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A lemondás.
Ez egy idegen szó. Magyarul 

körülbelül annyit jelent, mint vá
gyaink önkéntes eltojtása, nemzeti 
jogos kívánalmaink szegreakasz- 
tása. Ez az előttünk érthetetlen 
fogalom egy materialista csoport 
mostanság uj kiadást ért szótá
rában jön elő ; ugyanabban, a 
melyben az eszmény fogalma az
zal a kitétellel szerepel, hogy 
„jelszó1-.

A lemondás fogalma még a 
jelszóénál is kishitübb. Ezt eléggé 
megvilágítja az, hogy magának a 
szótárnak a szerkesztője, gr. Tisza 
István is megtagadta. Összebor
zadt a lelkiismerete a sárospataki 
vár történelmi levegőjében és 
mikor ez a szó az ajkára jött, két
ségbeesetten kezdett mosakodni, 
hogy ő a lemondásáról mit sem 
tud, arról hallani sem akar.

Hát aki támadás nélkül igy tud 
védekezni, az már félig beisme
résben van. Qui s’excuse . . . 
Mert Sárospatakon igazán senki 
sem támadta, senki sem vonta 
felelősségre Tisza grófot. Úgy 
hallom, halotti csendben vonult 
végig az utcákon.

De azért ott se tagadta meg 
magát a politikai haszonelviség 
prófétája. Rideg elméletét sietett 
ráborítani a Rákóczi-korra és tör
ténelmünknek ez a fényes kor
szaka egyszerre elborult. Rákóczi 
alakja úgy összetöpörödőtt, mintha 
a vásáros bódé torzító tükrébe 
állították volna be. Izzó hazaíi- 
sága álmodozássá, véres dicsőségű 
szabadság harca levegőcsépléssé 
üresedett.

Es Rákóczi felett azért kellett 
igy pálcát törni, mert „nem volt 
eléggé számitó."

Ezt egy magyar ember, egy 
magyar állatr.fériiu mondja 1

Most tehát tudjuk már, hogy 
Rákóczi szabadságharca haszon 
tálán dolog volt, meddő munka, 
amire kár volt az időt pocsékolni, 
mert hisz Rákóczi minden ered
mény nélkül kibujdosott.

Vájjon mit kellett volna Rákó
czinak csinálnia, hogy Tisza is 
olyan fényesnek lássa az ő alak
ját és politikáját, mint aminőnek 
mi látjuk. Az volt-e a hibája, hogy 
küzdött vagy az, hogy a vagyonát 
elvesztette és nem volt eléggé 
számitó, hogy lemondás árán 
visszaszerezze azt f

Hogy torlódnak az uj jelszavak!
Úgy látszik a lemondás honfi 

erénye hiányzott Rákócziban ; azért 
nem lehet elég nagy a Tisza sze
mében.

Igazán megdöbbentő, hogyan 
lehet ekkora cynismussal megha
misítani egy fényes történelmi 
korszakot; hogyan lehet az op- 
portinizmus lélekölő elveivel las- 
sankint kiiitani történelmünkből a 
nagy eszmék kultuszát. így fest a 
materialismus gyakorlati alkalma
zása atörténelemre. Egy elretten
tőén kalasszikus példa.

Ezer szerencse, hogy a nem
zeti öntudat nem ecsedi láp és 
hogy a diadalmasan élő és vi
rágzó nemzeti öntudat televény 
humuszából nem lehet oly küny- 
nyen lecsapolni a nagy, törté
nelmi felbuzdulásokat és emléke
zéseket, — meghagyva a lélek
telen visssafejlődés talajául a le
mondó, számitó okosság szikkadt 
iszapját.

Mi haszna volt az „álmodozó 
Rákóc/.i" lelkesedésének ? Nem lel
kesedni kell ezért a magyar tői
dért, hanem jól megtrágyázni.

Függetlenség, önállóság, lelke
sedés — lemondás, számítás, 
trágya . . .

Készülnek az uj jelszavak!
Ambrózy Ágoston.

— május 14.

Az Andrássyak. Tény, liogv gr.'.f 
Antlrássy Sálul r itt volt a Kazy 
prograimnbesz'hh'n. Sajnos, tény, 
hogy ö i-, András--)’ Uyuia gróf is 
támogatják ezt a kormányt. Szomo
rúsággal és bámulattal latjuk ezt.

Nem is említjük a politikai részt. 
Hogy ez a kormány minden nemzeti 
törekvés letörésére jött ide s ilyen 
kormányt nem támogathatnak a OOo- 
üs nemzeti küzdelem vezérei.

I)e nézzük a tisztesség szempont
ja^ amelv iránt Andrássyék annyira 
érzékenyek s amelyhez való ragasz
kodásuk szerzett oly nagy tiszteletet 
a nevüknek.

Ez a kormány kinevezte főispán
nak azt az Erosdy Sándort, azt a 
Szász Józsefet, akiket tisztességbe 
ütköző vétségekért csapott el An- 
drássy (lyula.

Es mi történik Zemplénben) Nem 
tudná Andrássy gróf, hogy ki az a 
Székely Elek, ki az a Molnár Janó.- r 
Mind a kettőt Meozner föispánsága 
alatt csapták oh mind a kettőnek az 
Ugye Andrássy e'őtt volt. S most 
ezek itt a kormánynak í« Meozner- 
„ernek főemli.-rei. Es Székely Ele
ket, akit oklrathamisitás gyanújáért 
csaptak el, Meczner Gyula vissza

akarja helyeztetni a polgármester*
ségbn.

Nem tudják ezt az Andrássy gró
fok? Es támogathatnak olyan kor
mányt, amely ilyen tisztességtelen 
eszközökkel dolgozik?

Jtagy emlékek.
Amikor most egy gonosz, nem

zetrontó hatalom ellen vívunk el
keseredett harcot, idején való lesz 
visszaemlékezni régi küzdelmekre 
a legnagyobbak egyikére, amit 
Ujhelyben a függetlenségi párt 
diadalmasan megvívott

Harminckilenc esztendővel ez
előtt 1871-ben történt, hogy az 
újhelyi választókerület képviselő
jévé választotta gróf Lónyay 
Menyhért miniszterelnökkel szem
ben M atolai Etelét.

Fényes, dicsőséges nagy diadal 
volt az. Nem egy ismeretlen, ide
genből jö tt egyszerű államtitkár 
volt a kormánypárti jelölt, ha
nem maga a hatál más, gazdag 
nagy ur, Magyarország miniszter- 
elnöke. Es megbuktatta Ujhely 
polgársága.

Lelkesedjünk a múlt idők nagy 
emlékein. Mutassuk meg, hogy 
nem vagyunk silányabbak, mint 
apáink voltak. Ahol megbukott 
Lónyay Menyhért, a miniszter- 
elnök, ott hiába próbálkoznak 
államtitkárocskákkal. Ha a minisz 
terelnök nem tudta letörni Ujhely 
kuruez népét, nem fogja azt el
érni se Kazy, se Meczner.

A fényes eredményű küzdelem 
történetét maga Matolai Etele 
volt szives megírni lapunk szá 
mára.

Itt közöljük a nagyérdekü le
írást:

Az 18ü(J —1872 iki országgyűlés vége 
fi ;• kötele ett l̂ TU ben ipri i»hóban 
kellett a ó évnek ejárni, — tudva
levőleg akkor még a választások 3 
évre szóltak — a mi szerintünk he
lyesebb is volt.

A mi kerületünk akkori képvise* 
lője néhai id. Andrássy Üyu'a gróf, 
addig miniszterelnök és honvédelmi- 
miniszter 1871 év végen a külügy
miniszteri tárcát vevén át, kerüle
tünk képviselete természetesen meg- 
ürült.

Az időközi kép viselő-választás de
cember hó 28-ára tűzetett ki.

A sors úgy hozá magával, hogy 
a bírói hatalom gyakorlásáról szóló 
törvénynek épen az 1872 iki újév 
vei kellett végrehajtatnia, aminek 
következtében az én másod ali>páui 
tisztségemnek is meg kellett szűnnie.

Ellenzéki barátaim tehát erősen

ostromoltak, hogy vállaljam el az 
újhelyi kerület képviseletét. Legbuz
góbban fáradoztak ezen néhai id. 
Farkas Lajos, Mezőssy László és 
többen. Én azonban vonakodtam, 
mondván, hogy az nem szegény em
bernek való, én nem költhetők és 
ami hivatali állásomat illeti, én a vár
megye második tisztviselője vagyok 
ezentúl a vármegye második tisztvi
selője nem alispán, de a főjegyző lesz. 
Reményiem, hogy főjegyzővé meg
választanak. Megjegyzem, hogy néhai 
Juhász Antal az eddigi fő:egyzo épen 
ekkor neveztetett ki királyi ügyészé 
Nyíregyházára.

Eközben mint másod alispán akkor 
még úrbéri és tagositási bíró Laikusra 
menék kitűzött tagositási eljárásra 
ha nem csalódom, december hó 18-ára. 
Ekkor egy bizonyos kedden Laikuson 
sürgöny jön Andrássy Aladár gróf 
akkori főispántól, hogy igen fontos 
ügyben jöjjek azonnal haza. A sür
göny vasárnap volt feladva, de én 
csak kedden délután kaptam meg. 
Estére megérkezvén, egyenesen a vár
megyeházára hajtaték. Lel akarok 
rögtön menni a főispánhoz, nem bo- 
csajt attak be, hogy nála „conferentia" 
van. Mentem tehát saját hivatali szó 
hámba, amely most közigazgatási irat
tár. Említett barátaim már itt vára- 
kozának rám. Rábeszélésükre ismét 
csak fentebbi tagadó választ adám.

Nemsokára azonban a „conferen- 
tiu“-ból egyformaszerü küldöttség lép 
szobámba, névszerént Hessenyey Gá
bor, Diószeghy János, Bartos Tiva
dar akkori tiszti ügyész, Magdzsár 
Imre és Weinbergor Jakab.

Elébiiklépvo kérdóm, mivel lehetek 
szolgálatukra, amire azt felelek, hogy 
hogy csak velem akarnak beszélni, 
mert ők a conferentia küldöttei. Ne
kem nincs titkom — mondám — ba
rátaim előtt: bátren beszélhetnek." 
De ők ismétlék, hogy csak nőkéin 
mondhatják, amit akarnak.

A mellékszobába mentünk tehát, a 
hol előadták, hogy ők a volt minist- 
t re'nökot Lónyay Menyhértet akar
ják itt képviselőül megválasztatni, de 
uzt akarják, hogy a választás egy
hangúlag történjék. Engem tehát arra 
kérnek, ne zavarjam vagy akadályoz
tassam kívánságukat, ne lépjek fel, 
hogy a választás egyhangú lehessen.

„Uraim! feleiéin, hiszem én nem 
léptem fel, habár most is ostromolnak 
barátaira, de én nem szándékozom fel
lépni én a vármegye második tiszt
viselője voltam eddig, ezentúl a fő
jegyző lesz az és ón reményiem, hogy 
főjegyzővé meg választanak ■

Erre ők nagy sajnálkozást színlelve 
(vagy őszintén érezve?) kinyilatkoz
tatták, hogy a vármegye tollát ellen
zéki ember kezébe nem adhatják, de 
legyek árvaszéki elnök: annak meg
választanak.

Ez egyszerre follobbantá büszkesé
geméi és mintha nem is gondolkoznám 
rögtön rámond ira: „így hát e perc- 

i tői fogva képviselőjelölt vagyok 1 
I Nagyon sajnáljuk, mondák erre, de

Megnyílt fővárosi mintára az „ELITE" fényképészeti műterem 
Saujhely, Petőfi-utca 14. (az állami elemi iskolával szemben.
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én sarkon fordulva, visszamenten* 
barátaimhoz azzal, hogy most már el
fogadom a jelöltséget. Lett erre nagy 
éljenzés és barátaim azonnal szétmen
tek a kerülethez tartozó falvakba kor
teskedni. Én pedig szobámban, nyu
godtan végeztem másod ajispáni még 
fel nem dolgozott teendőimet.

Néhány nap múlva a főispán isipét 
meghitt magához Velejtóre. Rá akart 
venui, hogy lépjek vissza. Úgy tett 
mint a gyerekkel tesznek, mondják 
neki .van valami a zsebemben neked 
adom ha jó leszel*. Nem monda ugyan 
ezt, de elég világosan lehetett érteni, 
hogv nem puszta ígéret, do mar va
lami* kész dolog. Én úgy sejtem, hogy 
kész kinevezés volt királyi táblai bí
róságra. Erre csak azt raondhatám, 
bogy megválasztásom nagyon kétsé
ges és nagyon el vagyok készülve a 
bukásra, de most már becsülettel vissza 
nem léphetek, mert azzal barátaimat, 
pártomat meg csalnám. Többée tárgy
ról nem beszéltünk egymással.

A választást az ellenfél részéről a 
főispán, Szirmay Ödön és Komáromi 
József — akkor első alispán — in
tézték. Több ember ösmerettel nagyon 
könnyen biztosíthatták volna — ha 
nem az egyhangú megválasztatását 
a miniszterelnöknek — azt okvetle
nül, hogy én ne lépjek fel. Haladok 
nélkül össze kellett volna hívni egy 
általános párt nélküli conferentiát 
még mielőtt a Lónyay miniszterelnök 
nevét kimondanák. Azon én is meg 
jelentem volna és ha akkor meg kér
deznek van-a szándékom fellépni 
és tagadó válaszomra kezemet kíván
ták volna, kezet adtam volna rá, hogy 
fel nem lépek és akkor azután hiába 
ostromoltak volna barátaim.

De nagy hiba volt részükről az ilyen 
általános jelülő értekezést elmulasz
tani és csak mint a katonai napi pa
rancsban kiadni, bogy Lónyay Meny
hértet kell megválasztani — azért is, 
mert ezzel nemcsak említett közelebbi 
barátaim, de az újhelyi polgárság ál
talában nagyon sértve érző magát, 
hogy meg sem kérdezik, kit kívánnak 
jelölni csak mintegy megparancsoltál*, 
hogy Lónyay Menyhértet kell meg
választani. Tehát „azért semu mon
dák — éljen Mutolai! és nagy részben 
ez okozta azt a nagy lelkesedést, 
amelylyel nemcsak magok a válasz
tók, de Ujhely lakossága általában 
ragaszkodott meg választatásomhoz. 

♦
Megjött végre a választás napja 

1871. deczomber hó *28-án. Rendkívüli 
csikorgó hideg, kemény csípős éjszaki 
széllel.

Akkor még a törvény nem intézke
dett arról, milyen sorban szavazzanak 
a kerülethez tartozó községek, ez a 
vál?sztási elnök tetszésére volt bízva 
és ő kimondó, hogy a helybeliek utol
jára szavaznak.

Egyszer rávettek, hogy jöjjek ki 
megnézni, ni történik kint és történe
tesen épen érdekes jelenetet láttam, 
mint vezeti be szép kis szürke pari
pán l'aysoss János barátom a Legé
nyéi és környékbeli választókat. De 
engem is felkaptak é» éljenzéssel bor 
doztak egy ideig, amiért is mihelyt 
szabadultam, haza meaék és ki neiu 
mozdulók többó lakásomról.

A szavazás csak egy bolyén folyt 
a vármegyeházán. A választási elnök 
Bessenyoy Gábor volt helyettese Dió- 
szeghy János. A szavazást megszakí
tani, vagy épen folytatását másnapra 
halasztani nem volt szabad. Mikor a 
falvak leszavaztak, kisebbségben va
lónk, Ekkor a mieink kocsinkon is hor
dották össze a szavazókat, még a 
betegeket is kihúzták az ágyból, ko
csin vitték szavazni és vitték vissza. 
Mivel mint már emlitém rendkívüli 
hideg volt, a Lónyay párti választók

nak tüzet raktak a vármegye háza 
kÜrülépitett szélmentes, udvarain a 
mieink pedig házaikból összehordott, 
fából tábori tüzeket raktak a/, utczan, 
a hová választóknak ítélt Ha t hor
dottak az asszonyok, kírvén, buzdít
ván ökot, hogy csak tartsanak ki, ne 
hagyják el helyüket, inig le nem sza-
vazuak. . ,

A zsidóság isit vonta vurbo) szerinte 
kivétel nélkül ami pártunkon volt, 

Szegény kedves feleségem akkor, 
majd féléves házasok valánk vacsorát 
készített, hogy akik ott kint fazva 
éhezve várják be az eredményt az 
után valamit ehessenek nálunk. A- 
j'olt összes választási költségem ■ /'tűz
ben semmi.

Magam egy karszékbe (fauteuiiber) 
ülve elaludtam.

Ej fél utáni 1 és 2 óra közt nagy 
lármával diadalittasan rontottak be 
néhány un a Sebőn Fülöp volt önkén
tes bajtársam vezetésével. *>Meg- 
van, győztünk \“ stb. kiabálással és 
hittak átvennem a megbízatást.

Fáklyás zenével is megtiszteltek, 
amelyen Fejes István barátom üdvö
zölt. .

Feljöttek néhányan (emeleten lak 
tam) vacsoráim is, nagyon vegyes tar- 
stiság, de kevesen, meri természete
sen ilyenkor átfázva, inkább lenyu- 
godtii vágy lak.

Megvoltam tehát választva d* 
többséggel. Megválasztatáson* ellen 
kérvény nem adatott he.

Választóim nagy örömükben a két 
elnöknek Bossenyey Gábornak és 1 hó- 
szeghy Jánosnak is fáklya zene vei 
akarták pártatlan, igazságos eljárá
sukért elö-merésöket nyilvánítani, de 
eitől az ő komoly kérésükre el
adottak.

Matolal Etele.
Érdekesnek tartjuk feljegyezni, 

hogy azok közül, akik I8 il*b e n  
Matolaira szavaztak, a következők 
élnek még ma Ujhelyben :

Jelenek Adóm, Danyicskó Já* 
nos, Szilváéi József, Re ic hu cd 
Gyula, id. Horváth József, \ ályi 
Sámuel, Réti* Betnát, Elek Sán
dor, Reichard Dávid, Lővy Adolf, 
Orosz Mihály, Kun Frigyes.
Ezeken kívül persze sokan él

nek köztünk, akiknek akkor m g 
nem volt ugyan szavazatuk, de 
mint fiatal emberek élénk r-- zt 
vettek a küzdelemben s most is 
örömmel emlékeznek rá vissza.

Lelkesedjünk a múlt emlékén s 
tanuljunk belő le!

— május 14.

A központi választmány gyűlése. A
központi választmány folyó hó 1!> ón 
gyülésezik. Ekkor tiizik ki a vái;•>/.- 
tások idejét s megválasztják az • I- 
nüköket. A főispánék mindent e kö
vetnek. hogy c hatalmi állások h z 
az embereiket juttassák, mert j íl 
tudják azt, hogy a központi váliwt* 
mányhan az ellenzék többségin ii 
van.

kazy beszéde.
Mondják, hogy Kazy államtit

kár programmbeszédc nevetséges 
és szánalmas volt. Nem akartuk 
hinni, de megkaptuk a bcs/éd 
teljes szövegét s most már ért
jük, miért közölték ezt csak ki
vonatban a főispán lapjai.

No, mi helyrehozzuk a mulasz
tást s leközöljük egészben a fé
nyes állam férfiúi e szónoki re
mekművét. Bizony mondjuk, hogy

akármelyik falusi biró tartalma- 
sabbbat, szebbet és okosabbat 
tudna mondani

Hát csak gyönyörködjék a musz
kapárt jelöltje lángelméjében. lm 
itt a beszéd hiteles szövege:

Tisztelt uraim ! Szeretett polgártár
saim ! Méltóztassanak megengedni, 
hogy én mindenekelőtt kinyilatkoz
tassam azt, hogy én nekem már ma 
egy végtelenül szerencsés napom 
van. Szerencsés napom van pedig, 
azért, mert a mi közgyűlésünket, itt 
gróf Tisza István megjelenésével 
megtisztelni kegyeskedett. Es ép azért 
én, mint az Önöknek képviselője
löltje, úgy a magam, mint az én 
testvéreim nevében is, hálás köszö- 
nötemet nyilvánítom. En, tisztelt 
Uraim, mindenekelőtt méltóztassanak 
most megengedni, hogy ezt az al
kalmat, ezt a szép alkalmat felhasz
náljam arra, hogy az én tisztolt pol
gártársaimnak, az én kedves bará
taimnak legmelegebb magyar szivem 
mélyéből eredő hálás köszönetét 
mondjak azért a véghetetlen meg
tiszteltetésért, hogy nemes Zemplén 
vármegye sátoraljaújhelyi választó
kerületének jelöltségévé engem kije
lölni kegyeskedtek és engemet ezzel 
a nagy tisztelettel engemet elláttak. 
Méltóztassanak most pedig megen
gedni, hogy én ünnepélyesen ezt az 
a kaimat kihasználjam arra, hogy én 
magyar szivem mélyéből mondjak 
köszönetét ezért és egyúttal ünne
pélyesen kijelentsem, hogy a jelölt 
séget ezennel elfogadom. En, tisztelt 
uraim, mint méltóztatnak tudni, a 
nemzeti munkapártnak a lelkes, tes
testől-lelkestől odaadó híve vagyok, 
mert én tisztelt uraim egészben a 
mi boldogságunkat, Magyarorrzag 
fel virágozását csakis az őszinte, be
csületes és tisztességes munkában 
látom. En, tisztelt uraim, no kíván
janak tőlem máma politikai nyilat- 
kozatkozatokat, mert hiszen én rám 
nézve márna nem alkalom akkor, 
amidőn közöttünk ma Magvarország 
legnagyobb politikusa, gr. Tisza Ist
ván és aki ma úgy is megteendi az 
ő politikai nyilatkozatait, azokat a 
politikai nyilatkozatokat, amelyek
hez én hűségesen ragaszkodom és 
csatlakozom.

Tisztelt Uraim ! Jelszavakat és ige
ieteket, üres ígéreteket ne kívánja
nak tőlem. M'-rt tisztelt uraim! a 
jelszavak és Ígéretek ideje elmúlt. 
Hanem igen is, tisztelt uraim fogjunk 
össze, karöltve dolgozzunk és dől 
gozzon minden igaz magyar ember 
és ha ezt megtesszük, akkor el fog 
jönni az az idő. amikor a jó Isten, 
az egeknek Istene megsegít henutin 
két és amikor mindazon jogos kí
vánságaink, a mik minden magyar 
ember szivében benne élnek, önként 
a mi ölünkbe fognak hullani. De, 
tisztelt uraim, azt se kívánják én 
tőlem, hogy én ellenfeleimet lebccs- 
méreljem. mert tiszteit uraim, se 
orozva támadni, se pedig aláírás 
vagy pedig név nélkül szitkozódni 
nem szokásom. Tisztelt Uraim ! En 
32 évi hivataloskodás után, tehát a 
szerény, csendes, visszavonult munka 
után jutottal* azon polcra, amelyre 
mo*t dolgozom. Enuélfogva tisztelt 
uraim, én tőlem iirt-s szavakat vagy 
frázisokat ne méltóztassanak kívánni, 
mert én, tisztelt uraim, továbbra is 
a becsületes, nyugodt, tisztességes 
munkának óhajtok hivő lenni. Tisz
telt Uraim! Mint méltóztatnak tudni, 
a múlt év tavaszán a képviselőház 
teljesen munkaképtelenné vált és 
beállott az a szerencsétlenség, amit 
egy szóval ex-lexnek neveznek. Tisz
telt Uraim. Aki nem él a nyilvános 
életben, nem él a politikában, neru 
avatkozik bele a küzügyekbe, az an

nak a jelentőségét nem ismeri. De 
tisztelt uraim az a jelszó, az az ex- 
lex, ami hasonlítható egy épülethíz, 
amit fedél nélkül hagynak s a vé
gén a sok esőzés után összedől. Tisz
telt Uraim! Ez az a veszély, ami 
bennünket fenyeget és ha igy to
vább tart, tisztelt uraim, akkor Ma
gyarország el fog szegényedni és 
mindnyájan u nyomorúság, a szegény
ségbe fogunk jutni. Tisztelt Uraim! 
Az ón működési köröm, amint mél
tóztatnak igen jól tudni, az a ma
gyar füldraUve'és terén nyilvánul! ez 
ideig. Szerény, de bi csületes munka 
területe. Tisztelt Uraim ! Azonban, 
midőn azt mondom, bogy dolgoztam 
és dolgozni fogok a fölumivelés ügy 
terén, nem azt jelenti, hogy én ezzel 
az ipart és kereskedelmet lekicsiny- 
leném. Ellenkezőleg azt tartom, hogy 
ez a három f'ga'om : földművelés, 
ipar és kereskedelem egymást kell, 
hogy kisegítse. Mert tisztelt uraim, a 
magyar gazda hiába fog termelni, 
hiába fogja terményeit a piacra 
dobni, ha kereskedelem nincs akkor 
nem fogja tudni értékesíteni. De vi
szont, tisztelt uraim, az iparnak a 
kereskedelemnek akkor fog felvirulni, 
ha a magyar gazdának eléri az I - 
tvn áldása, a jótermés.

Tisztelt Uraim ! A mi a földművé 
lést általában illeti, úgy iovidén, de 
főpontjaiba az én prograramom, d* 
tisztelt uraim, hogy a magyar föld
nek a termőképességét még mini* 
lünk nagyon, de nagyon kell fo
kozni, mert tisztelt uraim, ha mi a 
föld termőképességét nem fokozzuk, 
ha még úgyszólván parlagon heverő 
földeinket terinőképossé nem tesszük, 
az eseti) n tisztelt uraim, a nagy 
terheket s a most beállott óriási drá 
gaságot elviselni nem fogjuk bírni

Tisztelt Uraim 1 Röviden akarok 
csak egy pár pontra kiterjeszkedni, 
igy a többi közt az itt a környékei* 
lévő képességeket közel érdeklő dol
gokra. Ilyen tisztelt uraim a legelő 
kérdése. A legelőket feljavítani, ha 
keli, állami áldozatokkal elősegíteni 
azoknak fejlesztését, községeket, a 
melyek legelővel még nem bírnak 
elősegíteni, hogy legelőt szerezhes
senek, ez egy sokkal nagyobb ker
ti s, semhogy azt röviden kituduám 
fejteni, de tisztelt uraim ezt lelki- 
ismereti kötelességemnek fogom tar- 
imii. Es tisztelt uraim, hogy ha a 
legelőinket kellőkép feljavítjuk, min
denütt legelőket teremtünk, akkor 
elfogjuk érni azt, hogy a gazdaság
nak nagyon fontossága, az állatte
nyésztés is felfog virulni. Az állat- 
tenyésztést tisztelt uraim, megfelelő 
tenyészállatok kiosztásával elősegí
teni egy fontos programúi pontunk.

De tisztelt uraim, van a magyar 
gazdának, a kisiparosnak, a kereske
dőnek és de különösen a földmives 
népnek egy fontos kérdése, az úgy
nevezett háziipar kérdése. Mert tisz
telt uraim, a háziipar az. ami azt az 
időt, amikor a gazda dolgozni az 
időjárás viszontagságai folytán nem 
képes, akkor nekik munkát nyújt és 
elősegíti azt, hogy azt az időt is 
t lviz hó idején, kérem kellőkép ki
használhassák és lucificálhassák. De 
a háziiparhoz, kérem alásan, szüksé
ges az. hogy háziipari tanfolyamo
kat rendezzük. Tóhát programul 
pontjaink közé tartozik a háziipari 
tanfolyamok, szervezése, amelyek
nek első kötelessége kikutatni azt, 
hogy minden vidék miféle háziiparra 
hajlik és miféle házi iparok azok, 
amelyeket, legjobban természeténél 
fogva ellátni képes lesz.

Tisztelt Uraim ! A különböző a gaz
dák az iparosok és kiskereskedők 
kellő olvasmányokkal is való ellátá
sára, a népkönyvtárak által elősegí
teni a ku’tura emelkedését, szintén 
egyik fontos kérdés.

Klein Kálmán
kelengye, ruhaszűvet s divatáruháza

SÁTORALJAÚJHELY.
W ekerletér 5

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

Napernyőkben mesés újdonságok. ------- '■ ■'
W S T ' Vidékre minták díjmentesen küldetnek.
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Tisztelt Uraim! Azonban a föld 
rai vetésnek egy nagyon és rendkívül 
fontos ágazatit akarom itt; habár csak 
majd röviden, de mégis elmulaszthat- 
lan, hogy fel ne említsem. Es pedig 
ezen fontos kérdés az, arai nemcsak 
a gazdákat, de az iparosokat és ke
reskedőket egy aránt érdekli, különö
sen itt érdekli ezon a vidéken, miután, 
mint itt tudom, alig van lakója Uj- 
hely városának és a vidéknek, akinek 
szőlője itt a Hegy alján ne lenne. 
Tisztelt Uraim! A szőlőnek rekon
strukciója ez már régi munka, azon
ban a szőlők rekonstrukciójának to
vábbi fejlesztése és bevégzése okvet
lenül szükséges, De kérem alásan sok
kal fontosabb kérdése ennek a rekon
strukcióinak a borászat kérdése, kü
lönösen pedig a boroknak az értéke
sítése kérdése, mert Tisztelt Uraim 1 
ahogy én tájékozva vagyok, különö
sen a Hegyalján a borok a pincékbe 
hevernek, mint kamatozattan tőke! 
Tisztelt Uraim! Már is meg könnyí
tések történtek a német szerződésben 
a vegyi vizsgálódások tekintetében, 
de szükségesnek tartom ezen vizsgá
latok kérdését még továbbra is meg
könnyíteni és e tekintetben, de szük
ségesnek tartom ezen vizsgálatok kér
dését még továbbra is megkönnyíteni 
és e tekintetben métTÖztassanak meg 
nyugodni egyelőre abban, hogy bál 
ígéreteket tenni nem szoktam (! ?) de 
mégis a legőszintébben Ígérjem azt, 
hogy e tekintetben testül-lelkestül 
ennek az iránynak, ennek a gátló ok
nak az enyhítésére fogok törekedni.

De Tisztelt Uraira, a szőlészet és 
borászattal kapcsolatosan a gyümölcs 
termelésnek a fejlesztések is zász
lónkra irtuk. A gyümölcstermesztés 
azonban magában egyedül nem elég. 
A gyümölcsnek, ami eddig, azt lehet 
mondani, elfecséreltetett, annak az ér
tékesítése érdekében is a lehetőséget 
m e; kell lenni és e tekintetben odú 
kell igyekezni, hogy a gyümölcsnek 
az értékesítése az egyöntetű termelés 
által megkünnyittessék.

Tisztelt Uraim ! Azonban mondom, 
emlitellera azt, hogy a földművelés
sel kapcsolatos az i[ ar és a keres
kedelem is. Itt nem mulaszthatom el 
felemlíteni a kisiparnak a fellendü
lésnek az előmozdítását se. E tekin 
tétben is, tisztelt uraim, hogy a 1 is 
ipar a kellő fejlettséget elerje, u 
magam részéről mindent elkövetni 
ígérek.

Tisztelt Uraim ^Megemléke zni kí
vánok azon sokakról, kik itt vannak 
állami alkalmazottak, állami hivatal
nokok és egyéb alkalmazottak. Mé
lyen tisztelt uraim ! Azt hiszem, 
hogy a midőn azt mondom, hogy az 
állami alkalmazottaknak az ügyét a 
legmelegebben felkorolni óhajtom, 
azt hiszem, hogy elég nekem any- 
nyit mondani, tisztelt uraim, hogy 
éu is 32 évig állami hivatalnok vol
tam, tehát eléggé tudom azt, hogy 
mi hol fáj nekik és hol kell rajtuk 
segíteni.

Tisztelt Uraim! A vasúti alkal
mazottaknak uz ügyei, ezek szintén 
ma napirenden vannak. A vasúti al
kalmazottaknak, tisztelt uraim, inin- 
denkép elősegíteni az érdekeit, a Kí
vánságaikat, amennyire azok méltá
nyosuk és teljesíthetők, szintén azon 
pontozatok közé tartozik, a melyek
nek lolkestől-testestől utána járni 
szoros kötelességemnek fogom is
merni. Van egy kérdésünk, t. i. a 
lakpénzünknek 50 százalékig nyug
díjba való leszámitásu dolgában. Erre 
nézve vagyok bátor csak annyit 
megjegyezni, hogy ez a tárgyalás 
alatt áll ma és a legnagyobb jóaka
rattal kezeltetik. De tisztelt uraim, 
a vasúti alkalmazottakról szólva meg 
nem feledkeztem arró, hogy az itteni 
vasúti ügyekről is, ha nem is szak
mám, de egy pár szóval megemlé
kező™. Mikor tisztelt uraim, a vas
úti állomásnak, ami Ujhelyen, egy 
ily nagy gócponton van. ennek fej
lesztése, ha az ember látja, okvet
lenül szükséges. Ami egy modern 
áruraktár és egy nagy rakodó fölál
lítását illetőleg erről úgy vagyok 
tájékozva, hogy ez már az effektu- 
álás stádiumába jutott. De Tisztelt 
jjraira I A vasút iránt a városira^

van egy kívánsága, t. i. a vasúti 
testen való átjárás ut közlekedés 
megkönnyítése. Ez a kérdés is már 
ma fontos és alapos tanulmányozás 
tárgyát képezi és az, ha az Isten 
megsegít, szintén nem sokára léte
sülni fog.

Tisztelt Uraim! Most már nem 
akarom soká a részletes program- 
momraal tartóztatni, még csak a föld
művelés terén a Latorcának a sza 
bályozása, annik a rakoncátlan La
torcának megfékezése egy fontos 
kérdés. En kérem alásan erre nézve 
csak annyi Ígéretet teheti k, hogy 
ez a kérdés szintén most alapos ta
nulmány tárgyává fog tétetni és re
mélhetőleg a legközelebbi jövőben 
azon kívánságok, amelyek az itteni 
érdekeket lesznek hivatva teljesíteni, 
ez meg fog történni.

Tisztelt Uraim ! Méltóztassanak 
megengedni, hogy én még e.Mtk any- 
nyit mondjak, hogy bárki bárme
lyike választóimnak hozzám fordul 
bármi ügyes-bajos dologban legye
nek meggyőződve, hogy en mindig 
igaz szívből és i_az leiekből fogom 
ügyüket felkorolni és ha kívánságuk 
méltányos és igazságos lesz, úgy un
nak a teljesít őse érdekében a lehetői 
el fogom követni. Evvel kapcsolat
ban arra kérem Önöket, hogy ne 
csak kedves barátaim,liánéin szeretett 
barátaim legyenek. Tisztelt Uraim 1 
Mielőtt befejezném szavaimat, inéi 
tóztassanak megengedni, hogy kife
jezést adjuk annak a borzasztó álla
potnak, amelytől félnünk kell. Tisz
telt Uraim ! Sötét felhők tornyosul
nak telénk, nehéz időket élünk. De 
tisztelt uraim, midőn zászlónkat a 
muiikapárt érdekeben felemelhessük, 
tegyünk félre minden nehézséget- 
rakjuk félre tisztelt uraim a jelsza, 
vakut, lökjük felre a testvérharcot, 
maradjunk együtt, dolgozzunk együtt, 
és az egeknek a jó Istene, a magya
rok Istene meg fog akkor bennün
ket segíteni es elfogjuk érni azt, 
hogy a mi hányatott-veltott hajónk 
a dicsőség révébe fog evezni.

Tisztelt Uraim! Most már csak 
annyit mondok, tiszteit uraim, hogy 
még egyszer nagyon köszönöm szi
vem melyéből a jelöltséget, a meg
tiszteltetést, amelylyel irántam vi
seltetnek és kérem az egek Istenét, 
aldja meg Önöket, lég) enek bo.dogov 
és adjon meg minden jókat Önöknek !

Felhívás.
Meczncr Gyulának úgy haljuk 

az a terve, hogy a választás elolt 
niegszáilatju csendőrrel a ialuk.it 
és nem bocsáttatja be az elten 
zéki korteseket.

Azért kérjük mindazon polgár
társainkat, akik a falukra kinn mii 
hajlandók, váltsanak a rendőr
kapitányságnál személyazonossági 
igazolványt. Ezért személyest n 
kell jelentkezni, 30  fillérért min
denki rögtön megkapja. — Aki 
ilyennel megy, azt nőm tarthatja 
vissza a csendőr.

Válasz egy hamis vádra.
Laptársunk a „Zemplén" szól

ván a Tisza István gróf és Ku/y 
József képviselőjelölt múlt vasárnapi 
itteni látogatásáról, kényszerűit arra, 
hogy néhány rövid megjegyzést te
gyünk.

Az egész köziem ny mondva c m  

nált lelkesedéssel írja le a mondva 
csinált lelkesedést. Hogy pedig rósz- 
a k a r a t ú  ferdítésekkel van tele: arra 
elée kiemelnünk, hogy ámbár na- 
..von jól tudhatja, miszerint nu — 
a függetlenségi párt -  nnnt ilyen, 
elhatároztuk, hogy semmit se te
szünk és óva intettünk es kértük 
követőinket, hogy tudomásul se ve
gyék a fent tisztelt vendegeket, hogy 
százötven polgáriunkat a falvakra 
küldötték ki, hogy itthon se legye
nek, hogy maga Búza Barna kép
v i s e l ő j e l ö l t ü n k  sem volt itthon csak 
este jött haza : mégis pártunkat vá.

dolja és teszi feleléssé azért, mit az 
utca közönsége tett. Ezt csakugyan 
nem mondhatjuk egyébnek rossz- 
bisteraü ferdítésnél. Egy helyen 
maga mondja a Zemplén, hogy ami 
történt az csak éretlen és kötekedő 
utcai suhancok müve volt. Ez igaz! 
de hát miért nőm marad laptársunk 
e mellett. Vagy azt akarja mondani, 
hogy mi, a Búza Barna pártja, a 
függetlenségi párt éretlen, kötekedő 
utcai suhancok vagyunk ? Mondja 
ki ezt világosan !

Még névszoriut is meri megvá
dolni Búza Barnát és Kincsessy Pé
tert, miszerint ők a Búza Barna er
kélyéről az p.lattok elvonuló Tisza és 
Kazy kíséretére kiáltották le, hogy 
„bitangok, gazemberek" stb. Pedig 
ők csak akkor állottak ki uz er
kélyre, mikor a menetnek ott már 
csak a Ilire volt meg, de látván, hogy 
a csendőrök az ártatlan nézőkre ro
hantak, akik közt nők is voltak, ki- 
áltottták a csendőrökre, hogy bitan
gok, gazemberek. Itt hát nem »az 
ellenzéki diili« tört ki belőlük, de 
az emberi érzés az embertelen el
járás láttára.

Egyenesen valótlan állítás, hogy 
egy csendőrt uz ellenzéki kör abla 
kából sebeztek meg. Az az üveg. 
amely őt megsebezte, oly helyen re
pült, neiu is ablakból, a Hornyai 
Béla és Sebőn Vilmos háza tájéká- 
káról, a hová a függetlouségi kör 
ablakából lökni a VVidder Oyuia 
gyógyszertárának kiszögolése miatt 
is lehetetlen.

ilyen rosszhiszemű közlések után 
laptársunk megérdemelné, hogy vár
megyénk névével ékeskedni eltil- 
tűssék.

Matolai Etele.

A magyar néphez.
Hegyen völgyön lakadalom.
No hát most már csakugyan nem 

panaszkodhatik a magyar ember. Ha 
eddig szegények voltunk, koplaltunk, 
szomjaztunk, vau most enni bőven

Egy-egy bordó bort visznek ki min 
den második nap minden faluba. Mert 
azt hirdette vasárnap Tisza István, 
hogy ki kell józauitani a magyar né 
pet. Ugylatszik, hogy akkor fog leg
jobban kijózutjudiii a magyar nép, ha 
mindig borban fürdik.

Föl) ik a bor bőven, mint a Bodrog 
vize. Minden fu.uhuii állandóan csapra 
vau ülvu egy bordó u bírónál, vagy 
ahol a bíró tisztességes ember, ott a 
fökortesuéi.

Együnk, igyunk!

Hát c.-ak igyanak, emberek ! Igya
nak bőven ! A magukét isszák úgyis. 
Az ország pénzéből megy az.

Csak hadd igyek folytonosan bol- 
dog-boldogtaltti). Neiu sokáig tart már 
c.'uk harmadtel bélig. Junius elsején 
lesz a választás. Akkor aztán vege a 
farsangnak, kezdődik a nagyböjt. 
Junius 2-aii mar úgy ki fogja lugm 
magukat a főispán ur is, Kazy ur isf 
luuilha soha su ismerték volna.

Jön a gyufa adó.

És aztán, majd viselhetik a sok ter
het. Jön u gyufa-adó, a petroleum- 
adó. ü t krajcár lesz egy pakli gyufa, 
liz krajcárral lesz drágább literje a 
petróleumnak. Hej, keservesen meg. 
fizetik öt esztendő alatt azt a kis bort, 
amit most megisznak !

De mindig ilyen volt a magyar. 
Eladta a lelkét, a jussát egy tál len
cséért, mint Ezseu. Azért vagyunk 
koldusok. Azért kell Anuikába menni 
a magyar embernek, ha egy kis pénzt 
uknr keresni.

Nézzék meg Németországot, n né
meteket. Milyen jó dódban vannak 
azok ! Botieg nem mogy onnan senk* 
A inerikába. Megél bőségben otthon a

maga emberségéből, Miért ? Mert be 
csületesek, mert nem borért szavaz
nak, nem adják el a lelkűket.

Aki pénzt vagy bort kínál a saava-
zatunkért, az nonz tisztessé grs erahar 
az gazember, annak nem is latint jé,
szándéka. Es magok mégis elfogad
ják ilyen gazemberektől a bárt ás át
mennek érte szavazni.

Hát nincs otthon agy ital borunk? 
Hát nincs már miből bort venni, ha 
megszomjaznak? Nem szégyellik, 
hogy a más borát isszák, mint a 
koldus?

Becsukatjuk, aki izzik.
Hát csak igyanak egészséggel. 

Majd jön utána a fekete leves.
A törvény azt mondja, hogy aki 

választás előtt itatja u válaszúikat, 
három hónapra becsukják. Es be
csukják azt is, aki az itatást elfo
gadja. vagyis oki a bort, páliukát 
megissza.

Hát mi már három falura megtet
tük a feljelentést. Megnézhetik a 
törvényszéknél, az iktató hivatalban, 
be van ott adva. Egy hét alatt már 
meg is lesz a kihallgatás.

Es feljelenthetjük a lobbi felük
ből is sorra mind, akik isznak. Hadd 
üljenek érte egy pár hónapot Min
den faluban van bizalmas emberünk, 
aki meglesi, hogy hol ki itat és kik 
isznak. Es mindeniket feljelentjük 
Keservesen fognak megszenvedni 
azért a kis borérti ttok perköltségbe 
fog az még kerülni luindeiiikükiiak.

Azt is tudjuk pontosan, hogy me- 
l)ik faluba ki viszi a bort, azt is 
tudjuk, hogy Ujhelybilt kinek a pin
céjéből viszik. Hát csak vigyék bát
ran ! Majd ülnek érte a tömlőében I 

Ebédet is kapnak.

Azt is jelentjük minden falusi 
embernek, hogy ha mostanában Uj- 
hcl)bc jön, nu hozzon magával enni. 
Kap ingyen ebédet Kaaytél.

Csak menjen el mindenki a musz
kapárti irodába (a szénapiacou), ott 
jelentkezzék. Kap Székely Etoklől 
egy utalványt, avval elmegy a nzíu- 
házkertbo s ott kap értő két lal 
ételt meg egy íélliUr bort iugyan. 
1‘róbálja meg akárki, neiu igazé? 
Es csak egye meg jó élvágygyal 
az ebédet Kazy fizeti.

Igaz, hogy ezért is be fogják csukni 
mt.ul egy szálig, aki Így eszik ebé
det. Mert mi figyeljük és pontosan 
tudjuk, hogy a Színháziért hou, a 
Magyar Királyban mega többi ven
déglőkben kik esznek a tttékoly 
Elek utalványával. Es valamennyit 
feljelentjük. Minden ebédért fog 
ülni iiiiitdeiiik bárom napot.

Hát csak ebédeljenek magyarok 
Jó  étvágyai kívánunk hozzál

Sok pénzt Ígérnek.
^Neru csak etetik és itatják a né
pet. Pénzt is ígérnek, még pedig 
sokat. Iskolára, templomra Ígérik a 
pénzt műiden községnek, ha Kazyra 
szavaznak.

Vigyázzanak emberek I Aki más* 
nak a szavazatáért pénzt ígér, az gaz
ember. A gazemberekben pedig no 
bízzanak.

Először is hogy van az, hogy pél. 
űáiil Szürnyegnck csak 3000 koronát 
ígérnek, Óaranynak pedig tizenkét
ezer koronát ? Miért érdemel Óarany 
négyszer annyit, mint SzUrnyeg?

Másodszor pedig «e higyjenek zz 
ígéretnek. Az ígéret szép szó. Ha már 
elszánják magukat, hogy a lelkűket 
eladják azért a pénzért ne adják hi
telbe! Pénz beszél, kutya ugat Mos
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£ érik, válasitás után ha kérni mén 
nek, kirúgják raaguka'.

Kifessék le most! Még az Írásnak 
se higyjenek, iuég ha a főispán adja 
is. Kérdezzék meg Ujhelyben akár
melyik ügyvédtől vagy bírótól' az 
ilyen irás érvénytelen. Azt perelni nem 
lehet. Hiába mennek vele a bíróság
hoz, nem Ítéli meg a biró, mert ezt 
úgy hívják, hogy tisztességtelen jog. 
ügylet, (turpis causa). Sőt még ma
gukat csukják be, ha ilyen Írással 
perelni mernek.

Hát csak követeljenek készpénzt 
Még azt is jól nézzék meg, hogy nem 
hamisak-é a bankók ? Mert az olyan 
gazembertől, aki veszteget, az is ki
telik, hogy hamis bankóval csapja be

De mégis csak az a fő, hogy be
csületes ember se italért se pénzért 
nem adja el a lelkét, hanem szavaz 
a szive szerint.

H I RI K.
Kortesnóták

Rácsot kapu, rácsos ablak

Rácsos kapu, rácsos ablak,
Nem kell nekünk : kormánv-abrak, 
Golterhalte, hóhérnóta,
Záptojásos Kazy Jóska.

Gimbelem, gombolom •
Giiubt h m, gombolom,
Szavaz rám, angyalom 
A félelemre nincs okod,
Hisz bukik Khucn, jól tulod . . .

Busa Barna az a híre . .

Huza Barna, az a híre :
Jeles ember, jó a szive,
Jó  a szive, láng az ajka,
Az osztrák nem fog ki rajta,
Búza Barna.

-n ik á s .

— A független érzelmű höl
gyek táncmulatsága A magyar 
hölgyek hagyonián) os hazaszere
tetének ragyogó példáját adják 
az újhelyi nők a mostani válasz
tási küzdelemben. Határtalan lel
kesedéssel fáradoznak azon, hogy 
a függetlenségi zászlót diadalra 
segítsék. Haztfias hévvel és a 
gyengéd női szív minden meleg
ségével szállnak harcba egy ma
gasztos eszme győzelméért. Esz
közük tiszteletreméltók. A pün
kösd másodnapjára hirdetett mu
latság is a hazafias küzdelmet 
fogja szolgálni. Az ideális lelkű 
nők ezen vállalkozása bizonyára a 
legfényesebben fog sikerülni. A 
mulatság a *Vadás/.kün« szálloda 
kerthelyiségében d. u. 6 órakor 
kezdődik.
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— EtkŰVÓ- Bornál Sándor csapi 
gyógys*erés* f. hó 10-én vezette oltár 
alá PerUtein Jő«zef helybeli malom- 
tulajdonos leányát Lujzkát.

— Vármegyei közgyűlés Zemplén- 
vármegye törvényhatósági birott<ága 
f. hó 18-án d. e. 10 órakor rendkí
vüli közgyűlést tart. A közgyűlés 
tárgysorozatán az országgyűlést ösz- 
sBehívó királyi kézirat és a belügy
miniszternek a választások tárgyában 
kiadott rendelete szerepel.

— Tanító gyűlés. A „Zemplén- 
megyei Alt. Tanítóegyesület Szinnai 
Köre" Cziróka ó falun a gör. kath. is 
kólában 1910. évi május hó 2ö-én d. e. 
10 órakor tavaszi rendes gyűlést tart, 
melyre a kör tagjai és a tanügy ba- 
rátjai meghivatnak. Szinna 1910. má 
jus hó. Horváthy Gyula köri elnök.

— Telefondíj leszállítás. A keres
kedelemügyi miniszter Munkács— 
Sátoraljaújhely között a telefon díjat 
1 koronában állapította meg.

— Dr. Bettelheim , Jakab ügyvéd 
a „Sátoraljaújhelyi takarékpénztár" 
ügyésze ügyvédi irodáját Sátoralja
újhelyben Kazinczy-utca 3. szám 
(Dubay féle ház, függetlenségi köri 
épület) a'á helyezte át.

— Nyilvános elszámolás. A sátor
aljaújhelyi hentes és mészáros ifjak 
táncmulatságán. Összes bevétel 20t»k. 
Kiadás 198 k. A tiszta jövedelem 28 k, 
mely összeg a városi szegényülap ja
vára forditlatott.

— Állandó mozgószinház városunk
ban. Egy ily vallalat induit meg 
helyben, mely méltón számíthat a 
közönség párt fogásai a miután kévés 
pénzért igen élvezetes és tanulságos 
szórakozást nyújt. Az „Apolló" moz- 
gószinház az ipartestületi székház 
nagytermében van elhelyezve. A 
műsor igen ügyesen van összeállítva, 
a képek nagyon jók. Az előadásokra 
felhívjuk a közönség figyelmét.

Pásztory«ri«<iuú> "t
rágkt reskedés, Budapest, Vili., Rá
kóczi ut 3« Képes árjegyzéket kivá- 
vánatra díjtalanul küld.

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

Kiadótulajdonos :

LANDESM ANN M IKSA

Közeli kiránduló hely az

Erzsébet
kerthelyisége

közvetlen a nagy állomás 
mellett. — Kitűnő meleg és 
hideg ételek, saját termésű 
borok, kőbányi sör. — Pon
tos kiszolgálás, szolid árak.

H etenként kétszer zene.

Fogak fog és sorok amerikai 
mádsior szerint. Fogyok ér cl 
távolítása fölösleges. Arany- 
fogkoronák és aranyhidak.

Javításokat és régi fogsorok 
átalakítását is olfogadja.

Stercz Jenő
fogtechnikus

Sátoraljaújhely. Wekerle-tór

Ősidőktől fogva szappannal tisz
títjuk a ruhán esett foltot, szappan
nal tartjuk tisztán testünket, szappan 
a legjobb szer r» fog és szájmosásra 
is a modern orvosi tudomány leg
újabb tanítása szerint. Érthető tehát 

Sztraka Mentből fogszap
panjának közkedveltsége, 
mclyt az ínyt nem marja, 
mégis erősen desinficiál, 
habja nem undorító, sőt 
ellenkezőleg tartósan üdítő 
hatású eljut a fogközök 
legelrejtettebb zugába is. 
E szappannak köszönhet 
jük, hogy kellemetlen 

szájszag s fogak romlása nincs többé. 
Ara gyégytarakban 1 kor. 3 darabot 
3 korértr bérméntve küld Sztraka 
gyógyszerész Mohul. — Kapható: 
Hrabóczy Kálmán drogériájában Sá
toraljaújhely.

V I L Á G I S M E R T  
elegáns, könnyű, töréstő l 

biztos és olcsó

KERÉKPÁR

Árjegyzék ingyen és bérmentve 

Egyedüli eladási hyel: 

G R Ü N S P A N  Á R O N
Sátoraljaújhely.

Képviselőt
keres egy hazni baleset biztositó 
részvénytársaság, — Bank hivatal
nok kellő garanciával rendelkező 
előnyben részesül — Ajánlatok 
„jó  jö v e d e le m jeliigére a ki- 

adóhivatalba kéretnek.

r z s ^ r -

Kérjen I NGYEN és bérmentve
PICK  H. és TÁRSA Budapest, V , Akademia-utca 16

árajánlatot, ismertetést és tanúsítványokat

ANTI-PER0N0SP0RA
a világ legjobb, leghatékonyabb, a növénynek leghasz

nosabb permetező szeréről.

Egy fillérbe sem kerül
annak használata, miután szőlőjét, gyümölcsfáit stb. radi
kálisan óvja peronospora e'lcn és a termés mennyisége 

nagyobb és jobb lesz. Anti Peronnspora

P É N Z T  H O Z  A  H Á Z H O Z .

Hirdetmény.
A felszámolás alatt lévő tolcsvai fogyasztási szövetkezet vagyoni kimutatása 1909. decz. 31-ig

V A G Y O N Korona Fül.

1 K é s z p é n z ........................................
E g y e n le g ........................................

..

1968
8580

98
19

10549 17 !

1

T  E 11 E  R Korona Fill.

1
2
3

Tolcsvai Takarékpénztárnak . . 
Tolcsvai hitelszövetkezetnek 
Visszafizetendő Üzletrész . .

9000
1280
269 17

10549 17

Tolcsva, 1910 május 12 én, F e l8 x á m o l6 -b ia o t t8 ig
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SALGÓTARJANI
Kőszén hány a Részvénytársul  a t

széntermékei (szobafütésre és ipari czélokra)

KLÁR és NEUMAN cégnél
Sátoraljaú jhely

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

valamint porosz briket kapható.

Superfosfát-m ú'trágya. K áli-só.

= S / V

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.

/Iblaktis^tilásra
és s?aks?erű

parkeUis^titásra
ajánlkozik

]N(agy ^ários
ZÍpponyi-uteza 17

5500 §
közjegy, hit. bizo
ny itvany orvosok 

és magánosoktól ta-1 
nuskodik, hogy :i

mell-karamellák
3 fenyővel

rekedtség, elnyálká 
sodás, hurut, görcs 

I és fojtőköhögést a 
legjobban elhárítja
Csomagja 20 és 40 fill 

zccncze 60 fillér. 

Kapható :
Widder és Rcichard
gyógyszert árában ős 

Hrabéczy Kálmán 
drogériájában.

FÉLIX-GYÓQ YFÜRDÖ
téli és nyári gyógyhely

Nagyvárad mailett. Egész éven át nyitva
Európa leggazdagabb kunos hóvviz-forrása, 
vizhőfoka 4Ü C. 17 millió liter napi mennyiség

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

1909. évben 9200 beteg hagyta el gyógyultan
és javultan a páratlanul hatásos Félix-fürdő gyógyforrásait, 
tükör kád, iszap-, mód- és szénsavas-fürdők, 250 kényelmés 
lakószoba, társalgó, zongora- és olvasótermi, kitűnő vendéglők, 
állandó elsőrendű cigányzene, vasárnaponként katonazene, ten- 
nispálya, gondozott sétautaK.4(0 hoidas park és fenyveserdő, 
1Ü személyvonat közlekedik május 1-től a Félix-fürdő allomá 
sára naponta. Posta, távirda.nterurban telelőn. — Curtaxo és 

zenedij nincs. — Prospektust küldi az Igazgatóság.

Az „Acetylén" világí
tás sátoraljaújhelyi 

egydüli kcpiselete.

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, szivattyús kutak javítását és újonnan szere
lését. Villany világítás és telefon szerelést és ezeknek 
javítását pontosan eszközlöm.

Műhelyemet berendeztem Autogén hegesztésre 1
Törölt 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, maradtam

kiválő tisztelettől

Vályi Bertalan,
lakatos mester.

Sárospataki Zsolnai-féle yigyagipar Részvénytársaság

ajánlja .. .

kérni i s  g é p i  t é g l a , 
l ü a á l l i  [ c k a m o /t a )  t é g la ,  
k o n y h a  és  jta tiló  t é g la ,  
a / a g c s ő ,

h ó d f a r k ú  c s e r é /)  g y á r t m á n y a i t  
és  k ü lö n ö s e n  l e g ú j a b b  m i n t á j ú  
h o r n y o lt  c s e r e p e i t ,

melyek teljesen víz- és fagyállók, egy négyzetméterre 14 
darab szükséges.

Kívánatra mintával készséggel szolgálunk. 

Slirgönyczim : T é g l a g y á r  S á r o s p a t a k .

Megyei 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 szállt Iliiéit és dvidékot nvnjt kedvező lellétellel.
Eszközöl 10-töI 50 évig terjedő

t ö r le 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.
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SCHÖN SÁNDOR és BARNA D. 

divatáruháza

SÁTORALJAÚJHELY, Wekerle-tér.
(Pénzügyi-palota)

SZABÓ TESTVÉREK
cementlrú és mükögyára, beton és vasbeton építési vállalata 

Sátoraljaújhely, Szem ere-utca (Csörgői-ut).

Elvállalunk hidakat, íves vagy vasbclét szerkezettel, 
vasbeton mennyezeteket, átereszeket, zsilipeket, turbra 
telepeket, viitartányokat, csatornázásokat, bcton-jári’a 
készítéseket ; szökőkutak, sirboltok, itatóvályuk, valamint 
jászlak betonból való készítését; pincék és egyéb épii 
letek víztelenítését; gránit, terazó, valamint mindennemű 
betonmunka készítését.

Szabadalmazott ü r e g e s  b e to n é p iile te k e t  bár
milyen kivitelben készítünk.

Raktáron tartunk: m fí  k ő lá b a z a t i  k ö re t , Cize- 
lerfé'.e d r ó t  b etétc s ő  rét, k é m é i i g  f e d t  a p ó k a t ,  
színezett c e m e n t la p o k a t ,  beton k e r í t é s  o selo p o  
k á t , k i í t k a g g ló k a t ,  első osztálju P o r t i a m !  és
ro m á n -c e m e n te t -

T erv v e l és  k ö lts ég v etés se l  d í j t a l a n u l  sz o l
g á l u n k .

Beeses pártfogásukat kérve, maradtunk 

tisztelettel

Szabó testvérek,

Nincs többé üzemzavar
ha motorja vagy kazánja repedt, vagy murátok által üzem

képtelen, ha azt nálam

Autogén hegesztéssel
beforrasztja, melyet most újonnan, mint legkiválóbb gyárt
mányt, beszereztem.

K c p e c t  g ő z -  ó h  m o t o r h c n g c r c k e t ,  
t ö r ö t t  g ó p -  ó h  m o t o r n l k n t r Ó H z e k e t ,  
ö n t ö t t -  «>hí k o v í ' i r w o l t  v íiw x it , továbbá minden
féle f é m e t  gyorsan és alaposan h e g e a z t e k .

Béren lezkedtera továbbá

Autogén vágógéppel is,
melylyel bármily vastagságú vaslemezeket, gerendákat, síne
ket, kazánokat, tartányokat és azokon buvó- és mosolyukakat 
v á g o k  ó h  h e g e s z t e k  telepemen vagy a helyszínen.

A t. gép- és maiomluiajdonos urak becses figyelmét fel- 
l.ivom, hogy bármely i g é p ja v i t / v n ó k a t  pontosan és 
olcson vállalok.

Állandó, dús raktáron tartom  az összes malom 
berendezési gépeket, 4-es, 4 % -es  és 6 os gőzcséplő 
garnitúrákat, melyek olcsón és kedvező fizetési 
feltételek m ellett beszerezhetők.

Tisztelettel

átoraljaujhelyimalomépitészetiés gépgyár
Reisman Károly.

Nyomatott 1 .andf-njumi Miksa ég Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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