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Hirdetéseket a legjutányosabb árban közlünk

után.

Hirdetni fogom ezután is a
magyar nemzet jogát, igazságát,
függetlenségét. Itthon pedig, pol
A dom tudtára mindenkinek, a gártársaimmal együtt, útjába fo kit esetleg érdekel, hogy egy , gok állni annak az önző, kapzsi,
cseppet se érzem magamat le- | kiszipolyozó uralomnak, amely a
győzetve. Es eszem ágában sincs ; választási harc gyalázatos diada
csak egy napra is abbanhagyni Ián keresztül újra ki akarja tér
a harcot, am elyet eddig foly jeszteni bűnös uralmát erre a
tattam.
szegény városra is. Nem enged
Sőt kétszeres elszántsággal és jük, hogy meghamisított vámbér
kitartással fogom vívni a küzdel leti szerződések kárhozatos és
met tovább. Az a mesés lelkese erkölcstelen korszaka újra vissza
dés, amellyel U jhely intelligens térjen. Nem engedjük, hogy a
közönségének nagy többsége mel Meczner— Székely konzorcium újra
lém sorakozott a választási harc birtokába vegye ezt a kiszipolyo
ban, jo g o t és m ódot ád nekem zott várost. Egy öntudatos és
erre. Es ha összegyűlt a lelkem tisztességes polgárság egész e r
ben a keserűség a munkapárti kölcsi erejét állítjuk útjába min
korteskedés minden eddigi fogal den ilyen merényletnek.
mat m eghaladó gyalázatosságai
Bodzásujlak az övék, a részeg
láttára, ez is csak megerősíti azt tótok az övéik. Megvették pálin
az elhatározásomát, hogy minden kán a lelkűket. D e ez a város
erőmmel a végsőkig küzdeni fo nem az övék. Ahol az emberi
gok ez ellen a nemzetrontój elve öntudatot és tisztességet nem le
temült rendszer ellen.
het pálinkán megvásárolni, ott ők
Ami pénzen megvehető volt, nem tudnak boldogulni, ott kisazt mind megvették. A ki leitat sebbségben maradnak. Bodzásujható volt, mind leitatták. Dcliri- lakot vihetik, de Újhelyi nem
umos em berek őrjöngenek ma is adjuk. O tt önthetik a pálinkát és
az újhelyi kórházban, szánalmas terjeszthetik a delíriumot, —
a
áldozatai a m unkapárt három he mi polgárságunk lelkét nem fog
tes itatási hadjáratának. Övék volt ják többé megmérgezni. A meg
minden, ami pénzért, italért, éte duplázott díjszabású piaebérszerlért kapható. Velünk maradt az zőuések korszaka végleg lejárt
értelem, a tisztesség, az önzet Uj helyben.
lenség.
Makkoshotyka, Bogdány és Bod
V ic trix causa diis piacúit, séd zásujlak szövetkeztek és egyesült
victa Catoni. Náluk volt az ön erővel (a bornak és pálinkának
m agát áruba bocsátó öntudatlan egyesült erejével) legyőzték U jtöm eg, a mi részünkön volt a helyt. H át csak örüljenek pálinkapolgári erény, a becsület és tisz szagu diadaluknak. Legyen övék
tesség. M eg vagyok elégedve ev a hatalom és a dicsőség. Az a
Meczner Gyula, aki négy évig
vel az osztozással.
Olyan hatalmas és dicső had szolgálta Andrássy Gyula tisz
serege van Ujhelybcn a lügget-' tességes uralmát, hadd legyen
lenségi törekvéseknek és köztisz most mindenre vállalkozó szolgája
tességnek, hogy avval meg me Khuenék gyalázatos vállalkozásá
rem ostromolni Meczner Gyula nak. H add ölelje magához azt a
erőszakban tomboló törvénytipró Székely Eleket, akit ő csapott el
most egy éve. Van még erkölcsi
uralmát.
Lesz rá módom, lesz hozzá törvény. F o g még győzni a köz
fegyverem . A szót, amelylycl az tisztesség. V agy legalább feltá
ország tanácsában küzdöttem az mad még a közundor ilyen szé
igazságért és a magyar nemzet ditő erkölcstelenségek láttára.
Hiszen nem képzelek egészsé
boldogulásáért, elvette tőlem Mecz
ner Gyula. D e a tollat nem ve ges gyomrot, amely erre az ölel
hette ki a kezemből. Evvel a tol kezésre fel ne émelycdjen. H i
lal folytatni fogom a harcot a szen
akármenynyire
hanyatlott
fővárosi sajtóban is, itthon is. 1905. óta ez a vármegye, van a
E ttő l a fegyvertől nem fog meg- vezető köreiben annyi erkölcsi
tositani, ehhez nem ér el az ő érzék, hogy az ilyentől megboteszközökben nem válogató, tö r ránkozva forduljanak el.
vénytipró vad erőszaka sem.
| Székely E lek akárkivel szövet
Irta: Búza Barna.

kezhetett, csak Meczner Gyulával
nem és Meczner Gyula minden
kivel Összeállhatott választási címboraságba, csak Székely Elekkel
nem. Utóvégre vannak a közéleti
erkölcsnek és tisztességnek olyan
szabályai, amiket még a kortes
kedés kedvéért se szabad átlépni.
S aki ezeket ilyen durván meg
sérti, az lehet igen kitűnő fő
kortes, de nem méltó arra, hogy
Zemplén vármegye főispáni szé
kében üljön.
Csak hadd örüljön hát a főis
pán ur pálinkás diadalának. En
nem érzem legyőzetve magamat.
Vagyok aki voltam: egyszerű,
szegény ember, aki minden isten
adta csekély erőmmel küzdők to
vábbra is magyar hazám függet
lenségéért s a tisztesség és köz
életi erkölcs diadaláért.
Es ha a munkapárti urak pén
zen és pálinkán megszel ezték a
győzelmet, a mi oldalunkon van
az, am it nem lehet pénzen m eg
szerezni :
becsületes polgárság
önzetlen, tiszta, áldozatkész lel
kesedése, tántoríthatatlan, kitartó
hűsége.
Ez az erkölcsi erő, amely nem
párolog el, mint a pálinka gőze,
s 1c fogja győzni a részeg tótok
buta szavazatára alapított hatalmat!
— június 8.

Hol az a tartalék .J Mindkét főis
páni harsona — a választásokról
írva — egyértelműiig állítja, hogy
helyben mintegy 200 főnyi tarta
léka volta munkapártnak, de azt
— tekintettel a nagy többségre —
le nem szavaztatták. Azt azonban
egyik sem mondja, hogy kikből állt
az a tartalék, vagy hol tanyáztak.
Bizonyára ők maguk sem tudják, de
mert nincsenek szokva az igaztnondÁshoz, hát ezúttal is fejbeverték azt.
Vagy talán azt akarták mondani a
főispáni előszobából irányított nyom
tatványok, hogy most már tartalékba
kerülnek a választók és csak akkor
veszik őket újból igénybe, ha majd
szükség lesz rájuk ? Mert ezt már
clhinnők I

tabb mértékben kénytelenek elszen
vedni Kasperek minden kigondol
ható csinjoit, fosztogatásait. .Jaj! jön
Kasperek ! . . . dajveszékolhettek
most már! Minek támasztották fel?1
Sokan vagyunk még, akik emlé
kezünk a szabadelvüpárt uralmára,
mely 30 évig tartotta béklyóban a
szabadságot. A főispáni kényurra, a
képviselőválasztási vesztegetés és erő
szak minden irgalroatlanságúra, mely
annyi reményteljes kerriert tört ketté
és annyi derék magyar birtokost szegónyitett el és a halálos csöndre,
mely ezután következett.
Ez volt az a korszak, melyet egy
magyar iró úgy jellemzett, hogy az
valójában a magyarság kifosztásá
nak, tönkretételének szabados kor
szaka volt.
Es ez a korszak, mely már az al
kotmány alapjait fenyegette, 1Ü05.
évben, a midőn az ellenállási erő
már-már omladozóban volt és elenyé
szőben a nemzeti szellem, mely az
országot ezer évig fenntartotta, egy
szerre letűnt!
Isten megoltalmazta a nemzetet
és oly erővel ruházta fel, mely el
söpörte a szabadelvű pártot, az or
szág Kasperokjét. Lelke vissza, visz ajárt még a darabont kormány alak
jában, sok kárt és szerencsétlenséget
okozva, majd ismét Tisza István ké
pében, aki közvetlenül a nemzeti
kormány kinevezése előtt az ország
gyűlés összehívása ellen agitált. „Egy
törvénysértéssel több vagy keve
sebb”, ezzel érvelt a nyílt absolutiz
mus mellett, mert az országgyűlés
egybe nem hívása akkor ezt jelen
tette 1
Azután évekig hirt sem adott ma
gáról Kasperek. Az terjedt el róla,
hogy üngyi.kosságot követett el.
Megnyugvás szállt a lelkokre; — azt
gondoltuk, hogy meg van hatva. Es
ime most újra itt van közöttünk Kas
perek, még meg is hizott! A nemzeti
pártok visszavonása támasztotta fel.
Isten óvja nagy csapástól mi sze
gény hazánkat 1
— június 8w

Tihamér ur kormányt buktat. Még
jóformán le sem zajlottak a képvi
selőválasztások, még össze som ült
a parlament és máris hangzik egy
némely helyről olyasféle megjegy
zés, amely a kormánnyal szembeni
elégedetlenségre enged következtetni.
A Z. U. c. kormányttáraogató újság
legutóbbi számának vezércikkét dr.
A lublói kisértet.
Isépy Tihamér irta. Es ennek a cikk
Ezen címet viseli Mikszáth egük nek a végső sorai imigyen hang
elbeszélése, azzal a gazdag humorral, zanak :
a mi a sajátja volt. Ebben vannak
„A választások után még egy
leírva a halottaiból visszajáró Kas
feladatot kell megoldanunk, Tisza
pereknek országháboritó garázdálko
Istvánt kell Magyarország élére
dúsai. Lubló városa kétségbeesésében
állítani."
azt a bolondot követte el, hogy rxhumáltatta és a polgárok rémülve
Tihamér ur tehát nincs megelé
látták, hogy a rég elfüldelt Kaspe- gedve mai vezérével, mást akar he
rek teste egészen ép, arca piros, sőt lyére ültetni. Mintha nem teljesen
meg is hízott. Ezután még fokozot mindegy volna, hogy Kimen, vagy
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45. siám (2)
Tisza adja-e el az országot? I)e hát
Tihamér ur véleménye az, hogy
uera mindegy, mert ő azt írja, hogy
Tiszát kell az ország élére állítani.
Es ha Tihamér ur ilyen határozot
ta n rendelkezik, akkor mégis csak
kell valami alappal is bírni a mon
datának. Elvégre egy volt h. küldöttségi elnök csak nem beszél vi
lágba ?

Fáklyafény

mellett.

A győzelem ünnepe.
Lobogó fáklyafény mellett ült
lelkes ünnepet vasárnap este U jhely város közönsége. Ünnepeltük
annak a napnak az emlékét, ame
lyen minden hatalmi erőszakkal :
csendorszuronnyal, itallal, pénzzel
szemben megmentettük a zászló
becsületét. Magát a zászlót nem
leheteti diadalra juttatni. A man
dátum a túloldal kezébe jutott.
H át csak használják egészség
gel. Olyan mandátum, melyhez
annyi szeny, annyi mocsok tapad,
ug)is csak az ő kezükbe való.
G k kentek rá azt a rengeteg pisz
kot, ok is takarítsák le onnan, ha
ugyan erre egyáltalán képesek.
Mikekünk nem kell ilyen mandá
tum es ezerszer inkább logadunk
el még egy ilyen bukást — ami
lyen a miénk volt — mint a
munkapártéhoz hasonló 1U győ
zelmet.
Színes álmaink szertefoszlottak.
Nem a szivünk szerinti képvise
lőnk lóg helyet foglalni a parla
mentben, nem lóg az ország egy
ideig visszhangzani az újhelyi követ
érteekes szereplésétől, nem lóg
a Búza Barna hatalmas szava éket
verhetni ezen az osztrák zsoldba
szegődött kormányon, de meg
maradt nekünk elégtételül az er
kölcsi diadal.
Es ez is valami. Sőt ezerszer
értékesebb mint 60U holtra itatott
tót pálinkagozös szavazata. Ujliely
intelligens választópoigárságanak
hatalmas többsége mellettünk fog
lalt állást. Azok, akik elvekért e^
nem palit.káért szavaznak, a mi
álláspontunknak adtak igazat, a
mi zászlónk alá sorakoztak.
Ezt az erkölcsi diadalt ünnc
peltük vasárnap este. E rről a
diadalról lett 2 U0 Iáki) a lobogó
lángja mellett ezernyi nép tanú
bizonyságot. D e tanúbizonyságot
tért egyben arról is, hogy elveink
diadaláért további harcra is kész
és jöhet bár újból a hatalomnak
minden tekevesztett erőszakossága,
harcba állíthatják bár ellenünk a
piszkos fegyvereknek egész tár
házát, — a zászló becsületét meg
lógjuk védeni ezentúl is, azt bemocskolni nem engedjük soha.
*
A győn)örü, impozáns ünnep
ségről az alábbiakban számolunk
be részletesen.
Gyülekezés.

Esteli 8 órára volt hirdetve a gyü
lekezés, de már juval íe.urával előbb
hatalmas tömeg g) ült üsste az Ung
vári pincék tájékán, hogy részt ve
hessen a menetben. 8 óra maii néhány
perccel már teljes rendben átlóit a
menet úgy, hogy megkezdődhetett a
foklya kiosztás. 2 "0 fáklyát oszlot
tak ki, valamenii) il szavazopo garok
kezébe. Fél V urakor érkézéit a
hosszulásiak 12 tagú lovasbuudenuiua
és ekkor — miután mar teljesen ki
alakulhatott a lUeuet —• meggjujio^
U k » fáklyákat
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Szerda, junius R.

kezmények rettenetesek lehetnek ó®
A menet.
ezért aztán Isten és emberek előtt
Elől ment a lovasbandérium, utána
önöket fogja terhelni a felelősség.
a zászlóvivők, ezeket pedig Oláh Rudi
a Buza-párton, mondja
10 tagú zenekara és a fáklyások kö
Jó lesz hát vigyázni és ha már
a főispán! harsona. Tény
vették. Uyünyötü szép, lélekemelő
sikerült annyi gyalázatosság árán
azonban,
hogy
csak
egy
látvány volt, amint 200 fákI\ a lobogó
megszorozni azt a mandátumot, dug
helyen vesztegettek, —
fénye mellett ezrekre menő közönség
ják azt pirulva zsebre, nehogy meg
vonult végig a Kaziuczy-utcán élje
lássák azt a sok szennyet, piszkot,
nezve és énekelve. A menet eleje
már a függetlenségi kör előtt volt,
ami Ahhoz ragadt.
a vége még mindig a gür. kath.
A muszkapárt győzött. De ez a győ
terülöm tájékán járt.
zelem — és ezt mindenki elüsmeri
A kör előtt.
fi
— olyan, amivel nem illik eldicse
Az előzetes megállapodáshoz képest kedni, mert amennyi piszok, amennyi
vagyis
a függetlenségi kor előtt meg.l.oit
gyalázatos erőszak csak tapadhat egy
a menet. — E.őbb a ilymnus Hang
győzelemhez,
az
mind
ott
ragadt
a
jai csendüllek fel, majd Dómján Elek
ag. ev. lelkész hangja vált hal.ha muszkák győzelmén. Feltételeztünk
Bemutatunk egy muszkapárti proglóvá, aki ragyogó ekesszólással el a muszkák részéről is annyi jóizlést,
mondott rövid beszédeben — vissza hogy némán tú rn i fo g já k gy őzelmü rammhoszédet. Ilyeneket mondott el a
muszkapárt
minden faluban, s ezek
pillantást vetve a közelmúlt esemé
nyeire — üdvözölte Busa Bárnál az ket és egyáltalán nem bátorkodnak nek hatalmas argumentumai térítet
ték csakugyan a bölcs és értelmes
újhelyi kerület függetlenségi parijá azt az ellenpárt orra alá dörgölni.
Úgy látszik azonban, hogy az iz- tótokat, de itt-ott úgy látszik, a
nak lüiigieikii veserét.
Ezután Búza Barna válasza kövei léstelenségnok, a szemérmetlenség magyarokat is, a muszkapárt tábo
kezelt. Búza szellemes hasonlatokkal nek a muszkák oldalán nincsen ha rába.
Eltol a programmheszédtől győződ
lelt hatalmas beszédben köszönte
meg az ünneplést, mely szerinte nem lára. Ezek az emberek mindenre ké tek meg u nagyeszű, tudós tótok,
az ö személyének, de a lúggelien- pesek. Képesek arra, hogy eldicse- hogy egyedül üdvözítő Magyaror
segi elveknek szült. Visszapulantasi scdjiiu*k a győzelmükkel, sőt képe szágra a muszkapárt politikája.
Íme igy szól a programmbeszéd :
vetett a lefolyt válazzlaM harcra, sek azt is hirdetni, hogy ezt a győ
Jegyzék a választás előtti napon
annak minden erőszakosságaira e» zelmet a „józan huzaiiság" aratta a
kiadóit ilai- és trafikról :
kijelentette, hogy habar a mandátum
a lulold.'l kezt re jutott, ö még Scmu „destruktív s minden rombolásra kész 450 drb. rövid szivar
irányzat
feiell
*
4
és
hogy
a
Búza
lurtja legyőződnek magát, sőt inkább
á 5 fill.
22 kor. 60 f.
hajiundo több ilyen bukást elszen pari visszataszító fegyverekkel ha 218 drb. cuba szivar
vedni, mint csak egy olyan győzel dakozol!, sőt neiu sajnulta seiu az
á 10 fill.
21 kor. 80 f.
met, amilyen a muszkaparle. Beszede alkoholt, sem u pénzt.
200 liter pálinka
végén további harcra és kitartásra
á 80 fill.
104 kor. 80 f.
Hat ennél undorítóbb, gyalázató
buzdította a polgárságot.
125 liter bor á 80 fill. 100 kor. — f.
sabb, megvetendőbb eljárásra
—
Elvonulás.
Összesen 300 kor. 10 f.
azt hisszük — még nem vállalkozott
Búza beszéde után a szózat hang
Láttam 1910 V I. 2.
jui melleit vonult tovább a közönség párt Magyarországon. Mert megtör
Berecz Károly s. k.
a Kakóczy-utcán. Ili alakult ki aztáu tént már számtalanszor ebben az or
Tainók András bíró s. k.
a maga teljes nagyszerűségében u szágban, söl a szabadelv ü-pui l uralma
Adriányi Béla s. k.
menet, amint ezernyi néptől kisérve idején napirenden volt, hogy pénz
s ez csak egy község, Alsúberecki,
hullámzott végig az útvonalon. A
zel, itallal, fegyverrel szerezlek man
ahol nekik mindössze 0 szavazójuk
menet végállomása a Kakoczy-ulcai
kereszt tér volt. h l ruklák le u lak dátumot. Sőt \u ltr a esel — aminek volt. Kilenc szavazó fogyasztott el
iyakat,es itt oszlott szel rövid néhány m i ezuilui hála az Urisluu jóságos egy nap ennyi temérdek Halt és
perc alatt minden komolyabb inci Kegyeimének nem voltunk kilőve — dohányt. Mennyi fogyhatott el akkor
dens nélkül a hatalmas tömeg.
hogy a választási elnök gazsagai jut Bodzásujlakon, ahol 104 szavazójuk
volt ?
Vadaszkürtben.
tatlak az uraimon levő part kezére
Íme ilyen eszkösökkel törtek le
A fáklyásmenet után többen a a mandátumot, de ekkor luég voll minket. Ezek ellen hiába harcoltunk
„Vadaszkurl“-be mentek, lit terített legalább annyi szeiuéremerzet uz a mi becsületes törekvéseink fegy
asztalok mellett a késő éjjeli órákig
emberekben, hogy pirulva zsebredug- vereivel.
II) .•.•.diák eg) ült a leglelkesebb han
Büntetőtörvény ütik tiltja az etetés
gulatban, halasa alatt annak u lélek- lak u mocsokkal leli mandátumot és it atást választás előtt. Bánják is ők I
emelőén szép, hala inas ünnepségnek örüllek, ha lohbé szó műt eseti Elettek-itattuk ny illan, szemérmetle
mely buouyilekál szolgáltatta, bog) űrről.
nül, cégéresen, s ezt ime okiratilag
habár 600 lio.rta ilaiotl toltál el le
Ma azonban már nincs szemérem bizonyítják Bérces, Tamók és Ad
ltei venni u mandátumot a Inggel
éi act sem uz emberek egy némely i- riány i urak, a vesztegetés főellenőrei.
te lis gi párt kézéből, de ennek u
Soha még nem láttuk, hogy valaki
varosnak a polgárságát a független keben. Ma mar egyesek pirumi, szé Írásban adta volna ki magáról, hogy
ségi eszme klót semmiféle erőszak o- gyenkezni seiu tudnak, hanem kér bűncselekményt követett el, csak
saggal, semmiféle vesztegetéssel el kednek gyalázatos bűneikkel, sőt most.
mein neiu lehel
igyekeznek azl másra tolni. Ma már
No, tagadják le ezt is !
nem bújnak sötét odúikba, söl elleti— junius 8.
kezűleg a napfényen akarnak ma
kormánypárti liazudo2asok. A kor radni es tisztességes embereket igyo
mánypárt hazudó*ások Dák úgy lal
Kezdek megvádolni azzal a bűnnel,
szik nincsen halara. A Z. U. rövid
létezése alatt ugyancsak beletanult, amely az o sötét lelkűket terheli.
Vigyázzanak az urak olt a túlol
hogy mikép lehet alaposan fejbe
N agy ünnepre készül Zem plénverni az igazságot és mar mái túl dalon. Ez u polgárság eltűrte, hogy vármegye. V árja a királyt. A z őszi
tesz tanitoiuesUnn, a hazudozásban piszkos, gyalázatos fegyverekkel ki
királygyakorlatuk ugyanis Zemplénkivénült Zemplénen. Legutóbbi sza
műben azt Írja egyik cikkben a Z. csavarjak kéziből a maiidul uniót. várm egyében lógni.k lelolyni. —
U., hogy hivatalos pressió nem vo.t Néma ajakkal uezle, amiiil s*cme- bztropkó környéke van kiszemelve
es hogy a tisztviselők kéuyszeritet iulU-.ru vásárollak péiiaerl a szava a nagy katonai parádéra. És ebből
lek más purtallason levő tisztviselő- zatokul és hajlottak be szavazóit az alkalom ból kozibénk jö n a
társaikat, hogy csoportba!! menjenek
csondörszuronnyat és puskalussui az király.
szavazni.
Zem plénvirm egye örömmel
Hogy hivatalos preasio nem volt, önök táborába. Söl ahhoz seiu voll
annak legékesebb bizonyítéka az az szava, hogy 4 hétig uz utcákon i'et- várja a ritka vendéget, aki az
eset, amikor u függetlenségi parii rungtuk Itollrészugeu a tói falvak országba is csak nélia néha já r
tanférfiakat fonyegette meg a főis lakói az önök uilul kiosztott spiri vendégségbe
megyénk tájékán
pán ur. Vagy taiaii ez nem hivata
tusztól, és hogy özekkel uz eszmé pedig már több mint két évtize
l a pfeszio? Hogy a tisztviselők kény
szentelték volna más pártálláson levő letlen, részeg alakokkal legyűrték a de nem járt. H etek óta az egész
társaikat, hogy csoportban menjenek mi igazainkul.
megyei hivatalos aparatus a királyi
szavazni, azt nem tudná bizonyítani
De u türelemnek is várniuk ám loga .tatás részletein dolgozik. U ta
a Z. U., de mi be tudnék bizonyi határai. Es Ita a^fenti gyalázatossá kat javítanak, kastélyt reparálnak,
tani, hogy egyik áliamvasuti tisztvi
selő körlevélben hívta fel a vasuta gokat el is tűrte ez a polgárság bé állomásokat tataroznak stb.
D e készül a fogadtatásra a
sokat, hogy az ő vezetés© alatt tör késen, némán, azt már nem fogja
téuő zsavázái céljából választás reg tűrni, hogy az önök összes mocskait, város is. tt is keresztül utazik a
gelen nála jelentkezzenek.
gyalázatosságait azöurcukhoz kenjék. felséges ur, illő hát, hogy Ujhely
Ez az igazság és nem az, amit a
Ne izgassák a már amúgy is vég népe is kivegye részét az ünnep
Z. U. szeretne hirdetni. De hát a mai
kormánynak bölcsője a hazugság sőkig feszitett kedélyeket, ne akar lésből.
Az eddigi intézkedésekről az
volt és a partlapjá csuk neiu lehet- ják erővel felkelti ni ebben a polgárnuk hűtlen^ gazdáikhoz.
I ágban az indulatot, mert a követ alábbiakban adhatunk számot ;
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kortes, akik nem kapták
A hadgyakorlatok szeptember
meg a pénzüket Székely
12— 15-ike közt lesznek Sztropkó
Elektől s ezért táviratozott
és Bártfa között, 12-én érkezik a
király Ujhelyen keresztül Hornon
Czukker
Jenő Kazynak.
nára. Ujhelyben és Homonnán hi
Rettenetes veszedelmek fenyege
vatalos fogadtatás lesz. Ilom onnáról a király automobilokon vonul tik városunk immár békés nyugal
mát. Harcra készül 60 drb. kortes,
kíséretével együtt Sztropkóra.
aLik nemrégiben, néhány nappal ez
Hadiszállások
előtt még a rauszkapárt boldogító
Sztropkón a király a régi Petheő
igéit töltötték kiváló szakértelemmel
féle kastélyban (most br. 1 luszár
feldolgozót spiritusz alakjában a jani
Zsigmond tulajdona) fog lakni,
bor tótokba 20 koronás napibér re
melyet most renoválnak át és bú ményében.
toroznak be. Ferencz F e rd in á n d
Akkor még vígan voltak a körte
trónörökös Felsővizküzön (Szvid- sok, mert dagasztotta keblüket a 20
n ikj fog lakni. Itt lesz a főhadi koronák bozsebelése utáni remény
szállás is. Jena tőherceg Sztropkón kedés. Ma már hosszú, lelógó orral
a plébánosnál, L ip ó t S zalvátor járják a várost és — átkozva a nem
tőherceg ugyanott a főszolgabíró zeti munka helyi vezéreit — bősznál fog lakni.
szut forralnak, rettenetes bosszút.
Rendfentartás.
Hogy mi légyen az a bosszú, azt
A
rendfentartásra és király nem tudjuk, de hogy miért készül,
személyi biztonságára is m egtet erre vonatkozólag hiteles értesülé
ték már a megfelelő óvintézkedé seink vannak.
seket. A rendíentartást a csend
A korteseknek fejenkint 2 0 -2 0
őrség lógja ellátni a kerületi pa korona napidijat Ígértek, ha hűen,
rancsnok személyes
vezénylete szorgalmasan végzik a reájuk váró
m ellett. Sztropkón 50 csendőr és nemzeti munkát. A kortesek bele
2 tiszt, a környéken 150 csendőr mentek az alkuba ,'s minden tekin
és « tiszt lóg szolgálatot telje tetben megfeleltek kötelességeiknek.
síteni.
Munkálkodtak hűen, szorgalmasan a
Előkészületek.
nemzet érdekében és töltötték —
A király idejövetele alkalmából — csakúgy könyv nélkül — a pá
szükségessé válandó intézkedések linkát az istenadta népbe. Most az
re a vármegye közönsége f. hó tán a győzelem után, mikor a nagy
1 0 én fog telhatalmazást adni az nemzeti munkában kimerült korte
alispánnak. Fkkorra hívták össze sek kérték az Ígért díjazást — Szé
a vármegye közgyűlését. A köz kely Elek választási fővezér ur pénz
gyűlés tárgysorozata a következő. helyett fütyült nekik. Fütyült pedig
Alispáni javaslat a varannói, rigó módon úgy, mintha Khuen Héhomonnai,mezőlaborci és sztrop- derváry miniszterelnök ur őexeiája
kói járásokban a törvényható tartotta volna elébe a fülét.
sági, vicinális és községi utak
A kortesurak azonban — ugylát
és m űtárgyaknak nehezebb já r  szik — nincsenek miniszterelnöki
müvek közlekedésére való ki fülekkel megáldva, nem értették hát
építése és az erre szükséges meg a bájosan hangzó rigó-füttyöt,
költségek
megszavazása tár sőt félreértették és roppant haragra
gyában. — 2. Alispán javas gerjedtek. Első haragjukban érte
lata Sztropkó nagyközség ut kezletre gyűltek össze, megválasz
cáinak, tereinek rendezésére, tották elnöknek Czukker Jenő cipész
világítására, tűz és személybiz mestert és megbíztak, hogy távirati
tonságára szükséges
összeg lag értesítse az eseményekről Kazy
megszavazása tárgyában. 3. Alis államtitkár képviselő urat.
pán javaslata valamely várme
Es Czukkt r Jenő táviratozott, Kazy
gyei alapból a 2 -ik pontban ur pedig felelt. Felelt pedig a főis
m egállapított kiadásokra szük pán uruak, aki viszont Czukker urat
séges összeg idegiglenes köl- értesítette az eredményről.
csünvételének megszavazása tár
A válasznak volt is eredménye. A
gyában. A Alispán javaslata a kortes urak — élükön Czukker úr
vármegye területén tervbe vett ral — megnyugodtak ogy időre és
nagy őszi gyakorlatok alkalmá várták a méltóságos államtitkár urat,
ból szükséges intézkedések fo hogy mikor jön le közibük a man
ganatosítására az alispánnak dátumot átvenni.
adandó felhatalmazás iránt.
Aiu megint történt valami. Az ál
lamtitkár ur megtudta, hogy milyen
— junius 8.
kedves meglepetés vár rá Czukker
Még agy kérdés Móré Dániel ipar urék részéről Ujhelyben és lefújta
testületi elnökhöz. N yiit levéllel for az idejövetelt. A mandátumot is
dult már egy néhányszor az iparos csak úgy póstán küldik el neki.
polgárság Móré Dánielhez, melyben
A kortes urak pedig — akiket új
a 25000 koronás judáspénz miben
állásáról tudakozódtuk. Válasz azon ból alaposan felütöttek — most
ban nuiu érkezett. Móré ur tuaga bosszút forralnak Székely Eiek pártsem tudja, hogy mi vau a lelkiisnie- vezér ellen. Less hát zavar Ujhelyretórl, maggyöződésért Ígért összeg liolyben. A muszkapárti kortesek
gel. De hat mi jó emberei: vagyunk.
Alkalmat akarunk adni Móré urnák fogják csinálni, — ha csak be nem
arra, hogy felelhessen és ezért kér- tiltja a rendőrkapitány u r ! MeiL ő
jUk, nevezze meg azt a hatalmas nagyon vigyáz a rendre. Különösen,
táborát az iparosoknak, akik megfe ha a főispán urnák úgy tetszik. Es
lelő ital ellenében — állítása szerint
neki most igy tetszik, mert ilyenkor
— követni fogják árkon-bokron ke
resztül. Erre osak fog tudni vála már nincs szükség a korlesekre.
szolni Móré ur ? Vagy azt seiu tudja, Ilyenkor már csak Székely ur fütyhogy aki valótlant állít, az — ma tyont nekik néha-néha rigó módra.
gyarul mondva — hazudik? Lehet
Tehát csak egy kis türelmet kérek.
hogy Móré ur ezzel nincs tisztában. Nehány nap múlva látni fogjuk, hogy
Elvégre egy ipartestületi elnöknek
elég, ha a Uáthy előterjesztésére ki mit rejt magában a város oly na
tudja nyögni az igent. Ugye Móré ur ? gyon fenyegető muszka veszedelem
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— Egyházi hir. Az imregi magyar
konv. minoriták plébánia templomá
ban f hó 5-én szép ünnepély kere
tében iktatta be a remi tagjai közé
Ssedldk Mátyás, rendházfőnük ,rk. lel
kész Tiszt. György László minorita
rendi! abszolvált theologust ; aki örök
hűséget esküdvén a rendnek, o hó
napban áldozó pappá fog szenteltetni.
— Közig. biz. ülése Z<mplénvárniegye közigazgatási bizottsága jun.
havi ülését f. hó 13 án hétfőn reggel
9 órakor tartja a vármegyeháza
nagytermében Mecsnor Gyula főis
pán elnöklete alatt.
— Állandó vál. ülése Zemplénvármegye állandó választmánya a tör
vényhatóság elé kerülő tárgyak elő
készítése céljából f. hó 10- n d. e.
9 órakor ülést tart a főispán elnök
lete alatt.
— Kegyeletes évforduló. Huszonöt
esztendeje elmúlt annak, hogy a
sátoraljaújhelyi volt önkéntes tűzoltó
egyesületnek akkori érd-, mes főpa
rancsnoka, Farkas Lajos rendőrknpipitány elhunyt. Ezt az alkalmat a
régi bajtársak felhasználták és va
sárnap délelőtt 11 órakor testületi
leg jelentek meg a régi r. k. teme
tőben az elhunyt főparancsnok sirhalruánál, hogy kegyeletük adóját
leróják. A sirhantnál Székely Imre
akkori alparancsnok mór.dótt emlékbeszédet, amely után Farkas Lajos
sírját megkoszorúzták. A régi bajtársak közül a kegyeletes aktusnál
jelenvoltak még Armágyi János. A rmtígyi József, Rahltnnes Gyu'a, Sehőn
Miksa, Szőllősy József, Ssőllősy Sán
dór és Friss Heiman a hivatásos vá
rosi tűzoltók ez idő szerinti parancs
noka.
— Leányegyleti mulatság A sátor
aljaújhelyi izr. leányegylet f. hó
4-én este szépen sikerűt táncmulat
ságot lendezett dr. H a a > Bt rtalann**
diszelnöksége alatt a N \u l kerthe
ly Légében. A mulatságon szép szám
ban jelent fiatalságunk szim-java és
a legkedélyesebb hangulatban mu
lattak a késő reggtli <rákig. A mu
latság sikerét egyébként_ékesen bi
zonyítja, hogy’ az első négyest 50
pár táncolta.
— Gyermekek öröme. A nyári kirái duüisok, melyeknek az idén eléggé
kedvez az időjárás, már kezdetüket
vették. E hó 4 én a „Cf.rolineimi"zárda növendékei rundu'.tak ki a
zárdabeli nővérek vezetése alatt a
„Torzsás*4-™, ma délután pedig az
állami elemi iskola növendékei vonu tak ugyancsak a Torzsásra, ahol
uindkét iskola növendékei az egész
dó utánt játékokkal, tánccal és egyébb
szórakozással tü.tötték. A gyermekek
estére szülőikkel együtt egy kelle
mes nap emlékeivel távoztak a kel
lemes kiránduló helyről.
— Tüzek. Ma délelőtt f i 12 éra
tájban kigyuit a Zalk Haskel Battyányi utca 25 számú házában levő,
Steinbach Adolf tulajdonát képező
gyertyaraktár keleti része, melytől
csakhamar tüzet fogott a lakóház
tetőzete is. Úgy a tetőzet, valamint
a raktár-helyiség a benne volt 25
láda gyertyával és gépekkel elpusz
tult. A tűzhöz teljes felszereléssel
kivonult Friss Heiman parancsnok
sága alatt a tűzoltóság. A gyertya
raktár biztosítva volt s igy a 1 özei
8 —10.000 korona kár megtérül —
Tegnap délelőtt 11 óra tájban is tü
zet jeleztek. Mindössze azonban csak
az Aleó-Zsolyomkai Csehy, most
Goldstein féle házban volt kisebb je
lentőségű kémény tűz. A tűzoltók ide
is kivonultak.
— Vizsgálatok sorrendje a „Karoliueum -bán Junius 10-én d. e. fél 1)
órakor a párhuzamos elemi (Externát) l,—II. osztályban, 10 ómkor a
III.— IV . osztályban, 11 én d. e.
osztály vizsga polgári I. osztályban,
13 án d. e. II. osztályban, 14-én d. e.
III. osztályban, 15-én d. e. IV . osz
tályban, 16 án d. e. 8 órakor magán
tanulók Írásbeli vizsgája és a zene
tanulók 1. csogortjának zenevizsgája.
16 án d. u. 2 órakor a magántanulók

szóbeli vizsgája, 17-én d. e. fél^S
órakor Te Deum, az érdomsorozat
felolvasása, bizonyítványok kiosztása.
18-án 8 órakor a zenetanulók 11.
csoportjának zenevizsgája. A polgári
osztályok kézimunka, festés és rajzkiállitása junius 1 1 —10 -ig d. e. 10
óráig bezárólag tekinthetők meg A
eizsgálatokra a t. szülőket és a tan
ügy barátait az intézet vezetősége
tisztelettel meghívja, azon kéréssel,
hogy a záróünnepségre helyszűke
miatt gyermeket ne hozzanak.
— Elfogott zsebmetszö. Folyó hó
4 én este 8 órakor Budapest felől ér
kező vonattal jött I v á n y i Lá
zár békésgyulai fogházőr mellényzsebéből, midőn a vasúti állomáson
kiszállott, K a i n Henrik kisvárdai
származású ösmert utazó zsebtolvaj
kilopta egy ezüstóráját és egy rövid
tiszti láncot 100 korona értekben. A
károsult szerencsére észrevette a lo
pást és a tettest T á I I y a i Kálmán
rendőrellenőr segítségével csakhamar
elfogta az állomás melletti kertben.
A láncot harisnyájában találták, az
urát azonban eldobta magától, me
lyet szintén a kertben megtaláltak.
Á zsebtolvajt bekísérték és átadták
a kir. ügyészségnek.
— Értesítés. A saujhelyi gyárte
lepi dal- zene és ünképző kör t. tag
jait felhívjuk, hogy a náluk lévő
könyvtári könyveinket legkésőbb
f. junius hó 23 ig a rendes heti
könyvtári órán könyvtárunkba be
szolgáltatni szíveskedjenek. A könyv
tár junius hó 15-étől szept. hó 14-ig
rendezés végett zárva marad Az eltíókse g

— Elkobozott tej. A mai nap reg
gelén dr. S t e r ii Ármin városi al
orvos véleménye alapján egy hely
beli tejkereskedőtől 28 liter szeiiynyes tejet kobozott el a rendőrség.
A tejelárusitó ellen a rendőrkapi
tány megindította a kihágási eljárást.
Megbüntetése esetén a tejelárusitót
meg is nevezzük, a mit minden hahasonló esetben meg fogunk tenni,
hogy tudja meg a nagyközönség,
kitől milyen árut vásárol.
— Gyermekrontás. Felháborító eset
történt folyó hó 7-én estefelé a „Torzsá»“ melletti téglagyár közelében.
Klein Mór rudabányácskai lakos 13
éves leányát, miközben egyedül ha
zafelé igyekezett, — az utou várat
lanul megtámadta egy lladari János
nevű cigánylegény és többször a
földre vetette. Mikor a kétségbe
esett helyzetben lévő leány észre
vette uz elvetemült legény merény
letét, sikoltozni kezdett, de a cigány
kést rántott és életveszélyes fenye
getéseivel igyekezett a leányt elné
mítani. Sikoltozására szerencsére töb
ben a helyszínére siettek és a sze
gény megrémült leány megrontásá
nak" elejét vették. Kevés idomulva
kimentek a rendőrök is, akik a vak
merő cigánylegényt letartóztatták és
a rendőrk ipitánysághoz bekísérték.
A szerkesztésért felelős:
A SZERKESZTŐSÉG.
Kiadótulajdonos:
L A N D E S M A N N M IK S A
642/1910 v. szám.
Árverés hirdetmény.
A sátoraljaújhelyi kir. járásbíróság
190!) V. 2107/4. sz. kiküldő vég
zése folytán Dr. Kossuth János hát
ralékos 200 kor. követelésének és
járulékainak kielégítése végett 1910.
junius ho 1 1 -én delutáu 4 órakor
Lukén, a végrehajtást szenvedő la
kásán elárverezem azon 1000 koro
nára becsült ingókat, melyeket a
saujhelyi kir. tvényszék 18210/003 sz.
végrehajtást rendelő végzése folytán
a királyholinowi kir. jbirósági 903.
V. 303/2 sz. vhajlási jkvbm le- és
felül foglaltattak s melyek ezen jkv.
2 — 0 és a k irály helrneci kir. jhsági
903. V. 14/3 sz. alapfoglalási jkv.
l , tétele alatt vannak összeírva, u.
m.
: lovakat, gabonanemüeket.
Sátoraljaújhely, 1910. máj. 23 án.
Rosner Imre, bir. végrehajtó.
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HÍRLAP

SALGÓTARJANI

S

Kos zé

11

hánya

Részvénytársulat

széntermékei (szobafütésre és ipari czélokra)

V ersenytárgyalási hirdetmény.

KLÁR és NEUMAN cégnél

Sátoraljaújhely r. t város tanácsa a >IIonvédlaktanya* épületénél eszküzlendo kőműves, ács, asztalos,
mázoló, üveges, bádogos, burkoló és kárpitos részben uj,
részben javitási munkálatokra a városháza nagy tanács
termében a folyó évi junius hó 20 napjának d e.
10 és fél órájára zárt Írásbeli versenytárgyalást hirdet.

Sátoraljaújhely
rendelhetők meg. Ugyanott legjobb minőségű apró és
durva szemű kétszer mosott kovács szén és koksz
valamint porosz briket kapható.

Superfosfát-mfítrágya.

Versenyezni óhajtók felhivatnak, hogy a munkálatok
végrehajtásának elvállalására vonatkozó zárt ajánlatukat
a kitűzött időig a városi iktatóba adják be. — Későbben
érkezett ajánlatok figyelembe nem fognak vétetni — Az
ajánlathoz az .ajánlati végösszeg 6 % -á n a k megfelelő bánat
pénz, illetőleg ennek a városi pénztárba történt befizeté
sét igazoló nyugta csatolandó.

Káli-só.

Zongoraterem
és k i k ö l c s ö n z ő intézet.

A munkálatokra vonatkozó műszaki művelet és rész
letes feltételek a városi mérnöki hivatalban a hivatalos
órákban megtekinthetők, és lemásolhatok

Uj és hasznait

Zongorák és Pianinok

Sátoraljaújhely, 1910. évi május hó 3<>*án.

legmersékeltebb áron
úgy cseréim, mint részletfize
tésre kapható, úgyszintén ál
landó hangolás és javításra elő
jegyzésük eszközölhet ők.

Dr. Reichard Salamon
polgármester.

UDVARDI SZANISZLÓnál
Sátoraljaújhelyben.

Tokaj-Hegyaljai Album

|

Kiadta a Tokaj Hegyaljai Bormlvelo Egyesület es elnöke
Báró Vay Miklós

Eperjesi

cserépkályhák,

Szerkesztők :

Dr. Szabd József
a k a d é m ia i

tag

Török István
földbirtokos

Ezen 1867-ben megjelent nagy 4° alakú díszes kiállítású,
magyar, német, francia, angol szövegű és K eleti Gusztáv
festőművész által kőrerajzolt 2 1 műmelléklettel ellátott
albumból néhány példány vétel utján birtokomba került,
melyeket mig a készlet tart 50 korona bolti ár helyett

gránit és
m árvány

10 koronáért
ajánlom az érdeklődőknek megvételre.

bizományi r a k t á r a :
Lövy Adolf könyv és papirkereskedése Sátoraljaújhely.

BEHYNA THTSVÉREK, Sátoraljaújhely.

Erdöbénye
gyógyfürdő Z e m p lé n v á rm eg y éb e n , T o k a jh e g y a ljá n Szél és
porm entes erdős v ö lg y katlan b an . 2 3 7 m éterre a tengerszin felet

FUrdőldényi május 22-től szép. 15-ig.
Vize kitűnő hatású gazdag vas- és timsótartalmánál fogva a
női b e te g s é g e k e n , sápkőiban, idegbántalmakban, rheumatikus és
köszvényes bántalmakban szenvedőknél. — Meleg kádfürdőkön
kívül használhatók: iszap, vasláp, sósfürdők; másságé, izasztó és
hidegvíz gyógymód. Ivó-gyógymódhoz mindentéle ásványvíz van
készletben. — Kiváló klimatikus gyógyhely a légzószervi és kiilü
nősen malárikus bajokban szenvedők részére.
Posta és táviróállomás Erdóbénye. Táviratok telefonon adat
nak át a lürdőtelepre és telepről. Postai küldemények naponkint
egyszer szállíttatnak ki a telepre és telepről.

Közeli kiránduló hely az

Eladó.

Erzsébet

vasredőnyök; több rendbeli hasz

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

Hetenként kétszer zene.

Állandóan a telepen lakó fiird ó o rv o s: lir. Asztalos K á l
mán hrdtbényértl.
Vendéglős: Végit László Sárospatakról, akinél kitűnő és j u 
tányos étkezés és kifogástalan kiszolgálat lelhető.
Külön izraelita vendéglő.
Vasúti állom ás: személy vonathoz »Erdőbénye-Furdő< meg
á lló h e ly ; gyorsvonathoz: „Olaszliszka-Tolcsva" állomás, ahonnan
és ahová hatóságilag m cgállapiiott szállítási dij m ellett bérkocsi
közlekedés van berendezve,
A fürdő házilag van kezelve. Fiirdőleirást kívánatra küld a

nált ajtó és ab lak; továbbá
hasznait mángorló

Helybeli előkelő üzletbe

eladó

egy

Rlmár

József kőműves mesternél.

Eladó
Zem plén

községben

3

magyar

hold (1 2 0 0 négyszögöles) és 3 6 8
négyszögül kiterjedésű szántóföld

pénztárnoknói

és rét közös lcgélőbeli

és közös

crdőbeli illetőséggel, liővebb fel

minőségben fiatal (keresztény) nő világosítást
felvétetik.

Fürdőigazgatóság.

Jo karban levő kirakat és ajtó

ad

dr.

Ambrózy

Jelentkezni lehet ezen Ágoston ügyvéd Sátoraljaújhely.

t r kiadóhivatalában.

Nyomatott l.miiii sniann Uikia és 'I ina könyvnyomdájában Sátoraljaujholy.
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