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T e t e m r e  h i ^ r á s .
Gáthy Géza véres holtteste 

előtt a közelmúlt idők izgalmas 
eseményeinek egész, serege vonul 
végig emlékezetünkön. Eveken üt 
folytatott nehéz küzdelmekre gon 
dőlünk vissza, amiket azért foly
tattunk, hogy Gáthyt az ipartes
tülettől és a várostól el távolítsuk. 
Mert meggyőződésünk volt, hogy 
Gáthy veszedelmes és bűnös em
ber, aki romlást hoz mindenre, 
amihez hozzá ér.

Az a revolverlövés, amely teg
nap eldördült, teljesen igazolja a 
mi sok évi küzdelmünket. 1 logy 
támadtak, hogy üldöztek ezért a 
küzdelemért! Meghurcoltak, sérte
gettek, bíróság által elítéltette^ 
mert mindig hirdettük,hogy Gáthyt 
el kell távolítani ebből a város
ból. Most láthatják a jóhiszemüek, 
a megtévesztettek, hogy igazunk 
volt!

Az a szánalom, amit minden 
ember elmúlásán érzünk, az a 
részvét, amellyel az ártatlanul 
szenvedő szerencsétlen család 
iránt vagyunk, él a mi lelkűnk
ben is. De nem szabad és nem 
lehet, hogy ez az érzés az igaz
ság kimondásától elvonjon ben 
nlinket.

A gyöngéd lelküek, az érzékeny 
szivück ne háborodjanak lel, ha 
mi most egy siró családtól körül- 
állott koporsó mellett leplezetle
nül felidézzük a múltat. Köteles
ségünk ez, mert nem Gá'hyról 
van itt szó. ö  csak egy részlete 
annak a nagy láncolatnak, ami 
most mind a felszínre tolul. Az 
ő életét kioltó revolver lobbanása 
sötét mélységekbe világított bele. 
Annak a szörnyű erkölcsi züllés
nek a mélységeibe, amelybe Zem- 
plénvármegye és különösen Uj- 
hely közélete Meczner Gyula 
uralma alatt jutott.

Köteteket lehetne erről Írni. 
Mi igyekszünk rövidre fogni El
mondjuk azt, ami Gáthyval és 
Gáthy körül történt Ujhelyben. 
Szigorúan csak a való tényeket. 
Olvassák el. Borzalmas közéleti 
erkölcstelenség képe az, ami elénk 
tárul. Ezer szónoklattal nem le

het úgy lefesteni a mi közéletünk 
rettentő korrupcióját, mint ezek
kel a száraz tényekkel.

Talán mégis megborzadnak a 
városnak és a vármegyének jobb 
jai. ha meglátják, hogy mi törté
nik itt, hová jutottunk Meczner 
Gyula vezetése alatt. Es talán 
mégis összefognak valahárn, hogy 
ezt az egész közéletünket meg
mérgező korrupt uralmat meg- 
döntsék.

*
Gáthy mintegy 15 éve jö tt Uj- 

helybe. Előbbi dolgai nagyon 
homályosak. Abaujban volt szol
gabitó. Onnan menesztették, el 
kellett jönnie. Aztán lleregben 
volt szolgabiró. Onnan is mene
külnie kellett Hogy nem valami 
dicső dolgokért, az képzelhető.

Zemplénbe jö tt. Itt meleg ott
honra talált. Barthos József ma
gához vette s kineveztette köz- 
igazgatást gyakornoknak. Előbb 
szolgabiró, aztán gyakornok! Jel
lemző ! Megválasztatta küzgyám- 
nak is.

Hát mi ez a vármegyénk, hogy 
más vármegyék kicsapott cinbe 
rei itt mind uj hazát találnak ?

De akkor is úgy volt Jó kortes 
kellett minden egyebei elnéztek. 
S Gáthy elsőrendű kortes volt. 
bankosnak pedig alk almas segí
tőtárs kellett. Erre is igen jó  
volt. Együtt manipuláltak évekig.

Jött —  mint egy oázis megyei 
életünk posványában — Hadik 
Béla gróf tisztességes uralma. 
Barthosnak mennie kellett. Es 
vele együtt elküldte Hadik Gáthtyt 
is a megyétől. Egyúttal legyelmit 
indíttatott ellene.

Azt hittük, most már megsza
badulunk Gáthytól. Csalódtunk. 
Volt, aki pártját fogta, akinek 
szintén ilyen emberre volt szük
sége. Szcke/y Elek. O magához 
vette a megyétől kicsapott em
bert. Behozta a városhoz.

*
Érdekes, hogy csempészte be. 

Mert valósággal becsempészte.

Előbb beadatta vele a pályáza
tot a képviselőtestülethez. Ott 
felszólalt Szőt/ösv Arthur s meg 
kérdezte, hogy hol dolgozott ed
dig Gáthy s mért jö tt cl eddigi 
helyeiről. Felvilágosítást kért. F e
leletül Gáthy visszavonta a pá
lyázatát.

Kis idő múlva betöltésre ke
rült két újonnan szervezett köz- 
igazgatási gyakornoki állás. Szé 
kely Elek kérte, hatalmazza fel 
őt a képviselőtestület, hogy ide
iglenesen betölthesse. A képvi
selőtestület —  egész naivul — 
megadta a felhatalmazást Es Szé
kely Elek rögtön kinevezte Gáthyt 
az egyik állásra. Kellett neki.

Mert Ujhely város különösen 
arról nevezetes, hogy akit csak 
máshol elcsapnak, az itt a város 
nál mind állást kap. Hat várme- 
gve elcsapottjainak menedéke ez 
a mi szerencsétlen \ árosunk. Meg 
is látszik rajtunk 1

Meg is hálálta Gáthy Székely
nek. Az iparosok egy részét (Mó
réval élükön) egészen a Székely 
ravasz halójába hajtotta. Mikor 
már elcsapták Székely Eleket, az 
ipartestületi székház megnyitására 
csak őt hívta meg Móré és Gáthy, 
mást senkit, s ott ünnepelték 
egész este. A most szerencsédé 
nül járt ipartestületi hitelszövet
kezet elnökévé is Székelyt válasz 
tatta meg. De ez más lapra tar 
tozik.

*

Jött Meczner Gyula korszaka. 
Sok panasz volt már Gáthyra. 
Többek közt kiderült, hogy hamis 
községi bizonyítványt állíttatott 
ki az ipartestületi ház bérjöve
delméről, nyilván azért, hogy 
nagyobb kölcsönt kaphassanak 
rá. Meczner Gyula fogadkozott, 
hogy felfüggeszti, szigorúan meg
bünteti. Meg is kellett volna tenni, 
mert súlyos fegyelmi vétség volt. 
Még se csinált semmit. Elhallga
tott az egész dolog.

*

De folyt a még Barthos ide
jéből való fegyelmi. Végre ta. 
valy novemberben ítéletre került

a dolog. Meg volt állapítva vagy 
húsz rendbeli sikkasztás. A tiszti 
főügyész hivatalvesztést indítvá
nyozott. A fegyelmi választmány, 
a főispán elnöklete alatt kimondta 
a  hivatalvesztést. Ennek elterjedt 
a hire. Újságban is megjelent. 
De az Ítélet csak nem jött ki. 
Egyszer aztán a főispán újra 
összehivatta a fegyelmi választ
mányt. Visszaszitták az előbbi íté
letet, össze is tépték. S  kimondták, 
hogy miután Gáthynak újabb fe
gyelmi ügye akadt, ezt a  régivel 
egyesítik s úgy döntik el.

Furcsa határozat. így soha sen
kit nem lehet elítélni. Mert az ítélet 
előtt elkövet uj fegyelmi vétséget 
s akkor egyesíteni kell s megint 
húzódik pár évig az Ítélet. Es 
igy követhet el mindig uj vétsé
geket s ennek révén hivatalban 
marad holtáig. Aminthogy meg 
is maradt Gáthy is. Tavaly no
vemberben hozták ezt a határo
zatot s azóta mai napig semmi 
nem történt az ügyében. Húsz 
megállapított sikkasztással terhel
ten ült tovább a  hivatalában , tisz
tességes tisztviselők közt, üli és 
referált a  képviselőtestületben, tisz
tességes képviselőtestületi tagok közt. 
Novembertől mostanáig 1 Csak 
Ujhelyben történhetett ilyen és 
csak Meczner Gyula uralma 
alatt.

*
Az igazság pedig az, hogy 

már novemberben fujdogált az 
uj választás szele. Meczner Gyula 
alkalmas kortesek után nézett. 
Ezek közt legkülümb volt Gáthy, 
akinek a révén az iparosokat 
akarta megnyerni. Tehát menteni 
kellett, nem lehetett a nyakát ki
tekerni. Ezért csinálták azt az 
itélctvisszaszivási komédiát, ami 
soha máskor nem esett még meg.•

így mentette meg Meczner Gyű- 
la Gátliyt a városi hivatalában. 
Még szebben mentette meg az 
ipartestületnél.

Itt —  tudjuk —  titkár volt.
Az iparosok nagy része hosszú
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ideig —  Csudálatosképen —  hitt 
neki Különösen a szerencsétlen 
Mórét teljesen hatalmába kerí
tette, úgy hogy az vakon ment 
utána. így vitte bele az ipartcs- 
Kilétét a székházépítésénél elkö- De hány ártatlan, becsületes, sze- 
verett hihetetlen bolond tékozlá gény embernek a vagyon, rom a 
sokba, amelyek az ipartestületet s it  fogja o k o z n i  ez a kataszrtota. 
a csőd szélére juttatták. Hiszen ezrekre menő sikkasztások,

Ebből a vagyoni romlásból szár-! váltóhamisítások vannak az ipar-

maztak a toxábbi eseménye

Iaz ipartestület megszabaduljon! Segítségért kiáltunk mindenki- 
GáthyP G“ Mostn,egszabadi- h « .  akiben erkölcs, érzek van eb- 
tóttá őket egy katasztrófa, ame
lyet már Meczner Gyula pártfo
gása se tudott megakadályozni

a vagyoni romlásból szár-, ....................
további események, testületi bivatalszövelkezetnél

Ha tavaly novemberben m eg. 
maradt volna a helyes hivatalvesz
tési Ítélet, ha az idén márciusban 
meglett volna a választás| nyom
ban menni kellett volna Gáth)nak 

tkcz.ctlől is. És akkor I

Huszonötezer koronára van szük
ség, hogy az ipartestület kimász-

ben a vát megyében. Álljanak 
talpra! Tisztítsuk meg végre ezt 
a vármegyét esne engedjük, hogy 
. . .deg elnyelje a megye székl.e-

szon a bajból.
Hálából azért, hogy a főispán 

a hivatalvesztéstől megmentette, 
evvel akarta Gátl.y az iparosokat 
a főispán pártjára vezetni.

Deputációt vitt a főispánhoz 
A főispán megígérte, hogy kiesz
közöl az ipartestületnek 2ö ' HMI... r , , m - • ur pártfogásának köszönhetőkkoron, államsegélyt. Ezért Móri
rögtön belépett a munkapártba.
Gáthy vezette az iparosokat

lyét a korrupció piszkos áradata. 
♦

Gáthy Géza kiszenvedett. Ha 
biinüs volt, szörnyen meglakolt 
érte. Koporsója felett hadd lebeg
jen a kiengesztelodés szelleme. 
De ez csak neki szóljon és sze
rencsétlen családjának, amely iránt 
óriái és őszinte részvét nyilvánul 
az egész városban. A rendjei* 
nek nem. Sót, Gátit) tragikuma

ben hamisitorta Gáthy Géza a kii 
lön bűző üzlet kttnyvejc és jegyző
könyvek alá.

Megtorlás
Az igazgatóság felszólította u té

nyek megállapítása után Gáthy t, 
hogy az ügyet rendezze. Gáthy ezt 
f. hó libának déli 12 órájára mégis 
ígérte. I)e nem rendezett semmit, 
hímem újabb 22 órai haladékot kért. 
Est azonban nem adta már meg a/, 
igazgatóság, hunom, miután a váltó- 
adósságot tagadó felekkel jegyző- 
könyvet vett fel, megbizti Székely 
Albert dr. ügyvédet, hogy Gáthy 
Géza szövetkezeti könyvelő ellen a 
feljelentést az ügyészségnél tegye

I

tásoktól lettek volna megkímélve 
a szerencsétlen áldoza ok. A/, az 
óta történt károk már a főispán

munkapárt alakuló gyűlésére. De
ák hatan tásnagy felsülés volt. C 

mentek. Az iparosokat nem lehe
tett elcsábítani. Ső t e miatt a 
gyalázatosság miatt ok lordultak 
el most már végleg Gáthytól is, 
Mórétól is.

a szövetkezetiül is. i*„s akkor leer-1 .m in in' , , „ 4 ! s/á/.szorosan ösztönözhet arra min-
a ább az azóta elkövetett sikkasz- . . . inl|u,r( i.n<rv \'den tisztességes embert, nogy a

végsőkig küzdjön elszántan ez el 
len a rendszer ellen, amely Gáthy- 
nak is fenntartója, emelője s vég 
re gyilkosa volt. Igenis gyilkosa. 
Meit ha Gáthy az ő kétségtelen 
nagy képességével egészséges vi 
szunyok közé kerül, hasznos és 
értékes tisztviselő lehetett belőle. 
1 )c a mi romlott viszonyaink szinte 
rászorították a visszaélésekre. 1 >átta 
hogy akármit elkövet, nem bánt
ják érte, sőt védik, ha jó l kortes
kedik. Ez lett a veszte !

Nem tudta, liopy Gáthy sikkasz
tó í Ugyan! llát nc:n feküdt előtte 
bebizonyítva busz r-endbeli őkkasz-

Jött a tisztujitás. Tudjuk, mi 
történt. Móré is, Gáthy is csúnyán 
kibukott volna. Erre törvény elle
nére, az alapszabály nyílt megsér
tésével, elhalasztották a gyűlést. 
Az iparosok a tanácshoz lordul 
tak. A tanács — miután a minisz
ter amúgy is megsemmisítette 
Móréék előbbi választását is — 
kénytelen volt a törvény szerint 
elrendelni a választást. Már a/t 
hittük, hoyy meg lesz tartva. Ak 
kor lépett közbe a főispán, hogy 
törvénytipró hatalmával itt is meg
mentse Gáthyt az elcsapatástól. 
A törvény nyílt megsértésével ma
gához rendelte rögtön az iratokat 
„betekintés végett", A választást 
tehát nem lehetett megtartani.

É s áprilistól a  mai napig a fő  
ispán mindig „ betekint44. Ks igy az 
ő jóvoltából, az ő legmagasabb se- 
g itsigível ma is ott i t t  M ó é is 
Gáthy (azaz ő már nem ül) az 
ipartestület elnökségében, bár man
dátumuk márcziusban lejárt, bár 
előbbi választásukat is megsemmi
sítette a miniszter, bár a törvény 
határozott rendelete szerint már
ciusban feltétlenül meg kell len
nie a közgyűlésnek. Es hatszá. 
iparos mai napig nem gyakorol
hatta törvényes választási jogát s 
kénytelen tűrni Móré és Gáthy 
jogtalan, törvénytelen uralmát, 
mert igy akarja Gáthy pártfogója, 
a főispán.

Járjátok be Magyarországot: 
ilyen gonosz állapotok sehol sin
csenek. Ilyen cinikusan egyetlen 
főispán se meri taposni a törvényt, 
mint Meczner G)ula.

5/.clmultból ? És volt lelki- 
ismerete Ítéletek visszaszívásával, 
a választás erőszakos megakadá
lyozásával mesterségesen kicsi
nálni, hogy ilyen ember tovább is 

városnál, ipartestületnél, szövet
kezetnél hivatalban maradhasson/3 
Csak azért, mert Mórét bevitte a 
muszkapártba s ügyesen kortes
kedett !

Gáthy ravatalon fekszik. De mi 
az ő holttestéhez tetemre hívjuk 
azt az egész gyalázatos, erkölcs
telen rendszert, amely ezt az env 
bért Zemplénbe elhozta, itt éve
ken át eltűrte, megtartotta, emelte 
csak azért, mert jó  kortes és min 
denre vállalkozó egyén volt. T e 
lemre hívjuk Székely Eleket, aki 
őt a városhoz becsempészte és 
Meczner Gyulát, aki őt a felliá 
rodott iparosság ellen testével 

édelmezte.
íme, ide juttatják a várost, a 

megyét, mikor nem néznek tör 
vényt, szabályt, erkölcsöt, csak a 
kortes hatalmi érdeket Rettene
tes, ami ebben a városban törté
nik. Tavaly a városi pénztárnok 
most az ipartestületi titkár s vá 
rosi hivatalnok lövi agyon magát, 
mert csalt és sikkasztott. S  e/ 
mind ennek a rendszernek az ered 
ménye, amelynek ma megtestesí
tője MeCzncr Gyula!

Vigyázzunk! Az erkölcstelenség 
rendszere most késiül legfőbb 
diadalát ülni Gáthy két párfogó
ja , Székel) Elek és Meczner Gyula 
—  tudjuk —  összébékült. S  vissz 
akarják ültetni Székely Eleket 
polgármesterségbe. Hogy ujr 
megrakja Gáthy Gézákkal a várost 
És hogy újra csináljon Schweigc 
javára megduplázott díjszabású 
vámbérleti szerződéseket.

És most megérett és lehullt a 
gyümölcse Meczner Gyula erősza
kosságainak. Törvénysértő kézzel 
megakadályozta, hogy a város és

Emberek, az istenért, résen le
gyünk! llá t nem látja mindenk 
azt a rengeteg szenyet, amibe ju 
lőttünk? Hát nem látják, hogy 
ország cégére lesz ebből a város 
ból, ha igy megy tovább ?

meg.
Dr. Sző 

!) -Takor i 
Gáthy G
s ik k  uszt ás,

•/. i

Vizsgálat.
Régi időktől fogva hangoztattuk o 

lap hasábjain, hogy az ipart-stületi 
hitelszövetkezetnél nincs minden rund 
ben. Az iparosok is állandóan zugo- 
odtak. Ara a panaszoknak nem volt 
elinni fog maija E rendeltek ugyan 
öbbször a vizsgalatot, de soha sem 
-ritettek ki semmi visszaélést. Most1 

is egy véletlen folytán jöttek rá a 
ikkasztasokra és más egyeli bűnükre 

Smozsanszky Mihály, az Oraságos Koz 
önti Hitelszövetkezet ellenőre rendes 

felügyeleti vizsgálatot tartott f. hó 
|4-én és ennek keletebben Schvacs- 

irth Lipót és Lindet Dávid igaz
gatósági tagok segítségével egy 28 

oronás hiányra akadtak, mely l\atz 
Vi nos kereskedő váltórendoíéséhől 

lt. Az ellenőrzési naplóban és a 
többi könyvekben el volt könyvelve 
Katz Vilmos javára váltórendezés cí
mén 28 korona, a pénztárnok napló
jában azonban ennek semmi nyomat 
sem taiúlták. Kihallgatták a pénztár- 
uokol és Katzot és ekkor kitűnt, hogy 
a váltó hamis.

A vizsgálóbiztos erre visszautazott 
Pestre, hogy a központnál levő vál
tókat h lmz/.a, mert felmerült az a 
gyanú, hogy több hamis váltó is lesz'

Kiderül a bűn

Az igazgatóság azonban nem várta 
a központi kiküldött visszaérke/.- 

i.-t, hanem suj.it hatáskörében tovább 
folytatta a vizsgálatot és a köny vek 
ben feltüntetett váltók elfogadói kö
zül többeket kihallgatott. A vizsgá
lat meglepő eredménnyel végződött, 
umcnuyihen kitűnt, hogy több hamis 
váltó vau. Eddig a következő váltók 
hamis volta buou)irt be: Katz Vil
mosé, Zombory Jánosé, Dtulsch 
Adolfé, D* ut.-eli Gyuláé, Pásztor Li- 
póté, Wessely Móré összesen mintegy 
3UU0 korona értéiíben.

Hamis jegyzőkönyvek,

De kitűnt a vizsgálat sorún nz is 
hogy az összes könyvek és jegyző
könyvek is hamisak. Sőt az azokon 
szereplő igu'gatésági tagok és pénz 
tárnok aláírása is hami-itva vannak. 
Friediuann Lajos pénztárnok állítása 

í-terült c.-upán as ő aláírását 9 usot-

Alin r( tegnap rog, 
h tette a feljelentést 
allén több rendbeli 

váltóhamisítás és magán- 
kirathaini.'itásért és kerto rendőri 

felügyelet alá vételét.
Kétségbeesve.

Mikor Gáthy Géza megtudta, hogy 
beadták ellene a felteleiitést, két
ségbeesve szaladha t sz» rto a város
ban. Mimii n követ megmozgatott, 
hojy a feljelentést visszavonássá. 
Ám minden erőlködést* hiábavalónak 
bizonyu t. Végső kétségln esésében 
aztán kocsira ii t és elbújtatott egy 
rokonához . Cehtar Jánoshoz Alsó- 
bort czkjho, hogy annak segítségét 
kérje. És ez az útja okozta a vesztét.

Elfogatási parancs.
Az ügyészség mihelyt megtudta, 

hogy Gáthy elhagyta a várost., abban 
a hitben, hogy Gáthy szökni akar, 
elrendelte e viss/ahozatalát és romi- 
őri felügyelet alá vételét. Az utasí
tást telefon utján kapta Scluuied 
Lajos rendőrkapitány és nyomban 
kiküldte Gáthy elfogatásira Kaszárda 

I Gyula rendőrőrmestert és Spenik J á 
nos rendőrelleüőrt.

Elfogva.

A rendőrök déli fél 12 órakor in
dultak Gáthy üldözésére. A bereckii 
utón a vasit-i tö léstől mintegy I és 
fél kilométernyire mehettek, mikor 
észrevették, hogy a 10 es számú egy- 
fogatú bérkocsin közeledik feléje egy 
ma ik ember társaságában. Megállí
tották a kocsijukat és várták üulhyt. 
Mikor Gát «y u közeibe ért és meg
látta a rendőröket, odaszólt Uehlár- 
nak : ezek értem jönnek es ezzel 
belső zsebébe nyúlt és kivett onnan 
valamit, amit térde közzé fogott. Ka
szárda megállittatta a kocsit és tu 
datta Gáthyval, hogy le van tartóz
tatva.

öngyilkosság.

Es ekkor vette észre Kaszárda 
hogy Gáthy a térde közt idegesen 
babrál egy revolvert és azon igyek
szik, hogy az elzáró vaspálcát ki
húzhassa. Rögtön rávetette magút 
Gáthyrn, hogy kicsavarja kezéből a 
revolvert, ámde Gáthy végső k•'t- 

gbeesésében beleharapott Kaszarda 
kezébe. Kaszárda az éles fájdalom
tól egy pillanatra elengedte Uathyt, 
d- ez épen elég volt arru, hogy fel
ugorjon és agyonlőhesse magái. i— 
Jobb halántékon lőtte magát. Még 
egy jajszó szaladt ki a szájún, du 
uztan rögtön kifordult a kocsiból és 
meghalt.

A holttestnél.

A rendőrségen Sfenik ellenőr je 
lentette az öngyilkosságot, ahonnan 
nyomban a helyszínére sietett Schmied 
Lajos r* ndurkapitany és dr. S/ern 
Ármin városi a'orvos, akik azonban 
már c-ak a beállott halált konstatál
hattak. Még megmotozták az ön
gyilkos zsebeit és aztán egy városi 
szekéren hazaszál.ittulták. Megmoto
zd >a alkalmával találtak ná'a 20 drb. 
valtóUrlapot, több ti agán és hivat*.

A Nagyszebeni Földhitelintézet törlesztéses kölcsönt nyújt 
házakra és földbirtokokra. Bővebb felvilágosítás Dr. BURGER 

JAKAB sátoraljaújhelyi ügyvéd urnái kapható.
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los levelet és egy 9 mra.-es buldog- 
revolvert, mellyel az öngyilkosságot 
elkövette.

A hír hatása.
Délután 3 érára az öngyilkosság 

elkövetése után már az egész város 
tudott az esetről a mi rendkívüli 
kiadásunk folytán, melyben röviden 
számoltunk be a földi igazságszol
gáltatás elől halálba menekült hi
vatalnok esetéről. A városban az eset 
különösebb meglepetést nem is kel
tett, mert erre a végre nagyon so
kan el voltak készülve. A szeren
csétlen,|kenyórkere8Ő nélkül maradt 
család iránt azonban városszerte ál
talános a részvét.

A tanács büntet.

Mikor Uáthy (i'za ellen a legsú
lyosabb vádakkal léptek fel és a fe
gyelmi választmány 20 rendbeli sik
kasztásért hivatalvesztésre ítélte, ak
kor a tisztviselő urak megtűrték ma
guk közt. Most aztán, mikoi meg
halt és még az ellenségei is megbo
csátanak neki, akkor a városi ta
nács büntet. Nem tűzték ki sem a 
gyászlobogót, sem pedig koszomra 
nem rendeztek gyűjtést.

Ijogy szavazott Ujhely?
—  K azy választói.

Hodzásujlak és Kiszto leitatott 
holtrészeg tótjai mind Kazyra sza
vaztak, Ez bizonyos és evvel a szám
szerű többséget megkapta Kazy. De 
a részeg tótok szavazata nem nagyon 
emeli Kazy mandátumának erkölcsi 
értékét. Sőt túlságosan bepiszkolja 
azt a mandátumot.

Az értelmi és erkölcsi értéket Uj-I 
hely város adta meg. Sátoraljaúj
helyből Kazyra szavasa zatt'my/y, Búzán 
Syi. Tehát az intelligencia többségi* 
Búza mellett volt s ezt a többséget 
nyomták le a főispán és Székely 
Elek leitatott tótjai.

Még érdekesebb kép, ha azt néz
zük, hogy kik szavaztak Kazyra és 
kik Búzára.

Hogy az összehasonlítást minden
ki ,̂ megtehesse, először is közöljük 
itt annak a 414 urnák a nevét, akik 
Kazyra szavaztak:

Schweiger Márkusz, Kokó István, 
Kornfeid Salamon, ifj. Gutliuan Her 
iuan, Davidővics Mátyás, Bloch Mayer 
Grünberger Miksa, Deutsch Adolf, 
Waldmann Ihnkász, Friedmau Lipót, 
YVind Dávid, Kereszlessy Lajos t. bírt* 
Hegedűs Győző, Horgonyi Józsi*!. 
Császár Viktor, Gávay Mihály Papa- 
esi Aladár, Tóth Hál, Gardos Mihály, 
Kalapos István, Juhász Jenő, Dr. Mol
nár János, Koth József ivanovirs 
Ambrus, Wolf Béla, Goldstein Sámuel 
Hutter Kálmán, Bracli Henrik, Aus- 
láuder Mór, Hotz Gábor, Kelner Yil- 
mos, Hókay János, Szabó József vas
úti hivatalnok, Mayer Ferenci, Gyár- 
mathy Zoltán, Lahos Béla, Muha 
János, Csizmadia József, Czező Fe 
rencs. Tratlner Lipót, Dr. Adriányi 
Béla, Szlunkó László, Tucbruayer 
Károly, Kailay András raktárnok, 
Zucsek Antal, Gál Jósáé f, Kotász 
Sándor, Vécsey Henrik, H Hajrán szky 
Ödön, Ráduly Károly, Dunay Béla, 
Jakabi Róbert, Koralós Lajos, Drotár 
András. Tóth Vilmos, Berényi II. 
Lajos, Zékány József, Dr. Orbán Kál
mán, Fetrovay Győző. Balló Antal, 
Hamar Sándor. Schvarcz Lipót, Kai
lay József, Herczig István, Guttinan 
lgnácz nyugdíjas, Ox (Károly, Fás 
András, Kertész Mihály, Belusesák 
Bertalan, Fazekas Gyula, Dr. Szepessi 
Arnold, Schreier Ede, Fuky Árpád, 
Mispál József, Szabó Kálmán, Kurucz

Mihály, VArady Béla, Singer Jakab, 
Holatschek Géza, Juhász Lajos, 
Márki Béla, IJjfalusy Mihály, Józsa 
Rezső, Hedrik István, Léwe Lajo>, 
Nyeviozkey Antal, Vanatovics Béla 
irodatiszt, Medveczky Zoltán, Éless 
Sándor (Andor), Landsberger Adolf 
Eiszenmann Oszkár, Dr. Kiss G*’za, 
Náday Lajos, Dévai Lajos, Oláh 
Béla, Katona Mór, Tóth Károly 
Huresik Mihály, Bernhard József, 
Klein Izidor, Dr. Hajós László, Gutt- 
mán Annin, Lászlófi Lajos, Stofián 
András, Faragó István, Hartstein 
Mayer, Bleier Sándor. Krausz Lipót. 
Weinherger Mór bérlő, Groszniann 
Dávid, Schveiger Albert. Ueisman 
Károly, Dános Miklós, Szeszlér Ödön, 
id. Gutt mán Hermán, Kleinman Far
kas, Waller Mór. Waller Gyula. 
Schvarcz Lajos. Katz Dávid. Koth 
Vilmos, Teitelhaum Lipót, Neuvirth 
Adolf, Teitelhaum József, Berkovics 
Zsigmond, Maiidéi lgnácz korcsmáros, 
Friedmau Ahrahám, Polcnyi lgnácz, 
Grünberger Ahrahám, Blumenfeld 
Jenő, Kovaltsik János. Zombory Já 
nos, Fischer Adolf (Fisch), Gyulay 
Károly. Zinner Bernát, Danyicskó 
István, Hakhár Bertalan. Steinherger 
Mayer, Krausz Farkas, Spiegel Áron 
Bartók Gábor. Arizi Károly. Gyurko- 
vics Ödön, Szabó Ferenc*, Szabó 
Ggörgy dohángyári aligazgató, Háli- 
mer Jakab, Molnár Gyula dohángyári 
tiszt, Balogh József dohánygyári tiszt 
( )dze Rubin Blumenfeld Adolf Hönscli 
Dezső, Glück Hermán, Barsy Károly 
Gábry Bertalan, Boldizsár István, 
Rrutiauer Kálmán, . Király falvi Tiva
dar, Mészáros Béla, Szentandrásy 
Árpád. Hazai Sámuel, E-zrclyi István 
Resovszki Jakab, Bloch Márton, Szó- 
kolay Emil, Leizerovics Ahrahám, 
Vrancsik János. Tivadar György, 
Dőlczeg János, Kesztenbaum Lajos. 
Ilercz Sámuel, id. Klein Lajos Lip- 
gcliitz Adolf, Kroó Gyű a, Zettiu Ig- 
nács, Vittműim Arthur. Minyoc*kó 
György, Puskás Rezső. Laszács Fe- 
rencz. Kiilin Lároly, lHavathy Kál
mán, Falasovszky Sándor. \\ einber* 
ger Mayer, Rozin r Izidor, Brach Mór 
Klein József Grünwald József Schwei 
ger lgnácz. Alexander Lipót, Grün
wald Alajos, Krausz József, Kádár 
Gyula, Csákó Imre, Hirsch Albert, 
Schönfeld Hermán, Krausz Sámuel, 
Weinherger József borkereskedő Katz 
Vilmos, Freireieh Fiilöp, Eisenbergcr 
Antal, \\ . -ingtok Simon. Köze .József 
Klein Salamon, Keleti Géza, Gro-z- 
maiin Hermán, Deutsch Simon. II r- 
maii, Kovács Nándor, Goldstein S í 
mnél, Szepesi Simon Zétnán András 
Reisruan 11 -Tinán, Dr. Baiti'Z Zoltán 
N’ágó Gyula, G irdonyi Józs»*f M •- 
tyasovsz.ky Kálmán, Molnár Gvulu. 
Szitovszki Ágoston, Petrovav Béla, 
Laczkó Mihály, Gáthy Géza, Mándy 
Béla. Reichard Ármin, Czakó lgnácz 
Gecsei Jenő. Nagy Mihály. Linder 
Dávid Kiss Gy örgy csizmadia Deutsch 
Gvilla Móré Dániel Jenik Béla Klein 
Péter, Farkas Dezső, Bilim Zsigmond 
Schvarcs Zsiga, Stern B n amin, Vald 
Vilmos. Deutsch Simon Juda fia, 
Nyíri Józs* f. Weisz Hermán, Klein 
Sámuel, Kohn Mihály, W eisz Izrael, 
Weltman Ahrahám, Schveiger \ il- 
mos, Freireieh Mér. Fried lgnácz, 
Beregszász)- István, Rozenberg II r- 
mán, Dongó Gyárfás Géza, Spisovszky 
Imre, Szőilősi Arthur, Csoltkó József 
ifj. Bajusz Jószef, König lgnácz 
Friedmaun Lajos, Groszniann Mór 
Szőllősy Tivadar, Grünberger József 
Szilva János, Lissauer Ahrahám Grü- 
finger Lajos, Fcldmann Abiahám, 
Schmitt Lajos Gottliob Sámuel Frisch 
Hermán (Hciinan) Bogyay BélaGrosz 
lgnácz, Reichard Gyula. Khrinann 
Henrik, l ’lrich Nándor Reichard Már
kusz. Röszner Tivadar Dr. Reichard 
Salamon. Fornszek Béla, Prischmann 
Ernő Deutsch Nándor, Schvarcs lg-

nácz pék, Grünspann Hermán Bárczy 
Béla, Válvi János Grosz Mór Fischer 
Heiruan Fleiszner Frigyes, Dr. Kelner 
Soma Schrőder Aladár. Sillberg Jó 
zsef, Dr. Szentgyürgyi Zoltán, Fodor 
Vilmos, Czene József, Czucker Jenő 
Weinherger Emmáiméi, Weinsteiu 
Hermán, Weisz Samu, Rosenblüth 
József, Nemesik Gyula, Gottlieb Ig- 
nácz borkereskedő, Blumenfeld Izi
dor. Alexander Manó, Freihafi Far
kas, Krausz Hermán, Mattanovich 
Dezső, Grünvald Mór, Guttman Mór 
Schvarcz Salamon, Getzler József, 
Spitz Hermán, Deutsch B. József, 
Schvarcz Farkas, Magaziner Emil, 
Frieder Vilmos, Breitner Adolf, Dr. 
Kovaliozky Elek, Lehner Hermán 
Klein Hugó, Klein József, Klein Jó 
zsef Deutsch Ahrahám Deutsch Adolf 
bérlő, Klein Salamon Mór, Gavallér 
Gábor, Braun Jenő, Weisz Emil, Leli 
ner Dávid, Burger Mór, Kollár György 
Keinitz Eminanuel (Elemér) Fehér 
Feroncz, Levandovszky Tihamér, 
Morgenstern .lakai), Tóth Ferencz, 
Herczog Lipót, Schveiger Áron, 
Szeg. dy István, Kleinmann Simon 
Dr. Ferenczy Sándor Réz Gyula Weisz 
Márk birtokos, Marikovszky Sándor, 
Horovitz Zsigmond, Róth Bcrnáth 
Zsihovics Gyula, Schvarcz Márk Maii
déi lgnácz. Szeles Gábor, Schveiger 
Sándor, Rappajo t Benjámin, Fried- 
man Ferencz Schvarcz Ahrahám Klein 
Mór, Weiner (Wiener) Simon, Egri 
András, Guttmann Jakab, Reichard 
Dénes, Kiss József, Szilágyi József, 
Dr. Koncz Endre. Salczbergtr S?mu 
Dr. Nvomárkav Ödön, llellinger Gá
bor, Kálmán Sámuel, ifj. Balázs Já 
nos. Dr. Fuchs Emil Bretz Gusztáv 
Gelbstein Izrael, Lefkovics Pinkász, 
Prirache Jakab Zicliermann lgnácz, 
Deutsch Jakab, Landsmann (Lando*- 
mán) Adolf, Dick Sámuel, Weinher
ger Farkas, Weisz Jakab. Kovács 
Károly, Bauer Pál, Sági Ármin ifjú 
Zajka István Dr. Berger .lózsef Dr. 
Koboz Bernát. Grünbaum Simon Dr. 
Kossuth Pál Reichard Dávid. Kerec- 
man Rezső, Deák Ferencz, Hornyák 
József, Kérészi Gyula, Dr. Klein Ká
roly, Síark Mihály, Friedmau Miksa 
Werner Miksa Jakab, Dávid János, 
Grünfeld Bernát, Dombó Gyula, Lő- 
winger Hermán Haas Fiilöp, Kosé 
Salamon, Nasztanovics Mihály, Zvo- 
lenszky Lajos, Pap Béla, Ilerschko* 
vics lz>ák L*'*tray Béla. Pataky Mik
lós Jurcsó Ágoston, Weisz Márk fa
kereskedő Rozenberg Jakab Kovalsz- 
ky András, Lefkovics Márkusz, Hal- 
pertli Moskó Resetár János, Dókus 
Ernő. Siedor János, Hődosi Mihály, 
Csorba Mihály Meczner Gyula Grosz- 
inan József Adum János kőtnives.

Alijuk az ítéletet.
Ki mondott igazat ?
A közigazgatási bizottság leg

utóbbi ülésén — a kiadott hiva
talos értesítés szerint —  lapunk
nak a Mailáth ügyben elfoglalt 
álláspontját sajnálattal vette tu
domásul és eljárásunk megítélé
sét a közönség jóizlésére bízza.

Alijuk az ítéletet. Vállaljuk a 
teljes felelősséget mindazért, amit 
a Mailáth-I lünscli incidens dol
gában irtunk, sőtaz akkor Írtakat 
egész terjedelmében fentartjuk.

Mi mir uig —  e lap első szá
mától kezdve — a köz szolgálatában 
állottunk. Minden sorunk a köz 
érdekében íródott és soha egyet
len betűnyire sem igyekeztünk a 
kózügyck szolgálata során a v a 
lóságtól eltérően, hamisan infor

málni a közönséget. Es igy já r
tunk el a szóban forgó ügyben 
is. Hűen, a valóságnak meglele- 
lően adtuk közre azt az éles tá 
madást, amellyel Mailáth gróf 
Hönsch Dezsőt a közigazgatási 
bizottság múlt év augusztus havi 
ülésén illette.

Sőt megjegyzéseket is fűztünk 
ekkor a támadáshoz, igaz ugyan, 
hogy eltérően a Sátoraljaújhely
től. Mi már akkor sem tartot
tuk igazságosnak a Mailáth gróí 
támadását. Mi már akkor meg
mondottuk, hogy ezt a támadást, 
ha I lünsch Dezső valósággal bű
nös lenne, sem érdemelné meg.

Akkor nem szólt a tudósításunk 
ellen senki. Sem Mailáth gróf
nak, sem Meczner főispánnak nem 
jutott eszébe, hogy állást foglal
jam, k lapunk ellen és megtagad
ják a bizottság üléséről közölt 
tudósítás valóságát. Most egy
szerre, körülbelül egy év után 
jut eszébe mindkettőjüknek, hogy 
nekirontsanak lapunknak és an- 
sak szavahihetőségét, igazmondá- 
nát kétségbevonják.

Es eszükbe ju t a támadás egy, 
a tudósítással egyáltalán össze 
nem lüggő ügyből kifolyólag. 
Mert —  már múlt számunkban is 
mondtuk és most is állítjuk —  a 
közigazgatási bizottság üléséről 
hozott tudósítással semmi kapcso
latban nem állt a Hönsch Dezső 
megtámadtatására. Azt a „Sátor
alj aujhely** egy teljesen különálló 
cikkben közölte és teljesen ide
gen kézből kapta. Annak tehát a 
sajtóperhez sem volt semmi köze 
és hogy a pör befejezésével mé
gis összelüggésbe akarta Mailáth 
gróf ur hozni a gyűlésről hozott 
tudósítással, csupán azért történt, 
mert a sajtó elleni támadással 
akarta némileg palástolni a Hönscli 
Dezső megkövetését.

Nekünk azonban ez ellen sem 
lett volna kifogásunk, ha ezt az 
indokolatlan támadást egyenes 
utón, nyíltan, bátran csinálták 
volna Legfeljebb rámutattunk 
volna a támadás kutforrására, 
igazoltuk volna igazunkat és ez
zel lezártuk volna az újonnan fel
elevenített aktáit végleg.

Anide ezúttal más is történt. 
A támadás nem egyenes utón 
jö tt, hanem bujkálva, orrozva, 
alattomosan. Kijelentjük is  e Ári- 
jelentésünket álljtik , hogy a  köz- 
igazgatási bizottság a Fclsóm a- 
gyáron zág i H írlap  eljárása  felett 
legutóbbi ütésén semmiféle kritikait 
nem gyakorolt, sőt az égisz ülés 
folyamán a  Felsőmagyarországi 
H írlapró l szó sem volt.

A közigazgatási bizottság 
legutóbbi ütéséről felvett jegy
zőkönyv idevonatkozó része 
nem fedi a valóságot, abba a 
„ Felsőmagyarországi HírlapM 
ú gy  lett belessfőve hogy gr. 
Mailáth József az ülés folya 
mán felmondott beszédét nem 
az igazságnak hiten vetette pa
pírra Mailáth gróf ur ugyanis 
beszédében nem is említette

jYÍagyar-j'rane^ia biztosító intézet sátoraljaújhelyi 
főügynöksége Landesmann jYíiksa és (társánál

Sátoraljaújhely, Rákóci-utca I. sz.

Biztosit jégkár ellen! Biztosit jégkár ellen !
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lapunkat is ennek tiarára a 
jegyabkönyv kisaiiisihca be
adott írásába már belevett 
minket.

Es ezt a kijelentésünket is Ü l
jük és hajlandók vagyunk azt 
bíróság előtt is bizonyítani bár
mikor.

Tisztán áll tehát most a nagy- 
közönség előtt, hogy ki beszél 
igazat. M i mindig álljuk minden 
sorunkért a bizonyítást bármely 
fórum előtt, de vajjen állja-e 
Mailáth gróf és Meczner főispán 
annak a bizonyítását, hogy a köz- 
igazgatási bizottság legutóbbi ülé
sén e lap eljárása felelt bírálatot 
mondtak?

Nyugodtak vagyunk, hogy nem. 
mert valótlan dolgokat bizonyí
tani nem lehet. De hát akkor 
miért tették be a jegyzŐKŐnyvbe 
ezt a valótlan állítást? Miért akar 
nak minket a valóság ellenére 
megbélyegezni a nyilvánosság 
előtt A Ezt is megmondjuk Mecz 
ner főispánnak kellemetlen ez az 
újság szókimondásáért, igazságá
ért. Meczner főispán nem tudja 
elfelejteni nekünk, hogy elköve
tett törvény telenségeiért kipellen
géreztük és ezért meg akarta 
bosszulni magát rajtunk.

Es mi ezt a bosszút eltűrjük. 
Még csak feljelentést sem te
szünk senki ellen azért, mert 
nem a valósághoz Iliién, az igaz
ságnak megfelelően vették fel a 
jegyzőkönyvet. Türjiik pedig, azért 
mert az nekünk nem árt.

Meczner Gyula bojkottjára ma 
e megyében senki sem ad sem
mit. Ö maga tudja ezt legjob
ban. ö  maga érzi legjobban, hogy 
ő ebben a megyében semmiféle 
mozgalmat csinálni nem tud nép
szerűtlenségénél fogva. Meczner 
Gyulát ma senki e megyében 
komolyan számba nem veszi. Egy 
kis hatalma van még ugyan, amit 
a hivatalos állása biztosit neki, de 
ezenkívül nem képes senkire sem
miféle befolyást gyakorolni.

Pálinkával, katonaszuronnyal, 
hivatali presszióval a választáson 
elért még valamelyes eredménye
ket. Es ugylátszik ez tette eíbi- 
zakodottá. Most már a sajtót is 
szeretné letörni. Csakhogy ebbe 
beletörődik ám a bicskája a fő
ispán urnák. Választani lehet pá
linkával és csendőrszuronnyal, de 
a sajtót legyőzni nem.

A mi toliunk elébe nem fog 
akadályt gördíteni a főispán ur, 
ha minden rendelkezésére álló 
hatalmi eszközt is igénybe vesz. 
A kezünkben levő kis szerszámot 
nem fogja fegyverrel kiüthetni 
Az a kezünkben marad minden 
erőszakosság dacára is és szán
tani fogja a papirt ezentúl is, 
hogy megörökítse azokat a tör
vénytelenségeket, erőszakosságo
kat, amiket a főispán ur elkövet.

Sőt ezentúl az eddiginél is 
bátrabban és harcrakészebbcn fo
gunk harcolni az igazságért, ezen
túl sem fogunk elhallgatni sem
mit és aki utunkba áll, azt mi is 
eltóljuk. Hogy pedig semmivel 
se.n tartson magánál pipogyább 
legénynek minket a főispán ur, 
kijelentjük, hogy aki minket megüt, 
azt mi is kétszer ütjük vissza. 
D e vissza ám. Es még akkor is 
nyugodtan fogunk nézni a közön- 
Még Ítélete elé. Tudóiitó

H Í R E K .

— Közigazgatási gyakornok kineve-
; zese Zemplén vármegye főispánja 
Meczner Tibor végzett joghallgatót 
ideiglenes minőségű segél y díjas köz
igazgatási gyakornokká kinevezte.

-  Közigazgatosagi gyakornok yeg- 
legesitese. Zemplén varmegye főis
pánja dr. Horváth Dezső ideiglenes 
minőségű gyakornokot ezen állásában 
véglegesítette.

-  Áthelyezés. Az igazságügymi
niszter Jaknbinyi József tokaji és 
Nagv Géza Hajdúböszörményi járás- 
birósági Írnokokat kölcsönösen át
helyezte.

— Tudomásul. A „Zemplén" c. új
ság legutóbbi szamában vezetőhelyen 
és a közigazgatási bizottsági ülésről 
hozott tudósításában goromba han
gon beszél rólunk és megrágalmaz 
minket. Mi az utszéli stilust nem 
akarjuk lapunkban meghonosítani és, 
ezért nem válaszolunk a Zemplén
nek. A sajtóbiróság előtt azonban 
találkozunk. Ugyancsak büntető fel
jelentést teszünk S z é k e l y  Elek 
elcsapott polgármester ellen is, amiért 
a Kazy tiszteletére rendezett ban
ketten „revolverlap“-nak nevezte la

és a tűzijátéké este ‘J  órakor. Jegyek 
előre válthatók az összes lodrász 
üzletekben.

— A fürdés áldozata. Juhász József 
gesztelyi ö éves fiú szülei tudta nél
kül apró pajtásaival a llernádba ment 
fürödni s rövid pár pere alatt leso
dorta a víz lábáról és belefult.

— „Turul" labdajáték Sátoraljaúj
helyben. liaiacsy Antal fővárosi tor
natanár u hó ü-én varosunkban idő
zött, hogy sajat találmány u labdajá
tékát a/, iskolák tanuló ifjúságának s 
tantestületeinek bemutassa. Gyönyör
ködve néztük a szép játékot és a 
tanulók örömét, mellyel a játékot 
elsajátítani igyekeztek. Valóban jót 
tesz az ifjúsággal, aki játékra ta
nítja és buzdítja. Szerencse, ha az 
ifjúságnak alkalma van iskolai tenni
valóinak elvégzése után játékkal 
szórakoznia, edzenie testét, jó irány
ban képeznie kedélyét, mert ellen
kező esetben tétlenségében rossz 
irányba tévedhetne. Örömmel tapasz
taljuk, hogy ifjúságunk az utolsó 
évtizedben szépen rászokott a sportra 
és testedző jutókra, mig az elolt al
talános volt a panasz, hogy ifjúink, 
nem szeretnek és nem tudnak ját
szani. Az bizony egészségleien álla
pot volt. A „Turul" labdajáték méltó 
arra, hogy ltjaink és leányaink fel
karolják. Annái inkább méltó, mert 
magyar találmány és mert érdekes-

púnkat.
— Záróvizsga a Carolineumban. A

Caroiineum leánynevelő intézetben 
ma volt a záróvizsga. A vizsga a 
melyen a növendékek, zene képzet- 
ségkről tettek bizonyságot — fé 
nyeseu sikerült és dicséretére válik 
az intézet vezetőségének. I gyanúsak 
ma fejeződött be az intézetben a 
növendékek rajz- és kézimunka kiái 
iitaaft is, iu Ívről a hozzáértők a leg
teljesebb elismerés hangján nyilat
koznak.

— Kazy Ujhelyben Kazy itt járt 
Ujhelyben. Azt Írjuk a pesti lapok, 
hogy nagy ünnepléssel fogadták. 
Nem igaz. Tizenketten voltak az 
állomáson. Éljen se hangzott. Két 
órakor 104 terilékü ebéd volt a 
szinházkeriben. Sok feiköszöntő volt 
Meczner Gyula áradozó szavakban, 
lelkes és dicsőítő magasztalokkal 
köszöntette fel Székely E.eket, mire 
Székely könnyekig meghalva, ékes 
szavakkal válaszo t. R iehard polgár- 
mester a városi polgárság nevében 
köszöntötte Kazyt. Ki bizta meg. 
l'ogudatlan prókátor volt! lót te et 
utazott Kazy. Huj ikiu történt.

— József főherceg segelyo. Vakus 
Gyula alispau kéreiiuere 'JozseJ fő
herceg ÍUŐÜ koronát adományozott 
a vásárhelyi tiukarosullakuak.

— Egyleti tisztujitás. A helybeli 
„Chevra KadisaM ez. ur. szentegyiet 
t. hó 21-én kedden d. c. 0 órakor 
tartja évi tisztújító küzgy ü.ését, mely
nek napirendjére az uj tagok tel vé
telé is tűzetett ki. Ló végből a gyű
lésig llaas Fülüp egyleti eln-Anel le
het és kell jelentkezni.

— Ifjúsági tornaverseny. A sátor
aljaújhelyi tőgyiunasium ifjúsága ez- 
idei toruavizsgajat toruaverseny alak
jában fogja megtartani. A tornaser. 
seny, mely szabad és azergyakoi iá
tokból fog allani, holnap, vasárnap 
délután lesz a Sátoraljaújhelyi Alii- 
leli Club pályáján. Verseny dijakul 
még mindig elfogad a rendezőség.

— Meghívó. A sátoraljaújhelyi izr. 
nőegylet í. hó 20-án d. u. 5 urakor 
tartja rendes évi közgyűlését az izr. 
hitközség tanácstermében, mely az 
egylet tagjait ezúton is meghívja 
az elnökség.

—  A sátoraljaújhelyi fodraszfonökok
es segedek Ibit), évi juuius hó 20-an 
vasárnap a Weisz-féie „Nyúl" kert* 
helyis ében cabaré, tűzijáték és vi- 
lágpostaval egy bekötött jótékonycélú 

I zártkörű táncmulatságot rendete k. 
I He'éptidij: személyenként 2 korona* 
Csuladjegy 3 korona. A mu utság kéz. 

| datc fél 0 órakor, a kabaré fc> g a

sége és ügy esilő, edző hatása da
cára íctn kell attól tartani, hogy 
mellette — mint pl. az idegenből 
behozott fuolball játéknál — szinte 
napirenden vannak a kisebb nagyobb 
balesetek. Ahoz képest ez valóságos 
szalonjáték. A tennisz játék fölött 
is megvan az az előnye, hogy bár
hol játszható anélkül, hogy elkülö
nített és gondosan eiőkészitett he
lyet és valamelyes alkotmány felál
lítását igényelné. Melegen ajánljuk 
a „Turul" játékot mindkét nembeli 
tanuló ifjúság figyelmébe és szere
tőiébe.

— Táncianitás. Révész Imre elő
nyösen ismert tánctanitónk, ki több 
mint 30 éve tanítja városunk ifjú 
ságál a tánc művészetére, valamint 
a nélkülözhetetlen illemszabályokra, 
az id i tanítást junius hó 2ö én két 
csoportban kezdi meg a „Nyu,“ ny ári 
nagytermében. E.őreiáthatólag ez 
id n nagy lesz az érdeklődés, mivel 
a mester fiú is, aki 2 év után Paris
ból, mint ottani táncakad »miai ta- 
nór, vakációra hazajött, szintén részt 
vesz a táncoktatásban. A tánekid- 
velő vidékiek figyelni b j ajánljuk, 
hogy ha néhány h-tig a varodban 
marad és részt vesz a tanfoly amon, 
úgy szép eredmény nyel távozhat. 
Beirata>ok d. u. 5 urától a ,,Nyul‘* 
tánctermében a tánc órák megkez- 
,1 isa előtt .

A gyomorrontás nem egyéb, mint 
egy hosszabb ideig tartó gyomorhu
rut kezdete, melyet valami étreodi 
hiba idézett elő. — Az ilyen az 
egész egészséget aláásó megbetege- 
d.-stól úgy lehet a leggyorsabban 
megszabadulni, ha naponként reg<c- 
i*zes elölt tel pohár természetes Fe
renc Jozsef-keserüvizut i.-zuuk. Ezen 
világhírű ásvány vizünk gazdag só
tartalmúval megerőitetea nélkül ti.-z- 
titja a gyom tót és ez által elejét 
veszi a baj tovább fejlődésének. Be
vásárlásnál kérjünk határozottan „Ke. 
rencz József keserüvizet", nehogv 
valamely gyenge forrás vizét kapjuk.

Halai a lopatko alatt. Sipós József 
37 éves monoki szülotesü szorgalma: 
munkás ember pár évvel ezelőtt ki. 
ment Amerikába, hogy itthon hagyott 
felesegetlek és gyermekének jobb 
any agi létet szerezzen. Síposnak ,-z 
sikerűit is annyira, hegy rövid három 
ev aiatt 17<H» íiiot ki..dóit haza l'eh- 
>egc címére a mu.t összöu s egyjj
j ‘ ,.ho-.v « m««» n jün 
mar haza. A feleseg, ki munkás fér- 
j' i már reg. bb id5 rucgc,a ta ■ 
? * ?  u ' {*rje J •. I : htnem
kvUii'Ss.n i'l CS a iiuiakiiUiött pi'nc.
r.H Aiinrikiiba Máikon . ,  ,, „„

, * l'lkcs.T,'ik.|i Sípos ezután ül- 
ailuit kocsit nak Siercocaen Holcier 
Kálmánhoz ,  ott magát szurg ,|.

mával és becsületeségével megked
veltette. ló hó 12-én reggel elvitte 
a lovakat a vasút mellett levő ho
mokos gödörbe füröszteui. A lovak
kal egy mélyebb gödörbe került, hol 
ő elvesztve az egyensúlyt a lovak 
lábai alá esett s ott halálát lelte. Te
metése általános részvét mellett l4-éi$ 
ment végbe.

P á s z t o r y r a V i t á m t ö t
rágkereskedés, Budapest, Vili., Rá- 
kóezi-ut_3. Képes árjegyzéket kivá- 
váuatra díjtalanul küld.

ás vAf
V ÍZmUZIASS P M I X fl5'AH,‘

B a k t e r i u m - m e n t e s
természetes ásványvíz.

Vese és hólyagbajoknál, a vosome- 
dence idült hurutjainál, hugvkő- és 
fény képződésnél, a lékgutak és a 
kiválasztó szervek hurutos bántál- 
mainai kitűnő szernek bizonyult. — 
Ovosilag ajánlva. — F ő I e r a k a t 
Tanncnbaum Miksa cégnél Saujhely

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

Kiadótulajdonos : 
L A N D E SM A M N  MIKSA

Legjobb kalap

Legdivatosabb
kalap

Legszebb kalap

Legolcsóbb
kalap

Szenes Cipót
uridivat üzletében

S .-A .-U jh ely .
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vlszkctegsígv van 
s  nyugalm át i  á llását és 
sukszot társadalm i létét

ingerlésre m utat, m ógstm  
lé te ié it czldeig oly szar a t 
ellen , am i ennek ' a  kínos 
helyzetnek véget vetett 
volna. Hetek sót hónapo
kon át ezen balban szen
vedők kétségbe vannak 
esve , testileg s lelkileg 
m egtörve, képtelenek tár- 
- i s l g ‘ ------saságt an m ozogni. So k sio r

Irön. am ely retten etesen  viszket s a vakart 
—  ' készteti Ez rendet

rketegiégre vezet.
_ . . . . .  _____ - iva,

betegség id ein ek  tek in thető.

önkivületlenül m agihoz készteti I z  rendesen 
kezdete s rosszahbodö \iszketegségre vezet, 

v lszketcgség okai még eddig nem lettek kikutat' 
miután azonban ■

csak  egy kis pontot képez
..........-  - * akard

deeen 
tat. A 
itatva,

*n a betegség jele inek tek inthető. 
■ST minden Ilyen ecetben aniufy le aa  ervoel 
tanácsra kall hallgatni. Sok Orvos S viszketeg- 
betegek különösen  hangsúlyozzák a Zacker-U la  
szabad. gyógyszappan kedvező S győri h a tá fá t 
A vastag fehér hab ezen szappan á lta l alő lrás 
szerint alkalm azva, azonnali enyhülést s a vlss- 
ketegeég beszüntetését hozza m agával, ugv, hogy
végre te ljesen  elm úlik. Ezen id eg tln M  b?rba|t á 
Zacker (él# szabad. gyógyssapps.n segltV ével
egysaerflen s a legnagyobb rém é:.ynyel el lehét

A m egrendelésnél a következő  különbségre kall
ügyelni:

Znckee szabad. M  .
hathatősab s legnagyobb. D arab] 
Zaakar szabad. 15 , na

, K JB T T O fr f1* :
B. 15 , • •  gyógy szappanja, ha

tásában s m annyiségében gyengébb. D a r a b ja ik o r .
>°h*króm (zsirta lanltő) a bőr- 
Égy tubus ára l  kor. K  

i tubt

Ehhez való Zack* 
krém ek gyöngy

Kapható SMora'juujh< "\ !>• »;.
Hrabéczy Kálmán drogériájában

JíasználjonJíagysáfl FÖ LD ES-féle fe

M argit-O rém et,|
hogy arca tiszta, üde Ó9 bajos legyen !

A Földes fele Margit Crómo a főrangú ®
höliryt‘kn* k is kedvenc szé>pitő bzire ,

Z VIfajion el vrm tt rjüdv
Párat!an hatása szeri i1CM*s ó.sszfcálliuí-

s.i baia rt•jiik, A 1)1ír a'/.nimai fölveszi és
kivá:ló hHtása már i• ár éra tt ész ölhető.

Mivol a Földes fele Ma•'ölt Crémet utá-
HOZZ:ik (•' liami-mj iik, t. >.Stí k íredeti véli
j<*KVnyel1 I- /árt d'obozt iilfogádéi, nn rl
c áa k L*u kÓMkiltui■ti) éri vái ml a készítő
mim:Iliin « mii fi h*lii:-éLM-t

A Fcliles fele Margit Creme árta’mat’jn
zsírt:;iia:i , Veg)li>zti11 kés/.itllil'ny.

A l»őr mii d- ntlentit : i -.:tái jlansáuát.
SZt-pllöt, pattanást, mi't -z ri, májfo Int,
r iné >. at- fii fi. gyorsan . ?\ hiízt - in eltá-
voit x.micstik a* a fehér, llait un a nyak,
vií ! és 1f.óz 1. bérit é'sér* - szépitósére is
lega hal na-ahh. Xagy l ly 2 korona,
ki ed
tlron

! 1 1 
riá

k
bán.

id it V) •uytárban ós

Készíti é> 1-' téi ; k é di:
F0LDLS KELEKEK J») égyszer /. ARADON.

K. | ha: : Satoraljau hcl; ben : Kinő-* -\
1 * * *« r. Hrubéezy Kamun, dny., Widd* r 
G\ua Homonnan: F.íb:.::i Arnold. Nagy- 
mihalyon: Toivay Imre. Sárospatakon: 
Horváth Mátyás uvúgyszertárakban.

F igyelmeztetés!
A  Schicht

szarvasszappant
valódi csakis a

Schi«»»
névvel és a „szarvai" véd-

jeggyell

Császár fürdő
Budapeatun Nyári éá téli gyógyhely, 
a magyar Irgalmaerend tulajdona 
Elsőrangú kenes hévvizii gyógyfürdő:
modern berendezésű gőzfürdő, ké
nyelmes iszapfürdők iszapborogatá- 
•ők, uszodák, kiilün hii'gyek >s urak 
rszéére. Török-, kö- es marvanyfördök ; 
hölég. szénsavas- é. villamosvizfurdok 
A fürdők kitűnő eredménnyel lia.-z- 
náiutnuk főleg csűrös bantalmaknSi 
és Idegbajok ellen. Ivókúra a légző
szervek llliruto- eset'il.en s altesti 
pangásoknál. IfOO kénye im s lakó- 
szuba. Szolid kezelés, jutányos árak. 
Gyógy- és zem dij nincs. PriMpokuisl 
ingyen és bérmentve kíiSd az igaz 
gatoság.

Dr. HALÁSZ
miskolci szakorvos

JA N ITÓ L"
Száj és /ogápoló szerei.

minién étiig Idézőnél tökéletesebb 
és megbizhatóbb szerek,

melyek a lcynjabban megállapított 
tudományos és klinikai vizyá átok 
alapjain egyedül sikeres i s ln*:y < snek 
talált alapolvek szerint készülni k. 
Használati utasítás szíTint eljárva, a 
fogakat megvédik a romlástól, V e 
tőién kellemes szájíz. Ideálisan tiszta 

száj és fogak.

JKegjizethctetlen előnyük,
hogy rendszeres használat mellett 
megvéd a heveny fertőző betegsé
gektől (vörheny, kanyaré, torokgvik 
8tb.) és azért gyermekek réstért in r 
ez okból is különösen áldásos a 
használatuk. Ideális szép és jó f.y- 
kefék. Kaplut ik használati utasí

tással :

HRABÉCZY KÁLMÁN
gyógyáru és illatszer lith tében

Sátoraljaújhelyen.
Nagy (iveg szájvíz 2 korona, kis 

üveg 1 korona 20 fii'ér. Fogpor 1 
korona. Fogkefe 1 korona 40 fillér.

A fogak közt maradt ételmnradókok 
szétbomVisából minőén t»iii!»» r szájá 
bán főként az éjjeli alvns alatt sa
vak é> rothadási mikrobiumok ke
letkeznek, melyek a fogakat meg
támadjak. Ezek okozzák a fogszu 
vnsodást a szájbüzt és a kínos fog

fájást. Semmiféle 
fogtisztitószer 

meg nem szünteti 
ezen bajokat oly 
gyorsan és bizto
san, mitit a Sztra- 
ka Mentből fog- 
szappan. Gyógy- 
tárakban és dro
gériákban ára 1 

kor. 3 korért bérmentve kil'd Sztraka 
gyógyszeré.s* Mohol. — Kapható: 
Hrabéczy Kálmán drogériájában Sá

toraljaújhely b. n.

Közeli k iránduló hely az

Erzsébet
kerthelyisége

közvetlen a nagy állomás 
mellett. —  Kitűnő meleg és 
hideg ételek, s.iját termésű 
borok, kőbányi sör. —  I’on 
tos ki nolgálás, s/.olid árak.

Hetenként kétszer zene.

Van szerencsém a nagy
érdemű közönség szives tu
domására adni, hogy

lakatos
műhelyemet

V ekerle -té r, Vörös ökö r udvarába helyeztem át.

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

Műhelyemet terer.deztem Autogén hegesztésre
Törött géprészeket, hibás öntéseket, kazán és gőzben- 

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

Mugam a n. é. közönség ti. pártfogásába ajánlva, n aradiam

Az „Acetyléír világi- 
fás sátoraljaújhelyi 

egydüli képiselete.

kiváló i ■ i liü il

Vályi Bertalan,
lakatos me.»ter.

Eladó.
egy dívány és 4 drb. iám Ússzék. 

Czim a kiadóhivatalban-

Kristály
á s v á n y v i z f o r r á s .

Étvágyat javít. — Gyomorrontást 
megakadályoz. — Több mint ezer 
orvos ajánlja. — Kapható minden 
fűszer és csemege üzletben, jobb 
vendéglőben és kávéházban. 

Főraktár:
Cipschitz ytdol/ cégnél Sátoraljaújhely.
Szt. Luk cvfiird > Ku vállalat U. T. 

lUidapfst, (Hinta )

A sátoraljaújhelyi köz
kórházban egy vizsgá
zott kazán-tüzelő azon
nal felvétetik. Fizetés 
50 kor. és ellátás. L a 
katos előnyben részesül.
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!Sátoraljaújhely r. t. város borpinczészete 
muskotály asszút keres vételre hordóban. 
Minták az ár és minőség megjelölésével 

kéretnek.

Árlejtési hirdetmény.
A fióri ref. egyház presbyteriuma egy a Hórban 

felállítandó ref. iskola és tanítói lak felépítésére nézve 
árlejtést hirdet.

Az iskola és tanítói lak építési költsége 11000 ko
ronában van felvéve.

A zárt árlejtési ajánlatok fo lyó  évi ju lius hó Lig 
Nemes Sándor gálszécsi főszolgabíró s hóri ref. főgond
noknál Gálszécsen adandók be.

Az árlejtés julius hó 5-én a gálszécsi főszolgabírói 
hivatalban fog megtartatni, a hol a terv és költségvetés 
bármelynap d. e. 10— 12 óráig megtekinthető.

Az árlejtésben résztvenni szándékozók 10”;0 bánat
pénzt tartoznak készpénzben vagy megfelelő értékpapír
ban letenni.

A döntést a presbyterium magának tartja fenn.

A hóri ref egyház elöljárósága.

SALüÓTARJANI
K o s z é  u h á n y  a R é s z v é n y t á r s u l  a t

széntermékei (szobafütésrc és ipari czélokra)

KLÁR és NEUMAN cégnél
Sátoraljaújhely

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

valamint porosz briket kapható.

Superfosfát-műtrágya. Káli-só.

Erdöbéuye
gyógyfürdő Zem plén várm egyében. T okajhegyalján  Szél és 
pormentes erdős völgykatlanban. 237 m éterre a tengerszin felett

FUrdóidény: május 22-től szép. 15-ig

Vize kittinő hatágú gazdag vas és tinisótartalniánál fogva a 
női betegségekben, sdphótb: n, idegi ártalmakban, rheumatikus i s 
köszvényes bántalmaklan szcnvedóknél. —  Meleg kádfürdőkön 
kívül használhatók : iszap, vasláp, sóslürdók; másságé, izasztó és 
hidegvíz g jóg jm ód . Ivó-gyéig)módhoz mindenkié ásván)víz van 
készletben. —  Kiváló klimatikus gyógyhely a légzőszervi és kiilü 
nősen malárikus bajokban szenvedők részére.

I ’osta és táviróállontás Erdóbénye. Táviratok telefonon adat
nak át a liitdőtcleprc és telepről. Postai küldemények naponkint 
fg>szrr szállíttatnak ki a telepre és telepről.

Állandóan a telepen lakó jurdóorvos: Dr. Asztalos Kál
mán /. t dibényéről.

Vendéglős : Végit László Sárospatakról, akinél kitűnő és ju 
tányos étkezés és kifogástalan kis2olgálat lelhető.

Külön izraelita vendéglő.
Vasúti állomás ; szén él)toraihoz »Ereióbényc-Fürdőe meg

állóhely; gyetstcrali ez ; „Olaszlis; 1 a 'J olesta" állomás, ahonnan 
és ahová liatótágilag n < p áll: j tolt szállítási dij mellett béikocsi 
közlekedés van berendezve.

A fürdő házilag van kezelve. Fiirdőlclrást kívánatra kiéld a

Fürdőigazgatóság.

Sárospataki Zsolnay-Jóle /Igyagipar Részvénytársaság

ajánlja
kézi és gépi tégla, 
tűzálló (chamotte) tégla, 
konyha és padló tégla, 
a/agcsö,
hódfarkú cserép gyártmányait 
és különösen legujahh mintájú
h o r n y o l t  c s e r e p e i t

melyek teljesen víz- és fagyállók, egy négyzetméterre 14 

darab szükséges.

Kívánatra mintával készséggel szolgálunk. 

Sürgönyeim: T éffln ffj/tír S á r o s p a t a k

o:
i . c  m  ' m w & w g m & s . <2 .
i  8

Nincs többé üzemzavar
h, d
vi ha motorja vagy kazánja repedt, vagy marások álfa' üzent- 
| képtelen, ha azt nálam

Autogén hegesztéssel
^ beforrasztja, melyet mórt újonnan, mint legkiválóbb gyárt
ja mányt, hoszereztt m.

R c p c i . t  g ő z -  ó h  m o t o r h c u j g o r o k c t ,  
t? t ö i ' ö t t  ó h  m o t o r a l k a t r Ó H Z o k e t ,
9 ö n t ö t t -  ó h  k o v ó r s o i t  v a s a t ,  továbbá mindön
ki féle f é m e t  gyorsan és alaposan

'a Herendezkedtem továbbá

|| Autogén vágógéppel is,
I  melylyel bármily vastagságú vaslemezeket, gerendákat, sine- 
3 kf t, kazánokat, tartányoknt és azokon bűvé- és mosólyukakat 
* VÍ|g o k  ó h  l i e g c H z t c k  telepemen vagy a helyszínen.

A t. gép és maoriit uiajdonos urak becses figyelmét fel- 
í  i.ivom, hogy bármely g ^ ó p ja \  i t A M O k a t  pontosan és 
® olcson vállalok.

Állandó, dús raktáron tartom az összes malom 
berendezési gépeket, 4-es, 41 j-es és 6 os gőzcséplő 

 ̂ garnitúrákat, melyek olcsón és kedvező fizetési 
feltételek mellett beszerezhetők.

1 Tiszteluttol

7 Sátoraljaújhelyi maloniépitészeti és gépgyár  
Rcismin Károly.

Eperjesi

c s e r é p 
kályhák.
gránit és

márvány ^

bizományi r a k t á r a :

BEH^NA TETSVÉREK, Sátoraljaújhely.

Myumatott U ndoM ian lükw  <;» T án* Unyvnyondájában SdtoralJaHílwly.
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