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Hirdetéseket a legjutányosabb árban közlünk

Eszmények — jelszavak.
(Gróf Tisza István ünnepléséhez.)

Ez a két szó két homlokegyenest 
ellentétes és mostanában lóként a 
politikában kicsusosodó világné 
zetet takar.

Az az anyagelviség, amely az 
opportunismus rendszerbe foglalt 
rideg elveivel világszerte elfojtani 
igyekszik a magasabb eszmék kul- 
tusát, ki|ült varangyék testével a 
politikai mezőire.

beszabadul a történelmi fejlődés 
kohójába és csendőr-razziát rendez 
nemzeti aspirációink között.

Igazán nehéz észre nem venni a 
kapcsolatot ezen általános destruc 
tiv, irányzat és a magyar politika 
lemondási törekvései között. Aki 
észrevette a kapcsolatot és beállt 
a munkapártba, az nyílt ellensége 
úgy általános emberi, mint nem
zeti eszményeinknek. Aki nem 
vette észre a kapcsolatot és úgy 
kerül a vérszopó csápok közé, az 
jóhiszemű rosszakarónk.
. Akinek nincs érzéke eszményi 
törekvések iránt általában, az nem 
fogja jogosultaknak tartani azokat 
a politikában sem. Aki nem érd 
jó, szép, szent fogalmainak szük
ségét az életben, az cl fogja ve ni 
a magasabb gondolatokat — nem 
zeti aspiratióinkat, a politikábanis.

Ami politikánkban a legmaga
sabb gondolat: a függetlenség 
vágya. Csak természetes, hogy 
materiális gondolkodású politikus 
ezt fogja a legkicsinyesebb gon
dolatnak tartani és hirdetni fogja 
hogy az egy ki nem vihető, szük
ségtelen, célszerűtlen, egy nem 
reális törekvés, hogy ennek a tö
rekvésnek nincs tartalma, őszinte
sége, hogy az egy üres — jelszó

íme a vértelen materialista agy 
gondolatmenete. Mennyire a földön 
kúszik ez a gondolatkigyó. Milyen 
földszagu az a kijelentés, hogy 
eszményeink célszerűtlenek. Mi 
csoda kriptahangulat verődik ki 
azon a politikai felfogáson, hogy 
aspirációinkat tegyük léire, mert 
semmi hasznukat nem látjuk, hogy 
mondjunk le vágyainkról, törvény 
szentesítette jogainkról, független
ségünkről és dolgozzunk. Hát 
micsoda munkával bírunk annyi 
aranyat szerezni, ami pótolhatná 
számunkra függetlenségünk, sza
badságunk klenodiumát f Minek 
nekem a pénz, a jólét, ha elrabol 
ták lényemnek azt a lelki substrá- 
tumát, hogy magyar vagyok 
önálló, független, senki kegyelem 
kenyerére nem szo.uló magyar. 
Szegény, de a magam ura.

Szomorú dolog, hogy az ura-igatók a Marseillest énekelve tűn-[ szabadságunkról le kell monda 
lomra vergődő irányzat ezt a nemes tessenek azok ellen, akika hazát mink. mert a mi eszményeink — 
sovinizmust jogosulatlannak kezdi j hirderik eszményeikül.
hirdetni, l’cdig, ha valami jogo-J Hogy legyen most már jó  ma- j  Pedig bizony, 
sulatlan van mostani küzdelmünk- . gyár ember az olyanból, aki éve- zeti aspirációink
ben, hát jogosulatlan a lemondás 
hirdetése, jogosulatlan a párt le 
térése, amely ily szentségtörő el 
vet hirdet és jogosulatlan a munka,

csak jelszavak.
aki a mi nem- 
ellen fordul, az

ken át hallja az egyetemen, hogy [önmagát sebzi meg és ha a hon-

Ujhely ostromállapotban.
Tisza István Ujhelyben. — Kazy 
programmbeszéde. — Csendőrattak 

a nép ellen — T ettleges inzultusok.

Kalapot emelünk Ujltely polgár- tehát lezajlott. Ha a tömeget, a i 
sága előtt, mert vasárnap ujahb bi- jelentek számát vennék zsinérm

meg.
aga előtt, mert vasarnap t t ja im  01- , je le n te n  szamai v e im e n  ssinőrmérté- 

zonyitékát szolgáltatta politikai írott-1 kill a siker megállapításánál, akkor

a haza elavult fogalom és csak , foglaló magyarok összes táltosai-
az jó, amit célszerűnek látunk i nak a tudományát hordja is a
be, — azután ily tanokkal satu- lejében, el kell pusztulnia, —

amely legszentebb nemzeti törek- rálva kilép az életbe és ott ismét mert a nemzeti öntudat még Tisza
vésőinkbe gázol és amelyet elég csak azt kell hallgatnia, hogy ál- István grófnál is erősebb
szemérmetlenül nemzeti munkának ! próféták hogyan hirdetik ország- Ambrózy Ágoston,
csúfolnak. világnak, hogy függetlenségünkről,

A munkapárt szűkkeblű Itaza- 
liatlanságát legjobban jellemzi ~ 
maga a feltevés, hogy a nemzeti 
aspirációinkról lemondó munka 
visz a nemzeti boldogulás útjára.
Transováli kapta, transovali bol
dogulás, nem kérünk belőle. Ausz
tria karjai között nem kell nekünk 
a boldogság. Akkor már csak 
maradjunk meg inkább boldog
talan magyaroknak. Bizony a bu
rok lelkes munkakedve is alaposan 
megcsappant, amióta konsolidált 
angol alkotmányjogi keretek közé 
fojtották lüggetlenségüket.

A rabszolga munkán nincs Is
ten áldás, az nem evangélium 
munka, hanem annak dísztelen 
szomorú paródiája. Az ilyen munka 
nem nemesit, hanem megaláz.

A lemondás békéje pedig nem 
boldogság, ha mindjárt jóléttel 
jár is ; de még csak nem is béke, 
hanem az öntudatnak álokoskodá
sokkal elaltatott apathiája, csendőr 
szuronynyal lelegyverzett elége
detlensége.

Munka . . . béke, egyetértés !
Hogy ki mennek formáikból ezek 
a nagyszerű fogalmak is erősza
kos materialista kezekben!

Az ő munkájuk a pártái helo- 
tának való. Az ő jólétük a ic- 
igázott búr sivár gazdagsága. Az 
ő békéjük a szibériai kancsuka 
halott csendje és nem a szabad
ságra termett magyar lélek derűs 
elégedettsége.

Százszorosait kár, hogy legna
gyobb tehetségeink közt is van
nak rideg anyagelvi gondolko 
dásnak, akik aztán a politikában 
sem tudnak magasabb eszmékért 
lelkesedni. Egyébiránt, hogy tgróf 
Tisza István nem lett a nemzett 
aspirációk katonája, az kétségte
lennek látszott már akkor, amikor 
nevelője megírta róla, hogy már 
kora ifjúságában a legridegebb 
materialista felfogás jellemezte.
Pedig abban az időben még nem 
volt a budapesti meg kolozsvári 
egyetemeken a materializnak tan 
széke és nem történhetett meg, 
hogy megtévesztett egyetemi hall-

égőnek. Az a nyugalom, amelylyel 
az újhelyi polgárság Tisza Istvánt 
fogadta és amelylyei a hatóságok 
erőszakosságait tűrte, valósággal lé
lekemelő volt. Es hiába volt minden 
erőszakosság, hiába a város ostrom- 
állapotba helyezése, hiába a folyvást 
megismétlődő lovas attakok, a pol
gárságot nem lehetett hideg nyugal
miból kizökkenteni.

Es ha történtek is sajnálatos inci
densek, azok a túloldal rovosára iran ! 
dók. Az ő határtalan erőszakossá
guk, a tömeg türelmének végsőkig 
való feszítése eredményezték azt a 
kellemetlen incidonst, melyet mi ma
gunk is fájlalunk, de lélektanilag 
érthetőnek tartunk. Mert a bevonu
lás — eltekintve egyes apróbb inci
densektől — eléggé nyugodtan folyt 
le. Zúgott ugyan az abeug az egész 
vonalon, de tettlegessógre csak né
hány gyerek ragadtatta magát. Nem 
volt hát indokolt, sőt teljesen indo
kolatlan volt a hatóság embereinek 
az *az igazán elég kemény szavakkal 
nem jellemezhető eljárása, mellyel a 
csendőrséget folyton folyvást neki 
kergették az utcán csoportosuk, bé 
késen tüntető tömegnek.

Csak provokáció, a vérontásra való 
alkalom keresése volt az indító oka 
a vasárnapi erőszakosságoknak és az 
eredményezte aztán azt a sajnálatos 
incidenst, hogy Kazy Józsefet kövei

sem lehet sikernek nevezni az elért 
eredményt. Mert voltak a fogadta
táson sokan, nagyon sokan, de Új
helyieket lámpával kellett keresni a 
tömegben. Csupa idegenből állott az 
a tömeg, amely Tiszát ünnepelni 
kívánta. A kassai, miskolci, mező- 
kászonyi, munkácsi, ungvári, nugy- 
mihályi, homonnai, szerencsi, sáros
pataki munkapártiak képezték az 
„ünneplő közönség" 1)0 százalékát. 
Es ez csak neiu nevezhető sikernek ?

De hat a sikert egyébként is a 
hangulatból szokták megállapítani. 
E s ezt már igazán a legjobb akarat- 
mullett sem lehet a munkapártra 
kedvezőnek mondani. A bevonulás 
és elutazás alkalmával az utcán sor- 
falatálló nép ajkairól szokatlanul erő 
senzugott az abeug és ha egy-egy er
kélyről szórlak is virágot Tiszára,és 
kíséretére, de megjelentek az ablakok
ban a gyászlobogók és fekete kell- 
d ik is, amelyek élénken jellemezték 
a város közönségének hangulatát.

11a eddig nem is, de a vasárnap 
történtek után immár kétségtelenül 
bizonyossá vált, hogy ebben a kerü
letben nincs mit keresnie a munka
pártnak. Meggyőződhetett a túloldal 
arról, hogy ennek a kerületnek és 
különösen Sátoraljaújhely városnak 
a polgársága nem hajlandó felülni a 
munkapárt hangzatos frázisainak. 
Kitart ez a polgárság továbbra is

vágták fejen, Tisza Istvánt pedig | Jjü,.,, a függetlenségi eszme mellett 
záptojásokkal dobálták meg | tői őket eltántorítani nem lehet

• sem megvesztegetéssel, sem erősza-
A nagy nap, melytől oly sokat kosságga'. Sziklaszilárdan áll meg ez 

vártuk, amelynek siketétől tették a polgárság elvei mellett és hideg 
függővé a választások kimenetelét,| nyuga'ommal fogadja a csondőrlovak

fi függetlenségi nők pünkösd hétfői mulatsága a Vadászkürtben!
^ ------------------ ------------- --------  " E a l> u n lc  d  o ld ttl.
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patáit, a csendőrszuronyokat és mád 
egyéb erőszakos eszközöket, melyek
kel a hatalom beléjük akarja fojtani 
meggyőződésüket.

Tisza fogadtatásáról, a népgyülés- 
ről és a nap egyéb eseményeiről a 
következőkben számolunk be részle- 
tesen;

Előkészületek.
A munkapárt minden lehető elő

készületet megtett egyrészt am , 
hogy az ünnepet „fényessé" tegye, 
másrészt arra, hogy elnyomjon min
den ellentüntetést, amelyből Tisza és 
Kazy arról győződhetnének meg, 
hogy a hangulat nem kedvező a 
munkapártra. Az ünnepség „fényét“ 
úgy kívánták emelni, hogy messze 
vidékekről és az egész megyéből 
minden épkézláb munkapártit behaj
tattak Ujhelybe a fogadtatásra és 
gyűlésre. A polgárság hangulatát 
pedig széleskörű hatósági intézkedé
sekkel igyekeztek elfoj'ani. Még a 
szombati nap folyamán 180 gyalogos 
és ÜO lovas csendőrt hoztak Ujhelybe, 
akik közül a gyalogosok már szom
baton és teljesittek szolgálatot. Ezen
kívül rendőri szolgálatra osztottak be 
minden városi tisztviselőt és alkal
mazottat. A polgármester és rendőr
kapitány pedig falragaszokon való- 
valóságos statáriumot hirdettek arra 
az esetre, ha valaki mukkani merészel

A „nagy nap” reggelen.
Ilyen előzmények után virradt vá

rosunkra a „nagy nap". Kora reg 
gél, 5 órakor már mozgalmas volt 
az ólet a városban. A függetlenségi 
párt tette azzá, amennyiben neiu 
törődve Tisza idejövetelével, kora 
reggel kiküldte embereit a faivakba. 
Hosszú kocsisorban, a korall kelő 
közönség lelkes ovációi közt vonul
tak a falvakba polgáraink, hogy 
zászlónk győzelme érdekében mun
kálkodjanak. De a munkapárti Gida
ion is mozgalmas volt az élet. Se 
rényeu munkálkodtak a város fellő- 
bogóztatásáu. A munkálatokat Friss 
lieiiuan városi tűzoltó parancsnok 
vezette. Es hogy a lobogóztatas nem 
sikerült úgy, ahogy szerették volna, 
az nem Friss 1 lei manón millióit, aki 
— és ezt mi is készséggel konsta
táljuk — mindent elkövetett, hogy 
a tóispán, polgármester és rendőrka
pitány urak meg legyenek vele, hu 
szolgájukkal elégedve.

A délelőtt
csendesen telt el. Semmi különösebb 
esemény nem történt. Az utca ugyan 
a szokottnál sokkal élénkebb volt, 
de a közönség egészen nyugodtan 
viselkedett. A függetlenségi part vá
lasztási irodája előtt volt csupán 
kissé élénkebb az élet, ahol a Buza- 
toliakat osztogatták. Itt valóságos 
népvándorlás volt egész délelőtt és 
dél felé már csak úgy tarkállott az 
utca a piros tollaktól és a kis Buza- 
zászlócskáktól.

Ostromállapotban

Délben azonban már egész ostrom
állapot képét mutatta a város. Ek
kor vonullak ki ugyanis a csendőrök. 
A főutca valósággal meg volt rakva 
csendőrükkel. Minden lépésre ezekbe 
botlott az ember. A lovascsendőrök 
is csapatostul cirkáltak a városban. 
Különösen a rom. kath. templom fe
letti emelkedés, a régi református 
és zsidótemetők voltak erősen meg
szállva. Ezoken a helyeken egész 
csendőr-táborok voltak. A közönség 
békén tűrte ezt az ostromállapotot 
és nyugodtan varia a fejleményeket.

Jönnek a falusiak.
Úgy fél 3 óra tájban végigfutott 

a városon a hir, hogy jönnek a fa
lusiak. Es tényleg ekkor már a gör.

i kath. templom tájékán látni lehetett, 
amint hosszú kocsisorban vonultak 
he a hegyközről az emberek. Minden 
kocsin 1, legföljebb két szavazó és 
3 —4 asszony inog gyerek ült, mel
lettük pedig lovascsendőrök vágtat
tak, nehogy valamelyes bántódásuk 
essék a fuvarköltségért és 10 koronás 
napidijakért összeszedett atyafiaknak. 
Hogy milyen emberekből állott ez 
a küldöttség, azt ékesen bizonyít
hatják a borsiiak. Borsiból és a kö
rüké fekvő hercegi tanyákról 74 em
bert hoztak he, de ezekből csak 10 
% olt szavazó, a többi a hercegi ura
dalom cselédjeiből állott. Azonban 
ez az óvintézkedés teljesen felesle
gesnek bizonyult. A közönség semmi 
olyast nem tett, amiből következtet- 

I hetni lehetett volna, hogy támadásra 
készül. A legegyszerűbb, iegbékésebb 
tüntetéssel fogadta a falusiakat, — 
abcugoltak. De az az aheug zúgott 
aztán erősen, hatalmasan.

Készülődés a fogadtatásra
3 érakor aztán útnak indították a 

falusiakat gyalogosan — de erős 
csendőri fedezet mellett — a vasút
hoz. Lesütött szemmel, szégyenkezve, 
pirulva lépkedtek az ut közepén, 
mert az ule.i két oldalán sétáló kö
zönség erősen abcugolta és szidal
mazta őket. Komolyai)!) incidens iít 
sem fordu't elő. Az állomás előtti 
térségen helyezték el őket, ahol a 
már e’őhb kapott szivarokra gyújtva, 
nyugodtan, türelemmel várták a to
vábbi parancsokat. A város közön
sége is hatalmas tömegekben vonult 
az állomás felé, d* nem ‘igyekeztek 
a fogadtatásra, hanem az állomástól 
a városba vezető ut. két oldalán 
emelkedő dombokon helyezkedtek el.

A perronon.
is gyülekeztek már akkor az embe
rek. Újhelyiek nagyon kevesen, leg
feljebb vagy 50-en lehettek. Do an
nál nagyobb volt az idegenek száma, 
akik Kassáról, Munkácsról, Mezőka- 
szonybót, Homonnáró5, Nagymiháiy- 
ról stb. jöttek el Tiszát ünnepelni. 
Itt már lehetett látni Kazy tollakat 
is. Hatalmas, nagy példányokat 
akasztottak egyesek a kalapjukhoz, 
nehogy valahogy kikerülje őket a 
méltóságos jelölt, a kegyelmes ven 
dog, de főleg a főispán ur tekint *t<\ 
A történeti igazság kedvéért kény
telenek vagyunk konstatálni, hogy a 
legnagyobb tollat Reichard Dénes, .i 
főispán bankjának a főkönyvelője 
agg itta magára. De szép példány 
volt ScJnt'rigcr Markusz fejében i , 
sőt a kis Fischcr Heiman koponyáját 
is hatalmas toll nyomta, úgy hogy 
egy kis szél könnyen az égbe emel
hette volna.

Fogadtatás.
Fontban n kitűzött időben robo

gott be a különvonat a pályaudvarra 
Hatalmas éljenzés fogadta u vonatot, 
amelynek első kocsija — egy III 
osztályú Pullman-kocsi — tömve 
volt csendőrökkel. Az ezután követ
kező első kocsiban jött Tisza István 
gr. Ahogy meglátták olyan hatalma
san törtek feléje, hogy majdnem a 
vonat kerekei alá kerültek. Alig lé
pett ki kocsijából Tisza, hirtelen 
előtte termett dr. Reichard Salamon 
polgármester és belekezdett egy dik- 
cióba, amelyben elmondta, hogy ő 
a város polgármestere és vele együtt 
a város egész közönsége (hát ez kó 
sőbb bt bizonyult) mily nagyon bol
dogok, hogy körükben üdvözölhetik 
az „apostol" őnagym'ltóságát. Utána 
dr. Kovaliczky Elek, a munkapárt 
elnöke hebegett egy-két értelmetlen 
szót és aztán a kassai munkapárt 
nevében üdvözölte egy ur, akinek a 
nevét nem sikerült megtudni. Az üd
vözlésekre Tisza válaszolt röviden 
és aztán megkezdődött

a bevonulás
illetve a kivonulás a perronról. Az 
állomás előtti térségen ekkora már 
szép rendben felállította a falusi 
atyafiakat két oldalt Frisch Heiman, 
a város mindenese és ezek sorfala 
közt vonult Tisza a menet élére. 
Természetesen nem egyedül ment 
Tisza. Hatalmas gyűrű vette körül a 
kegyelmes urat, hogy valahogy va
lami hántódása ne érje. Elől lépe
getett kitárt karokkal Schmted Lajos 
rendőrkapitány és Frisch Heiman 
mindenes ur, utánuk egy civilekből 
alkotott belső és csendőrökből alko
tott külső gyűrű kellős közepén vo 
nult gyalogosan Tisza. Azután az 
idegenek nagy tömege következett.

Az első záptojás.
Aliig tettek azonban pár lépést, 

huta más aheug zúgott fel a gyalog
járókon ahol mintegy 2000 gyerek 
várt Tiszára. Ő kegyelmessége úgy 
látszik nagyon megijedt, mert rög
tön kiadták a parancsot a tér meg
tisztítására. A csendőrök fellovagol 
tak a járdára és kardlappal igyekez
tek elnémítani a csendes tüntetést. 
Ez a kegyetlen, vad eljárás azonban 
csak olaj volt a tűzre. A lappangó 
szenvedélyek előtörtek és egy né
hány pillanat alatt valóságos tojás 
zápor indult meg. A tojásokból bő 
ven kijutott Tisza kíséretének. — 
Andrássy Sándot grófnak a szájához, 
ifj. Molnár Viktornak az arcához 
vágtak tojásokat. Tisza Azonban 
bontatlanul menekülhetett.

Letartóztatások.

Erre még nagyobb elkeseredéssel 
vetették magukat a csendőrök a tö
megre és akit értek, letartóztattak. 
9 ember került igy a rendőrségre, 
ahol d. u. 4 órától esti 7 óráig tar
tott.k őket, ur rt a kapitány urnalr 
Tisza körül kellett futknrozni és igy 
neiu volt ideje intézkedni.

Gyászolnak a nők
De ez a kellemetlen incidens csak 

néhány másodpercig tartott. Aztán 
békén vonulhattak tovább az ün
neplő muszkák. A tüntetés azonban 
nem múlott el egy percre sem, sőt 
az előbbinél is hatalmasabb erővel 
zúgott az aheug és az erkélyekről 
és az ablakokból mély gyászba öl
tözött hölgyek gyászkendőket és 
gyászlobogókat lengettek. Ezt már 
nem tűrték békén a muszkák. Bo
tokkal fenyegették meg a nőket. A 
fenyegetők élén dr. Konts Endre 
föispáni titkár és dr. Roscnthál Sán
dor ügyvéd kiabálták rekedtre a 
torkukat. És erre a fenyegetésre 
hirtelen néhány záptojás röpült ki 
az ablakokból, melyek nagyobbrészt 
ilosenthalt találták. Valóságos rán
tottat csináltak szegényből.

Virág.
De rögtön derűsre válhatott Tisza 

arca. Pár lépéssel tovább ennek a 
kellemetlen incidensnek a helyétől 
akik K<r<<aliczky Elek pártelnök és 

innen virágot szórtak a menetre. 
Ugyancsak virágot szórtak a dr. 
Roscnthál erkélyéről is, csakhogy i 
virágból egy szál sem esett Tiszára. 
Valamenyi a Tisza közvetlen köze
lében levő dr. Grósz Dezsőre hullott. 
Az utcán sorfalat álló publikum 
azouban rendületlenül tüntetett Tisza 
ellen. Folyton hallani lehetett :

— Aheug Tisza!
— Le a petróleum gróffal!
— Aljas pribékek I
— Népjogok hóhérai!

és más fokkal keményebb kifejezések.
Rendőrség előtt.

Legnagyobb erővel tört ki a tün
tetés a rendőrség előtt Itt a rend
őrséggel Etemben elterülő domb 
tömve volt emberekkel akik éktelen!

sípolással, kelepelóssel és abcuggal 
fogadták a menetet. Ekkor — nem 
tudjuk honnan jövő parancsra — 
lovas attakot intéztek a közönség 
ellen. A Icvascsendőrök felvágtattak 
a dombra és kardlappal e>.tek neki 
a tüntetőknek. Vérlázitó volt az a 
kegyetlenség, amit a csendőrük el
követtek. Különösen egy szakálas 
pácini őrmester vagdalkozott kegyet
lenül. Ez az ember valósággal vad
állati kegyetlenséggel vágtatott neki 
a tömegnek és ha felebbvalói hirte
len le nem intik, bizony sok vér- 
nyomot hagyott volna maga után.

Gyűlés
Ezután bevonult a menet a szia- 

házkertbe, a gyűlés színhelyére. 
Mintegy 1500 ember gyűlt egybe a 
gyűlésre — nagyobbrészt vidékiek 
és más pártái lá>uak — akik eljöttek 
meghallgatni Tiszát. A gyűlést Ko- 
valiczky pártelnök nyitotta meg rö
vid beszéddel és felkértő Kazy Jó 
zsefet, hogy mondja el programm- 
bcszédjét.

Programmbeszed
Kazy József megköszönte a vá

lasztók bizalmát, hogy őt képviselő- 
jelöltjükké kiáltották ki. Aztán be
lekezdett a progranunbeszédbe. Az
zal keziito beszédét, hogy a jelsza
vak és ígéretek ideje lejárt. Ók dol
gozni akarnak, de ennél többet ne 
kívánjanak tőle. 37 évi szerény, visz- 
szavonult munka után ju'ott el mai 
helyére Jelszavakat, frázisokat nem 
fog mondani. Foglalkozott azután a 
fü'dmiveléssel. Kijelentette, hogy 
első sorban a földmivelési érdekeket 
kívánja előmozdítani, de nem fogja 
elhanyagolni az ipari és kereske
delmi érdekeket sem.

Tisza beszéde.
Kazy után Tisza beszélt. Beszédé

ben foglalkozott a bankkal és a ka
tonai követelményekkel. Elmondotta 
mindazokat a régismert frázisokat, 
amelyeket országos kőrútjában oly 
sokszor elmondott már. De egyetlen 
elfogadható érvet nem mondott, a 
mellyel az önálló bank káros vol
táról győzte volna meg a hallgató
ságot. Az általános választójogól 
azonban többszöri nógatás dacára 
sem akart nyilatkozni. Azonban an
nál többet foglalkozott aJusth-párt- 
tál. Elmondotta újból azokat a vá
dakat. amelyekkel oly sokszor illette 
minden alap nélkül a pártot és a 
melyeket oly sokszor megcáfoltak 
már.

A jelenvolt munkapártiak éljenez
tek az alaptalan vádaskodásoknak, 
de azért semmi lelkesedés nem volt 
észlelhető a gyűlésen. Az éljenzések 
is csak olyan kényszeredettek vol
tak, mintha megrendelésre hangzottak 
volna cl.

Vége
Tisza beszéde után újból Kova 

liczky pártelnök beszélt. Megköszönte 
a jelenvoltak türelmét (bizony nagy 
türelem kellett ahhoz, hogy nyugod
tan végighallgathassa bárki a gyű
lést) és aztán kitartásra buzdítva 
híveit bezárta a gyűlést.

Bankét
Délután 6 órakor bankét volt Tisza 

István tiszteletére a városi színház
ban. A színház zsúfolásig megtelt 
potya-evőkkel. Bankét előtt Nyo- 
márkay Annus Tisza István grófnak, 
Reichard Ilonka pedig Kazy József
nek csokrot nyújtott át. Az első 
felköszöntőt Kovalicky Elek mon
dott?. Utána felszólaltak Molnár 
Béla, dr. Orosz Dezső, Tisza István, 
Kazy József, dr. Ueichard Salamon, 
(Ír. Blanár Béla (Kassa), dr. Isópy 
Tihamér, Meczner Gyula. Windisch- 
griitz Lajos hg.# Andrássy Sándor 
gr., dr. Klein Károly és Rosner 
Ervin br.

Jtfagyar-jranesia biztosító intézet sátoraljaújhelyi 
jőügyneksé^e Landesmann jMiksa és kársánál

Sátoraljaújhely, Rákóczi-utca I. sz.

Biztosit jégkár ellen ! Biztosit jégkár ellen !
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A falusiak részére a Színház-kert
ben volt vacsora, ahol a kortesek 
tartottak dikciókat a nemzeti munka 
szükségességéről és töltötték az atya
fiakba a meggyőződést.

Az utca

nagyon csendes volt. Nagy töme
gekben sétált a nép a főutcán, de 
tartózkodott minden rendzavarástól. 
Később a függetlenségi kör elé vo
nultak és várták a vidékről haza
térő korteseket. A csendőrség nyu
godtan nézto a csendes tüntetést és 
nem igyekezott a rendet megbontani.

Bessenyei rendelkezik.

Egyszerre feltűnik a láthatáron a 
hivatali működéséről közismert fő
ispán i vő : Bessenyey Zénó dr. Ez a 
kiváló férfiú ugylatszik kicsinynek 
találta működési térül járásút, hát 
ellátogatott hozzánk is, hogy zavart 
csináljon. Es tényleg attakot intéz- 
tetett a békésen viselkedő közönség 
ellen. Természetes, hogy az attak 
csak szította az elkeseredést és Bes- 
senyey urat alaposan ellátták nem 
éppen szalonképes kifejezésekkel. El 
is hordta magát rögtön.

Verik a Kazistákat.

Rögtön az attak után, amikor a 
közönség elkeseredése a végső fokra 
hágott, kezdtek hazafelé vonulni a 
falusiak. A tömeg elkeseredésében 
aztán sajnálatos tettekre ragadtatta 
magát és a falusiakat megtámadták 
és megverték. A csendőrség erre 
újabb attak kokat intézett a tömeg 
ellen és ek^or történt, hogy valame
lyik magáról megfeledkezett gyerek 
egy homokkal tett üveget vágott a 
csendőrök közé és Szabó csendőrőr- 
rae8tert súlyosan megsebesítette.

Ünnepük Búzát.
Mig a függetlenségi kör tájékán 

ezek az események játszódtak le. 
A Kincsesy patikája előtt újabb Cso
portok keletkeztek, akik n)ugodtan 
sétáltak fel és alá. Ekkor érkezett 
haza Vajdácskáról Búza Barna. Mi
kor a nép meglátta Búzát, hatalmas 
éljenzésben tört ki és lelkesen ün
nepelte őt. De ez a tüntetés is csak 
percekig tartott s aztán újból sétára 
indult a közönség.

A gazság netovábbja.

Újabb öt perc telhetett igy el a 
legcsendesebben, a legnyugodtabban, 
miKor hírül hozták a csendőröknek, 
hogy Tisza közeledik, meg kell hát 
tisztítani az utcát. Es akkor csuda
latos dolog történt. A csendőrük — 
anélkül hogy oszlásra szólították fel 
— minden szó nélkül nekirontottak 
a közönségnek, fellovagoltak a jár 
daru és kardlappal estek neki a na- 
gyobbára nőkből álló sétáló közön
ségnek. Búza Barna és Kincsesy Ró 
tér ép az erkélyen állottak, amikor 
ez a páratlan gazság történt és szinte 
magukból kikelve tiltakoztak az ilyen 
gálád merényietek ellen. Majd mikor 
a menet elvonult, beszédet intéztek 
a polgársághoz, melyben békés szét. 
oszlásra hívták fel őket.

Megverték Kazyt:

A végsőkig elkeserített közönsé
gen aztán erőt vett az indulat és 
csak igy magyarázható az a sajná
latos, mélyen elszomorító esemény, 
hogy a vasúti állomáson újból egy
jegyűit tömegből Kazy Józsefet va
laki kővel fejen dobta és többeket 
is megdobáltak.

Elutazás.
Ilyen események után végre elért 

Tisza az állomáshoz. A perrouon 
újabb abeug fogadta Tiszát es folyt 
a tüntetés mindaddig, a mig Tisza 
vonata ki neiu ért a pályaudvarról. 
Patakon szintén megvártak Tiszát és 
ugyancsak zajos abeugolással eresz
tették útnak, hogy kipiheuju a nap 
fáradalmait.

Rogy lázitottam én?
Hallom, hogy én lázitottam 

vasárnap a népet s azért ütötték 
fejbe Kazyt.

Tudom, hogy kiszámított rosz- 
hiszemüséggel terjesztik ezeket a 
vádakat Abból a forrásból ered
nek ezek is, ahonnan a pesti la
pok arcátlanul hazug tudósításai.

Nem is törődöm velük. Arról 
az oldalról engem már semmi se 
lep meg. Tudom, hogy mindenre 
képesek.

De a megtévesztett jóhiszemű 
emberek tájékoztatására elő kell 
adnom a dolgot úgy, ahogy tör
tént.

1 udtam, hogy az újhelyi kö
zönség túlnyomó része, ép úgy, 
mint mindenfelé a magyar nép, 
gyűlölettel van az osztrák szolga
ság elvakult prófétája, Tisza Ist
ván iránt. Ep azért igyekeztem 
mindent elkövetni, hogy ebből a 
gyülöfetből semmi tüntetés ne 
származzék. Akivel csak érintkez
tem, mindenkit kérve kértem, 
hogy maradjon otthon, ne tegye 
ki magát kellemetlenségnek. Kin- 
cscsy pártelnök az újságban kérte 
nyugalomra a polgárságot. Es 
hogy minden lehető eszközt fel
használjunk a rend biztosítására, 
legjobb híveinket felkértük, hogy 
vasárnap menjenek ki a falukra. 
Tényleg százötven iparos polgár
társunk a tálukon töltötte a va
sárnapot.

Egyebet mi már nem tehettünk. 
Ha a puskaporos hordóba bele
dugják a tüzes csóvát, nincs ha
talom, amely a robbanást meg
akadályozza. Ha a nép között, 
csendőrszuronyok sorfalában vé
gigsétál a magyar nemzet gazda
sági lelszabadulásának, boldogu
lásának legveszedelmesebb ellen
sége, nincs erő, amely a népszen
vedélyek kitörését visszafojtsa. Kü
lönösen ha olyan közkedvelt, 
törvénytisztelő és puritán egyéni
ségéért általános népszerűségnek 
örvendő ember kiséri, mint a mi 
főispánunk. Es különösen ha az 
a Tisza István, aki valami perverz 
gyönyörűséggel valóságosan kéje- 
leg a népszerűtlenségben, kihívó 
módon gyalog sétál végig a 
városon, hogy ezzel csak an
nál jobban ingerelje az anélkül is 
felháborodott közönséget.

En magam a vasárnapot Vájj 
dlcskán töltöttem. Este 8 óra 
után érkeztem haza s igy még 
láttam valamit az ostromállapot
ból. Kincsesy Péterrel kimentem 
laká om erkélyére s onnan néz
tük az utcát. Teljes csend volt, 
a közönség nyugodtan, kiabálás 
nélkül állt a járdákon. Egyszei 
csak két lovascsendőr tellovagolt 
a Kincsesy gyógyszertára előtti 
járdára s belegázolt a járdán 
álló úri nők csoportjába, akik ré
mült sikongással menekültek be 
a patikába. Brutálisabb, borzasz
tóbb jelenetet alig láttam életem
ben. Es a legparányibb ok nélkül 
történt az egész.

Ez a rémes látvány, a kard
lapozó csendőr, a kétségbeesetten 
menekülő nők, a járdán kapá- 
lódzó ló annyira felizgatott, hogy 
nem tudtam visszafojtani felhábo
rodásomat s kemény és sértő sza
vakat kiáltottam a brutális csend
őrökre.

Nemsokára tovább mentek a 
csendőrök, a közönség összegyűlt 
a téren s akkor Kincsessy is, én 
is, pár szóval felkértük a közön
séget, hogy nyugodtan és mtltó-

ságusan távozzék, lesz még igaz
ságos kormányzat s akkor meg
toroljuk ezeket a vad erőszakos
ságokat. A közönség ezután csak
ugyan teljes rendben szétoszlott.

Ennyi a valóság. Aki ellenke
zőt állit, az hazudik.

Ki kell jelentenem azt is, hogy 
a csendőrök, egy két kivétellel, 
mint amit pl. fentebb leírtam, tisz 
tességesen viselkedtek.

Búza Barna.

f i  újhelyi nők.
Magyarország évezredes históriája- 

n ik Ip.pjai lelkesítő, gyönyörű tör
téneteket örökítettek meg az utókor 
számára u magyar nők izzó haza
szeretetéről. A magyar nők válsá
gos időkben minden alkalommal ma
gatartásukkal demonstrálták, hogy a 
haza védelmében egyek a szabadság
ért küzdő férfiakkal.

Talán egy nemzet sem küzdött 
annyit a szabadságáért, mint a ma
gyar. Es éppen ezért talán egy nem
zetnek sincs annyi vértanúja, annyi 
mártírja, höslelkü nagyasszonya, hon
leánya, mint a magyarnak. Az egri 
nők, Zrinji Ilona, Maderspachné. a 
48 —4D-iki szabadságharc nőhonvédci 
mind-mind eszményképei, őrük di
csőségei, legszentebbjei a magyar 
asszonyoknak Az ő emlékezetük, az 
ő vérük, az ő szabadsagszeretetük lo- 
bogása tamad fel, éled újra, gyűl ki 
ismét a magyar nők szivében, amikor 
ogy-ogy tettükkel megmutatják, hogy 
méltók a régi .szabadságszerető, szu- 
badságvédő nagyasszonyok nevére.

Vasárnap a sátoraljaújhelyi nők 
tettek gyönyörű próbát hazafiságuk- 
ról. Mélységesen, komolyan, a meg- 
illetődéiig megható, fenséges hazafias 
érzéssel demonstráltak a magyar sza
badság mellett.

Az történt ugyanis, hogy vasárnap 
délután tartotta bevonulását Sátor
aljaújhelybe Tisza István gróf, hogy 
beszedet tartson a munkapart jelöltje 
mjlletf. A sátoraljaújhelyi nők Tisza 
jövetelének a hírére elhatátozták, 
hogy tüntetni fognak hazafias éizé
sükkel a geszti gróf ellen, ki a ma
gyar szabadságnak, a népszabi dog
nak legkonokabb ellensége,

És amikor bevonu't Ujhelybe Tisza 
István, az ut mentén, az ablakokban, 
erkélyeken sok helyütt mély gyászb i 
öltözött asszonyokkal találkozott, akik 
fekete kendőket lobogtattak az érkező 
felé.

Az újhelyi nők ennél méltóságtel
jesebben, meghatóbban, igazabban 
nőiesebben sohasem tüntettek a sza
badság ellenségével szemben. Gyászba 
oltozt k, mert úgy találtak, gyászolni 
kell aznap a hazufisagnak, amikor 
Ausztria felesküdött zsoldosa, a ieg- 
nyakasabb, leghivalkodóbb, legbüsz
kébb császármadár beteszi a lábát 
Sátoraljaújhely földjére, hogy letörje- 
elnyomja, szikrájában elfojtsa a haza, 
fias érzés tüzének minden jelentke
zését.

Az újhelyi nők tette annyira meg* 
illetődésre ihlető, hogy a könny ki
csordul a szemünkből, amikor bírt 
veszünk róla És annyira egyedül álló 
eredetiségénél, komolyságánál, fensé 
gességénél fogya a magyat históriá
ban, hogy párjára aligha akadunk.

A sátoraljaújhelyi asszonyok gyásza 
legőszintébb örömet keltheti minden 
hazafi szivében. Az elragadtatás 
hangján kell megemlékezni róluk, 
akik úgy viselkedtek, mint azok a 
nagyasszonyok, akik a magyar his
tóriának legfényesebb glóriával körül
vett alakjai.

Az újhelyi nők előtt kalapot kell 
emelni mindenkinek, akinek szivében 
eszményként él a haza függetlensége. 
Aki a magyar haza szabadságéért 
rajongani, áldozni, lelkesedni tud. 
Akit a történelem nagy alakjainak 
hazaszeretete meghat, közönyéből ki
ragad, lángra gyújt Az újhelyi nők 
tettét, mely a legszebb hazafiság ere
jével hat a história feljegyzi és meg
őrzi majd a ké.-ői utókor számára 
— Hogy egy gyei több lap legyen az I

évezredes történelemben, mely a ma
gyar nők szabadságszeretetéről szól, 
arról az örökké lángoló érzésről, ame
lyet a magyar asszonyok átörökölnek 
a Zrínyi Ilonák, u Dobó Katicák, 
Damjanicsnék, Maderspachuék vé
réből.

*
Ezt Írja a „Miskolczi Ellenzék" 

és a „Z. U.“ — írván az asszo
nyok tüntetéséről — valósággal taj
tékzik a dühtől és azzal fenyege- 
tődzik, hogy az ilyenfélo tüntetések 
ismétlődése esetén meg foguak fe
ledkezni a nőkkel szemben tartozó 
lovagiasságról. Hat mi ezen nem is 
csudálkozuuk. Ilaynau is megfeled
kezett a lovagiasságról, amikor Ma- 
derspachnét nyilvánosán megvesszőz
tette. Mit várjunk hát llayuau poli
tikai örököseitől, minthogy szintén 
szemho kerüljenek minden jóizléssej, 
minden tisztességgel.

De — mint látjuk — vannak még 
józan gondolkozása emberek is, 
akik máskép fogják fe! ezt a tünte
tést és belátják, hogy az indító oka 
ennek a tüntetésnek az elkeseredés 
a népjogok, a szabad, önálló Ma
gyarország legnagyobb ellensége 
ellen. Es bárhogy is őrjöngjenek 
hollóék és rókáéit, mi is csak di
csérni valót találunk a nők lelkes 
tüntetésében és csak a legnagyobb 
büszkeséggel gondolunk vissza 
vasárnapi hazafias cselekedetükre.

h I R E K.
— Tisza István Sárospatakon. Tisza

István gr., a nagy vándorapostol, 
mielőtt Üjhelyt szerencséltette láto
gatásával ellátogatott Sárospatakra 
is, hogy ifj. Molnár Viktort agyon
támogassa. Beszédet mondott Moltuir 
Viktor programmbeszéde előtt, hogy 
elmondja Sárospatakon is mindazt, 
amiért oly sok helyo.i rmgkergették. 
Sárospatak népe azonban nem bán
totta, sőt megérhette Tisza azt a 
szerencsét is, hogy Molnár Jankó 
felköszöntötte őt a gazdák nevében. 
A gyűlés előtt a kollégiumot láto
gatta meg Ti-za, gyűlés után pedig 
megebedélt WindischgriRz hercegnél 
és aztán eljött ide hozzánk. Hogy 
itt mi történt vele, azt már fentebb 
elmondottuk.

— Kazy váczi jelölt. A fő
városi lapok mai híradása szerint 
K azy József foldmivelé&i állam
titkár elfogadta a váci munkapárt 
által felajánlott jelöltséget is. Sok 
szerencsét 1

— Esküvő. Barna Gyula gálszécsi 
kir. adóiiszt folyó hó 7 én kötött 
h izasságot Sátoraljaujholyben Ktllntr 
Sámli d r- udőralkapitány leányával,
Erzsikéiül.

— A függetlenségi nők mu
latsága nem — mint jeleztük — 
a Szinházkertben, hanem a Va- 
dászkúrtben lesz megtartva pün
kösd hétfőjén. A mulatság érde
kében a rendezőség sokat fára
dozik és az eddigi eredményekből 
ítélve, eredményesen Lesz a mu- 
larságon sok szórakoztató dolog 
is, amik kellemesen fogják meg
lepni a közönséget.

— Dr. Bettelheim Jakab ügyvéd, 
a „Sátoraljaújhelyi takarékpénztár" 
ügyész© ügyvédi irodáját Sátoralja
újhelyben Kazinczy-utca 3. szám 
(Dubay félő ház, függetlenségi köri 
épület) alá helyezte át.

— Táncvizsga. Annak idején jelez
tük, hogy Révész Imre ismert novü 
t ínctanitó több szülő kérelmére vá
rosunkba érkezett és tánctanfolyamot 
nyitott. A tanfolyamot Révéss mes
ter f. hó 14 én este 7 órakor a Ma
gyar király tánctermében táneviss- 
gával zárja be, melyre már most 
felhívjuk a közönség figyelmét,

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

Kiadótulajdonos :
LANDBSM ANN M IKSA
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Koszé ii hány a Ré s z v é ny t á r s u l a t
széntermékei (szobafütésre és ipari czélokra)

KLÁR és NEUMAN cégnél
Sátoraljaú jhely

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

valamint porosz briket kapható.

Superfosfát-m űtrágya K áli-só.

/(blaktis^titásra
és s?aks?erű

parkettis^tifásra
ajánlkozik

]s(a^y ^ á n o s
Ttpponyi-utcza 17

Eladó.
Jo karban levő kirakat és ajtó 

vasredőnyök; több rendbeli hasz
nált ajtó és ablak; továbbá egy 
hasznait mángorló eladó Rimár 
Jó z se f kőműves mesternél.

g 5500 g
közjegy, hit. bizo
nyítvány orvosok 

és magánosoktól ta-1 
nuskodik, hogy

mell-karamellák
3 fenyővel

I rekedtség, elnyálká 
| sodás, hurut, görcs I 
I és fojtóköhögést a ] 
legjobban elhárítja

[ Csomagja 20 és 40 fill. 
zcencze 60 fillér. 

Kapható:
Widdcr és Reichard
gy úgy szór tárában és 

Hrabéczy Kálmán 
drogériájában.

FÉLIX-OYÓGYFÜRDÖ
téli és nyári gyógyhely

Nagyvárad mailett. Egész éven át nyitva
Európa b*i:gaz(htgnl)h kóixs hóvvii-forrása, 
vi/hófoka 4!) C. 17 millió liter napi mennyiség

Csuz, köszveny, ischiás izaümányok és női beteg

ségek ellen.
1909. évben 9200 beteg hagyta el gyógyultan
és javu'tan a páratlanul hatásos Félix-flirdő gyógyforrásait, 
tűkör-kád, i>top . mód* és szénsavas- fürdők, 2f>0 kény elmés 
lakószoba, társalgó, zong ra- t's olvasótermi, kitűnő vendéglők, 
állandó elsőrendű cigány ene. vasárnaponként kalonnzcne, ten- 
ninpálya, gondozott séu ui«k.4(0 ho'das park « s fenyvest rdő, 
1(1 személy vonat kdilektdik május 1-től a r élix-fűrdő állomá 
sára naponta. Posta, távírda,nterurban telelőn. — Curtaxo és 

zenedij nincs. — Prospektust küldi az Igazgatóság.

Értesítés.
Van szerencsém a nagy

érdemű közönség szives tu
domására adni, hogy

lakatos 
műhelyemet

V ek erle-tér, Vörös ökör udvarába helyeztem át.

Elvállalok épület lakatos munkákat, tömeges cikkek 
gyártását, szivattjus 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 fémet műhelyemben 
és vidéken gyorsan hegesztek

Magam a n. é. közönség h. pártfogásába ajánlva, maradiam

Az „Acetylén" világí
tás sátoraljaújhelyi 
egydiili képiselete.

490/910. vh

Árverési hirdetmény.
A sauihelyi Mr. járásliiré.ág 909. 

V. 279'ász. Mkiildő végzési-folyt; n 
Klein /.Salamon hátralékos 201 ko
rona 18 fillér követelésének behaj
tása végeit 1910 évi május l:ó 13- 
-én délelőtt 10 órakor Sátoraljaúj
helyben, Zápol .a  utaa 18 szám alatt 
a végrehajtást szenvedő gépmühe 
lyében elárverezem azon 3ÜC0 kor. 
becsült ingókat, melyeket a sátoral
jaújhelyi kir. jbiróság 909 Sp. I 
971 3 sz. végrehajtást rendelő vég
zése folytán a 909. V. 279/2 sz. 
végrehajási jkv.-beu 1—3 tételek a. 
lefoglaltam u. ni. gabonatiszlitn gé
pet, bnnzinToknmnbilt és csépiőszek- 
rényt.

Saujhely, 1910. április hó 28 ári.
Rosner Imre.

tőr, vh'tó.

kiváló tisztelettel

Vályi Bertalan,
lakatos mester.

Eladó
Egy használt kifogástalan kar

ban tartott 0 lóerejli Hoíherr és 
Schvartz csóplőkészlet szalmakaza 
lozótval, hozzátartozó szerszdmm.il 
ft f e l  i'á il ü lt  ez év i c s é p i  énnel 
jutányos árban eladó.

Felvilágosítást ad

kornstein Jenöcég
Saujhely.

M egyei Á lta lán os Bank
részvénytársaság

S Á T O R A  L J A U J H E L Y =

Elfogad betétet kamatozás végett. 
Bevált külföldi pénzeket (dollárokat.)

Leszámítol váltó- és Jelzálog-kölcsönöket.

Folyó számla hitelt és óvadékot nyújt Mm  Irilélollcl.
Eszközöl 10-től 50 évig terjedő

t ö r l e s z t é s e s  k ö lc sö n t
Vásárol megbízásra értékpapírokat és sorsjsgyeket és 
előlegezi az értéket havi törlesztésre. —  Elvállal min

den a bankszakba vágó megbízást.

A Megyei Általános Bank Részvénytár
saság Igazgatósága.

J

Ny omatott LamkMwn.. Miksa -» fs* Aőnyvuyonjdojiibaii Sálomlptujhtdy.
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