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Katonaság a választáson.
Lezajlottak a képviselőválasztá- 

tások és végtelen nagy és saj
nos meglepetésünkre Kimen H é- 
derváry Károly gróf fenyegető
zése, hogy kiirtja a függetlenségi 
pártot —  majdnem sikerült. K i
irtania nem, de számában letörnie 
sikerült.

Hogy mi módon, milyen cszkö 
zükkel, menynyi vesztegetéssel, 
mennyi erőszakoskodással, arról 
már annyit írtak lapjaink, hogy 
valóban felesleges lenne erről 
egy szót is Írnom

Egyet azonban el nem hall
gathatok a feg> veres erő alkal 
maztatását.

Mindenek előtt feltűnt, meny
nyire nem volt arra szükség. Itt 
például Sátoraljaújhelyben láttunk 
gyalog és lovas csendőrüket, 
sorhadi gyalogságot, kétféle lo
vasságot, csak ágyú hiányzott, 
hogy egész hadsereg legyen, a 
mellyel azonnal harcba lehessen 
kezdeni, a hol pedig még csal’ 
egy sídl rendőrre sem volt szűk- 
ség 1 Kint a városon kivül, ahol 
a falusi választók szavaztak, meg
lehet, hogy okos dolog volt annyi 
fegyveres erőt felállítani, a mennyi 
kellett, nehogy a két tábor közt 
valamely összeütközés keletkez
hessél —  de itt ben a város
ban a legnagyobb mértékben nevet
séges volt. Csakhogy, ha arra 
gondoltunk, hogy ez pénzbe és 
még mennyi pénzbe kerül és 
hogy ezt a sok pénzt rajtunk 
veszik be, akik erre épen semmi 
okot nem adtunk, akkor termé
szetes nem volt nedvünk nevetni. 
D e hát Khuen I léderváry minisz
terelnök és Lukács László pénz
ügyminiszter urak! hogy merik 
Önök az ország, a nép pénzét 
igy pazarolni ? es épen ilyen célra 
pazarolni? hogy gondolnak erről 
beszámolhatni ? H át a miniszteri 
felelősség —  azért, hogy az ed
digiek kikerülték —  csakugyan 
nem létezik többé, csak papi
roson ?!

D e van a dolognak még egy 
másik nagyon komoly oldala is. 
Komolyabb ugyan az is alig le 
hét az előbb érintettnél, mert a 
hol annyi millió és milliónak rósz 
célra történt eltékozoltatásáról 
van szó, annál nem kell komo
lyabb. D e komoly az is, hogy a 
mikor a népet maga a kormány

I

szólítja tel, hogy jöjjön képvise-l Es ugyan mit akart ezzel Khuen 
lóit megválasztani mert az alkot- gróf bizonyítani ? 
tndnyos király tudni akarja, mi a fat, hogy saját liadseregünk- 

a
11 i fegyveres erő fellépésére —  nem 

Tehát idegen hadsereg 
,,invassiójára“ van szükség ? Erre 
a mi hadseregünk semmi ckot 
nem adott . . . Es meggondol
ta d  Khuen gróf, milyen gondo
latokat támaszthat ez a bizalmat
lanság a hadsergben ? milyen ha
tása lehet annak ? 1 la egyebet j 
nem, azt a gondolatot, hogy olyan 
dologra voltak készen a katona-1 

ságot felhasználni, amit a magyar. 
nemzet fegyverben szolgáló fiaitól 
nem is kívánhattak?

Hogy mi mindenre használták

nép kívánsága : akkor ugyanazon. ben —  ha már szükség van 
kormány idegen fegyveres erőt, 
monarchia másik államának lo-1 bizik ? 
vas és gyalog ezredéit mozgósítja 
és hozza he az országba, hogy 1 
meghamisítsa a választásokat, hogy 
a választ) polgárokat kénysze
rítse az ő jelölteit választani meg.
Tehát nein .ízt választani meg, 
a ki az ő nézetüket vallja magáéi
nak, de a kormányelnökének né
zeteit.

Az alkotmányos király ő fel
sége tudni akarja a nép óhajtá
sát és Khuen gróf félre tólja 
azokat akik a nép óhajtását tol-
niácsolnák s a király elébe állítja jfe l a katonaságot ez alkalommal 
akik ellenkező nézetet vallanak, j . _ „en, tudom, —  „passe-partou“-t 

Khuen Iléderváry Károly g ró f  nem váltottam, a szavazók közt 
tehát megcsalja a királyt. Ha egy- nem forgolódtam. Egyet azonban 
szer erre rá jön a király, ugyan felhozhatok. Este a választás be
rnivel igazolja magát Khuen gróf?. .  I fejezte után egy barátommal a 

Es ismét van a dolognak még Kossuth Lajos-utca végén a vas-
. . . .  . í l l ......... a ., r . u  __________________________más komoly oldala is. —  Ugyan 

hol vette ő a hatalmat arra, hogy 
még más ország fegyveres erejé
vel is rendelkezzék . . .? Term é
szetesnek tartjuk, hogy ehhez a 
közös hadügyminiszternek is hoezá 
kellett járulnia. A  felelősség te
hát azt is terheli, de a Khuen 
gróf válláról a felelősségnek egy 
grammját sem veszi le.

íme a Reichsrathban, ahol pe
dig —  sajnos — nem a legjobb 
barátaink ülnek, tel is szólaltak 
számosán, hogy alkotmánysértést 
látnak abban, hogy az ő hadse
regük egy más ország képviselő- 
választásaihoz vezényeltessék. Az 
osztrák miniszterelnök meg is fe
lelt az interpellációkra: természe 
tesen a magyar kormányra há

ti ti állomás felé menvén kalapo
mon és mellemen a Buza-párt je l
vényével két sugár magos fiatal 
katonatiszt megállít s felindulva 
beszéli megbotránkozását a ta
pasztaltak telelt s a többi közt 
beszélé, hogy ott kint —  ahol a 
falusiak szavaztak —  a felállított 
gyalog katonság háta megett vit
ték át a választókat az egyik 
párt sátorából a másikéba.

Vagy talán mozgófényképek
ben akarta mutatni, mi történik, 
ha ellenszegülni merünk ? ha nem 
adjuk meg magunkat feltétlenül 
az ő kényének ? ha tovább is em
legetni merünk gazdasági önálló
ságot és cléléket ? Nem gondolja, 
hogy ez veszedelmes példázgatás ? 
Nem üsmeri a közmondást, hogy

ritván az egész felelősséget. H át!nem  jó  a tűzzel játszani 
akkor ugyan mi nem látnánk ab |Vagy ez talán próba mozgósítás
bán óriási sérelmet, hogy a rend- 
fentartás nevetséges ürügye alatt'

akart lenni . . . ??
Kíváncsian várjuk, miként felel

idegen hadsereg nyomásával vá-lm cg ezért majd Khuen Héder- 
lasztasson magának a kormány' váry Károly gróf miniszterelnök} 
kedve szerinti képviselőket?! HátjBünlajstromának ez lesz egyik
nem borsózik a háta Kl.uen gról 
nak, ha Tompa Mihályként

..gondolatjn  arra téved ett,
Imgy h ig v jen  m in iszteri fele lő sséget .

Ő  nem hisz miniszteri

legsúlyosabb pontja.
Mi pedig álljunk meg nemzeti 

követeléseink mellett, mintha semmi 
se történt volna: >Caeterum Cárt- 

felelőssé-; haginem delendam cssecaenseo.
get csak miniszteri emnipoten- magyarul „a gazdasági önállóság- 
ciát. Vagy azt hiszi, hogy alkot- nak meg kell lennie . 
mányos országban a fejedelem j Matolal Etele,
fedezi a minisztert, nem a minisz j —
tér a fejedelmet . . .?

A „nagy kálvinista1*. 
Jtíeczner, mint eyyházi Jértiu.
A vallás, mint korteseszköz.

Érdekes levelet közlünk alább. F é 
nyes tanúsága ez annak, hogy m iféle  
eszközökkel dolgozott a m uszkapárt 
a választási h a re h tn : semmi se volt 
szent elő tte . A legszentebb fogalm at 
a vallást is kortoseszközzé alaesonyi- 
to tták  csakhogy a választókat ma 
gukhoz hódíthassák.

A  levél ig y  szól :

$
Z EM P LÉN  V Á R M E G Y E  

FŐ ISP Á N JA

Édes Szabó U r  1
M ellékelem  ezen soraimhoz a 

V asárnapi program raot és m in t  
buzgó reform átus em bert m eg h í
vom  külünálló lng is, hogy a m i 
nagynevű K álv in is ta  vezérü nket 
T isza István grófot m eghallgatn i 
jö jjö n  be Vasárnap dé utánra U j-  
helybe s a T isza gróf beszéde után  
m aradjon itt  velünk a T isza  gróf 
tiszteletére rendezett közös vacso
rára.

Igen szép lenne ha több jó  em 
berét is elh ívná, hogy mutassuk, 
meg ennek a k ivaló nagy k á lv i
nista em bernek s hazafinak, hogy 
m in dnyájan  őszintén szeressük és 
tiszte ljük  és tám ogatjuk őt H azánk  
és Va llásunk érdekében fo ly ta to tt  
közhasznú működésében.

Addig  is szívesen köszöntőin és 
maradok

Saujhely 910, Máj. 4.
k é s s  h iv ő  

M cczn er G yula,
főispán.

K apta ezt a levelet Szabó M ihály  
garanyi földbirtokos. A választás 
előtt „Édes Szabó.** Most m ár nem  
édes. Különöset), m iután Búzára sza
vazott.

Es irta  a levelet a „nagynevű ká l
vinista vezér** lelkes kálvin ista híve  
Meczner főispán. M ilyen vallásos, 
buzgó, kálvinista le tt egyszerre a je 
les főispán ur ! Persze Szabó bátyánk  

i is c>ak a választások e lő tt volt „édes 
! Szabó** s M eczner G yu la  is csak a 

választás e lo lt nagy kálvin ista, m ikor  
vallásának cégére a la tt igyekszik a 
m uszkapártba csalogatni a kálv in is
tákat. M ikor az ogyházi adót kell 
fizetn i, akkor m ár nem olyan buzgó  
kálv in is ta  a főispán ur.

A hosszú, kapacitáló  sajátkezűiig 
irt, szép levélnek azonban —  sajnos 
—  nem le tt eredm énye. Szabó M ih á ly  
okos, értelm es m agyar ember, még 
ezen a ravasz főispán! p raktikán  is 
keresztül lá to tt. H a  valam i egyházi 
ünnepre, gyűlésre jö tt  volna Tisza, 
m int jó  kálvin ista, bizonyára bejö tt

iZT* Sátoraljaújhely látványossága! “‘• I
Megnyílt az „ELITE“ fényképészeti és festészeti műterem.

Olcsó á r a k !  Sátoraljaújhely Petófi-utca 14 (sa ját Ház)____________ Művészi kivitel 1
L.npunli- 4 ölelni,
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volna 5 is. De munkapárti gyűlésre 
még Tisza kedvéért s a buzgó kál
vinista főispán kedvéért se jóit be.

Szabó János jói kálvinista s tiszteli 
Tiszát mint a református egyház egyik 
«|«ő veiéreiubcrét, do esaébe nincs, 
hojjy esért már Tisza neni**t gyilkos 
politikájának is híve legyen. O mint 
felvilágosult ember megérti, hogy a 
politika és a vallás két killömbötő 
dolog » a legnagyobb gonoszság ezt 
a kettőt összezavarni, minta főispán 
testi.

A kálvinistákat tehát igy édesgette 
a főispán ur, felekezeti csábítások
kal, a vallási érzés gonosz kihasz
nálásával a muszka táborba. \ ajjon 
hogy hívogatta a katho'ikusokat? 
Azokt ak is e nagy kálvinista vezér
ről zengett csábitó éneket ? Vagy 
azoknál más búrokat pengetett ?

Majd kisül ez is t
De még ha Mecsner Gyula, a ki

váló egyház férfiú (!) irta volna ezt 
a levelet. Hanem irta /.emplénvár 
megye főispánja. Rajta van a levélen. 
Zeraplénvármegye főispánja dolgozik 
felekezeti jelszavakkal Zemplénvár- 
niegye főispánja, tehál állami tiszt
viselő, hívogatja hivatali tekintélyé 
nek latbevetésével az embereket po 
iitikai gyűlésekre, nyíltan és cégé
resen megsértve ezzel az 1899: XV. 
t.-cikk 197 §-át, amely ezt határo 
sottaii megtiltja.

Hátija is ő! Nincs neki annyi haja 
szála, amennyi törvényt ő már meg 
sértett. Úgy gázol a törvényben, mint 
a nyomtatás lé a búzában 1

Es ez az ur meri a felsőregmeci 
bitét felfüggeszteni korteskedés miatt 
(persze mert a függetlenségi párt 
mellett korteskedett \)

No, de ná unk ma minden szabad.

Ö méltósága a főispán ur 
szörnyű dühvei támad 
és b o jk o t to t  hirdet

a sajtó ellen.
Hogy mire képes a politikai el 

fogultság, hogy mire képes a 
bosszú, ékesen bizonyult be Zem 
plén vármegye közigazgatási bi
zottságának legutóbbi ülésén. Mcc 
ner Gyula főispán ágált a sajtó 
eben és valóságos irtóhadjáratot 
hirdetett mindazon lapok és hir 
lapirók ellen, amelyek, vagy akik 
kellemetlenkedni merészelnek neki.

Mailáth Józset gr. felszólalása 
adta meg az impulzust a tőispán 
urnaka kirohanásra. Mailáthugyan 
is kifakadt egyik helyi lap ellen, 
amiért az ő szavainak állítólagos 
ellerditésével támadást intézett 
egyik lőiisztviselő ellen és a fő 
ispán rögtön kapva kapott az al
kalmon, hogy kitöltse a bosszúját 
a lapokon és hírlapírókon azokért 
a sok kellemetlen igazságokért, 
amiket a választás során dörgöl
lek az orra alá.

Hogy Mailáth grófnak oka volt 
e panaszra, azzal nem kívánunk 
foglalkozni. Elvégre ő vele fog 
lalkozott az egyik helyi lap és 
neki joga van abban a közlemény
ben njagára nézve sérelmet ke
resni. l)e  a lóispán urnák semmi 
köze nincs ahhoz a közleményhez, 
ő vele az a lap a sérelmezett 
közleményében nem foglalkozott, 
neki tehát nem volt semmi joga 
a támadásra

Es hogy mindezek dacára mégis 
támadott a főispán ur, az teljesen 
rá vall. Neki re tten eté in  kelle 
metlcn az újhelyi lapok egy része, 
mert állandóan bolygatják a köz
életi szereplését, kapott hát az 
alkalmon, hogy dühét kitöltse 
rajtok.

47. szám (2)

De azért a támadás során is 
hii maradt magához Meczner Gyula 
Nem mert nyíltan támadni, hanem 
kertelt. Nem merte nyíltan meg 
nevezni azt a lapot, a melyet 
gyalázkodásai illettek, hanem ál
talánosságban lapokról és hírlap
írókról beszélt és ezek ellen hir
detett kérlelhctlen harcot : bojkot
tot.

Minket az egész eset közelebb
ről nem érdekelne, ha nem lát
nánk az egész támadásban bizo
nyos c Izatosságot az által, hogy 
az általánosságban történt. Ha .» 
támadás c.ak egy lapot ért volna, 
még a sajtó szabadságának meg
óvása érdekében sem ejtettünk 
volna bíráló szót az egész ügyről, 
így azonban kénytelenek vagyunk 
tiltakozni a főispán eljárása ellen. 
Kénytelenek vagyunk tiltakozni az 
ellen, hogy általánosságban vá
dolja a sajtót terditéssel akkor, 
mikor erre semmi oka, semmi 
alapja nincsen.

H í valaki támad, támadjon nyíl
tan, minden kertelés nélkül és ne 
bujkálva, suba alatt úgy, hogy 
azt többekre is lehessen érteni 
Mi és akármelyik laptársunk meg 
merjük nyíltan, bátran mondani a 
főispán ur szemébe, ha kifogá 
sunk van ellene, miért kertel, 
miért bujkál hát 6 ? Miért nem 
mer ő is nyíltan szint vallani ?

Es ép ilyen általánosságban 
fogadtatta el a bojkott-határoza
tot is. Hát jó. Ha a főispán ur 
önérzetével összefér az ilyen suba 
alatti támadás és a közönség 
előtti gyalázkodás, ám teljék ben
ne kedve Az Ízlések különbözők

Mi azonban tartozunk önönma 
gunkkal és a közönséggel szem 
ben azzal, hogy az ilyen alatto
mos, csúf támadásokkal szem 
ben magunkat igazoljuk. Es azért 
kijelentjük, hogy lapunkban egyet 
len gyűlésről sem jelent meg 
még soha akár célzatosan csinált, 
akár jóhiszemüleg ferde tudósítás 
Mi mindig az igazságnak megfelelő
en referáltunk és aki ennek ellen 
kezőjét állítja, az a legközönsé
gesebben rágalmaz.

Ennyit kívántunk a magunk iga
zolására a lőispán ur suba alatti 
támadása amiatt ez ügyben felhozni 
Es ezek után most toporzékolhat 
amig kedve tartja, vádaskodhat in- 
kálhat amig bele nem fárad, mi 
csak mosolyogni fogunk hiába
való erőlködésén.

Meczner Gyula megkinozhatja 
a jegyzőket és vármegyei tisztvi 
selőket, kcllcmetlonkedhctik az 
állami alkalmazottaknak is, de a 
sajtóval szemben még nincs elég 
hatalma. A mi tollaink elébe nem 
tud akadályt gördíteni, ha még 
ezer bojkottot hirdet is.

De a közönség sem fog fel 
ülni a főispánt szózatnak Őuneri 
az már Meczner Gyulát, tudja 
nagyon jól mindenki, hogy milyen 
intenciók vezérlik őt a támadásai 
bán. Egy embernél lóg tudni csu
pán talán célt érni : Székely Elek
nél, mert a rokon lelkek megér
tik egymást

Hát csak folytassa a harcot 
méltóságos ur, amig kedve tartja 
mi majd gyönyörködve nézzük, 
mert nem mindenn ipi látvány ám 
az, mikor egy főispán tehetetlen 
dühében valótlan dolgokkal vá
daskodik.

Egyet azonban jó  lesz megje
gyezni a főispán urnák, hogy aki 
a törvényt lábbal tapodja, hiva
talos hatalmával visszaél, annak 
nem illik morált prédikálni.

#
A gyűlésen ez ügyben történt fel- 

ssólalásokról az alábbiakban számo
lunk he részletesen :

Első támadás.

Mailáth József gr. napirend előtt 
szól. Az az incidens — úgymond — 
amely ez ülésből indult, vágott nyert. 
Bizottsági tagsági jogánál fogva bí
rálaton mondott a Karádi ut ügyé
ben. Ezt a bírálatát a sajtó egy ré
sze szándékosan, vagy jóhiszemüleg 
elferdítve hozta. A bíróság előtt, a 
hol ő mint koronatanú szerepelt, elég
tételt szolgáltattak ugyan a méltat 
lanul megtámadott hivatalfőnöknek, 
de tenni kell valamit a sajtó ilyen 
kinövései ellen is. mert igy feszé
lyezve van a szabad kritika gyakor
lásában. Mélyen sajnálja, hogy fe
szélyezett ség nélkül ezentúl nem gya
korolhat már kritikát és kérdi, nincs 
e mód. hogy a szabad vélemény
nyilvánítást megóvják ?

Bojkott és az esküdszék 
megvádolása.

Meczner Gyu’a főispán elismeréssel 
fogadja Mailáth gróf felszóla’ását. A 
bizottság tagjainak a bizottságban 
viselt állása nobile officinái és igy 
minden ellenszolgáltatás nélkül, köz
érdekből teljesítenek szolgálatot. En
nek dacára egynémely újságíró rossz
akaratú ag elferdíti felszólalásaikat. 
A bizottság ülései nyilvánosak, az 
azon elhangzott beszédeket mindenki 
nyilvánosan tárgyalhatja. A támadá
sok ellen tehát a nyilvánosság kizó 
rásával nem védekezhetnek. Egy mód 
van csak az elégtétel szerzésére, ha 
öir-»ság elé viszik az ügyet. Sajnos 
itt sem mindig a tárgyilagos igazság 
dánt. Mondja ki a bizottság, hogy 
♦•gyes lapok tendenciózus, rosszaka
ratú, elfeidilő tudósítását visszauta 
>itja és felhívja a nagyközönséget, 
hogy az ilyen sajtótermékektől fór 
du'jon el.

A családi testület.

Molnár Béla már régen tagja a köz
igazgatási bizottságnak és úgy tapasz
talta. hogy a bizottság ezelőtt egy 
c-aládi testület volt, ahová minden 
politikai és személyi ellentéteket le 
vetve, c»upán a köz érdekét szolgál
ni jöttek a tagok. Igen tossz szol
gálatot tesz a köznek, aki a bizott- 
ság bármely tvgját meggyanúsítja, 
vagy kijelentéseit fólreiuagyarázza 
és elferdíti. B »j van, de ezen segi 
leni nem lehet Sajnálja a történ
teket.

Az első védő szó
liisetth István mindenben osztja a 

Molnár nézetét, du óva inti a bizott
ságot attól, hogy a sajtó szabadsá
gát korlátozza. Nem tartja olyan 
nagy bajnak, ha egy tisztviselőt 
akár rosszhiszemüleg is raegkritizál- 
nak, mintha megnyirbálják a szabad 
>ajtó szárnyait, lía meg is feledke
zik egyik, másik lap magáról, vigyék 
sajtóbiróság elé. Nagyobb elégtételt, 
mint a milyet a műszaki főtanácsos 
ez esetben is kapott, senki sem kap
hat, de netn is követelhet.

Legyenek zártülesek.
Szirniay István dr. ugv látja, hogy 

az eddigi felszólalások nem reflek
táltak arra, miképen lehetne megóv
ni a tárgyilagos igazságot, hogy az 
ülésen történtek úgy rögzittessenek 
meg, hogy azok tdferditve ne kerül 
htssenek a nyilvánosság elé? Gon
doskodjanak gyorsíróról. Egyébként 
az ügyviteli szabályzat megengedi 
a zárt ülések tartását. Az elnül dis- 
kreoionális jogához tartozik — hogy 
amikor szükségét látja — zárt ülést 
rendülhessen el.

Csak bojkott.
Meczner főispán kizárt d i'ognak 

tartja a slenografiH alkalmazását, 
mert az nagy költséget igényel. Zárt 
ülést pedig csak abban az esetben 
rendelhet el, ha közerkölcsiséget 
sértő dologról tárgyalnak. Egy meg

torlás van csupán, ha az előbb tett 
indítványát elfogadják és óva intik 
a közönséget egyes lapoktól ós hír
lapíróktól.

Még egy védő tzó.
Fejes István nem tudja, hogy mit 

akar az excelenciás ur. Véleménye 
szerint, ha a sajtó meg nem fölélő 
kritikát gyakorol valamelyik tiszt
viselő felett, az kereshet magának 
felettes hatóságánál orvoslást. A sajtó 
bojkottálását teljesen céltalannak 
tartja.

Mailáth magyaráz.

Mailáth József gr. elégtételt nem 
kér, a támadások ellen nem védeke
zik, mert annak nem látja szükségét. 
Elösmeri, hogy a sajtóra szűk lég 
van és ezért elhagyná a főispán in
dítványának utolsó passzusát és 
csak a rosszaidat mondaná ki. Csak 
azt sajnálja, hogy azok, a kik eddig 
passzióval teljesítették kötelességü
ket, most már ezt nem tehetik, ö 
csak he akarta jelenteni, hogy a 
bizottságban keletkezett incidens ruár 
he van fejezve.

Megint vádaskodik.

Meczner Gyula szólalt fel ezután 
harmadszor. A llünsch ügye már he 
van fejezve. Az ügy másik részéről 
van csupán szó. Elégtételt kell szol
gáltatni Mailáth grófnak a sajtó egy 
részének a'aptalan rágalmaival szem
ben. Sajnos erre nincs más mód, 
mint a sajtobiróság, de ez nem jő, 
mert ez olyan zsűri, ahol egyesek poli
tikai felfogása érvényesül.

Kall a bojkott.
Sennyey Miklós báró helyesli Mecz

ner indítványát, de hogy hatása le
gyen, kell, hogy a közönség tudo
mást szerezzen róla. Gondoskodjék a 
főispán arról, hngv a határozatot a 
vidéki lapok közöljék. A mu'Ut nem 
akarja rekriminálni, csak a jövőre 
való tekintettel akar szolidaritást 
vállalni.

Elfogadva.
Sennyey felszólalásával aztán vé- 

g*t is ért a több mint félóráig tar
tott vita és aztán elfogadta a bi
zottság a főispán indítványát egész 
terjedelmében.

Királysértő a katonatisztek közt.
Szép mulatság voltMecznernél.

Hit szól hozzá a hadsereg?
Fővárosi lapokban olvassuk a

következő újhelyi h irt:
Zemplén vármegye előkelő 

köreiben nagy megbotránko 
zással beszélnek Meczner főis
pánnak egy stiklijéröl, amely 
lyel nagyon kellemetlen hely
zetbe bozta a választási karha
talom tisztikarát. A főispán 
ugyanis a választást követő 
napon uzsonnát adott s arra 
meghívta a Sátoraljanjhelybe a 
választásra kirendelt összes ka
tonaság tisztikarát. A tisztek 
legnagyobb része —  élükön 
az ezredessel —  meg is je len t 
az uzsonnán. Erre az uzsonnára 
meghivta Meczner főispán az 
ő főkortesét, Székely Eleket is, 
akit a múlt évben mozdítottak 
el okirathnmisitás gyanúja és 
egyéb visszaélések miatt pol
gármesteri állásától, s aki az 
idén februárban ült tiz napi 
logházat királysértés vétsége 
miatt. A tisztek persze mind
erről nem tudtak, gyanútlanul 
ültek egy asztalnál Székely 
Elekkel és csak másnap tud- 
ták meg, hogy kivel töltötték 
együtt az estét. Nagy a m eg
botránkozás a főispán tapintat
lansága miatt Mindenki őt kár
hoztatja. mert ha ő kortesér. 
dekből minden közéleti tisztes-
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ség ellenére össze is béktilt 
Székely Elekkel, azt tudnia 
kellett, hogy a katonatisztekre 
nagyon kellemetlen egy társa
ságban lenni királysértés miatt 
fogházat ült emberrel, s nem 
lett volna szabad a tiszteket 
ilyen helyzetbe hoznia.
Nem is tudtuk, hogy Meczner 

Gyula már ilyen nagy mértékben 
összebarátkozott Székely Elekkel. 
Még a katonatisztek közé is be 
vitte.

Nem tudjuk, igaz é a pesti la
pok szenzációs hiradása. Ha igaz, 
akkor csakugyan nem szép volt 
a főispántól ilyen kellemetlen 
helyzetbe hozni a tiszteket. S ha 
csakugyan megtörtént ez a csú
nya eset, akkor a hadvezetőség 
biztosan vizsgálatot indít s elég 
tételt szerez a megsértett tiszti
karnak.

3 S n !x"’ Hon!
lobogni Jognak a kortesszámlák!

Tubát mégis csak eljön. Nem szí
vesen bár, de azért csak eljön szert 
tett választói közé, mert hát csak il
lik megköszönni a megnyilvánult bi
zalmat. A muszkapárt pedig készül a 
lelket! fogadtatásra és Kovaliezky 
Elek dr., a pártelnök ur meghívóval 
noszogatja a párttagokat a lelke
sedésre.

Mert lelkesedés a fő. E nélkül nem 
lehet ünnepelni. Es ők tudják, hogy 
miből fakad a lelkesedés, üsiutrik a 
kulforrását és merítenek is majd be
lőle. Lesz tehát lelkesedés is. No nem 
ötért, de nem is tízért, sőt még szá
zért sei), hanem úgy ezerért, sőt 
talán több ezerért is.

Es ki fogja est a lelkesedést fizetni. 
I l i t  ki ? A meghívó ugyan úgy szó1, 
hogy mindenki saját pénsüleg, kerek 
0 koronáért tartozik beszerezni a meg 
felelő mennyiségű lelkesedést. De 
hát ki ad ma (I koronákat Ujholy- 
ben Kovacsicsnénál. Legfeljebb Katy 
sőt legalább és mindenképen Kazy.

Lesz tehát bankét jó öreg hat 
koronákért csütörtökön d. u. 2 óra
kor a Kovacsicsné-féle színház-kert
ben, ahol majd beletötik az emberekbe 
a lelkesedést.

De less egyéb is. Lesz szép fogad* 
tatás. Az állomásnál egy 00 tagú 
deputáoió fogja fogadni a méltósá 
gos^képviselŐ urat Ctukker Jenő ve
zetésével. A deputáció tagjai a kifi
zetetlen kortesszámlákkal lesznek fel 
díszítve.

Innen — nehogy feltűnést keltse
nek — egyenkiut fognak bevonului 
a városba. A vármegyeház kapujá
ban Meczner Gyula és Koncz Bandi 
fogják fogadni a képviselő urat. 
Meezner egy ügyes kis beszéd kisé 
rétében fogja üdvözölni K azjt és 
tudtára fogja adni, hogy milyen ne
mes fegyverekkel segítették diadalra 
• muszkák lobogóját. Koncz Bandi 
szintén nem less ezalatt tétlen, ha
nem — mint hü fulajtáihoz illik — 
lesegiti szépen a méltóságos képvi 
selő úrról a por köpenyt és — ha 
nagyon poros lesz — megtürölgeti a 
méltóságos cipőket is.

A bankét előtt is lesz fogadtatás. 
A ssinháskert kapujánál Wiinberger 
Mayer, Keleti Uéza, Ozabiner Ltván, 
Kálmán Zsigiuond dr., Schwarc Lipót 
Móré Üáuiel, Urosg Dezső dr., Klein

Károly dr. fogják fogadni, Az üd
vözlő beszédet — mely a választás 
során elfogyasztott bor kiváló minő
ségéről fog szólani — Székely Elek 
fogja elmondani.

Es lesz még sok minden egyéb 
cécó is. Lesz asákbanfutás, lepény
evés, verseny iv ás, király sértés stb. 
De kortesszámlák kifizetése és az 
ipartestülei 25.000 koronája az nem 
lesz. Ezeket majd hozzák.

De azért szép, fényes, méltóság- 
teljes, lelkes lesz az ünneplés.

A lelkiismeret.
— A kortesek is szégyellik a dolgukat. —

Tudjuk, hogy a Kazy-párt Uj- 
helyben nem tudott még pénzért 
sem korteseket kapni, hát Kassáról, 
Pestről, Szerencsről, Sárospatakról, 
Nagymihályhól hozatott korteseket, 
akik 20 korona napidijért itatták és 
bo!onditották a népet. Csupa facér 
pincér, foglalkozás nélküli egyén, 
meg mindenre kapható szegény em 
bér volt ebben a díszes hadsereg
ben, amelynek méltó vezérei voltak 
Székely Elek és Kálmán Zsiga. De 
még ezekből is a jobbakban meg
mozdul a lelkiisrneret, szégyellik az 
elkövetett gyalázatosságot s igye
keznek, amennyire lehet jóvátenni. 
Ennek érdekes bizonysága egy le
vél, amit az egyik városbeli korte
sektől Búza Barna kapott. Az érde
kes levelet itt közöljük :

Tisztelettel értesítem ügyvéd 
urat, hogy a lefolyt választások 
alkalmával én és többed magam
mal, akiket felfogadtak, hogy a 
kormány részéről a szavazókat 
összetartsuk és annak rendje és 
módja szerint itassuk, mi a pisz
kos munkát mint szegény embe
rek elfogadtuk ugyan, minthogy 
azonban lelkiismeretűnk neiu nyug
szik meg abban, hogy ügyvéd 
urat ne tudassuk mindezekről.

Kijelentjük, hogy az itt lefolyt 
több oldalú vesztegetéseknek szem
tanúi voltunk és mindenkor ké
szek vágjunk ezen ügyben ta
núskodni.

Tisztelettel :
(több aláírás J

Maguk a kortesek elismerik tehát, 
hogy ők itatták a népet s erre vol
tak felfogadva. Igazuk van : ez az ő 
részükről is piszkos munka. De száz
szor piszkosabbésbecstelenebb munka 
volt ez azok részéről, akik őket 
ilyen gyalázatos célra felfogadták, 
akik a nép itatására pénzt aduk, 
akik ilyen a'jas eszközökkel szerez
ték meg Kazynak a mandátumot. 

Ezek az urak most rettentő büsz
kék. De eljön a bünhődés az elkö
vetett gyalázatosságokért.

Nem ver az isten bottal 1

B o r
mellett és cigány mellett 

kapaciU l jkóré í r

Közeledik a választás.
Mu’t számunkban szóvá tettük azt 

a hallatlanul botrányos állapotot, 
hogy Meczner főispán minden tör 
vényes rendelkezés ellenére, sőt azok
nak egyenes lábbaltiprésával még 
mindig akadályozza az ipartestületi 
tisztújító közgyűlés megtartását.

Ügy látszik kifakadásunknak volt 
valamelyes foganatja, mert az elő
jelek a választási határidő közeled
tére vallanak. Meczner Gyula főis- 
páutól ugyan nőin kaptunk sem hi
vatalos, seiu magánúton ilyezfajt

biztatást, de hát nem feltétlenül szük
séges, hogy maga a főispán nyilat
kozzék. Sőt épen elég, ha egy hozzá 
közel álló egyéntől ered az informá
ció. De néha annak a közel álló fér 
fiúnak sem feltétlenül szükséges he 
szólni, mert a cselekedet gyakran 
többet árul el a szónál.

Nohát ezúttal is a cselekedetből 
ítélünk. Móré Dániel, a főispán ál
tal még ma is az ipartestület nya
kára erőszakolt elnök cselekszik úgy, 
hogy abból alaposan lehet sejteni a 
választások közelgésére.

Biztos értesüléseink vannak ugyanis 
arról, hogy Móré Dániel napok óla 
reggeltől estig ott ólálkodik a csiz
madia szín előtt és ott egy kis ba
rátságos poharazásra invitálja őket. 
Hogy ez alatt a barátságos pohara
zás alatt miről cseveg Móré ur a 
vendégeinek, azt hisszük mindenki 
sejii. Egy bizonyos, hogy nem a 
Halley üstökösnek a földhöz való 
viszonyáról tart nekik előadást.

Valószínű tehát, hogy közeledik a 
választás és Móré ur meg akarja 
győzni a csizmadia iparostársait a 
maga igazáról. Valószínűleg van még 
egynéhány hordóval abból a jó 
Katy-féle meggyőződésből, amely- 
lyel a tótokat győzték meg arról, 
hogy egyesügyedül csak a muszka- 
párt elvei alkalmasak arra, hogy égi 
manna hű ljön minden ember ölébe 
és sült galambok repkedjenek a le
vegőben.

Csakhogy arról megfeledkezni lát
szik Móré ur, hogy a csizmadiák 
nem tótok, hanem értelmes, becsü
letes  iparosok, akiket egy kis borért 
nem lehet levenni a lábukról. Sőt — 
azt hisszük — a muszkák egész va
gyona is kevés volna arra, hogy ezt 
a becsületes tábort megvesztegessék, 
meggyőződés ük tői eltérítsék.

Hogy pedig mi a meggyőződésük 
a csizmadia polgártársainknak Móré 
ur felől azt ő nagyon jól tudja. Meg 
van azoknak a véleményük a 25000 
koronákért a muszka táborba ván
dorolt Móréról.

Es ha sikerült is Mórénak eddig 
1—2 csizmadia polgártársunkat lépre 
csalni, ez még — higyje el — nem 
jelenti azt, hogy nzok átvedlettek, 
liánéra jelenti azt — és egyedül csak 
^zt, — hogy kiváncsiak voltak arra, 
mit akar tőlük Móré*.

Csizmadia polgártársainkat pedig 
férjük, hogy most már — a mikor 
ludják mit akar — szóba se álljanak 
Móréval, hanem kerüljék el már 
messziről, mert nem méltó hozzájuk 
hogy ilyen emberrel — mint Móré 
Dániel — érintkezzenek. Elég lesz, 
ha egyszer találkoznak majd még 
vele: a választáson. Ezt a ta'álko- 
*ást úgy sem fogja ő elfelejteni soha.

H Í R E K .

— Egyiptomi herceg Sárospatakon
Jussul Kárnál herceg, az egyiptomi 
Hédivé öccse vasárnap á-jlutan a bé
csi gyorsvonattal udvari szalonkocsi- 
oau Budapestre érkezett. A nyugati- 
pályaudvaron Windisckgraetz Lajos 
Herceg várta, a kinek vendege lesz 
Sározpatakon. VVindischgraetz Lajos 
terceg aunak idején mint az ugjip- 
,,mi herceggel vadászott Egyiptom 

iian és ez alkalommal meghívta őt 
Magyarországra. Juszuf Karnál her
ceg a meghívást elfogadta és most 
»i>zonozza Windischgraela herceg 
.itogatasát.

— Athleta mulatság A Sátoralja
újhelyi Alhlelicai C ub szombatot) 
ártandó táucziuulatsága iránt szokat

lk an érdeklődés mutatkozik. Ez a tény

valószínűleg abban leli magyaráza
tát. hogy ifjú sport egyesületünk
nek ez az első táncmulatsága s igy 
némileg az újdonság ingerével is 
bir. A rendezőség felkért bennünket 
annak a közlésére, hogy a meghívón 
a hölgy választmányból Keichr.rd 
Ilona urleány neve tévedésből ki
maradt.

— Zongoravizoga. Srdynko Leontine 
zongoratanárnő növendékeivel f. hó 
18-án szombaton d. u. 3 órakor a 
vármegyeház nagytermében zongora- 
vizsgát tart

— A posta clmbejelentö lapjai. A
fürdőző, nyaraló és turista közönség 
kényelmére a magyar kir. posta cím- 
bejelentő-lapokat rendszeresített, a 
melyeken az utazó közönség posta
küldeményeinek és táviratainak kéz
besítése, avagy utánküldése iránt in
tézkedhetik. A cirabejelentő-lapok a 
fürdő-, nyaraló- és gyógyhelyek pos
tahivatalainál díjtalanul kaphatók. 
Használatokról magán a lapon fog
lalt magyar-francia közlemény tájé
kozást nyújt. A kitöltött cirabeje- 
lentő-lapokat levélgyűjtő-szekrények 
utján, bérmentesítés nélkül, lehet a 
postahivatalokhoz juttatni, vagy köz
vetlenül is átadhatók azok. A cim- 
b(-jelentő-lapokon közölt oiraeket a 
postahivatalok nyilvántartják és a 
bejelentő rendelkezésének megfele
lően a postaküldemények pontos kéz
besítéséről, vagy után küldéséről gon
doskodnak.

— Útonálló tótok. Felháborító eset 
történt e napokban Sztropkó vidé
kén. Blaugrund Izrael jakabvülgyi 
lakos, gazdálkodót Sztropkú és Jakab- 
vülgy között több paraszt miiideu 
előzetes ok nékül furkósbotokkal 
sgyba-főbe verte. A kocsis sértetlen 
maradt. A bravúros tótok elraeue- 
kültek, a súlyosan s'-rült gazdálko
dót pedig kocsisa vértől borítva, esz
méletlen állapotban vitte jakabvülgyi 
lakására, a honnan gyógykezelés vé
gett behozták az újhelyi kőzkórház-
ba. Itten megállapítottak, hor-y feje 
sérülése életveszélyes.

— Vizsgalátok sorrendje a polgári 
fiúiskolában, Junius I6-au délelőtt 
8 —12-ig az I. osztály vizsgálata. D. 
u. 2 —6-ig a ll. o vizsgálata. 17-én d. 
«>, 8 —12 lg a III. o. vizsgálata. D. u.
2—0 ig a IV. o. vizsgálata. Junius
19-én d. u. 5 órakor a Magyar Ki
rály dísztermében önképzőkör! disa- 
üles lesz, juuius 23 án pedig sáriin- 
nepély az iskola udvarán a bizony it- 
vuiiyok és értesítők kiosztásával. A 
rajzkiállilás ez időig az 1. osztály 
tantermében megtekinthető. — A 
sátoraljaújhelyi a lla mi polgári leány is- 
kolaban A) Kendes tanulok. Juuius 
11 én d. e. 8 — 12 ig hillani vizsgá
latok. 15 éu d. e. 8 —12-ig l. oszt. 
vizsgálata. D. u 2—Ü ig a 11. oszt. 
vizsgálata. 10 au d. e. 8 —12-ig a
III. oszt. vizsgálata. D. u. 2— 0-ig
IV. oszt. vizsgálata. 17-én d. e. 9 —lő* 
ig francia és ének vizsga. D. u. 3—ő-ig 
torna vizsga. B. Magántanulók. Jú 
nius 20-án d. e. 8 — 12-ig IV. oszt. 
írásbeli vizsgálata. D. u. 2—ö-ig
IV. oszt. szóbeli vizsgálata. 21-én d. 
e. 8 — 12-ig a 111. oszt. írásbeli vizsgá
lata. D. u. 2—6 ig a Hl. oszt. szóbeli 
vizsgálata. 22-én d. e. 8 —12-ig a 11. 
oszt írásbeli vizsgálata. D. u. 2—Oi g 
a 11. oszt. szóbtli vizsgálata. 23-áu 
d. e. 8 —12-ig az I. o. izraeliták írás
beli vizsgálata. D. u. 2 —0-ig az i.
0. izraeliták szóbeli vizsgálata. 24-én 
d. e 8 —12-ig az 1. o. keresztények 
írásbeli vizsgálata. D u. 2—0 ig az
1. o. keresztények szóbeli vizsgálata. 
Junius 27-ún d. e. hálaadó istentisc- 
let, évzáró ünnepély a bizonyítva- 
nvok és jutalmak kiosztásával. A 
növendékek női kézituuukái és raj
zai a rendes vizsgálatok idején a 
111. és IV. osztály tantermében te
kinthetők meg.

— A sátoraljaújhelyi gór kath I f .
jutág 1010 évi junius hó 19-én a 
„Turzsáson* zártkörű nyári táncmu
latságot rendez. Beléplidij. személy- 
jegy 2 korona. Családjegy 3 korona. 
Kezdete d. u. 0 órakor. Kedvezőtlen 
idő esetén a következő vasárnap tar
tat ik meg.

Szerda, juunis 15.
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— Mezőgazdasági tanfolyam nepta 
nltok és gazdasági tanítónők számára.-
A földraivelésügyi mioisster, a ki 
sebb fokozatú népiskolához a gazda* 
?<ági tárgyak tanítására hivatott nép
iskolai tanítók, illetve tanítónők gaz
dasági kiképzése céljából, julius 18- 
ikától aug. 18 áig az adai, algyógyi, 
békéscsabai, breenóbányai, Csíksze
redái, hódmezővásárhelyi, jászberé
nyi, karcagi, komáromi, lugosi, pá
pai, rimaszombati, sotuogyszentimn i. 
szilágysoralyói, nagyszentmiklósi, sza 
badkai és csákovári földmivesiskolá- 
nál 20—20, összesen 340 néptanító, 
a kecskeméti földruivesiskolánál pe
dig 20 gazdasági tanítónő részére 
mezőgazdasági tanfolyamot rendez. 
A tanfolyamon résztvevő tanítók 
(tanítónők’) 100 kor. átalányt élvez
nek, melyből 40 kor. ellátá>i-dij le
vonása után 30 kor. a jelentkezés
kor, 30 kot. pedig a tanfolyam be
fejezésével fog kifizettetni. A tanfo
lyamon résztvevő azon néptanítók 
(tanítónők) részére, kik a legnagyobb 
szorgalmat és a legjobb előmenetelt 
fogják tanúsítani, a földmivelésiigyi 
miniszter mindegyenes iskolánál egy- 
egy 100, 50 és 00  koronás, összesen 
három ösztöndíját engedélyezett. Eze
ket az ösztöndijakat a miniszter ki
küldöttje a vizsgán fogja az illetők
nek kiosztani. A tanfolyamokra tény
leg alkalmazásban levő olyan népta 
nitőkat (tanítónőket) vesznek fel, 
kik mezőgazdasági tanfolyaruot még 
nem végeztek. Felvételi kérvényt a 
földmivelésügyiminiszterhez kell cí
mezni és június hó 20-áig az illeté
kes tanfelügyelőségnél benyújtani. A 
jelölést, a tanfelügyelőség javasla- 
téra, a vallás- és közoktatásügyimi-
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niszter teljesíti

Pásztoryvcs. és kir. ud- 
ari szállító vi

rágkereskedés, Budapest, Vili., Rá- 
kóc. i-ut*3. Képes árjegyzéket kivá- 
vánutra díjtalanul küld.

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

Kiadótulajdonos:
LANDESMANN MIKSA

1460/010. vh.
Árverési hirdetmény

A saujhelyi kir. járásbíróság 901*.
V. 478 5 sz. ' kiküldő végzése folytán 
Deutschberger és tsa cég >08 kor 
•O fdlér követelésének és j/.ru'okai 
nak behajtása végett 1910 évi ju
nius hó 21 én deli 10 Órakor Sátor
aljaújhelyben, Szécsényi-tér 11 sz 
alatt esetleg a végrehajtást szen
vedő ujabbi lakásán és onnan foly
tatólag Rákóczy-utca 35. sz. a. a 
végrehajtást szenvedő köre ra üzle
tében elárverezem azon 621 Kor. 
30 fillérre becsült ingókat, melyeket 
a kassai kir. jbiróság 008. Sp. Ili 
1828 3 sz. végrehajtást rendelő vég
zése alapján a saujh 'ly kir. jbiró- 
sági U00. V. 478/2 sz. végrehajtási 
jkv -ben 1—31 tétel a. lefog laltam 

u. m. házi bútorokat, kocsmai be
rendezést, italokat stb.

Saujhely, 1910. junius hó 7 én.
Rosner Imre

bir, vhjtó.

1370 1010. v. szám.

Árverés hirdetmény.

A sátoraljaújhelyi kir. járásbíróság 
1900 V. 2153 11. sz. kiküldő vég 
zése folytán Zamboni Valentino é> 
neje sátoraljaújhelyi lakosok ellen |tz 
Egyesült tégla és c imnlgvár r. t. 
733 kor., 533 kor., 347 kor. 30 fillér 
követelésének és járulékainak kielé
gítése végett 1910- junius ho 16 án 
délelőtt 10 orakor Síujlielybrn And 
rás.sy utca 68 szára alatt elárverem 
azon 3080 koronára becsült ingókat 
melyeket a bpesti kir. keresk.- és vál
tén vény szék 115713/iM >0 118588 000 és 
121021 000 sz végrehajtást rendelő 
végzése folytán a saujhelyi kir. jbi- 
rósiigi 009. V. 2153/4. sz. vhajtási 
jkvben 4 - 8  és a 000. V. 1025 2 .-z. 
alapfoglalási jkvben 1—6 tétele alatt 
vannak összeírva, u. ni.: weinentcsö 
veket, cementcserepeket és egyébb 
cenu ntárukat, cementsajtoMgépet. 
stb.

Sátoraljaújhely, 1910 raij. 20 án.
Rosnor Imre, bir. végrehajtóé

Zongoraterein 
és k ikö lcsönző  intézet.

t

Uj et hasznait

Zongorák és Pianinok
legmérsékeltebb áron

uey cserébe, mint rósslctfize 
tóxre kapható, úgyszintén ál- 
landó hangolás és javításra elő- 

jegy*ések cszk zölhetők.
UDVARDI SZANISZLÓnál

Sato ra ljau jh cl/ b cn

í | j l

Tokaj-Hegyaljai Album
Kiadta a Tokaj Hegyaljai Bormiveló Egyesület és elnöke 

Báró Vay Miklós
Szerkesztők :

Dr Szabó József Török István
akadémiai tag földbirtokos

Ezen 1807-ben megjelent nagy 4» alakú diszes kiállítású, 
magyar, nemet, francia, angol szövegű és Keleti Gusztáv 
festőművész által kőrerajzolt 21 műmelléklettel ellátott 
albumból néhány példány vétel utján birtokomba került, 
melyeket míg a készlet tart 50 korona bolti ár helyett

10 koronáért
ajánlom az érdeklődőknek megvételre.

Lővy Adolf könyv és papirkereskedése Sátoraljaújhely.

B

Sárospataki Zsolnay-/éle yigyagipar Részvénytársaság

ajánlja
k é s i  és g i p i  tég la ,
H indik í (ch am otte) tég la , 

kon yh a és p a d ló  t é g la , 
a /a g c ső ,
hódfarkú cserép gyártmányait 
és különösen legújabb mintájú 
honit/olt cserepeit

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

Kívánatra mintával készséggel szolgálunk. 

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

c / 3

(t SALGÓTARJANI
K ő s z é n  h á n y a  R é s z v é n y t á r s u l  a t

széntermékei (szobafütésre és ipari czélokra)

KLÁR és NEUMAN cégnél
Sátoraljaújhely

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

valamint porosz briket kapható.

Superfosfát-műtrágya

Eladó.
Jo karban levő kirakat és ajtó 

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

Helybeli előkelő üzletbe

pénztárnoknői
minőségben fiatal (keresztény) nő 
felvétetik. Jelentkezni lehet ezen 

______________ lap kiadóhivatalában.
Nyomatott 1..intem.rm Miksa és Társa klinywiyotudájálian Sátoraij.ujliuly

Eperjesi

cserép - 
kályhák,
gránit és 

márvány

$ii
bizományi r a k tá ra :

BEHYNA TETSVÉREK, Sátoraljaújhely.

Közeli kiránduló hely az

Erzsébet
kerthelyisege

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

Hetenként kétszer zene.
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