll 
ennek a többségnek az érvénye
sülését megakadályozni. Ez az 
egyik jogos esete az obstrukció
nak, a másik az, ha a kormány 
olyan javaslattal jön a parlament 
elé, amely életbevágó lontosságu 
a nemzetre s a választáson egyál

talában nem szerepelt. Ilyenkor, 
ha a kormány ellene szegül, ob- 
strukcióva! i; kikényszerítheti a
kisebbség a nemzet megkérde
zését.

A z utóbbi eset most nem vár
ható. I-.s igy a jövő parlamentben, 
ha többsége lesz a kormánynak, 
csak abban az esetben lehetne 
jogosult az obstrukció fegyvere, 
ha a kormány kis többséget szer 
telén hivatali presszióval és kor
rupcióval szerezne meg.

Máskülönben az obstrukciót 
jogtalannak, veszedelmesnek, bű
nösnek tartom s akár bent leszek 
a parlamentben, akár nem, annak 
minden áron ellene szegülnék.

Hiszem, hogy az ellenzék nem 
is nyúlna majd ehhez a végzetes 
fegyverhez. Be fogja tartani a 
törvényes és alkotmányos határa 
kát De a  kormány is tartsa be a 
tömény és tisztesség határait.

Egyszerű és természetes dolog 
az, amit a kormánytól kivánunk. 
— N e vesstegessen és engedje 
szabadon szavazni a tisztviselőket

Nem csak a törvény, a becsü
let és tisztesség is kivánja ezt. 
Tisztességes ember nem veszteget. 
Becsületes hivatalfőnök nem erő
szakolja alárendeltjeinek meggyő
ződését és szavazatát. Csak azt 
kívánjuk a kormány híveitől, hogy 
becsületesek és tisztességesek le
gyenek. Ez talán mégse valami 
túlságos kívánság.

Engedjék, hogy szavazzon le 
mindenki meggyőződése és lelki
ismerete szerint. Korteskedjenek, 
agitáljanak, használják tel a meg- 
győzésnek minden tisztességes 
eszközét, úgy, mint pl. Tisza Ist
ván teszi kortes-kőrutjában. Ez 
elkn senkinek sincs kifogása. így 
meg fog nyilatkozni a nemzet 
igazi akarata s gonosz és bűnös 
ember az, aki az igy megnyilvá- 
nu't akaratot törvényesnek el nem 
ismeri s annak érvényesülését aka
dályozza.

De mikor azt látjuk, hogy tiszt
viselők, állami alkalmazottak, akik
ről biztosan tudjuk, maguk is 
nyíltan bevallják, hogy milyen a 
meggyőződésük, bevallott meg
győződésük ellenére, a szolgai 
kényszerűség szégyenpirjával ar
cukon és keserűségével szivükben, 
lesütött szemmel mennek szavazni 
a kormány jelöltjére, akkor lehe
tetlen, hogy minden tisztességes 
ember fel ne háborodjék az ilyen 
erőszak láttára s lehetetlen ilyen 
választás eredményét a nemzet 
valódi akaratának tekinteni.

Sajnos, az országban sokfelé 
mutatkoznak már ilyen presszió- 
nak a jelenségei. Ujhelyben még 
eddig nincs nyoma a tisztviselők,

vasutasok, postások erőszakolá
sának. Bízom benne, hogy nem 
is lesz. Azt felteszem, hogy a 
miniszter urak mindent meg lóg
nak tenni, hogy ilyen pressziót 
kifejtsenek Ez látszik már az ed 
digi jelekből De hiszem, hogy 
Ujhelyben nem lesz módjuk ezt 
a szándékukat gyakorolni. Mert 
itt mindenik állami hivatal élén 
most — hála istennek — olyan 
kifogást alan tisztességül, korrekt 
úri emberek állanak, hogy olyan 
hitványságra, mint az alárendel 
tek szavazatának crőszakolása, 
egyikük se lóg vállalkozni.

Igaz, csúf dolog, amit a íois 
pán csinál. Csúnyaság, hogy kor
testanyává teszi a főispánt híva 
talt s ott tartják a kormánypárti 
értekezleteket. Hiszen utóvégre a 
lőispán is állami tisztviselő és 
reá is érvényes az 1899. XV’. 
törvénycikk 1137. § a, amely ál
lami tisztviselőknek megtiltja a 
korteskedést. I)c én azt már meg
szoktam, hogy a főispán urnák 
annyi a törvényt megszegni, mint 
más embernek egy darab kenye
ret megenni. Nem is zavarom 
ebben a kedvtelésében. Tapossa 
nyugodtan a törvényt, kortesked
jék bátran, ölelkezzék Kálmán 
Zsigával, Gáthy Gézával, —  ezt 
mind nem bánom. Csak a tisztvi
selők lelkiismcretélicz ne nyúljon, 
azokat ne erőszakolja.

l)e hiszem azt is, hogy hiába 
próbálná. Elmúlt már az az idő, 
mikor a tisztviselőket csoportban 
lehetett vinni a kormányra sza
vazni. Ma már megtanulták a 
tisztviselők — s különösen a vas
utasok, — hogy a kormány se 
mindenható, nem állhat bosszút 
azért, ha valaki szive szerint gya
korolja a szavazati jogát. Sót azt 
is látták már, hogy a kormányok, 
kormánypártok meg is bukhatnak 
s akkor épen azokat a tisztvise
lőket büntetik meg, akik aláren
deltjeik meggyőződését erősza
kolták. S akármi töiténik, annyi 
ereje mindig lesz az ellenzéknek, 
hogy a meggyőződése szerint 
szavazó tisztviselő üldözését meg
akadályozza.

Ne féljenek a tisztviselők, az 
állami alkalmazottak Szavazzanak 
nyugodtan meggyőződésük sze
rint. Ne korteskedjenek, ne agi
táljanak, teljesen higgadtan visel 
kedjenek s nyugodtan, félelem 
nélkül adják le szavazatukat. Tel
jes lehetetlen, hogy e miatt akármi 
bántódásuk legyen.

Ellensége vagyok az obstruk
ciónak, de kívánok a kormánytól 
legalább is mérsékelten tiszta vá
lasztást.
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— Az érdem. Most, a képviselő
választások előtt, a mikor gomba- 
módra teremnek a jelöltek, gyakran 
hivatkoznak a jelölt urak eddigi 
érdemeire, melyekről ugyan a kutya 
sem tud, de azért emlegetik. A 
zemplénmegyei munkapárti jelöltek
nél is is állandóan a múltak érde
meire hivatkoztak. Kerestünk, ku
tattunk ezek után az érdemek után. 
de mindeddig nem sikerült ilyet 
egyiknél sem felfedezni. De hát mire 
valók a muszkapárti szócsövek ? Ki
kutatják ezek a jelölt urak érdemeit 
a föld alól is. Ki is keresték. A leg
frissebb muszkapárli harsona: a 
„Zempléni Újság** mindjárt első szá
mában kedveskedik olvasóinak az 
egyik jelölt úr kikutatott érdemeivel. 
Ez a lap a következőket Írja többek 
közt ifj. Molnár Viktorról* a Nagy 
Barna ellenjelöltjéről:

„A sportnak szentelte idejét, ki
tűnő lovas, vivő, céllüvő. — 
lüOü-ben átvette a zeruplénkole- 
csényi családi birtok vezetését is“
IlAt ezek csak elég nagy érdemek. 

Csakhogy ifj. Molnár Viktor érde
mekben rettentően gazdag. Vannak 
még egyéb érdemei is a jelölt urnák 
a „Zempléni Újság** szerint. Érdeme, 
hogy nagy szerepet vivő család 
tagja, hogy atyja id. Molnár Viktor 
volt temesi főispán, hogy nagyatyja 
néhai Molnár István volt zempléni 
főispán.

Azonban laptársunk közlése sem 
teljes. Vannak ifj. Molnár Viktornak 
egyéb érdemei is, melyek kiválóan 
pri desztillálják őt a képviselői ál- 
iáira : kitünően racscsol, monoklit 
hord a bal szemén és csak úgy fél- 
válról beszél a szegény emberrel. 
— E'.ek után most mar csak bizo
nyos, hogy egyedül o alkalmas a 
tolcsvai mandátumra? Merje valaki 
mondani, hogy nem.

Kazy Uózscj a muszkák jelöltje.
Székely €lek 2 választást vezető.
Megtörtént. A helybeli muszka- 

párt újból jelölt. Jelölte pedig — 
mint azt múlt számunkban előre je 
leztük — Kazy József földmi velés- 
ügyi államtitkárt. Sőt — és ezt is 
megírtuk előre — egyhangú lelke
sedéssel történt meg a jelölés. Igaz 
ugyan, hogy a jelölők közül kettő 
sem ismeri Kazyt személyesen. Ed
digi közéleti szerepléséről meg egy
általán semmit se tudnak, de azért 
megnyilvánult az egyhangú lelke
sedés, — mert hát a főispán ur igy 
kívánta.

Es most már Kazy lesz a megtes
tesült liberalizmus, Kazy lesz az 
egyedüli ember, aki ezt a kerületet 
boldoggá teheti és Kazyról, egyedül 
csak Kazyról fog émelygős frázisok
kal telt hozsannákat zengeni a „Zem
plén.** Mert nekik ám mindogy a 
jelölt személye, ők nem válogatósak. 
A fő dolog, hogy a főispán ur 
akarja. Tegnap még Jakabffy volt 
a legkülönb ember az országban, 
Jakubffyban összpontosult az újhelyi
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musgkák minden bizalma. Ma már j addig, -  mig másik Holtról 
Kaay a vivát ás gazember terrorista | kell majd gondoskodni. Mert ez

szle 
előre ti-

aki nem hajlandó Kazyt elüsra 
a világ legelső emberének és a lég* 
ideálitabb képviselőjelöltnek.

De nemcsak a jelűit személyében 
állapodtak meg ezen az értekezle
ten. Történt a főispáni kortest anyán 
egyéb fontos, megemlítésre méltó 
dolog is. Hódoló tisztelettel vett k j 
tudomásul a főispán bejelentését, 
hogy gr. Tisza István május hó
8-án Ujhelybe érkezik a megyei 
muszkapárt megalakítására és mind
járt megbeszélték a fogadás ré 
leit is, melyet azonban egy 
tokbin tartanak.

Aztán pedig tudomásul vették, 
hogy kiket nevezett ki a főispán ur 
a választást intéző bizottságba és 
kit nevezett ki elnökül. Az intéző 
bizottság tagjainak névsorát nem 
sikerült megszereznünk, do azt meg
tudtuk, hogv a bizottság elnöke Ssé 
hely Elek lett.

Már szinte látjuk, hogy hogyan 
mosolyognak e híradásunk felett ol
vasóink és mint rázzák kétkedőén 
fejüket. Pedig hát, amit fentebb pa 
pírra vetettünk, az szóról szóra igaz. 
Székely Elek lett a muszkapárt: álasz- 
fást intéző bizottságának az elnöke 
Meczner Gyula főispán ajánlatára. 
Igaz, hogy Meczner Gyula még nem 
is olyan régen ki üldözte Székely 
Eleket a polgármesteri székből, sőt 
bíróság kezére is juttatta, ahol 10 
napi fogházbüntetéssel győzték meg 
Székelyt Meczner Gyula soha meg 
nem szűnő határtalan barátságáról; 
igaz, hogy neiu régen még becsü
letbe, tisztességbe vágó dolgokkal 
vádolta Meczner Székelyt; igaz, 
hogy még csak néhány hónap előtt 
is a legengesztelhetedonebb ellen 
ségkén* állót szemben egymással ez 
a két dugóhuzóoszü férfiú, — de hát 
a politikai küzdelmekben egymásra 
találnak a rokon lelkek, a kort 
mozgalmakban megértik egymást 
a* égy célért küzdők és ilyenkor 
nem létezik gyülülség, melyet baráti 
értéssé ne változtatnának a kortes
hadjárat szépen csendülő érvei.

Es ezért nem csodálkozunk mi a 
történteken. Sőt a legtermészete
sebbnek tartjuk a dolgok idefejlődé- 
sét. A rokon lelkek megértették egy
mást és mihelyt felcsendültek a must 
kapart iguzát bizonyító első .érvek, 
egymás nyakába borultak, hogy kö
tő* erővel vehessék 1 i részüket a 
választási harccal járó kellemetlen
ségekből, de főleg a kellemességekből.

Csak az az egy vigasztaló, hogy 
nem soká fog tartani ez a nagy ba- 
rátkozás. Rövid időn belül — ami- 
kor*már nem élvezhetik az érvek 
gyönyörű csendülését — újra egy
másnak esnek ádáz gyűlölettel és 
a mostani kedveskedő hízelgések 
helyeit szalonképeseknek egyáltalán 
nem mondható becézgetésekkel fog 
ják újból elhalroozni egymást.

Még egy üdvözlő táviratot küldtek 
Kazy Józsefnek az uj jelöltnek, mely
ben annak a reményüknek adnak ki 
fejezést, hogy a haza és a kerület 
üdvére elfogadja a méltóságos űr 
jelöltséget és e határozták, hogy 
szerdán délután egy sok tagú depu 
tációt menesztetlek Pestre, akik sze 
mély esen fogják kérni az államtitkár 
urat a jelöltség elfogadására.

Ennyi történt azon a nevezetes 
gyűlésen és most már majd megin
dulhat a kortézia ujult erővel mind

i | ám kizárva. Sőt valószínű.

Megalakul a megyei muszkapárt.
3tt lesz a geszti balkéz is.

Mégis csak hatalmas befolyású 
ember a mi főispánunk. Ha nem 
i., tudta keresztül erőszakolni, 
hogy Jakabffy Imre elvállalja az 
újhelyi jelöltséget, de megsze
rezte az ujhel)ieknek azt a ki
váló nagy szerencsét, hogy sze
mélyesen állhat szemtől szembe 
gr. Tisza  Istvánnal. A nagy ván
dorapostol a haza megmentése 
törüli bokros teendői közben 
szakit magának anynyi időt, 
hogy meglátogassa a mi váro
sunkat is. Rövid, már nem is 
egészen három hót múlva itt lesz 
gr. Tisza, hogy szerencsétlen, 
országromboló politikája mellett 
hangulatot keltsen és hirdesse 
köztünk a • részég illúziók* ne
mes eszméit.

A megyei muszkapárt alakuló 
ülését választotta ki alkalmid a 
főispán arra, hogy hozzánk édes
gesse a záptojások hősét, h s mi, 
akik legnagyobb ellenségünket 
látjuk ebben az emberben, mi, 
akiket a Tisza István politikai ál
láspontjától egy egész világ vá
laszt el, ürömmel üdvözöljük őt 
körünkben.

Kissé furcsán fog talán hang 
zani e kijelentésünk, de mégis 
igy van. Mi Tisza Istvánban egyik 
legnagyobb agitátorunkat látjuk. 
A fanatikusságában, mellyel útját 
akarja szegni minden nemzeti, 
önállósági és demokrati kus ha 
ladásnak, látjuk azt a hatalmas 
kortcseszközt, amely a mi iga
zainkról fog meggyőzni azok 
közül is sokakat, akik ma még 
hisznek azokban az üres szóla
mokban, amelyekkel Tisza lehe
lenné akarja tenni, a mi elveink 
érvényre jutását.

Meg vagyunk arról győződve, 
hogy —  mint mindenütt az or
szágban Tisza minálunk is el
lenkező hatást fogja elérni beszé
dével, mint amit céloz, lis ezért 
nem is fogunk Tisza ellen sem
milyen agitációt kifejteni. Nem 
fogjuk türelmetlenül fogadni az 
ő itteni szereplését. A legnag) óbb 
nyugalommal fogjuk végig hall
gatni Tiszának a középkorba illő 
ósdi politikai felfogását, türelem
mel fogjuk hallgatni a lemondás 
politikájának hirdetését, szó nél
kül fogjuk tiirni a nemzeti kíván 
Ságokért küzdők politikájának a 
kigúnyolását, sőt magunkba fojt 
jak az előtörni akaró indulatot 
majd akkor is, ha pártunkat lógja 
a szokott utszéli stílusban gya- 
lázni.

lis tesszük mindezt azért, mert 
meggyőződésünk, hogy csak igy 
szolgálhatunk igazán elveinknek. 
Mert hallani kell a politikai er
kölcstelenségeknek a dicsőítését, 
hallani kell a nemzet igazainak 
az ócsárlását, hogy meggyőződ
hessék az ember arról, milyen 
szereplésekre kaphatók manapság 
politikusok és milyen fegyverek
kel képesek harcolni a császári 
akarat érvényesüléséért, szemben 
a nép igaz, jogos követeléseivel.

I lozzánk teliát nyugodtan, mim

nem j den félelem nélkül teheti be a 
dncs i lábát a geszti balkéz, itt nem 

lesz szükség sem katonára, sem 
| csendőrre, itt nyugodtan fogják 
végighallgatni az alkotmány le- 
tiprására irányuló törekvések di 
csőitését, a nemzet igazaiért kiiz 
dók gyalázását. Itt nem lógja 
érni záptojás, itt nem érik kőda
rabok, de még abeug is csak 
nagy ritkán fog felhallani. Mi 
csak nevetni fogunk. Nevetni fő
jük azt a meddő erőlködést, a 
melyet jobb ügyhöz méltóan fog 
itt k ie jten i május hó 8-án gr. 
Tisza stván. De ez a nevetés 
aztán gyilkoló lesz, amitől meg- 
remeg majd minden muszka, de 
elsősorban gr. Tisza  István és 
most már újra hive: Meczner 
Gyula főispán.

| főnököket. Hiszen azt csak érzik,

Készül a
Nagy küldött

öeputáció.
g megy az újhelyi

kerületből felkérni képviselőjelöltnek 
Kazy József államtitkárt. Kell a sok 
ember, még pedig mindenfele ré
tégből, hudd lássa Kazy, hogy ót 
az egész választóközönség akarja, 
mert máskép nem fogadná el az 
újhelyi jelöltséget.

I. A nép
Megindult tehát a hajdó vadászat 

küldött ségi tagok után. Először a 
népből verbuváltak küldöttségi ta 
gokat. Négy napja járnak már szer 
toszét a falvakba a kortesek s fo
gadnak minden faluból két embert, 
hogy képviseljék a népet. Kapnak 
öt forint napidijat s útiköltséget 
Pestre és vissza.

Természetesen akad minden falu
ban két ember, aki hajlandó a párt
kassza költségén megnézni Buda-

stet és igy Kazy Józsefnek mód
jában lesz a nép fiainak őszinte és 
önzetlen bizalmában gyönyörködni.

Szürnyegre és a kerülte fekvő 
községekbe például Morc páni 
ment ki Kálmán Zsigával. Móré Kál
mán Z>igát úgy mutatta be, hogy 
ez az ur dr. Kálmán Zsigmond újhelyi 
ügyvéd. Ez persze imponált a nép
nek. (Meg is tették a feljelentés*, 
hamis cim használata miatt.) Kisto
rony án Gottdiener kocsmáros avval 
biztatja az embereket, hogy 50 ko
ronát kapnak fejenkint az utért.

II. A tisztviselők.

Ez még mind tűrhető dolog. 
Hadd dobálják a pünzüke*, ha 
van. Majd kinyuzzák azt az or
szágon.

De amit a tisztviselőkkel csi
nált a főispán ur, az inár gyalá
zatos dolog. A  hivatal főnökeik 
utján akarta kényszeríteni okét, 
hogy menjenek fe l a  deputációba. 
Igaz, hogy a legtöbb hivatalfőnök 
nem vállalta ezt a csul kerítő 
szerepet. De akadt még egy párf 
aki gyenge volt s odaadta magát 
ehhez a hitványsághoz. Olyanok 
is, akikről nem is gondoltuk volna. 
Ezek magukhoz rendelték az alá 
juk rendelt tisztviselőket s tudat 
ták velük, hogy a  főispán ur nagy 
súlyt helyez a r r a , hogy a  küldött
ségben tisztviselők is részt vegyenek 
s aki felmegy, annak, természete 
seu az összes költségeit megtérítik 
Még ilyen erőszakolás mellett se 
sokan vállalkoztak. Utóvégre van 
bennük önérzet s az visszatartja 
az ilyen szereptől őket.

A főispánon nem csodálkozunk. 
Ha ő képes volt Székely Eleket 
venni magához választásvezetőnek, 
akkor már nincs az az erkölcste
lenség, amire képes ne legyen.

De csodáljuk az illető hivatal-

' hogy alárendeltjeiknek ilyen erő- 
szakolása tisztességes emberhez 
nem méltó becstelen dolog. De 
ha ez nem is tartja vissza őket, 
akkor is hát nem gondolunk arra, 
hogy ez a kormány nem marad
hat hatalmon. Kelt jönni egy tisz
tességes emberekből álló kormány
nak Es akármilyen párti kormány 
jön, ha tisztességes lesz, a  /el
sőbbségi hatalommal való ezt a 
piszkos visszaélést feltétlenül meg 
fogja  büntetni

Nem jut eszükbe Várady Sán
dornak, Maró Gergelynek, meg a 
többi tisztviselőknek a példája, a 
kik az első darabont kormány 
alatt önmagukról megfeledkezve, 
ilyen visszaéléseket követtek el a 
kormány érdekében s aztán ke
servesen megszenvedtek érte.

Ha nem csinálnak semmit, ha 
teljesen passzivok maradnak, sem
mi bántódás uetn érheti őket Mi
ért vállalják hát ezt a aljas ke
rítő szerepet ?

Az illető hivatalfőnökök nevei 
fel vannak nálunk jegyezve. Az 
adatokat gyűjtjük. Emlékezzelek 
rá, hogy bűnük nem m arad bün
tetés nélkül.

A m eggyőződ és

Állandóan azzal „gyanúsítják" a 
muszkákat, hogy embereik nem meg
gy őzödéiből csatlakoznak hozzájuk. 
Ennek a „gyanúsításnak" akarnak 
egyszer és mindenkorra véget vetni 
és ezért ma este elutazás előtt va
csorát rendeznek a küldöttség ré
szére a Kovac.-icsné éttermében és 
ott fogják beléjük tölteni a meg
győződést. A vacsora föl 7 órakor 
kezdődik, melyre az ipartestületi 
szolga kocsin járva hívta össze a 
megbízhatóbb iparosokat. A vacsorá
tól testületileg vonulnak az állomásra 
és beleülnek a megrendelt két Pull- 
mann-koe.-iha, hogy másnap reggel 
Pe.-ten követhessék meggyőződésüket, 
— Szerencsés utat.

fii ipartestületi botrányok.
A főispán még mindig betekint. —

Ebben az országos hírűvé vált 
botrányos ügyben újabb eseménye
ket 11c ni jelenthetünk. A főispán ur 
folytatja elkezkedott törvénytiprá- 
sait, továbbra is akadályozza a tör
vény érvényesülését. Móré Dániel 
pedig törvény és tisztesség ellenére 
még mindig ott ül az elnöki szék 
ben, bár minden juga megszűnt 
ehhez.

Hiába. Egyelőre csak várjunk. 
Most tatárjárás van Magyarországon. 
Vagyis bocsánatot kérünk a tatárok
tól. l'yen erőszakosságokat, ilyen 
erkölcstelenségeket azok se követ
tek el. Nincs törvény, nincs szabály, 
..incs igazság és nincs tisztesség 
többé.

De csak várjunk nyugodtan, mél- 
tóságosan. Nem tart már sokáig ez 
a tatárjárás. Lesz még törvényes 
rend ebben az országban s akkor 
meg lesz torolva ez a mostani sok 
törvénytiprás.

Azért is tartson ki az iparosság. 
Azért is legyen sziláról. A képviselő
választást nem halaszthatja el a fő
ispán úr. Annyi hatalma még neki 
sincs, llát majd azon mutassuk meg 
neki, hogy van tisztesség az újhelyi 
polgárságban. Es ha Móré eladta 
magát a főispánnak 25000 koronáért 
és ha azért a főispán úr erőszakkal 
a törvény ellenére ott tartja Mórét 
az elnöki székben, hát avval meg



egyetlenegy iparos s a v a  :atat se szer, 
meg magának

A raaltkor megírtuk, hogy a fő
ispán úr az iratok felrcndelésével 
esküje ellenére durván megsértette 
a törvényt.

A Zemplén azzal védekezik, hogy 
a főispán jogosan járt el, mert a 
törvény szerint joga van, az egyes 
községekben megtekintem a hivatalos 
ügykezelést", tehet megtekintés vé 
gett magához rendelheti az iratokat 
Jó  vicc ! Nekünk is jogunk van a 
nemzeti múzeumot megtekinteni, te
hát megtekintés végett felrendelhet
jük magnókhoz a múzeum tárgyait. 
Jó  viccl

Egyébiránt ez rég eldöntött kér
dés. Maga Andrássy Gyula mint bel
ügyminiszter több esetben világosan 
kimondta, hogy a főispán csak jelen
tést kérhet, de iratokat fel nem ren 
delhet magához s rendeleteket c>ak 
az alispán utján intézhet a közsé
gekhez, Ha kiváncsi a Zemplén, 
szolgálhatunk ügy számok kai.

Kötőmben a fői.'pán ur a törvény- 
sértés vádja miatt sajtóperrel fenye
getett. De még nem adta be a saj- 
tópert. Az isten áldja meg, hát adja 
már be! Itt újra kijelentjük, hogy 
megsértette a törvényt s evvel meg 
szegte hivatalos esküjét. Pereljen be 
értő.

A törvény tiprások tatárjárásában 
a bíróság még az a terület, ahol 
megtartják a törvényt. Hadd mondja 
meg hát az, hogy igazunk van-é ?

Mi azonban fogadni merünk, hogy 
a főispán nr nem fog ja  a sajtópert beadni 
Majd meglássák 1
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Szinészetügyfmkről.
— Mi a teendőnk a jövőre nézve? —

Mont amikor a szinikvrület meg
alakításáról folynak a tárgyalások, 
amikor küszöbön áll a szinikirületre 
a pályázat kiírása, nem lesz tatán 
érdektelen, ha egy*két szóban mi is 
hozzászólunk a kerület megula1 ha
sához és ennek kapcsán rátérünk 
— ugyancsak röviden — színészet- 
ügyünkkel összefüggő egyéb kérd-'* 
■ökre.

liégen megmondottuk már, hogy 
városunk közönségének igényei nem 
állanak arányban azzal, amit nyúj
tani képes egy színtársulatnak. El
sőrangú társulatot kívánunk, d * nem 
vagyunk abban a helyzetben, hogy 
egy ilyen elsőrangú társulat megél
hetését biztosítsuk. Mindössze három, 
legfeljebb négy hónapos szezont 
bir el a közönségünk. — Gondos 
kodni kell tehát más olvan váró 
sokról, melyek a hátralevő kilenc 
hónapon keresztül biztosítani tudnak 
olyan jövedelmet, amiből megélhet, 
fentarthatja magát a társulat. Szó
val megfelelő kerületre van szükség.

Es ez az, ami eddig mindig hi
ányzott. Vrolt ugyan egy újhelyi 
ssinikorület, de csak papíron, mert 
az egész kerület egyedül Ujhelyből 
állott. A többi városok nem tartoz
tak a szorosan vett kerületbe, ha
nem a mindenkori igazgató hozta 
őket össze esetről esetre. He ezek a 
városok mind olyanak voltak, hogy 
lehetetlen volt bennük egy első 
rangú társulat fenntartására szüksé
ges kiadásokat bevenni. Nagvmihály, 
Beregszász, Deés, Mezőhegyes stb. 
nem képezhettek megfelelő kerüle
tet egy, p z  újhelyi igényeknek meg
felelő társulat fen tartására.

Megirtuk mi már ezt régen e la
pok hasábjain, de süket fülekre ta
láltunk. Szinügyi ^bizottságunk nem 
akart segíteni a bajon. Egynéhány 
direktornak kellett tönkremenni, hogy 
a szinügyi bizottság komolyan neki

I lásson a munkának és helv. s eél-
.

«ile,,i szine.-zütiigyünk már már zül- 
I lesnek indult állapotán. Megértették 
v*«re, hogy megfeleli kerület nél
kül nem lehet az igényeket 
citö társulatot kapni • s most már tár
gyalásokat kezdtek Eperjes I ngvar. 
I»«regszá>z városokkal a .-zinikorület 
megalakítása i -Íjából.

lYgnaj) volt a fentnovezett vá
rosok szinügyi bizottságainak első 
együttes ülése Ujholyben és öröm
ül-I adhatunk hirt róla. hogy az 
első leposek sikerültök. Elvben meg 
egyeztek már a kerület megalakí
tására vonatkozólag. Most már to
llúi — természetesen hu sikerül a 
végleges megállapodás is — kapha
tunk olyan társulatot, mely határo
zottan művészi nívón állva ki tudja 
elégíteni közönségünk igényeit.

I>“ ha már a kerület megalakítása 
sikerül, nem szabad könnyelműen 
ejjárni a szezon beosztása körül, 
íjhelynek okvetlenül szüksége van 
egy három hónapos szezonra és nem 
szabad a bizottságnak — ahogy ezt 
tervezik — még a kerület érdekében 
' in 1* mondani a 3 hónapról. Eper
jesnek nincs olyan szitihási publi
kuma, mint nekünk, ne kívánjon hát 
3 és fél hónapot, hanem elégedjék 
meg 2 és fél hónappal, viszont Ung- 
vár is elégedjék meg két hónappal 
a most tervbe vett 2 és fél helyett, 
így megkaphatja Ujhely a három 
hónapot, amelyhez mint anyaváros 
nak is feltétlen joga van és a többi 
városok i*. kaphatnak igényeiket tel 
jósén kielégíteni képes szezont.

He nem szabad könnyelműen el
járni a direktor választás kérdésé 
ben sem. Mert sok, sőt nagyon sok 
függ attól, hogy milyen direktort 
kapunk. A múltak elég bő tapaszta
latokat nyújthattak nekünk ez irány
tűin is. Hozzáértő, minden tekintet
ben modern szinészemberben kell 
keresnünk a garanciát arra, hogy 
minden tekintetben művészi értékkel 

iió tár-ulatot fog szervezni.
Es ennél a pontnál rá kell térnünk 

arrj, a mi szinügyi bizottságunkban 
oly sok hívőt szí rzett felfogásra, 
hogy c.-ak olyan direktornak szabad 
odaadni a kerületet, akiben keliő 
anyagi garanciát látnak a t ir.sulat 
fenntartására arra az esetre is. ha a 
s/iniszezonok nem sikerülnének anya 
gilag kielégítően. Hát mi ezt a fel
fogást egyáltalán nem osztjuk. Ez 
egy teljesen lehetetlen idea, mely 
egyrészt keresztülvihetet'en, má îészt 
siilvos következményekkel járná.

Ma nem létezik — egy két na
gyobb város direktorát kivéve — 
olyan színigazgató, aki 8 - 1 0  ezer 
korona óvadékot volna képes letenni.
1— 1  ezer korona pedig nem szol
gálhatja a kívánt célt. E őfordu'hat 
tehát az az eset, hogy vagy nem 
akad pályázó, vagy jön egy élelmes 
vállalkozó, aki aztán olyan társula
tot szervez, melyet a legminimáli 
sabb bevételek mellett is fenn képes 
tartani.

Nem kaucióra van itt szükség, ha
nem kerületre. Még pedig olyanra, 
amely kibírja egy elsőrendű társulat 
fenntartását. I l i  egy ilyen kerületet 
össze lehet hozni — amire a tegnapi 
együttes ülés után már van remény 
— akkor ki van zárva, hogy egy 
bármily csekély forgó tökével ren
delkező igazgató is — természetesen 
elsőrangú társulattal — belebukjék 
a válla'kozásba. Hiszen itt van egy 
pé'da. Az újhelyi konzorcium minden 
tőke nélkül fenntartja magát és 
rendesen fizeti tagjainak a gázsiját.

Nem szabad hát komp ikálni min
denféle fölösleges kikötéssel színé
szet ügyünk helyes mederbe való 
terelését, hanem egy megfelelő ke
rület szervezése után olyan ember
nek kell adni a kerület t, akib n 
meg vau a kellő miiveszi es erkölcsi 
garancia arra, hogy a kerület szín
házi közönségének igényét ki tudja 
elégíteni és aki rendelkezik legalább 
olyan forgó tőkével, melylyel egy 
társulatnak egy havi kiadásait fe
dezni képes.

Es végül szabadjon egy két meg

jegyzet tenni a kerület -zervezésére I 
vonatkozólag is. A tervbe vett ke I 
rulettel — mint már fentebb emlí
tettük — teljesen meg volnánk elé- 

!’•'{" dv-'. Csakhogy egy kerületnek |
kielé-1 nemc-uk őszi, téli és tavaszi állomá

sokról kell ám gondoskodni, hanem 
nyáriakr 1 is. A kerületbe bevonni 
szánd- kolt városok közül pedig egyik 
s,,,ii alkalmas nyári állomásul. He- 
lye> ve.'.ia talán, ha szinügvi bízott- 
vágunk tárgyalásokba kezdene Lo-
• o.'ceal is es igyekeznénk azt a k 
rületbe — mint nyári állomást 
bevenni. így teljes volna a kerület
• a fontelíb elmondottak figyelembe 
vetőiével sikerülno véglegesen és 
minden igényt kielégítően rendezni 
s/in eszet ügyünket.

Lánczi Aladar.

h í r e k .

Szerda, április 20.

Masamod. Heltai Jenőnek szép si- 
k'Tt ért vigjátéka, a „Masamód" va 
sárnap este került bemutatóra. A 
darab meséje nagyon bájos. Egy 
masaruöd lány szerelmi n génve van 
feldolgozva benne kedv s ni. d“ min 
den nagyobb színpadi hatás nélkül. 
He ami megkapó, arai szép vau a 
darabban azt is te'jcs-ui tünkresi- 
1 bijitották részt a helyteh n s«e- 
r posztás>al. másrészt a szerepek nem 
tudásával. Mily egesz máskép mórit 
V" na a darab, ha pldul o Ka'ota 

gi Vilma szerepét Halasi M írUka, 
Krancz lvl,-rit Magasné, Bója Irént 
Antal Erzsi és Mák Istvánt Erckövy. 
vagv Sebestyén játszotta volna. Ná- 
lu k azonban vajmi keveset törőd
nek a szereposztással. De hát nem- 
c*ak a sz-reposztásban. hanem a 
szerej.tanulásban is volt hiba. Justh 
Gyula pldul a nélkül, hogy egy 
hangot i.s megtanult volna a szere
péből, kimerészkedett a színpadra. 
Egyedül Halasywő érdemel dicsére
tet, aki valósággal kivált ez estén 

aa ensembléből. Jó  volt még; 
Ssasz Anna, Magas, Szalóky, és Pár- 
laghy. Magasívd is dicséret illeti 
igyekvéseert. de hát a nem neki 
való sz« repkörb.Mi nem tudott ke’- 
lőleg érvényesülni.

Rebusz baro Huszka egyik lég 
i ibb op rettje, a „Rébusz báró" 

kedden este került színre tuiuá unk 
és — ha a vezetőség is úgy akarja, 
mint Ilii — talán utoljára is Egy 
teljesen vérszegény operett a „Ré
busz báró". Sem a zenéje, sem i 
librettója nem tud hangulatot kel 
teni a legkisebb mért kben sem. E< 
ami kedves zeneszám van a darab
ban, az mind üsmerős melódia, mi 
két az „Aranyvirág" előadásain már 
hallottunk. Az előadás maga nem 
volt rossz, de színészeink minden 
igyekezete megtörött az operett gyat- 
raságán. Antal Erz.-i vitt ez estén i 
életet a színpadra. Az ő k» dvessége 
temperamentuma adott valamelyes 
.•letet a darabnak. Hangja is szépen, 
tisztán csendült ez estén. Tánca 
azonban valamivel diszk rét ebb lehe
tett \oina. De kifogásoljuk ez esti 
szereplésében azt is, hogy ruházatra 
kevés gondot fordított és hogy tu>á- 
gosan sokat mulat — a siker rová
sára — partnerei szereplésén. Szalóky 
Rébusz báró szerepében kifogástalant 
nyújtott. Eléggé hűen játszotta meg a 
gépembert. Jók voltak még : Halasi ab, 
Ilrckovy, Magas, Cseh és Kertész. 
Miske Aranka is elfogadhatót nyúj
tott és feltűnően fess volt. A kar 
azonban ez estén kissé gyengének 
bizonyult.

A szinikerület ügye Az eperjesi 
és ungvári szinügyi bizottságok ki
küldöttei a sátoraljaújhelyi szinügyi 
bizottsággal f. hó lü-én d. u. 5 órakor 
együttes ülést tartottak Dókus Gy u’a 
alispán elnöklete alatt. A beregszá
szi szinügyi bizottság levélben je 
lentetto be csatlakozását az együttes 
ülés határozataihoz. Napirenden egye
dül a szinikerület megalakítása volt. 
Kimondotta az együttes bizottság 
elvileg, hogy a szmikerületet meg
alakítja és ugyancsak elvileg elké
szítették a kerület beosztását is E 
megállapodások felett mind n város 
szinügvi bizottsága külön fog ha
tározni. Az újhelyi szezont G hétre 
tervezik.

Közblrtokossagi gyűlés. A sátor-
aljaujhelyi kős Is legelő-birti 
folyó) évi április hó 24-én délután 4 
órakor a csizmadiatársulat árucsar- 
nokában rendes közgyűlést tart a 
következő tárgysorozattal : 1. Elnöki 
jelentés a vagyon állásáról. 2. Pénz
tárvizsgálati jelentés és a felment
vény megad ísa. 3. Uj számvizsgálók 
választása. 4. Legeltetési dijak meg
állapítása. a, Halászat bérbeadása. 
t>. risztviselők tiszteletdijának meg
alapítása. 7. Jég  bérbeadására in
dítvány.

— Május 4 én költözködünk. A vá
ros tanácsa értesíti a város közünsé- 
gó>t. hogy miután a folyó évben má
jus hó 1-ső napja vasárnapra esik s 
gör. katholikus polgártársainknak 
május 2. és 8-án még húsvéti ünne
pük van. a lakbér szabályrendelettej 
május hó 1-jére megállapított be és 
kiköltözködési idő, a folyó évben 
kivételesen május hó 4-ik napján 
veszi kezdetét.

— Uj lap indult városunkban •Zem
pléni Újság* címmel. Az uj lap, 
melynek főszerkesztője dr. Isépy Ti
hamér, felelős szerkesztője dr. Holló 
Andor, a munkapárt politikáját szol- 
gálja.

— Tűz Folyó hó 10-án este 8 óra 
tájban üzv. Untener Vincéné Arpád- 
itcai telkén ismeretlen módon ki- 

gyult az istáló padlásán volt két 
szekérnyi széna. A tűz tovább tér- 
• dósét a Friss Hciruan parancsnok- 
ága alatt kivonult tűzoltók akadá- 
yozták meg oly sikerrel, hogy a 

tető is teljesen épségben maradt.
Hurokra került zsebtolvaj. Rosner 

Samu, az újhelyi rendőrség régi ős
in i ős ■ ismét bajba került. Működé- 

k állandó színterén, a helybeli 
pályaudvaron értő utó!, Szladek La
jos polgári rendőr keze. As ellen- 
á.Ihatatlan Rosner a legnagyobb to
longásban, midőn az utasok a vas
úti kocsiba igyekeztek folszállani, 
belenyúlt Turk Antal horvátországi 
erdei munkás zsebébe és kilopta 
ezüst pénzzel telt pénztárcáját. Az 
utas csak akkor vette észre pénze 
eltűnését, mikor a po'gari rendőr ez 
iránt kérd-st intézett hozzá. A kö
vetkező pillanatban az enyveskezii 
Rosner már le volt tartóztatva ; mi- 
e ott azonban a rend őrei reá tették 
volna kezüket, az ipse egy üt koro-
n.i.-t eldobott magától nyilván azért, 
hogy a rendőrt azzal lekenyerezze 
és hántatianul tovább állhason. At- 
adt ik a kir. ügyészségnek.

NYILT-TÉR

Nyilatkozat.
"A Nagymihályi Sörgyár pana

mája" hangzatos ciin alatt' a „Sátor
aljaújhely" e hó 15 én megjelent 
száma egy valótlanságokkal teleirt 
nipihirt közöl, amely a kalmas rrra, 
hogy a valóságot nem ismerő üzlet
feleinket és a közönséget félrevezesse. 
A cikk iránya már maga elárulja az 
egyo’daluságot, mintha csak bizo
nyos helyről sugalmazták volna. Ne
hogy a közönség tévhitben marad
jon. kénytelenek vagyunk ezen ügy
gyei foglalkozni, illetve a cikkre 
reflektálni és a tényállást a valóság
hoz híven leközölni. Tény az, hogy 
egy elbocsátott alkalmazottunk kö
vetkeztében a pénzügyigazgatóság 
ellenünk vizsgálatot rendeltei, amely 
vizsgálat hivatva lesz a valóságot 
kideríteni és amelynek eredményé- 

1 bátran nézünk szembe. Nem 
akarunk elleneinknek szívességet 
tenni és ezen okból bármit közölje
nek is a lapok, ez ügyben bőveb
ben nyilatkozni nem fogunk. Még 
csak arra szorítkozunk, hogy üzlet- 
barátainkat értesítjük, hogy gyárunk 
üzeme egyáltalában korlátozva nincs 
és hogy szíveskedjenek a vizsgálat 
befejezléig ítéletüket ez ügyre vo
natkozóan fentartani.

A nagymihályi 
sör- Cs malátagyár r. t,
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Kanyaró után
érték-!I § áhan kijelölt óvadékképes 

papírban a kiküldött kezéhez htvnni, i

a legkomolyabb betegségeknek biz* 
tosan elejét veszi a SCOTT-fele 
Emulsió. Az egészség gyors vissza
szerzése meglepi mindazokat, a kik 
először tesznek kísérletet a

Scott-féle Emulsió val
A Scott-féle Krnulsió csa- 

1 kis annak köszönheti nagy 
hírnevét, hogy összes al
katrészeiben fenntartja leg
nagyobb fokú tisztaságát.

Nagyon megfelelő az 
elkényeztetett Ínynek és 
a meggyengült emésztés 

A b Kmulüio nők

w V -:V í:: a legkiválóbb.
™ t.k E« crede,i üvcC ára 2 K 50 f

Tenni. Kapható minden gyógytárban

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

Kiadótulajdonos : 
L A N D E S M A N N  M IKSA

Tk. 4117 1910. szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A saújhelyi kir. törvényszék mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, 
hogy Kölner Vilmos és fia cégvég- 
rehajtatónak Voschicsek Ferencné 
végrehajtást szenvedett elleni 300 
korona tőkekövetelés és jár. iránti 
végrehajtási ügyében a suUjhelyi 
kir. törvényszék területén lévő, S.i 
toraljaujhely r. t. város határéban 
fekvő, a sátoraijuujheUi 123 számú 
tkvi hetében A. 1. 1—2. törsz. 1064. 
és IUÖ5. hr. szám alatt felvett jó* 
szágte.-tnek a 15. 1. alatt Bodnár
Györgyné szül: l ’ili Veronika nevén 
álló fele részére az árverést 3923 
koronában ezennel mega lapított ki
kiáltási úrban elrendelte és hogv a 
fentebb megjelölt ingatlan 1910 
évi május ho 12. napjan d e 10 órá
jakor a kir. törvényszék urVor-i he
lyiségében megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiultá-i 
áron alul is e'datni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan becsáiának 10 százalékát 
vagyis 302 kor. 30 fillért készpénz 
ben vagy az 1881. évi f>0 t.-c. 42. §-á 
bán jelzett árfolyammal számított s az 
1881 évi november hó 1-én 3333. szám 
a.kelt igazságügy miniszteri rendelet 8,

pap.
avagy az 1881. évi 80. t. c. 170 g 
értelmében a bánatpénznek a I

_ i r i   . . . u . . . l . . . , .X D.U.'tl

§-a

I kiállt*
nyt átszol-

Im
súgnál előleges elhelyező 
tott szabályszerű elismerv 
gáltatni.

Sátoraljaújhelyben a kir. 
szék mint telekkönyvi hatóságnál 
1910. évi április hó 6. napján.

Wielland
kir. ítélőtáblái biró,

törvény-

38 1 — 1910. végr. szám.

Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 
1881. évi LX. t. ez, 102. g-a értel
mében ezennel közhírré teszi, hogy 
a kassai kir. járásbíróságnak 1909. 
évi Sp, IV. 1344/3. számit végzése 
következtében dr. K.kán Miksa ügy
véd által képviselt Lánczy Béla 
javára 1788 korona s jár. er* jéig 1910 
■ vi jan. hó 19. napján foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján lefog
lalt éa 2100 koronára becsült követ
kező ingóságok, u. m. : lovak és 
szarvasinarhak nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a királyhelmeczi 
kir. járásbíróság 1909 ík évi \. 765 2 
számú végzése folytán 1788 korona 
tőkekövete és, ennek 1909. évi szept. 
hó 1. napjától járó 5«/o kamatai, 
*/3*4 vállódij és eddig öszszesen 181 
korom bán biróilag mar megállapított 
költségek erejéig Nagyczigándon 
leendő megtartására 1910. évi 
április hó 22 ik napjának délutáni 
1 óraja határidőül kituzetik és ahhoz 
a venni szándékozók ezennel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi 
LX. t.-c. 107. és 108. g-ai értelmé
ben készpénzfizetés mellett, a leg
többet ígérőnek, szükség esetén 
becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő in
góságokat mások is le- és felülfog- 
ialtattak és azokra kielégítési jogot 
nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi XL t. e 120. §. érto'iuében ezek 
javára is elrendeltetik.

Kelt Királyhelnieccn, 1910. évi 
ápiiis hé. 1(). napján.

Udvarhelyi Béla.
kir. bir. végrehajtó.

Virágpalánták
Á r v á c s k a , s z á z sz o rsz c /i. 

Hj/tii i v io la  (júhirnck Örvendő 
telji s) 100 darabonként 2 kor. 
50 f , valamint b o k o r ,  (tearózsák) 
f u t ó  és h ó n a p o s  rá z n á k  
jutányos árban kapható :

Moskovszy Dezső
keresk. k* rtészetében

Lónyay-utca 10. szám.

is y ' V*dj«gy: „Horgonyt4

A  Linimení. Capsici comp.,
a B o r g o n y -P a in -E x p e lle r
•gr rigónak̂  bizonyult hátiwer, mely már sok hr

legjobb bedönnöléenek bizonyult köuvénynél, 
otárnál ét meghűléseknél.

áF IfyH m M teté*. Silány hamisítványok mittt bo
akor óvatosak legyünk ét csak olyan eredeti

öreget fogadjunk el, mely a „Horgony" Tédjegygyel 
ét a Richter cégjegyzéssel ellátott dobarbt ran
onornsgolra im üvegekben K-.80, K 1.40 ét K2. 
ét úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár; Törlik Jártéi gyógyszerúsznél, Budapest.

l !  Richter |yi|fi»rtirl IZ „Árny iriizlüku'',
Prágában, Kliaabethstrasse B neu.

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

Értekezhetni özvegy 
Birke Józsefné tulaj
donosnővel.

Nyomatott Landi n u i <i < Miksa én Tnrsn

at
SALGÓTARJANI

Koszénhány a Részvénytársul
széntermékei (szobafütésre és ipari czélokra)

KLÁR és NEUMAN cégnél
Sátoraljaújhely

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

valamint porosz briket kapható.

Superfosfát-műtrágya. Káli-só.

FÉLIX-GYÓGYFÜRDÖ
nyáritéli és

Nagyvárad mallett.
Európa leggazdagabb

gyógyhely
Egész éven át nyitva

kénes hévviz-forrása, 
vizhűfoka 41) C. 17 millió liter napi mennyiség

Csuz. kőszvény, ischiás izadmányok és női beteg

ségek ellen.
1909. évben 9200 beteg hagyta el gyógyultan
fa javultan a páratlanul hatásos Félix-fürdő evógyforrásait,

:
m— m

hatásos Félix-fiirdő
tükör kád, iszap-, mód- fa szénsavas-fürdők, 250 kényelmes 
lakószoba, társalgó, zongora- és olvasóién m, kitűnő vendéglők, 
állandó elsőrendű cigányzene, vasárnaponként katonazene, ten- 
nispálya, gondozott sétautak.-D 0 ho’das park és fenyveserdő. 
1(> személyvonat közlekedik május 1-től a Félix-fiirdő álloniá 
sára naponta. Fosta, távirda.nterurban telefon. — Curtaxe és 

zenedij nincs. — Prospektust küldi az Igazgatóság.

Értesítés.
Van szerencsém a nagy

érdemű közönség szives tu
domására adni, hogy

lakatos
műhelyemet

V ck e rle -té r , V örös I k e r  udvarába helyeztem át.

Elvállalok épület lakatos munkákat, tömeges cikkek 
gyártását, szivattjus kutak javítását és újonnan szere
lését. Villany világítás és telefon szerelést és ezeknek 
javítását pontosan cszközlöm.

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

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

Magam a n. é. közönség I

Az „Acetylén“ világí
tás sátoraljaújhelyi 

egydüli képisclete.

pártfogásába ajánlva! maradtam 

kiváló tiszti letted

Vályi Bertalan,
lakatos mester.

E l a d ó .
Jo karban levő kirakat és ajtó 

vasredőnyök; több rendbeli hasz
nált ajtó és ablak; továbbá egy 
hasznait mángorló eladó Rimár 
József kőműves mesternél.

E l a d ó

klin> \ ny onidájnbiii) bálom Ijaujhel).

egy jó  karban levő szalon gar
nitúra. Részletes felvilágosítást 
nyújt K o v á c s  K á r ó l / /  vasúti 
vendéglős Sátoraljaújhelyben.

V
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