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Hirdetéseket a legjutányosabb árban közlünk

A „nemzeti munka.'1

lasztójogot - persze Tiszáék
szájaize szerint — titkosság nél
Az uj parlament megkezdte kül. Szóval itt sem kapunk sem
működését. A »nemzeti munka* mit, mert az általános választói
időszaka im elkövetkezett. Az jo g a legradikálisabb formában
első szót a parlamenti munkára sem ér semmit a titkosság nélkül.
vonatkozólag a király mondta el De az általánosságról sem nyi
az ő trónbeszédében. Mindig fon latkozott bővebben a király. Nem
tos volt a trónbeszéd, mert — | tudjuk, hogy milyen mértékben
úgy szólván — irányitóul szolgált lesz kiterjesztve a választói jo g
a mindenkori parlamentek mun és főleg nem tudjuk meg, hogy
kájához. Ez évben azonban két egyenlő lesz-e az ? Gondja volt
szeres izgalommal vártuk a trón rá úgy látszik a kormánynak,
beszédet, mert az eddigieknél hogy meg ne bolygassa a pá itsokkalta nagyobb fontoss ágot tu egységet és Székely is, Tisza is
lajdonítottunk neki
saját szájaize szerint magyaráz
A mostani trónbeszéd ugyanis hassa híveinek a király kijelenté
egyszersmind programmját képezte sét. 1 )e azért — aki előre látó —
a kormánypártnak, amely a vá mindenki tudhatja, hogy végered
lasztások előtt nem mert, vagy ményben a Tisza álláspontja fog
nem tudott programmot adni. ebben a kérdésben is győzedel
Azok a szavak, amelyek ezúttal meskedni.
a király ajkairól elhangzottak,
De hadügyi téren sem mara
felfedték azt a titkot, ame’ybe a
dunk ám minden vívmány híján.
mostani kormány és annak pártja
Megkapjuk az uj katonai bűnvádi
szándékait burkolta.
perrendfutást. Es ezért nem kí
És amily szivszorongva vártuk
vánnak tőlünk jóformán semmit,
a király ajkairól a kormánypárt
legföljebb
egy néhány
rongyos
programmját, ép oly szomorúság
milliót, úgy ötdiatszázat. D e hát
gal kall konstatálnunk, hogy ke
ennyit csak m egér nekünk az a
servesen, nagyon keservesen csa
• modern jogtudom ány magaslatán
lódtunk. Keveset vártunk a kor
álló* uj bűnvádi perrendtartása
mánytól, de a reméltnél is sokkal
katonáknak.
kevesebbet kapunk. Sok köve
És ezekhez hasonló vívmányo
telésre voltunk elkészülve, de kép
zelni sem mertük volna azt a kat kapunk minden téren. Ámde
rengeteg követelést, amelyekkel azért a koalíciót szidni fogják
ezután i«. Pedig az a koalíció —
most előállnak.
Visszatér tehát a maga teljes habár nagyon keveset tett — leg
egészében a régi rendszer. Nem alább meg tudta akadályozni azt,
kapunk semmit, de a zsírunkat is hogy a katonai követelések te lje 
süljenek. Meg tudta akadályozni,
rakjuk oda a Gesamintmonarchie
hogy a nagyhatalmi hóbortért
mindent felemésztő oltárára.
D e vegyük sorjába, amint az a százmilliókat fecséreljenek el.
trónbeszédben következik. Először
a pénzügyről nyilatkozik a király
és kijelentette, hogy az első kö
telességét fogja képezni a ko r
mánynak a 2 á lla m i bevitelek fo
hozása. És fokozni fogják a be
vételt nem az állami közvetlen
adókkal, — mert hiszen az uj
adótörvényeket nem kivánja a
trónbeszéd egyelőre életbeléptetni
— hanem az állam részire n y i
tandó u j jövedelm i forrásokkal.
T e h át jö n — amit mi a válasz
tások előtt hirdettünk — a gyufa
és petróleum monopólium. A pro
gresszív adó tehát oda zsugoro
dott, hogy újból a szegény népen
akarják bevasalni azokat a száz
milliókat, amire szükségük van.
És kapunk ezért cserébe semmit. A készfizetések felvételét,
a bankszebadalom meghosszabbí
tását és más ezekhez hasonló
földi javakat.
Belügyi téren is kapunk vala
mit. Megkapjuk az általános vá
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D e ez a koalíció — úgy lát
szik — nem tudta mi az a •n em 
zeti munka**. M i sem tudtuk. Most
azonban már látjuk. H á t csak
munkálkodjanak az urak. Halad
janak csak azon az ösvényen,
amelyen megindultak. Emeljék az
adót, szedjék ki a zsírját is ennek
a szegény, szerencsétlen koldus
nemzetnek. Nem kell félniük sem
mitől se. A pénz, pálinka, csendőr
szurony, hivatalos pressió m eg
tette a hatását. Kezükre ju ttatta
önöknek a mandátumot és önök
most nyugodtan szavazhatják meg
a százmilliókat a * nemzeti munka*
dicső jelszava alatt mindaddig,
amig a mandátumuk tart.
Azután úgyis a nemzeten a sor.
A kko r majd aztán az végzi el a
nagy »nemzeti munkát*. Es ak
kor — azt hisszük — hiábavaló
lesz a pénz, pálinka és csendőrszurony. Azt a « nemzeti m unkát*
a közundor fogja kiváltani a nem
zetből.
L ap u n k

Hivatalos hazugság.

Állítsanak minket bíróság elé!
Még mindig nem akar elülni az a
vihar, amely a közigazgatási bizott
ságnak a sajtó elleni támadásával
keletkezett, — sót mind nagyobi)
hullámokat ver az a főispán ur 5
méltóságának jóságos kegyelméből.
Meczner Gyulának logujabban mint
ha rögeszméjévé vált volna a sajtó ül
dözése. Valóságos fanatizmussal veti
magát neki annak a hadjáratnak,
melyet az ő tüzelése folytán indított
a közigazgatási bizottság ellenünk
és még egy laptársunk ellen.
Hát mi szembe nézünk ezzel a
hadjárattal. Felvettük a felénk dobott
keztyüt, mindjárt az első alalomm.il
és ki is fogunk tartani ebben a harc
ban mindvégig. He fogjuk bizonyí
tani, hogy egy alantas szándékú kö
zönséges hajszáról van szó és hogy
a Hönsch affér csak amolyan vessző
paripa, amelyet a főispán ur az elle
nünk való támadásokra az igazi indok
elpa!áatnlá«ára hasinál fel.
Mert — kijelentettük már és ha
kell — kijelentjük még ezerszer is,
hogy a főispán ezt a harcot egyrészt
szolgalelküségbő! — hogy Mailáthnas
kedvében járjon, — de főleg azért
vezeti, hogy megbosszulja némileg
magát rajtunk azokért a támadáso
kért, amelyek különböző ügyben ér
ték mar őt e lap hasábjuin — de
mindig igazságosan.
Nem az igazság megvédése tehát
a célja a főispán urnák. De nem is
lehet, mert hisz oly távol áll ő az
igazságtól, mint Makó Jeruzsálemtől.
Törvénysértés, erőszakosság az ő főispáni fegyverei. Az igazságot csak
hirdetni szereti.
De bizonyítunk. A főispán ur azt
a híres jegyzőkönyvet, melybe beItcserapószlék a Felsőruugyarországi
Hírlapot, először a Zemplénben, az
ő kedvenc szócsövében közöltette
le. Aztán várta egy ideig a hatást
és mert az nem jelentkezett, most a
vidéki lapokban téteti közzé a meg
hamisított jegyzőkönyvet. Nekünk
azonban, akiket legközelebbről érint
ez a főispáni ellenjegyzéssel kiadott
hivatalos hazugság, nem adták azt
ki. Nem adták ki nekünk pedig
azért, hogy meg ne felebbezhessük.
És ezt maga a főispán mondta el
szerkesztőnknek és lilésházy Endré
nek, a „Satoraljaujhely “ felelős
szeikesztőjének, akik személyesen
jártak fenn nála, hogy a határozat
kikézbesítését kérjék. Magának a fő
ispán urnák a szájából hallottuk,
hogy azért nem kézbesíti ki nekünk
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a határozatot, mert ha kikézbesitené
akkor azt megfelebboznók és ez a
határozat felebbezhetlen. És indo
kolta ezt azzal, hogy a lapokban
közzétett határozat tulajdonképen
nem is határozat, hanem csak a közigazgatási bizottságnak egy ügyben
elfoglalt véleménye.
Hát kérdjük, micsoda jogon mond
véleményt á közigazgatási bizottság
olyan ügyben, amihez semmi köze
nincs és micsoda jogon hoznak egy
véleményt határozat formájában nyil
vánosságra ?
De mi tagadjuk, hogy a közigaz
gatási bizottság csak véleményt
mondott a Honsch-Mailáth afférban
közölt laptudósitások felett, sőt ha
tározottan állítjuk, hogy a bizottság
határozatot hozott ez ügyben, még
pedig a főispán indítványára.
A főispán ur azonban fél attól,
hogy a közigazgatási bíróság ki
fogja mondani, hogy a közigazga
tási bizottság nem volt illetékes
ez ügyben határozatot hozni, higy
olyan ügybe ártotta magát, amely
hez semmi köze. De fél főleg attól,
hogy ki fog derülni a turpisság, ki
fog derülni, hogy a jegyzőkönyv
nem a történtekhez hűen lett fel
véve, hogy a jegyzőkönyv hamis.
Ezért ntra akarja a főispán ur
kikézbesitetni nekünk a határozatot,
ezért kertel, bujkál, csűr-csavar.
Ámde ki kell derülni az igazság
nak. Addig nem fogunk nyugodni,
amig azt ki nem derítjük. A főispán
ur megindította a harcot, hát mi
végig akarjuk azt harcolni. Most
már ntra a sajtó szabadságának a
megvédéséről van szó. Sokkal fon
tosabb dolog vár itt most már el
döntésre. A sajtó szabadságát fölös
legesnek tartjuk megvédeni a főispán
úrral szemben, mert nincs neki elég
ereje ahhoz, hogy azt korlátozza. Itt
most rrról van szó — és ez nagyon
fontos — hogy rásüssük a bélyeget
a főispán aláírásával megjelent hi
vatalos hazugságra.
Már múltkoriban megírtuk, hogy
a közigazgatási bizottság legutóbbi
üléséről a Hönsch Miiláth affér ügyé
ben felvett jegyzőkönyv neiu fedi a
valóságot, mert abba a „Felsőmagyarországi Hírlap44 be lett csem
pészve. Vártuk, hogy ezért az állí
tásunkért — amelynél súlyosabbat
hivatalos okiratra nem lehet mon
dani — bíróság elé fognak minket
állítani. Am tévedtünk. A sajtópör
késik, eszük ágában sincs azt beadni

51. siám (2 )
ellenben raeg akarják hiúsítani azt is.
hogy illetékes helyen a mi kezde
ményezésünkre süssék rá a hazudozis bélyegét valakire, akinek a sze
mélye csak később, a bizonyítás so
rán fog kiderülni.
De mi nem nyugszunk. A jegyző
könyvi kivonat kikézbesítését meg
tagadta tőlünk a főispán, de azért
alkalmunk volt hivatalos utón tudo
mást venni a jegyzőkönyvről és csak
azért is megfelebbezzük a közigaz
gatási bizottság határozatát, egyrészt
azért, mert a bizottság olyan ügybe
ártotta magát és hozott bunno Ítéle
tet, amelyhez semmi köze, másrészt
azért, mert a jegyzőkönyv nem a
tényeknek megfelelően van felvéve.
Lehetséges azonban, hogy a köz
igazgatási biréság nem fog az ügy
érderalegos tárgyalásába belemenni,
hi'nem egyszerűen — mert nem volt
illetékes a biaottság ez ügyben ítél
kezni — megsemmisíti a határoza
tót. Etért most újólag kijelentjük,
hogy a közigazgatási bizottság leg

utóbbi üléséről felvett jegyzőkönyv azon
része, mely a Mailáth felszólalása
nyomán hozott határozatra vonatko
zik és mely a főispán aláírásával egyes
lapokban is megjelent, nem a valóság
nak megfelelően hanem hamisan lett
felvéve Kijelentjük, hogy a főispán
aláírásával hivatalos hazugság jelent
meg* a lapokban És követeljük, hogy
ezért az állításunkért állítsanak min
két a bíróság elé
Bizonyítani akarunk. Bizonyítani
kívánjuk, hogy hivatalosan hazudtak
csak azért, hogy lapunk ellen han
golják a közönséget. Bizonyítani
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akarjuk, hogy mire képes Meciner
Qyulafőispán, csakhogy megbosszulja
magát a neki kellemetlenkedő lapokon
Most már nem Mailáth-Hönschafférról van többé szó. Az most már
másodrendű kérdéssé vált, hogy iga
zat irtunk é arról az ülésről, vagy
sem. És egyébként is a megfelelő
útra, a bíróság elé tereltük ennek a
bizonyítását. Most már esek arról
van szó, hogy igazságnak megfele
lően van o a jegyzőkönyv felvéve
vagy sem. Mi azt állítjuk, hogy nem
Sőt állítunk egyebet is. Állítjuk,
hogy már küzdőitől fogva bizonyos
célzatossággal knze!ték az egész af
fért, a melyből most ez a harc kelet
kezett, mórt már az l ‘J 09. év aug.
9-iki közigazgatási bizottsági ülésről
felvett jegyzőkönyvben egy szóval
sincs említve az egész affér. A Mai
látli napirend előtti felszóla'ásáról a
jegyzőkönyv említést sem tesz, holott
maga Mailáth sem tagadja, hogy fel
szólalt az államépitészeti hivatal veze
tője ellen a „jogos kritika* határain
belül.
De mert nekünk nem adódott al
kalom, hogy ennek a bizonyítását is
mi tereljük a bíróság elé, azért ad
tunk alkalmat az illetékes hatóság
nak, hogy ők vigyék a bíróság elő
ez ügyet és adjanak alkalmat a va
lódiság bebizonyítására.
A vád nagyon súlyos. A sajtóper
tehát — lm c ak valamit is adnak
még a megyében a köztisztességre
— kikerülhetetlen. És mi á'.ljuk a
bizonyítást, sőt követeljük, hogy
erre nekünk alkalmat adjanak.
Döntsön a bíróság 1

Istencsapás a Hegyalján.
Elpusztult milliók.
Sok veszedelem érte már a egyszer végre a megnyugvás kel
Hegyalját. Különösen az utóbbi lemes érzése töltötte be lelkün
időkben a csapások egész raja ket, hirtelen megjelenik újból az
lepte meg ezt a szerencsétlen istencsapás egy jégeső képében
vidéket. De olyan veszedelemre, és néhány perc alatt tönkreteszi
mely a tegnapi napon érte, még minden reményünket, elpusztítja
a legöregebb emberek is alig mindenünket.
emlékeznek. Alig néhány perc
A tegnap még megelégedett
alatt kárbaveszett mindaz a fá boldog emberek ma már meg
radság, mellyel a sokat sújtott törve, szomorúan, kétségbeesve
szőlősgazdák egész éven át dől nézhetik vagyoni romlásukat. Mert
gozták szőlőiket, rövid néhány vagyoni romlás az. ami a Hegyperc alatt megsemmisült minden alját érte. Hiszen itt százaknak
termés, amely betevő falatot biz egyedüli jövedelmi forrásuk a
tosított volna a Hegyaljának.
ssölőik voltak. Hiszen itt ezrek a
Egy öt percig tartó jégeső szőlők megmunkálásából keresik
okozta ezt az óriási veszedelmet, mindennapi betevő falatjukat. Es
mely tegnap déli 1 órakor vo ime most egyszerre mindennek
nult végig a Hegyalján. Nincs az vége. Egy öt perc alatt milliókra
a toll, mely a valósághoz csak tehető jövedelem helyett, milliókra
megközelítően is tudná megörö rugó károk szakadtak ránk.
kiteni ezt a tegnapi veszedelmet.
Es ha ez a veszedelem csak
Valóságos istenítélet volt az a most ért volna minket De már
tegnapi jégzápor, mely amily vá évek óta tart a csapás. Évek
ratlanul jött, ép oly kíméletlen és óta vész oda a hegyaljai szólók
kegyetlen volt.
minden jövedelme különféle elemi
Pedig mennyi reménnyel, mi csapásoknak. A mostani jég pedig
lyen jóleső bizalommal néztünk betetőzése volt az eddigi vesze
az idei szüret elé. Az évek óta delmeknek. Ez adta meg nekünk,
tartó általános csapások után, — hogy a nép nyelvén szóljunk
ugylátszott, hogy most már végre — a kegyelemdöfést. Most már
ránk is virrad egyszer az isten nmes mit remélnünk. Most már
jóságos kegyelme Szőlőinket nem csak a végtelen nyomor követ
fenyeget te semmi különösebb ve kezhetik, hacsak vahtmi váratlan
szély, a tőkék dúsan hajtottak, segítség nem érkezik, amely ha
amikor már a sok csapás után nem is tudja megszüntetni, de

legalább enyhíti a Hegyalját ért
súlyos csapást.
A vármegye mai közgyűlése már
foglalkozott a Hegyalját ért ször
nyű veszedelemmel és elhatározta,
hogy sürgős felterjesztésben a
kormány segítségét fogja kérni
a tönkre pusztított szőlősgazdák
részére. Es ha a kormányban csak
egy szemernyi jó érzés, csak egy
szemernyi kötelcsségérzet van,
rohanvást fog sietni t nnek a sors
által kegyetlenül sújtóu \idéknck
a segítségére.
Itt sürgős és azonnali segélyre
van szükség. A kár nagyságát
ugyan még nem tudni, de már
a hoszátevőleges számítás szerir t
is tízmilliónál jóval több kár
érte a Ilegyalját. Itt hát nincs
idő a késlekedésre. Iu százak be
tevő fiatjának részbeni biztositásá 'ól van szó. Meglátjuk hát, mit
te^z a koimány.
A veszedelemről eddig érkezett
jelentések alapján a következők
ben számolunk be nagyjában:
Ujhelyben.

Kedd, junius 28.
útjába eső községeket. így teljesen
elpusztított minden terményt, min
den veteiuényt. Kistorony át, Borsit
Csarnahót,
egészen, Hosszulázat,
Vilyt. Vitányi, Mikóbázút, Kisbárit,
Nagy barit már csak felerészben, a
keleti oldalán verte el.
Sok helyütt a májusi melegek
folytán már megindultak az aratá
sok. Most aztán már mindennek vége
A tegnapi zápor learatott mindent.
Hogy mi lesz ennek a csapásnak a
vége, azt ma még elképzelni sem
lehet. Egy bizonyos, hogy biztosítás
utján a kárnak alig 5 százaléka fog
mégtérülni.

Jtogyan gazdálkodik a város?
Ez a kis közlemény majd
élénk világot fog vetni
arra, hogy hogyan ke
zelik nálunk a városi
vagyont és hogy milyen
jó egy ilyen g a z d á i— k o d á s b a n egy —

rácsos kapu . . ,

Néha nz apró, jelentéktelennek
látszó dolgok mögött érdekes törtcnctccskék rejtőznek, melyek
csak szorgos kutatás után kerül
Már napok óta esős idők járnak nek naplényre, hogy egy kis
városunkban. Tegnap is borús volt
kissé az idő, de azcit senki sem szá ámulatba ejtsék a világot. Egy
mított vül.’iii különösebb, rendkí ilyen apró kis történet húzódik
vüli időjárásra. Déli fél 1 órakor meg a legközelebbi városi köz
azonban hirtelen vészes felhős kezd gyűlés eg)ik tárgypontja mögött
tek húzódni délnyugati irányból a is. Pikáns izü kis apróság rejtő
város felé és úgy 1 • a tájban úri
isi szólvibrr keletkezett, majd hir zik a dobsinai jég beszerzése és
telen t\ .iktojás nagyságú jég kez értékesítése tárgyában beadandó
dett hálni. Süiíi záporként hulott jelentések mögött. De hát beszél
!á a jég. Az egé-^z vihar a;ig 5 per jenek a tények.
cig tartott, de ezalatt az idő alatt
Tudvalevő dolog, hogy az
aztán elpusztult minden. Az óriási
szélvihar fákat tört ketté, a jég pe enyhe tél folytán nagy jéginségdig tönkrevert nr idén vetést, min nek nézett elébe Ujhely városa.
den gyümölcsöt, minden szőlőt. A A bölcs képviselőtestület sokáig
szőlőhegyek valósággal le vannak törte rajta a fejét, bog}’ miképen
kopás tva. A tőkéken csak a venyi lehetne a közelgő veszedelemnek
gék maradtak meg. A szőlőt, sőt a
elejét venni és végre is elhatá
leveleket is mind levelit* a jég.
Mintegy 14< )0 hektoliter borra rozták, hogy idegenből hozatnak je
számítottak Ujhelyben és étiből mar get. Elh itározták még, hogy ezt
aiig maradt A —5C0 hektoliterre vahS a jeget üzleti célokra el nem ad
termés. Sok helyütt a karókat is ki ják, hanem a város polgárai közt
verte helyükből a vihar. A gyümö’esfák összetörve gyümölcs nélkül he fogják kicsinyben elárusítani.
A határozat első részét végre
vernek a földön. A földeken is ha
sonló az eredmény. Búza, gabona, is hajtották, a jeget meghozat
árpa. kukorica, minden tönkreverve ták. Dobsináról is hozattak töb
fekszik. A termésnek aág 20 száz: •
bek között mintegy 4 waggon je
léka maradt épségben.
De bent a városban is alapos pusz get. Azonban a sok jég nem
títást vitt végbe a vihar. A Kazin fért el a város pincéiben, szük
czy-, Fő- és Kossuth utcák keleti ségessé vált tehát pincehelyiség
o’dalon fekvő házainak egyetlen ab kibérlése. Ki is bérelték a dob
laka sem maradt épségben Es mindez
sinai jég számára a Lipschitz
a pusztítás néhány perc műve volt.
Adolf Bercsényi-utcai jeges pin
Hegyalján.
céjét, amely teljesen üresen állt
A jégeső Bodrogkeresztúrtól indúlt és minden tanácsi, avagy képvi
álnak és vécigpu>ztitott az egész selőié stületi felhatalmazás, avagy
11-gya.ján. Csupán két községet:
utólagos jóváhagyás nélkül ígér
Mádot és Tállyát kim'dte meg a/,
istencsapás. Ez a két község meg tek érte 400 korona bért.
Eddig sem ment tehát a leg
menekült a veszedelemtől, de a töhbioken alaposan végicveu a jég. A nagyobb rendben a dolog, de
-zőlők majd egy szálig elpusztultak hát azért vegyük úgy, mintha min
óz elpusztult minden egyéb termés
i-<. Azokban a községekben, amelyek den a legnagyobb rendben tör
Bodrogkeresztúr és Ujhely között tént volna és vizsgáljuk a fejle
fekszenek, m -g rettenetesebb pusz ményeket.
títást vitt véghez a jég, mint nálunk.
Egy jegcspincének — már jó
Ott egy szem szőlő, egy szál élet- zan gondolkozás szerint is —
nemű nem maradt épségben, úgy,
hogy egyes községek lakói a legna hermetice el kell lenni zárva a
gyobb nyomornak néznek elébe, ha külső levegő hatásaitól.* Ezt pe
csak valami h’rtelen érkező segély dig úgy szokták csinálni, hogy a
nem segít rajtuk.
pince ajtaját kívülről is, belülről
Az eddigi jelentések szerint Olasz is befedik szalmával. No és mert
liszkát, Tolcsvai. Szegilongot, Bodrogkoreszturt, Bodrogkisfaludot 2 mindenütt így szokták csinálni,
részben, Tokajt, Tűre ilt fele részben liát a város nem csinálta igy, ha
és a sárospataki járáshoz tartozó nem szabadon hagyta a pince
községeket teljesen elverte a jég.
rácsos kapuját.
Természetes dolog, hogy igy
Hegyalján túl.
a külső meleg levegő könnyen
De nemcsak a Ilegyalját érte
pusztulás. Elpusztultak más községek átjárhatta a jeget és azt olvasz
termései is. Ahogy hu/ódott a vihar tani kezdte. Nagy tömegben lévén
északkeleti irányban, tönkreverte az azonban a jég, nagyon lassan
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olvadt. Alig volt annyi viz a pin
a vármegye élén, áruig Meczner Ignácz, PodányiPál; vidékről: Lojcében, hogyg.Csoltkó városgazda A pataki járásb író ság befolyással bir a küzügyek Intézésé da József battányi róra. kath. plé
be, addig minden munka, minden bános, Damjanovics Tivadar köké
miatt ot lorró kcmyetízszer annyinak láthassa. Sót
k . dr
zDezső egy
fáradság r iábavaló. Meczner Gyula nyeséi g. kath. plébános, Kovács
nem is [tizszt'r, hanem ezerszer
v* r ci “lyben. Es
ma kerékkötője az újhelyi érdekek István nyíregyházai tvszéki elnök,
n c~A mar nász lemon
annyinak, mert rogión jelentette
éi /ényesülésének, őt kell kivetni el dr. Iloi/áth Géza tiszalöki orvos,
dás. i a. a íatik .-ól, fél
a polgármesternek, hogy a pin
sősorban a pozíciójából.
Petty János nagyváradi póstafelretenni BocsV", buzo2 n y á t.c s a i tu j»/akliencébe életveszélyes lejárni, no meg
Ilyen feltété1 mellett hajlandók va ügyelö, dr. Schvarcz Ignácz gálsaéura
n
o
kisseb
b
?
d
jé
k
.
gyunk feg verb/rátságra lépni és csi orvos, Horváth Hugó cseleji fÖldmár alig is van miért, hát adják
A v» .szti.so,, eleit eredmény ielvenr: a ki5 •de’met, hogy megb'u- b:-tokos, Lukács István királyhelel rögtön egyszerr az egész je
okozta mámor i Ír koad alább szálni si snk azt a (apást, amelyet most meci ig. tanító, Mauks Elek sorok
get valakinek.
a túlsó oidalo Az emberek kezde újból rá akp' iák inéin* ennek a sze- sári ügj /éd, OroFchkó Mihály olaszA tanács pedig szót fogadót, nek már ti- ; tb&o gondolkozni és tencse*fen, rr‘ndenéből kiosztott vá Hszkai nyug. tanító és Kovarcz J ó 
és eladta rögvest az 1400 koro helyeslőben megítélni a helyzetet. rosnak a kér- kede'mére, iparára, zsef felso,rregi tanító voltak jelen.
A volt osztálytársak előbb Nyilassy
náért vett jeget 350 koronáéit Egy szóval elkövetkezett a kijóza egész jövő fejlőd' érr
E ’enkező < e.bon r .ónban külön Károly főgymuasiumi igazgatónál
Lipschitz Adolfnak. Közben azon nodás ideje
fogunk
a hf'cot egyedi5', ma tiszteleglek, majd a piaristák tem
ban több sörkercskecő tudomást Emlékeznek még ol/ásóink arra gú'kra hagyott n é- meg fogjuk plomában misét hallgattak. Délben
a hatalmas agitációra, amit mi a Sá
szerzett a kiváló üzletről és nyom rospatakon felállítani szándékolt já- mutatni, hogy v.jon ki \ise'i jobban Székely Imre látta vendégeiül volt
bán érdeklődni kezdtek az ügy rásbiró.ág ellen kezdtünk még ak szivén er nen a vámos iak a sorsát oí ztá'y iásrit szőlőjébon és itt elhairánt. Beadványban a'.a kérték a kor, amikor az először szóba került. m:-e, vág/ a .u* ó old ’ Az eddigi t.-ózták, hogy 5 év múlva újból
nél is sóska’ i erősebben fogunk összejönnek. — Az ezelőtti tiz éves
tanácsot, hogy mutassák meg ne Azóta is folyton figyelmeztettük a most nek* rai ú crnek a harcnak talá'kozón tett C J koronás alapít
közelgő veszedelemre a város pol
kik a jeget, meu ők esetleg töb gárait
e
és most legutóbb, a választá s 111 b; m öle ; j' akH1 fogunk ványi most 1000 koronára emelte
bet is adnak élte. Lipschitz Adó1*' sok előtt igyekeztünk rámutatni arra, is szembe talá ko/» • — mert Mecz Lojda József battányi blébános.
azonban nem volt hajlandó meg a forr. sra, amely ezt a mi városunkra ner G* /'ától < . a legkönnyebben — Beiratkozás ?' főgimnáziumba. A
vá-hato — ezt a I arcot nrnden szokásos előjegyzések az idén juhus
mutatni a jeget, me-: az — úgy veszedelmet jelentő kérdést erővel érőnkké'
végig küzdjük.
hé 1, 2 és 4 napja'n ta-íatnak meg
mond — az övé. Ebből veszeke meg akarja valósítani.
A po' 1 /'áh r’ azonbr i semmi d. e. 9 —12 óráig az igazgatói iro
Fi
gye
len
ez
te
tő
szavunk
mindig
si
dés támadt és a polgát.nester
köiühuények ké. t nem hagyunk fel. dában. Fölhívja ezúton az igazgató
fülekre talált és most a válasz- Sőt azt m'g fokozo.iabb mértékben
rendőrök segítségével nyittatta ki ket
ság a szülők figyelmét, hogy a mi
tá.-ok előtt pedig egyszerű kortes
a pincét, hogy megmutassa a fogásnak mondották figyelmezteté fogjuk beles nr: ebbe a hfeba. Vá- niszteri rendelet értelmében a tanu
lr
zt
•
élőt*
a
i
;ó
old
.1 \ltle bele lóknak személyesen kel' megjelen
már végzésileg Lipschitz Adolf sünket. Pedig hát választás előtt is, ebbe az ügybe a polit'kát, r ívkor
választás után is egyedül csak a ko: escé'-.i hrsználta fel, most mi niük szüleik vagy azok helyetteseik
nak eladott jeget.
kíséretében.
A szem'c kitünően sikerült és város érdeke lebegett szemünk előtt. foijuk fc'h .87 1 Mni po’:'lkr; célra, — Uj ügyvéd Királyhelmecen dr.
De
a
gyanúsítást
neru
lehet
senkia Betíelheim süi nagykereskedő nek e kei ü ni és nem lehet különö- bog • beb' onyitsek, n,:'yen üdvös Gombos Bertalan ügyvéd Királyhelcég első próba a 800 koronát seu a! kor, an :kor olyan táboi/al ál ere< nérny»’ iár Ujhel) /e nézve a mecen telepedett le és dr. Fuchs
munkapá . pa'mkás d:adala.
Emil királyhelmeci ügyvéddel társas
Ígért a jégéit, Csupán azt kéi.e, szemben a erab r, i Helyiknek úgy
Egyet azonban ti*nu'hatott most
hogy még 15 nap'g rendelkezé SZÓ' V’ L í k' nyerő a r :gr!oiu és g/a- Grósz ur, hogy sokkal okosabb lett irodát nyitott.
sére álljon a p;nce és az ott levő ni M
vo'ia a vá'asztás előtt is mér gon — Nyilvános nyugta. 150 korona
Á 7.
nb
utat tör tnr •
86 fillérről azaz egyszázütven korona
kút. Persze nagy le.: az elször gr' k r ii- ? >■ r<- cn, minden gya- dolkozni, mintsem a\iatikí’i előadá 36 fillérről, mely összeget a deák"
sokat tartani a munkapárt érdeké
nyüködés a tanácsban és rögvest nu :t ’ 0 1
’
Az igaz ág ben. Akkor talán nem fejlődhetett segélyző egyesület alapja javára az
gondoltak nagyot és merészet e 'ö r‘ h ré • ti •
a megakada- volna idáig a pataki járásbíróság 1910. évben érettségi vizsgálatot tett
ifjaktól átvettem. Sátoraljaújhely,
b pr zen ve- ügye.
Kigondolták, hogy hiszen a város lyo'P’ a le elv '
1910. junlus 27. Nyilassy Károly fo’ ít most ez400 korona bérrel is tattozik .i
•
gimn. igazgató.
u<
a
pl is.
Lipschitznek, az ajá"'at tehát nem A 7, -mp w c. f
Ur'os újság
— Milyen hashajtót használjunk?
H Í R E K .
350, hanem 750 koronás és hogy le -uubi i
■n vezérc’kk
Egy előkelő londoni orvosi folyóirat
ez a külömbözet is eltűnjék, át jt
n ; ( . • e D ő tollabó'
érdekes összehasonlítást tett, melyek
— Vármegyei közgyűlés nlapján a Ferencz József-Weserüvisről
\
J e '' a vi:,,os
tették az ügyet a képv’selőtestüdelerr-e,
a
Zemplénvármegye
törvényhatósági
a következőket alapította meg: „A
lethez.
m
a
j
.’"ó ág fuf- bizottsága ma délelőtt 9 órakor „Ferencz József“-viz hajtó hatású
Es ez a k;s kombinációjuk —
a vf o t é r
sótartalma
messze feliilmülja a többi
rendes évnegyedes közgyűlést tar
azt hisszük — s:kerü,r’i fog is, r i ií o *f ; f
f ' ígot, hogv
keserüvizeeet, ezért kétségtelenül a
mert a tür.éntck óta már több. 1*
iű
ke et é-' tott Meczner Gyula főispán el leghatásosabb. Nagy dlőnyo, hogy
in
'
jé ó-bi- nöklete alatt. A gyűlés elején a belőle kis adag is efegendő. Az ét
mint 2 hét mi 't cl és azóta a i .1 ly
b í rámutat főispán emlintést tett arról a su vágyat egyáltalában nem rontja, h a
rácsos kapun kc-c .tül \ grn ol r. i f.
;
a,
a
•i ve-;e ő égé- lyos katasztrófáról, amely az egész tásában biztos és fájdalmat nem
vasztja a nap me'cge továbbiu is n ed*’
vekv
n nt’ g r , volt,
okoz.*4 A „Ferenc József keserüviza jeget. Ké-dés tehát, hogy meg lo_ u -ly ru
. S ’ ospatakot Hegyalját érte a tegnapi napon forrásokM igazgatósága Budapesten
és ennek kapcsán elhatározták, van.
éri-e már az ígért 800 koronát
o~y a e
' 1’ rnrnondani hogy feliratilag fogják kérni a
c
— A Stutzbarlh cirkusza már né
a jég?
De süljön el bá niképc.i is tz G o .. r *. 1 ‘ 0 l r r- a vezelo- kormányt, hogy a volt kormány hány napja a közönség lagnagyobb
n
i
.
«
I
*
:
o
»d
i’k
a
vá,
L
ígéreteit tegye magáévá és a se megelégedésére működik városunk
az ügy, a képi s'-lőte. dilcne'c ’•
•• 13
Do
o djuk most : h.
ban. A kiváló társulatra felhívjuk a
nen szabad r íy b' t heg, ‘ a h< v V b y r J
\- < ea/edüü gélyakciót haladéktalanul inditsa közönség figyelmét.
0 /»*•. */• G
tanácsnak ez ög, bev: e'já esa A k 1
i a*<:t né- meg. Ugyancsak megkeresik a
n g majdnem pénzügyigazgatót, hogy a károk
jeget a képt.seő. áléi n .-. K Ii íy 1NYILT-TÉR.
sok és nem sö. ag,’k»- ’ edők acyoc tno a i . . Gro z Dez^ ő v folytán az adóleirásokat azonnal
tojó í i-ry< eszközöltesse. — Szó volt a pol
» • akit
részére hozattn. A lia ozriban t,
11
.i n
ztá«ok eiőtt,
gármesteri állásról is. Dr. Szirmay
világosan K v. 1 me dvv, ho; • a }
e
ord’
j
b'róságot is István vármegyei főügyész ösmerjeget csak kis mé. ".ben rr'ir‘ - F • a
.arja. Gronz tette ezt a szégyenletes törvényják el. Mi jogán adta el le 't a • a M ? * u
I) ő u • ped a ( ,al felel tiprást, amit ez ügyben a képvi r 2 u-i n t c r n á t u ■ n
tanács Lipschó nek a jeget ? Iá
.
válr°ztás selőtestület elkövetett. A törvény Budapest. VI. Munkácsy-utca 21
c jp. *, 1 . V o
hogy eladta rv b: ínyt \ L p ri
V 1(
e’ő t
"ogásnr ’c gon(Andrássy-uti villarayon.)
nek takácsi végzése \< t ró!' A dúl Í í c
rri st 1
be, hogv hatóság a főispán ur minden eről
ködése dacára utasította a kép
komoly.
képviselőtes.J'et hatá 'oz.1'' k k a i ügv
.i i
Telefon 90 —00.
provoká'ása pedig n n e,/éb, N«ü' in öi i , bog • Grosz ur viselőtestületet, hogy a polgárAz ág. ev. főgimnzáiura, a VI. kor.
v
e
is
be
■
.
i
ri
J
/ta
Ir-demester
lemondása
tárgyában
ho
mint üres sze elény
é hogy
<s r
on örülünk, zott határozatát haladéktalanul áll. főgirun., a VI. kér. főreáliskola,
i ’1
eu az apró I y p - ite t — tti*
polgári és kereskedelmi iskolák köz
‘ k
Lj.vdy érdeké
l-cgy
p * KI
panamát uy; jr á n n a .r't é m
a mi győzel- terjessze az alispán elé, hogy a vetlen közelében, a főváros legszebb
emlegetni — ekufolják.
T‘ ^ i i G:osz i’r sza- pályázat kiírható legyen. Még és legegészségesebb részén fekvő
n V I;
villában, szép nagv, árnyas kerttel.
A tarács nagyon tói tudjr. V k< .•o y ^ e ve ’, ít ; haj- több érdekes dologról tárgyalt a Modern berendezés. Külön vívó-,
v e e 1 ott h?r- tüwényhatóság, de térszüke miatt
hogy a jég r óla m-'r r'af jsr í PC
fe
a
t . 1 a harc csak jövő számunkban referálha torna- és járszóterera. — Bennlakó
“1 l
francia, német és angol tanerők.
csökkent és r
t, hogy e_é no
r felál,;tása
ne
U j
tunk részletesen a gyűlésen tör Internátusi dij az összes mellékaz égj ik teflektá
— r n i Lip • 11
h
’ " »di jón, hr lem
kiadásokkal együtt a tanévre
téntekről.
scliitz — \iss"a fog a taló zmülej 1 ’ ke
*»r? azok eMen is,
1 5 0 0 k o ro n a .
járá b:"óság fel— 45 éves találkozó. Netn minden
vonni az ajá atát. \ rác. os keou f!
- t » ' c : : k. Sőt első sorbpn napi találkozásra gyűltek össze a sá
tehát, úgy lá’s.'k, ki inőt í bev- t i’
Külön számla nincs.
azok 'en k* a 1' cot indítani, toraljaújhelyi foyymnasium volt nö
Egy mód van a onb n még r ’;ik Ű (y d ; r ‘ e’len törnek. vendókei f. hó 26 án. 45 évvel eze Szünidei internátus ismét Franciaarra hogy ez: a m n épen v á- E i
országban.
köz ö t a vez '
erepet Mecz lőtt végezték itt a gymnasium IV'.
gos kis üzletet meghiúsítsák. N’y.l- ne- G)
osztályát és most egybegyűltek új
ií
y
k 1 hát első sor- ból azon a helyen, ahonnan szerteA szerkesztésért felelős:
vános átverést k 1 hirdetni a E iné a h
e en kell meg széledtek az életbe. 19-en jöttek őszjégre és ekkor a : ín \ 'ágosan br ) M» •er C\
A Z ERKESZTÖSÉQ.
"idc'r . Mec icr C y r’a hatalmának, szó a volt osztálytársak. Ujholyből
fog előliünk ál'ani a rácsos kapu befoly; inak a meg.örése kell, hogy Pekáry Gyula, dr. Szepesy Arnold,
Kiadótulajdonos !
története minden apró in. in rész e’ső teendője Jo^ en a megindítandó Mauks Elemér, dr. Sebőn Hugó, Szé
LANDESMANN MIKSA
letével együtt.
h cnc'!, me:. nv.j Meczner vau kely Imre, Keichard Lajos, Braun
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HÍ R L AT

fcperjesi

SALGÓTARJÁNI

cserép
kályhák,

Kős z é n h á n y a R é s z v é n y t á r s u l at
széntermékei (szobafüte'sre és ipari czélokra)

KLÁR és NEUMAN cégnél

gránit és
márvány

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

Superfosfát-mú'trágya.

Káli-só.

bizományi r a k t á r a :
BEHYNA TETSVÉREK, Sátoraljaújhely.

Dr. HALÁSZ
c

XM)
VL>

miskolci szakorvos

Sárospataki Zsolnay-Jéle /ígyagipar Részvénytársaság
ajánlja
*('» / és g é p i té g la ,
f i i a á l Iá (c b a m o tte ) té g la ,
k o n y h a és p a it ló té g la ,
a la g c s ő ,
h ó d fa r k ú cserép g y á r t m á n y a it
és k ü lö n ö s e n le g ú ja b b m in t á jú

h o r n t /o H c s e r e p e i t
melyek teljesen víz- és fagyállók, egy négyzetméterre 1-1
darab szükséges.
Kívánatra mintával készséggel szolgálunk.
Sürgönyeim : T é f f lt lf f l/t ír S t í v o s p u t u k

Eladó

egy dívány és 4 drb. támláss/ck
Czitn a kiadóhivatalban*

„SAKITOL"
S3

.-

minién e ü ig létezőnél tökéletesebb
és megbízhatóbb szerek,
melyek a legnjabban megállapított
tudományos és klinikai vizsgáitok
alapján egyedül sikeres és helyesnek
talált alapelvek szerint készülnek.
Használati utasítás szerint eljárva, a
fogakat megvédik a romlástól, Vég*
telen kellemes szájíz. Idealisau tiszta
száj és fogak.

Jtiegjizctheieilen előnyük,
hogy rendszeres használat mellett
megvéd a heveny fertőzd beteggé- i
gektől (vörheny, kanyaró, torokgyík
sil>.) és azért gyermekek részére már,
ez okból is különösen áldásos a'
használatuk. Ideális szép és jó f-.g 1
kefék. Kaphatók használati utasí
tással :

HRABÉCZY KÁLMÁN
gyógyáru és illatszer üzletében

Sátoraljaújhelyen.
Nagy üveg szájvíz 2 korona, kis
vég 1 korona 20 fiilér. Fogpor 1
korona. Fogkefe 1 korona 40 fillér.

Értesítés.

if

Száj és jogápoló szerei.

Közeli kiránduló hely az

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

Hetenként kétszer zene.

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

lakatos
műhelyemet

B U D A P E S T I H ÍR L A P
Főszerkesztő és Inptulajdonos:

Vekerle-tér, Vörös ökör udvarába helyeztem át.
Elvállalok épület lakatos munkákat, tömeges cikkek
gyártását, szivattjus kutak javítását és újonnan szere
lését. Villany világítás és telefon szerelést és ezeknek
javítását pontosan eszközlöm.
Műhelyemet berendeztem A utogén h eg esztésre
Törött géprészeket, hib s öntéseket, kazán és gő/henger repedést, motor alkatrészeket, vasgerendákat, öntött
vasal, kovácsolt vasat, acélt és minden fémet műhelyemben
és vidéken gyorsan hegesztek.
Magam a n. é. közönség t>. pártfogásába ajánlva, maradtam

Az „Acetylcn" világí
tás sátoraljaújhelyi
egydüli képiselete.

XXX-ik évfolyam.

R ÁKOS I J ENŐ
Az ország h gellerjeit hb és legtekintélyesebb

politikai

napilapja.

Megjelenik naponta (hétfő kivételével) kora reggel.
Előfizetési ára: egy évre 28 kor., félévre 14 kor., negyedévre
7 kér, egy hónapra 2 40 kor. — Egyes példány ára 10 fill.
Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, Vili., lozsef-körut 5. az.

Minden magyar embernek a figyelmébe ajánljuk a

kiváló tisztelettel

Vályi Bertalan,
lakatos m ester.

BUDAPESTI HIRLAP-ot.

Nyomatott Laudt>m»un Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely,

