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Hirdetéseket a legjutányosabb árban közlünk

yj kukurica főispán
vagy

a szűkölködő kisgazda.
Undorító, piszkos történet.
Amit múlt számunkban M eczner 

Gyula és Székely Elek 1905-iki 
közös kukuricázásárul irtunk, az 
egész vármegyében kínos szenzá
ciót okozott. Most már kezdik 
belátni még azok is, akik eddig 
jóhiszemüleg Meczner pártján vol
tak, hogy ilyen embert nem sza
bad Zemplénvármegye élén meg
hagyni.

Meczner Gyula eddig napfényre 
került dolgaira azt mondhatták, 
hogy erőszakos törvénytelen eljá
rások, de csak pártérdekből tör
téntek, egyéni haszonlesés, ma
gánérdek hajszolása, szóval pisz
kos egyéni motívum nincsen benne.

No hát itt és ebben már van 
csőstül. Kukurica-csőstiil. Apró, 
garasos kapzsiság, kicsinyes ha- 
rácsolás a valóban segélyre szo
ruló szegény emberek rovására. 
Szóval a legundoritóbb és legpisz
kosabb jelenségek. Mert ha va
laki ezreket, tízezreket sikkaszt a 
rábízott pénzből, az gonosz do
log, de ha egy gazdag ember 
tiz forint értéket elharácsol az 
Ínségesek közt való kiosztás vé
gett neki átadott alamizsnából: 
az piszkos, undok cselekedet.

Micsoda ember lehet az, aki 
gazdag létére képes magának 
venni azt a pár métermázsa olcsó 
kukuricát, amit a szegények közt 
való szétosztásra küldtek ! Es egy 
ilyen ember ülhet Zemplénvár
megye főispáni székében, az An 
drássyak, Vayak, Hadikok örö
kében ! Rettenetes dolog!

A kötelezvény.

Pedig még múlt számunkból 
nem is tűnik ki ennek a kuku- 
rica-dolognak egész undorító pisz 
kossága. Leírjuk most részletesen, 
hadd lássa mindenki, hogy Szé
kely és Meczner, ez a két kuku
rica szövetséges, mire volt képes 
már öt évvel ezelőtt.

1905. elején nagy takarmány 
és vetőmag ínség volt. A löld- 
tniivelésügyi miniszter rendelet
ben tudatta, hegy az ínséges gaz
dák számára féláron ád tak ar

mányt, vetőmagot és élelmet. Fel
szólította a megyei inség-bizott- 
ságok utján többek közt az új
helyi polgármestert is, hogy je 
lentse be, mire van az itteni kis
gazdáknak szüksége. Székely Elek 
jelentette, hogy kell szén), kuku- 
rica, krumpli, lóheremag és lucer
namag. Azt is megírta, hogy me
lyikből körülbelül mennyire lenne 
szükség.

Erre leirt a miniszter, hogy 
kedvezményes áron (féláron) adja 
a kért dolgokat. A város állítson 
ki az árukról kötelezvényt, erre 
ő elküld mindent, azt osszák szét 
s a befolyt vételárat küldjék be 
hozzá. Részletes utasítást ád a ki
osztásra, különösen hangsúlyozva, 
hogy csak a  valóban segélyre szőrű 
lóknak kell adni.

Erre külömben a polgármester 
külön is erős kötelezettséget vál
lalt. Mert a kötelezvénynek, ame 
lyet a  város nevében Székely Illek  
polgárm ester a lá ir t s a m iniszter
hez beküldött, első pon tja így sz id :

/. K ötelezi m agát S á to ra ljaú j
hely város nevében annak alu lirt 
polgárm estere, hogy a  kölcsönvett 
terményeket csakis a valóban 
szűkölködő kisgazdák között s 
a valódi szükséglet mérvéhez 
képest fogja kiosztani s az  er
rő l készítendő lajstrom ot a  kiosztás 
megtörténte után haladéktalanul az  
e célra alak íto tt bizottságnak fo g ja  
beterjeszteni.

Ezt aláírta Székely Elek, el
küldte a miniszternek. S aztán 
kiosztotta a kukuricát a „valóban 
szűkölködő kisgazdák" közt.

A valóban szűkölködő kisgaz
dák voltak : Meczner Gyula és 
Székely Elek.

A kihirdetés.

Azt mondhatják, hogy hiszen 
kapott mindenki, aki jelentkezett. 
Mért nem jelentkeztek a szűköl
ködő kisgazdák ?

Hát Székely Elek gonoskodott 
arról is, hogy ne jelentkezzenek.

A miniszteri rendelet nyomató 
kosán lelkére köti az elöljárósá
goknak, hogy a  segélyezett s  a  
jelentkezésre v a ll felh ívást minden 
lehető módon a  legszélesebb körben 
tétessék közhírré, hogy a rró l min
denki tudom ást vegyen. Ezt han
goztatja a legerősebben a minisz
ter a rendeletében.

Ebből következik, hogy leg
alább is a helyi lapokban s pla
kátokon közzé kellett volna tenni

a dolgot. Akkor megtudta volna 
mindenki, hogy lehet féláron ku
kuricát kapni. S akkor lett volna 
jelentkező bőven. Mert azt csak 
nem hiszi el senki, hogy ha Uj 
helyben kellőleg kihirdetik, hogy 
féláron lehet kukuricát kapni s 
pláne a legjobb minőségű, vető
magnak való kukuricát, hát arra 
ne akadjon jelentkező. Bizony el 
vittek volna nem 100, de ezer 
métermázsát is, még pedig való
ban rászorult igazi kisgazdák.

Ue hát Székely Elek tudta a 
módját, hogy hogyan kell vala
mit úgy közhírré tenni, hogy senki 
se tudjon róla. Leíratta egy fél
árkus papirra, öt sorban, apró gép
írásos betűkkel, hogy akinek ked
vezményes átu termény kell, je 
lentkezzék. S ezt kifüggesztette a 
városháza kapuja alatt a drótos 
fekete táblára, a mindenféle idé
zések, közgyűlési határozatok s 
egyéb hirdetések tömege közé. No 
itt aztán jól el volt temetve. Mert 
olyan újhelyi kisgazda még nem 
született, aki azt a táblát valaha 
elolvasta volna. Nem olvassa azt 
Ujhelyben — Némethy Bertalant 
kivéve — soha senki. Ha azt 
akarják, hogy valamit senki se 
tudjon meg, csak arra a táblára 
kell kifüggeszteni.

Nagyon jól tudta ezt Székely 
Elek. Azért függesztette oda ezt 
a hirdetést is. Ennyiből állt a 
legszélesebb körben minden lehelő 
módon való közzététel.

l’ersze senki se tudott a do
logról. Egy páran mégis véletle
nül megtudták s jelentkeztek. — 
Azoknak adtak I—2 métermázsát 
A tübbin aztán megosztozott a 
két „szűkölködő kisgazda".

Még csak azt se mondhatják, 
hogy miután nem akadt jelent
kező, hogy a városon ne marad
jon s meg ne romoljon a kárára 
a kukorica, azért, a város iránt 
való jóindulatból vették meg. Pe
dig előre tudjuk, hogy ezt fogják 
mondani. Mert a kukurica április 
22 én érkezett s 25-én Csoltkó 
már bejelentette, hogy minden 
szét van osztva. Tehát nagyon 
is siettek elszedni a kukuricát, 
nem is várták a jelentkezőket. De 
még ha tényleg nem is jelentke
zett volna elég szűkölködő kis
gazda, akkor is az lett volna a 
tisztesség, hogy a (elmaradó ku
kuricát visszaküldjék a miniszter
nek, küldje el más faluba. Nem

pedig elharácsolni gazdag embe
reknek a szegények számára kül
dött segélyt. Mert ez nagyon, de 
nagyon piszkos dolog.

Az osztozkodás.
Az urak azonban nagyon mo

hók voltak Igen ráéheztek a ku- 
kuricára. Alig várták, hogy meg
érkezzék a vasúton, nyomban 
megrohanták és vitték, ki Bog- 
dányba, ki Hotykára.

Sőt nem csak kukurica kellett 
nekik. Lucernamag, lóheremag, 
ezt mind megdézsmálta a két 
szűkölködő kisgazda.

Elvittek pedig: 
r  a  kukuricából: 

íí) id. M eczner Gyula 22 mmázsát, 
b) Székely Elek 20 métermázsát,

2 . a  lóhcrem agbél: 

id. Meczner Gyula 100 kilogrammot 
160 koronáért

j .  a  lucem am agból:

Székely  Elek 39 kilogrammot 
39 koronáért 
4 . a szén ábó l:

Székely Elek 20 métermázsát 
145 koronáért.
Csak kuriózumkép említjük meg, 

hogy a szénából még Gortvay 
Aladár »szükölködő kisgazda* is 
kapott 214 kilogrammot.

A számadás.
Azt kérdezhetnék már most, 

hogy hát ebbe a gyalázatos osz
tozkodásba nem szólt bele a fel
sőbb hatóság ? Mindent eltűrtek 
itt? Hiszen a Székely Elek által 
aláirt, de meg nem tartott köte
lezvényben az is benne van, hogy 
köteles a polgármester a kiosztás 
megtörténte után erről részletes 
kimutatást terjeszteni egy erre 
alakulandó bizottság elé!

Igaz, köteles volt. De hát tö
rődött avval Székely Elek, hogy 
ő mire köteles ?

Csoltkót kiküldte, hogy vegye 
át és ossza ki a kukuricát. Csoltkó 
harmadnap jelentette, hogy át
vette a kukuricát s a rendelők közt 
kiosztotta. Hogy kik azok a •ren
delők*, hogy kik közt osztotta 
ki, arról egy szót se szól.

Es Székely Elek polgármester 
egyszerűen tudomásul vette ezt 
a jelentést. Nem kérdezte Csőit- 
kótól, hogy kinek adta a kuku
ricát. Minek kérdezte volna ? Ö 
tudta !

B^*“ Sátoraljaújhely látványossága! "’PB
Megnyílt az „EL1TE*4 fényképészeti és festészeti műterem.

Olcsó árak I________ Sátoraljaújhely Petófi-utca 14. (saját h á z )__________ Művészi kiviteli
L o p u n k  G  o l d a l .
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Ilyen gyalázatos, csapnivaló, 
slendríán közigazgatás, ahol a vá
rosgazda kioszt több ezer korona 
értékű ínséges segélyt s még 
csak azt se kérdi senki, hogy 
kinek adott belőle, — ilyen nincs 
sehol a világon, csak Ujhelyben. 
Ez az a híres Székely-korszak, 
amit olyan nagyon szeretnének 
egyesek visszaállítani! Persze, 
hadd kukuricázzunk tovább!)

Ha Székely Elek csak azt kö 
vette volna el, hogy tudomásul 
vette a Csoltkó jelentését anélkül, 
hogy részletes kimutatást kért 
volna tőle, már ez is a legbünö 
sebb mulasztás és hanyagság 
volna. De mikor tudjuk, hogy 
azért nem kért kimutatást, mert 
ő is és pátrónusa is benne volt 
a szűkölködő kisgazdák lisztájá 
bán, akkor ez már nem mulasz
tás, de szánékos, gonosz palásto- 
lása a saját kapzsiságának.

Székely mint hazafi.
De hát a kimutatást íelsobb helyre 

is lel kellett terjeszteni. —  Hát 
ezt nem reklamálta soha a felsőbb 
hatóság ?

De igen. Csakhogy akkor már 
bejött a darabontvilág. Paliavicini 
darabont lóispán merészkedett 
egyszer valami kimutatás félét, 
vagy pótlást vagy mit kérni. Erre 
Székely Elek hazaíiui pózba vágta 
magát s ráírta a rendeletre, hog) 
mint nem törvényes hatóságtól 
származót, irrattárba teszi s nem 
lelel rá. Lám, mire volt jó  a nem
zeti ellenállás! Székely és Mecz- 
ner megmenekültek a számadás 
alól s még nagy hazafiak is 
voltak !

Szép főispánunk van !
íme, ezek történtek Ujhelyben.

A szegélyektől a számukra kül
dött segélyt elharácsolta két gaz
dag ember, a jeles két barát, 
Meczner és Székely.

Gyalázatos dolog! Aláirni a 
kötelezettséget, hogy az érkező 
terményt csakis a valóban sziiköl 
ködó kisgazdák közt lógja kiosz
tani s aztán annak a telén, meg
osztozni Meczner G) lilával! Lehet 
e kifejezést találni, amely ennek 
az eljárásnak a komiszságát meg 
felelően jellemezze/3

A tisztesség legelemibb szabá
lyai szerint azokból a termények
ből vehetett inkább mindenki a 
világon, csak az a polgármester 
nem, aki kötelezettséget vállalt, 
hogy azokat a valóban szűkül 
ködő kisgazdák közt lógja ki-

1904-ben kivághassák. A várme
gye erdészeti albizottsága épen 
M eczner Gyula elnöklete alatt 
(mert ő mindennek elnöke volt) 
ajánlotta a miniszternek az enge
dély megadását. A miniszter meg 
is adta az engedélyt. Állítólag ki 
is vágták azt az erdőrészt. De 
hogy mi történt vele, hová tették 
a Iákat, kinek adták el, mi lett a 
vételárával ? — arról nem tudunk 
semmit, arról soha el nem szá
molt senki. Pedig egy hold 80 
eves tölgyfa körülbelül 8000  ko
ronát ér, tehát 7500 koronás va
gyonról van szó. Hova lett ? Egy
szer —  1905-ben —  Német hy 
Bertalan megkérdezte Székely Ele
ket a képviselőtestületben. Azt 
felelte, hogy semmit se tud lelő 
le. Még azt is letagadta, hogy ó 
valaha engedélyt kert volna kivé
teles kitermelésre.

Az akták szerint két embernek 
kellett feltétlenül tudnia a dolog
ról: az egyik Székely Elek, a má
sik Meczner Gyula. M eczner Gyula 
volt a pénzügyi bizottság elnöke. 
O vizsgálta leiül a zárszámadáso
kat. Mért nem vonta kérdőre solia 
Székelyt, hogy hol az erdő ára ?

Azután főispán lett Meczner 
Gyula. Kétszer is tartott a város
nál nagy vizsgálatot. Kikutatott 
mindenlele 10 lorintos dolgokat. 
Csak ezt az egyet nem jutott 
eszébe számonkerni. Pedig figyel
meztették is Pletykákkal volt tele 
a város. S  Meczner ur annak, a 
ki erre figyelmeztette, azt mondta 
hogy nincs ott semmi hiba, ez a 
dolog rendben van. P'urcsa. A la 
pedig ma sincs meg, sem az ára.

Talán a nőst elrendelt vizsga 
\at ki fogja deríteni, hogy hová 
lett ?

Kukurica Gyula

Csekély dolgok. Két-háromszáz 
koronára menő haszon. S ezért 
képesek voltak a szükölködőknek 
küldött terményt jogtalanul ma 
gukévá tenni. Piszkos, undorító 
kapzsiság. Íme: ez Székely Elek 
s ez Meczner Gyula. Egyszer 
összevesztek. Akkor elcsnpta Mecz
ner Gyula Székelyt. De csakha
mar megint összekerültek a régi 
kukurica-pajtások. 1 liába,zsák meg
leli a foltját. Már a választást 
együtt csinálták s most vissza 
akarja tenni Meczner *G>ula Szé
kely Eleket polgármesternek. 1 ladd 
kérjen majd újra kukuricát, hadd 
vágassa tovább az erdőt, aminek 
áráról elszámol a nagyharang!

Es ez az ember Zemplénvár-

érzet ebben az országban ? Hát 
egy kormány —  akármilyen kor
mány—  tarthat főispánnak olyan 
embert, akiről ilyen piszkos dol
gok kiderülnek ?

A mi vármegyénk mégis egyik 
legelőkelőbb, legelső vármegyéje 
az országnak. Befolyásos, orszá
gos nevű nagy urak lannak benne: 
A ndrássy, MájValii, H adik , Szé
chényi, Sz láray  grófok, // ’indisch- 
graetz  herceg, Sennyey, Vécsey bá
rók. Nem  rcstcllikezek a  jóizlésii, 
korrekt ú ri emberek, hogy olyan 
fő ispán ja van a  vármegyéjüknek, 
ak i kipes zsebrei'ágni a  szűköt- 
ködőknek szán t száz forintos á r * 
kedvezményt ?

A Zemplén, amely mikor Bo- 
yyay  Zsigmond felemlegeti a fő
ispán 1500 koronás pótadótarto
zását, csak annyit tud erre felelni, 
hogy nem illik másnak p r  ivát adós
ságait leszegetni, erre a kukurica- 
disznóságra —  előre látjuk —  
azt fogja írni, hogy milyen bot
rány a főispán privát termény
vásárlásaiba beleütni az orrunkat.

Mi azonban nagyon is közér
dekűnek tartjuk annak a szellőz
tetését, hogy egy főispán ilyen 
apró piszkosságokra képes lehet, 
s teljes nyugalommal bízzuk az 
egész ügy megítélését Zemplén- 
vármegyc jó  ízlésű s tisztességes 
gondolkozást! közönségére.

—  augusztus 13.

A ..Zemplén" vedelme. risztéit öreg 
. laptársunk, u „Zemplén", mai sza. 
illahun bizonyára védeni {lógja szere, 
lett főispánunkat a kukuiieu-diszuó. 
-águk vadja ellen. Miután olvasóink 
nagy részé nem igen olvashatja a 
Zemplént, mi ülőre megírjuk, hogy 
mit ír ma a Zemplén gazdaja vedel- 
in r-1. Persze mi csak egyszerűen 
emberi nyelveli írjuk meg, lessék 
majd hozza képző.ni egy csomó cif 
r.» hangzatos es értelmetlen szót a 
mikkel a „modern" irók kápráztatjuk 
a világot. l)o a lényeg ez lesz:

1. Búza Barna bukásán kesereg 
s ezért akar bosszút állam. Ennyi az 
eg. SS.

-• Szemtelenseg a főispán privát 
ügyeit, magán termény-bevásárlásait 
gazdálkodási módszeréi piszkálni. Ez 
nem tartozik a nyilvánosság elé. Íz
léstelenség igy behatolni a magán 
gazdasági élet szentélyébe.

3. A főispán csak jót tett a vá
rosai. Mert a város megrendelte a 
kukoricát s mikor megjött, nem volt 
aki átvegye. Ült rothadt volna a 
varos nyakán s lett volna belőle 
nagy kár. Ettől mentette meg a vá
rost, a közérdeket mindig szivén vi
selő s azért minden áldozatra kész 
főispán. (Persze a kukorica 22-én 
megérkezett s nyomban kezdett rot
hadni, úgy hogy 23-án sürgősen át 
kellett venni a tőispán urnaki)

4. Mások is kaptak a kukuncábul 
nem csak a főispán.

Fogadjunk, hogy ez lesz a Zemp
lén védekezése! 8 akit aztan ez a 
védelem meggyőz a főispán ártat
lanságáról, az jelentkezzék a hely
beli küzkúrház elme osztályán.

A király születésnapja. Augusztus 
18-án, a király 80-ik születésnapján 
Zemplén vármegye tudvalevőleg disz- 
K *8) Hé»t tart. As ünnepi beszédet

zonyára kikérné magának ezt a meg
tiszteltetést.

A haragos „Zemplén41.
A „Zemplén" jobban tette volna 

ha egyszerűen a napirendre tár az 
én felszólalásomon, a mi a ,p ,u 
Hírlap, t ői k számában megjelent. 
En is csak mosolyognék a „Zemplén" 
megjegyzésein, mert hiszen hűséget 
esküdött a famíliának holtomiglan, 
holtáiglan.*) De mert a megjegyzé
sei valótlanságokat tartalmaznak, _
nem álha'om meg, hogy no feleljek 
neki.

A legotronbáb ráfogás az bogyón 
azért hadonázok, mert a polgárság 
bizalma nőm helyezett a bírói székbe. 
A polgárságot képezi a képviselőtes
tület és hogy az milyen véleménnyel 
volt és van hozzám, olvashatta volna 
aunak idejében, mikor egyhangúlag 
szavazott nekem bizalmat s kívánta 
hogy vállaljam a bíróságot, fia nem 
tudja, az az ű hibája, Es ha eddig 
nem tudta, hát tudja meg most, hogy 
Bessenyey főszolgabíró alatt főbíró
nak lenni egy csepp kedvem se volt 
s azért neiu pályáztam.

Amit Írtam, az őt jellemzi. Azt 
megírtam volna akkor is, ha nem a 
főispán személye lőtt volna az, aki
vel szemben elnézéssel viseltetik.

Ami pedig a Uünsch Dezső főta- 
nacsos ur sajtóperét iileti, hogy el. 
i rzekenyedtem a bíróság előtt, az 
szent igaz.Nem poltranságból, hanem 
abból az okból, hogy élelemben most 
e.őszőr álltam a bíróság előtt és ak
kor is azért, mert az igazság, a tisz
tesség érdekében egy önző embert, 
aki a városnak rengeteg kárt oko
zott, Ütöttem abban a cikkben.

En llöiischtől bocsánatot neiu ker
tem, mert nem volt miért azt tennem 
Mar a vizsgálóbíró előtt, meg a sa
ját hivatalában is adtam kifejezést 
annak, begy nem az ö személyét 
érintettem, s őt bántani nem akar
tain. Ezt a bíróság előtt is kijelen
tettem s ezzel Hönsch főtanácsos ur 
lojálisán megelégedett s az iigy igy 
eliiltéztetett.

Sem illemszabályokat sem bátor
ságot nem tanulok a „Zempléntől", 
Az én bátorságomat nem egyszer 
bebizonyítottam, hogy erről a Zemp
lénnek nincs tudomása, nagyon saj
nálom. En a főispán ur privát adós* 
ságuit nem feszegettem, pedig azok 
ról is sok mindent lehetne beszélni 
De botrányos dolognak s közéidek- 
ből szellőztetésre méltónak találom 
azt, hogy mikor a főszolgabíró az 
én 12 koronás köztartozásomat olyan 
szignruan behajtatja, akkor tűri, hogy 
apósának, a főispánnak, községi adó
hátraléka loUO koronára szaporodjék 
fel. A iőszolgabirót támadtam azért 
a csúnya pártoskodásért- Es erre a 
„Zemplénének nincs egyéb szava, 
minthogy nem illik másnak privát 
adósságait bolygatni.

Nagyon tudatlan lehet a .Zemp
lén., ha nem képes a privátadósság 
és köztartozás közt kiilümbséget tenni.

* No Óbbon téved a eikkiré ur. Nőin 
boltig szél u Zemplén hűsége, vsuk addig, 
miiig a főispán-ág lart. Tessék vsak váriul 

| majd t,a uj főlapén jön, hogy elfelejti a 
Zemplén Mt'i zner iiyiiliU s tiogy fogja nya- 

' lógatni az újat i ' A „eéft.

osztani s az a pénzügyi bizottsági 
elnök s városi első vezérember 
nem, aki ebben a minőségében a 
város részéről első ellenőrzője 
volt a polgármesternek.

Az erdóügy.
Másban is együvé kerül ennek 

a két urnák a neve. Itt az erdő- 
hgy. Csak a konkrét tény eket ad- 
juk elő. 1904-ben kérte Székely 
polgármester a minisztertől, hogy 
épületfa céljaira a városi erdőnek 
egy 80 éves tölgyfákból álló har
madfél holdas részét soronkivid

megye főispánja! Ezek az embe
r e k  az urak, a gavallérok, a kik 
karddal, pisztollyal támadnak, ha 
valaki megmeri sérteni őket. Ide 
képesek a szegényeknek szánt 
léláru kukuricát clharácsolni ma- 
gttknak I

S ez az ember elnököl a me- 
gyegyülésen, úri emberek között. 
Ez lóg elnökölni az augusztus 
18 iki diszgy ülésen s fog diszbe- 
szédet mondani a királyra. A ku
korica lovag!

Hát kiveszett már a tisztesség-

I isztelettel értesítem an. é. hölgy közönséget, hogy 
Sátoraljaújhelyben attg hó 15-től 4 helig tartó 
KxnoáHzati fim  fo ly a m o t  fogok tartani és 
kérem erre becses pártfogásukat. — Közelebbi 
telvilagositással szolgál (iottlieb Ignác úr a 

Budapesti nagy áruházában. ~

Tisztelettel

Reisman Hell
— Budapestről. —
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Ez igenis köztartozás, arai nyilvános 
ellenőrzés alá tartozik, ehhez nekem 
fs jogom van hozzászólni, mert az 
én pótadora is nő az által, hogy ha 
Meczner uron éveken át nem hajt
ják be a községi adóját. Ks ez a fő 
szolgabiró bűnös mulasztása. Ennyit 
se képes megérteni a Zemplén ?

Nem fizetni községi pótadót, de 
megkövetelni, hogy a község óriási 
áldozatokkal pádimentomos utat épit- 
sen az ő uradalmáig; ez a Meczner 
Gyula híres virtusa ! S ez tetszik úgy 
a »Zeraplón«-nek 1

Jó  lesz engem nem provokálni, 
mert én egyszer megeresztem a pen
námat még a rég múlt időből, bizo
nyosan megreped a váimegyeháza 
déli oldala. — Megértett engem a 
»Zemplén« ?

Bogyay Zsigmond.

Városi közgyűlés.
A városi képviselőtestület fo

lyó hó 12 én d. u. 3 órakor a 
városháza tanácstermében képvi 
selőtestuleti közgyűlést tartott 
F a rk a s  Andor h. polgármester 
elnöklésével. A nyugodtabb tér 
mészetü s csendesebb lefolyású 
gyűlések közé tartozik ez is, bár 
1— 2 pont élénk vitára adott al 
kaimat, sőt a vízórák létesítésére 
vonatkozó javaslat határozottan 
rászolgálta közérdeklődésre. Meg 
említésre méltó, hogy a főispán 
részéről az ipartestületi ügyben 
Farkas Andor ellen elrendelt fe
gyelmi vizsgálatot és Búza Barna 
felfüggesztését a képviselőtestü
let törvénytelennek minősítette 
és Kincsessy Péter határozati ja 
vaslatát majd egyhangúlag ellő- 
gadta.

Jelen voltak.
A gyűlésen jelenvolUk : Kincsesy 

Péter, Jelenek Adum, Kovács Ka
roly, Schwarcbarlh Lipót, Fritdmuun 
Lajos, Szediák János, Wailer Aladár, 
Laudcsmann Miksa, Kóth Mór, Bet- 
telheim Sándor, Armágyi János, dr. 
Kóth József, dr. Székely Albert, 
ltose József, Halász József, dr. ilor 
nyay Béla, lsépy Zoltán, Schweiger 
Márkusz, Matolai Etele, Kóth József, 
dr. Lichtenstein Jenő, Sebőn Sán
dor, Szőllősy Arthur, Fuchs Jenő, 
Alexander Vilmos, dr. Búza Barmi, 
Blumenfeld Adoif, Kroó József és 
Widder Gyula képviselőtestületi ta
gok, továbbá Pataky Miklós, Ké- 
részy Gyula, dr. Kellner Győző, Kiss 
Ödön, es Szőllősy Sándor a tanács 
képviseletében.

Napirend előtt.

Jelenek Adaiu interpellált a vá
rosi főmérnöknek egy privát társa
ságában tett azon kijelentése miatt, 
miszerint ő a csatornázás ügyével 
többé nem törődik. A főmérnök 3 
hónap alait vállalta el a költség ve 
tés és tevezet elkészítését azon esetre, 
ha mellé még egy segédmérnököt is 
kirendelnek, amire 2500 korona meg 
is lett szavazva.

Farkas Andor elnök a felszólaló 
megnyugtatja, hogy a segédmérnök 
dolgozik és a 3 hónapból még c>ak 
egy múlt el.

A vármegyei közkút 
elhelyezése

E tárgyban határozni hozatott, 
miszerint a közkutat a napipiac 
érre helyezik át s felszólítjuk a ( 

t

megyét a költségekhez való hozzá
járulásra. Az áthelyezés költsége: 
1000 korona.

A vízvezeték meghosszabbítása.
Ugyancsak elfogadták a vízveze

téknek a gyertyagyárig való meg- 
hosszabbítását tartalmazó tanácsi ja 
vaslatot és e munkát Fachini Quirinó 
vállalkozónak adták ki 1133 kor. és 
70 fillérért.

Vízórák felállítása.
Nagy vitát eredményezett a mér

nök indítványa vízórák felállítása 
tárgyában, ki indítványát — még 
egy külön felszólalással is — azzal 
okolta meg, hogy 03 helyen vízpa
zarlást tapasztalt s ily' állapotok mel
lett felelősséget nem vállalhat.

Az első felszólaló dr. Lichten
stein Jenő indokolatlannak tartja a 
vízórák felállítását, sőt csodálkozik 
a mérnöki indítványon, ki csak egy 
hóval ezelőtt is azt jelentette, hogy 
vizhőség van.

Halász József az indítványt teljes 
tárgyilagossággal mérlegeli s bár ál
talánosságban szükségesnek nem ta
lálja a vízórák felállítását, egyes 
iparvállalatoknál a vízórák nem mel
lőzhetők. Hozzászólottak még c tárgy
hoz : Kincsessy Péter. Búza Barna, 
Widder Gyula, Szőllősy Arthur s 
mások, ezután Búza Barna indít
ványára elhatározták, hogy egyelőre 
L’O vízórát felállítanak és falragaszo
kon kérik fel a közönséget, hogy a 
vizet no pazarolják. A rendőrségnek 
— intézkedési jogot biztosítva — a 
szigorú ellenőrzést elrendelik.

Tiltakozás a főispáni 
véghatározat ellen.

Tudvalevő, hogy a főispán dr. 
Búza Barna iparhatósági biztost ál
lasától felfüggesztette, Farkas Andor 
árvaszéki ülnök ellen pedig fegyelmi 
vizsgálatot rendelt el.

Miután ezen véghatározatot dr. 
Kellner Győző felolvasta, szólásra 
emelkedett Kincsessy Péter, vázolta 
az ügyet előzményeivel egyetemben 
s a következő határozati javaslatot 
terjesztetto elő :

A képviselőtestület Farkas An
dor ellen elrendelt fegyelmi vizs
gálatához hozzá nem szól, azonban 
a véghatározat rendelkező részé
ben foglalt azon intézkedést, a 
melylyel a fegyelmi vizsgálat nieg- 
ejtésével a polgármestert bízza 
meg, mint a községi törvény 92 
g-ába ütközőt törvényellenesnek 
tartja, mert e szakasz szerint uz 
r. t. város előljárósági tagjainak 
fegyelmi vizsgálatával minden eset
ben *z alispán illetékes, tehát a 
polgármester kirendelése a törve 
nyes állapotot nélkülözi, a dr 
Búza Barnára vonatkozó intézke 
dós* a képviselőtestület tudomásul 
nem veszi, mert dr. Búza Barna 
nem közhivatalnok, hanem a vá
rosi tanácstól kapott megbízatást 
arra, hogy mint iparhatósági biztos 
az ipartestület ügyrendjét ellen- 
őrizzo. S igy a tisztségtől a főis
pánnak felfüggeszteni joga nem 
volt, mert erre egyedül a tanács 
illetékes.
Szőllősy Arthur a főispán intéz

kedését és határozatát jogosnak tartja 
A közgyűlés azonban nagy többség
gel fogadta el Kincsesy Péter ha
tározati javaslatát, mely ellen csak 
ketten szavaztak.

Kisebb ügyek.

A városházi helyiségek elégtelen
ségének kérd 'se * ismét szőnyegre 
került, kiadták az építészeti bizott
ságnak.

Érdekesnek Ígérkezik Klein Andor 
lemondásának ügye. Klein Andort 
kiküldte a képviselőtestület a pénz- 

i tárvizsgáló bizottságba. Most erről

lemondott, mert a polgármesterrel 
szóbelileg közölt okok miatt a vizs
gálatoktól kellő eredményt nem vár. 
A képviselőtestület, mielőtt a letnon 
dást elfogadná, felhívta Klein An
dort, hogy az említett okokról te
gyen jelentést.

Az adóügyosztály drágasági pót
lékát nem szavazták meg. Ellenben 
elfogadták Glattstoin Mór és társai
nak azon kérelelmét, miszerint fize
tésük előlegestül folyósitassék. A 
városi szolgák ugyanilyen kérelme 
szintén teljesedésbe ment.

A gyűlés folytatását az elnöklő
h. polgármester másnapra, folyó hó 
13-ára halasztotta.

H Í R E K .

Árva sir.
Zöld erdőben, k is p atak  vizén él,
K éj fa  nélkül áll eg y  á r ra  sir.
Könyök h e ly e tt zúgó hab lo cso lja ,
Ká búrul egy szom orú fűz g a lya  
M elyen szellő  bús m u dárka sir.

Ki tu d ná azt, k i ny u g szik  e  sírban?
A v ilágtó l ilyen  m esszire.
K i leh et a z ?*a k in e k  h o lt te s té t  
I tt  le lték  m eg és ide h e ly e z té k ?
V ag y  k it végső  vágva vonz' ide?

A kárki o csen d es s ir  la k ú ja  
A nnak éd es n y u g to t ád e hely,
H etakarja  szom orú fűz g alya 
C salogány  dal. bús szellő  s ira t ja  
H a n tja in  a nnp v irá g o t nevel.

tés nekem  is van  egy édes vágyam ,
Hogy fe le tte m  ily en  s ir  legyen.
Ö ntözze azt sirú patak  h ab ja,
B o ru ljo n  rá szom orú fűz g alya 
S  ta lá lg a s sá k  — k i van  oda lenn?

Stéh án  Béla.

— I Potoczky Dezső j Vármegyei
közéletünket suiyos veszteség érte. 
Nemes, tiszta, értékes életet puszii 
tott el a halál. Meghalt Potoczky 
Dezső berzéki földbirtokos, a megy a- 
szói kerületnek két Ízben is volt 
képviselője. Először nemzeti párti, 
másodszor 1906-ban függetlenségi 
párti programmal választották ni**g. 
Úgy a vármegyei életben, mint az 
országgyűlésen .őszinte szeretet és 
megbecsülés környezte, amint jól 
megérdemelt puritán egyénisége, á'- 
dozatkésssége s előzékeny kedves 
modora révén.

Nem volt lármás ember, nagy be
szedeket nem tartott, de csendben 
feltűnés nélkül, hűségesen munkál
kodott mindig. Tevékeny részt vett 
a vármegyei életben s állandó buzgó 
munkása volt otthon a községi, egy 
házi és iskolai ügyeknek.

A múlt évben az erős, egészséges 
férfit rákbetegség támadta meg s 
hosszú, kínos szenvedés után most 
kivégezte. Betegsége miatt már ta
valy visszavonult a közélettől s az 
idei választáson már fel se lépett. 
Halálát az egész vármegyében s azon 
kívül is általános mély részvéttel fo
gadták. Temetése nagy részvét mel
lett augusztus 7-én volt Berzéken.

Nőtlen ember volt, életét gazdál
kodásának s közérdekű tevékenység- 
nők szentelte.

— Áthelyezés. A király Sándor Ká
roly betét szerkesztő bírónak a sátoi- 
aljaujhelyi törvényszék hoz a bírák 
rendes létszámába való beosztása 
mellett leendő áthelyezését meg
engedte.

— lsépy Andor gyásza. Súlyos és 
tragikus csapás érte az újhelyi lür-

I vényszék köztiszteletben álló kiváló

biráját, lsépy Andort. Felesége, ssül 
Balsay Stefánia, akivel a legboldo
gabb, mintaszetü családi életet élte, 
aug. 11-én Kassán, édes atyja házá
nál pár heti betegség után meghalt, 
hat kis gyermekot hagyva itt árván. 
Temetése ma délután volt Kassán. 
A mélyen sújtott férj iránt őszinte 
és általános a részvét.

— Lehoczky Endre ünneplése. Ab
ból az alkalomból, hogy Lehoczky 
Endre papi működésének 49 ik évét 
betöltötte, nemes hivatása teljesíté
sének színhelyén nagy ünnepséget 
rendeztek. Ezen ünnepélyen részt 
vevők minden tekintetben bebizo
nyították, hogy a kitűnő lelkipásztor
hoz a szeretet és igaz elismerés fűzi 
őket. Népszerűsége azonban az egész 
vármegyében általános s úgy hiva
talok, mint magánosok sietnek az 
érdemes pap üdvözlésére.

— A sátoraljaújhelyi altalános ipar- 
testület arról értesíti tagjait s ezek 
alkalmazottait, hogy az ipartestületi 
székház kapuján a közérdekű s az 
iparosokat illető ügyek s közi.-iné- 
nvek nyilvánosságra hozása végett 
egy hirdetési szekrényt hely* 'tok 
el, melybe időről illőre a közérdekű 
hirdetményeket kifüggesztik.

— Helyreigazítás. Mi van az épület 
fával ? cim alatt ma egy hete meg
jelent közlemény linkre vonatkozó
lag — Némethy Bertalan kérésére, 
— megjegyezük, hogy azon képvi
selőtestületi gyűlésen, melyben Né
methy n* épületfa kivágása iránt 
kérdést intézeti, Meczner Gyula nem 
volt jelen.

— Szakosztályi ülés. Zeraplénvár-
megyei Gazdasági Egyesület szőlé
szeti szakosztálya legközelebbi (llé* 
sét f. hó 15 én reggeli 8 órától kez
dődőig tartja meg,

— Halál a munka közben A ke
nyér gyakran emberáldozatot is kö
vetel, E sors jutott Lestyák Antal 
olaszországi kőfejtőinunkásnak is. A 
folsőzsélyomkai bányában próbamun
kát végzett, de egyensúlyt veszített 
és a sziklákra zuhanva, holtan terült 
el. itt hagyva feleségét és hat ser
dülődén gyermekét. Városunk hu
mánus lakossága bizonyára a súlyos 
csapást szenvedett s nyomorba ju 
tott családot.

— Ügyvédjelöltek mozgalma. Székely 
Ferenc igazságügyi miniszternek az 
ismert ügyvédreforni tervezete or
szágszerte nagy izgatotságban tartja 
a jelenlegi ügyvédjelölteket. Az ügy
védjelöltek Orsz. Egyesületének meg
bízásából most Tomösváry Tivadar 
ügyvédjelölt arra kéri az újhelyi 
kartársait, hogy az igazságügy mi
niszternek reform tervezota ellen az 
augusztus 21-i nagygyűlésen (Buda
pest, V., Szemero utca 10) minél 
számosabban jelenjenek meg és hogy 
hassanak oda az ismerős ügyvédek
nél, hogy a törvényjavaslat ellenes 
véleményüknek a kamaránál kifeje
zést adjanak.

— Elgázolás. Szerdán a „Magyar 
Király** szálloda {kocsija a Fő utcán 
elgázolta Stern Mornét, ki sérülései 
folgtán összeesett, ezidö szerint azon
ban már javulásban van.

Hatszázezer korona a Tokaj- 
Hegyaljának. A lapok azt a bírt ho 
csájtották világgá, hogy a kormány 
000,(XX) koronát bocsájtott a zempléni 
alispán rendelkezésére a jég által 
károsult tokujhegyaljai szőlőbirtoko
sok azonnali felsególgezésére. A hír
ből — amint azt lapunk legutolsó 
számában vezető helyen megírtuk — 
egyetlen szó se igaz. A koirnánv. 
hajlandónak nyilatkozott a tokaj- 
hegvaljai szőlőbirtokosoknak meg* 

felelő bekebelezés mellett 600,000 kor. 
I kamatmentes inségkülcsünt adni, ha 
la kő csöoéit a vármegye készfizető

A Nagyszebeni Földhitelintézet törlesztéses kölcsönt nyújt 
házakra és földbirtokokra. Bővebb felvilágosítás Dr. BUR0ER 

JAKAB sátoraljaújhelyi ügyvéd urnái kapható.
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keiesüóget vállal. Másként non. Bér- 
náth Bála képviselő személyesen 
közbenjárt ez ügyben újabban is * 
kormánynál, de minden siker nélkül 
A csapás után ssétriippent, külön 
kiadott nagyhangú Ígéret csak ígé
ret luaradr s a Takaj-Hegyalju szőlő- 
birtokosainak neiu tuurad más bátra, 
mint otthagyni szőlőiket s ti} ugodlun 
bevárni a dob pergésót.

— Ref. tanitovalasztas Tokajban. A 
tokaji ref. egyház presbitériuma f. 
évi aug. hó 7-én tartott tanitóvá- 
lasztásou Sipos Ferenc tárca-vajkóci 
kántor-tanitót választotta meg.

— Laikus husvizsgálók záróvizsgája 
Ngiregyháziui a laikus husvizsgálók 
záróvizsgáján képesítő bizonyítványt 
kaptak Zemplén vármegyéből : Hulla 
János Mád, Herecz Károly Vámos 
ujfalu, Janka Béla Kisoigánd, Puha 
Oeraeter Nátafalva és Keit János 
Mocsár.

— Táncmulatság, a helybeli épitő- 
muiakások szakcsoportja 14-én 
„.Nyúl" kortheJyiségében zártkörű 
táncmulatságot rendez, a melynek 
tiszta jövedelme a „Munkás Otthon 
javára lesz fordítva.

— Állategészségügyi hir. Ismételten 
előfordult, hogy a mészárosok 
marhakereskedők, szarvasmarháknak 
más községekből lakóhelyükre való 
bevitelét a községi elöljáróságnál 
nem jelentették be, az ilyen szarva.- 
marhákat iumu elkülönítve bocsátót 
ták legelőre s a beviteltől számított 
8 uapon át ncru elkülönítve hely 
ték el, hanem a községbe való meg
érkezés után azonnal a községi 
szarvasmarha állománynyal közös 
csordába hajtották s ily módon a2 
idegen helyekről vásárolt fertőzött 
állatokkal a ragadós száj- és köröm
fájást a községi szarvasmarha állo
mányba behurcolták. — A ragadós 
állatbetegségek, de főképpen 
gadós száj- és körömfájás ily módon 
való széthurcolásának megakadályo 
zása érdekében a földmivelésügyi 
miniszter felhívta a törvén} hatósá 
got, hogy hajléktalanul intézked
jék az iránt, hogy a községi elöljá
róságok a bejelentések megtörténtét 
s az elkülönítések pontos keresztül
vitelét a legszigorúbban ellenőrizzék 
éz a bejelentési könyvet gondosan 
vezessék.

— Tennitz verseny. Az ungvári 
athletikai club tenisz-szakosztálya f. 
évi augusztus hó 10—15 napjain 
L’ngvárt, a Széchenyi kerti pályákon 
országos tenniszversenyt amelyen a 
FelsÖiuagyarország és Ungvármegye 
bajnoksága kerül eldöntésre az or
szág első tenniszjatékosai részvételé
vel, akik közölt az igazán szép sport 
újhelyi barátait Somogyi Erzsiké, 
Somogyi Sárika, Beh}na'Miklós, O. 
savszky Géza és Lehoczky Lajos 
képviselik. A versenyek naponként 
d- *• &—12 ig, d. u. 3—7-ig folynak. 
Döntő versenyek 15-én hétfőn dél
után. Utána este táncmulatság a 
Széchenyi kertben.

— Egyházmegyei gyűlés. A felső- 
zempleni ref. egyházmegye f. évi 
őszi közgyűlését szeptember hó 0-án 
tíánócou fogja megtartani. Gyűlés 
elölt, d. e. 8 órakor istenitisztelet s 
utána 9 órakor kezdődik a gyűlés. 
E l alkalommal ünnepli az egyház 
fennállásának 300 éves évfordulóját, 
mert a halhat..tlan emlékű Orosz} 
Anna 1610-ben alapította meg a bá
nóéi ref. egyházat. Megünnepli to
vábbá az egyház Dókus Ernő egy 
házmegyei gondnoknak egyházme
gyei főgondnokká történt megválasz
tatását » Dókus Gyula egyházmegyei 
világi tanácsbiró, mint alispának 40 
éves vármegyei szolgálatának jubi
leumát.

— A sárospataki református főis
kolában az 1010-11. évre való be 
iratkozás szeptember 1-én kezdődik.
1 ) A theologiai és a jógákadóm ián 
rendes felvételi idő szép. 1— 8 ig ; 
rendkívüli idő, elfogadható igazol
vány alapján, ü—15 ig. Katonai szol
gálatból jövők október 1 — 8. napjain 
vétetnek fel. l'andi imént ességért jog
hallgatók folyamodhatnak szept. 5-ig 
— Jelentkezés at előad*) tanároknál

szept. 8—0-én. Ünnepélyes évmeg
nyitás szept. 10-én. Az előadások 
szept. 11-én kezdődnek. Rendkívüli 
kollokviumok a theol. akadémián 
szept. 1—3-ig. Alapvizsgák : a theol, 
akadémián szept. 4 —6-ig, a jogaka
démián szept 0 én. Az ez iránti kér
vények a theol. akadémián aug. 31-ig 
a jogakadémián szept. 8-ig adandók 
be a dékáni hivatalokban. 2 )  A fő
gimnáziumban — I.— II. osziályí pár
huzamosak — felvételek és beirat
kozások ideje szept. I tői 4-ig tart : 
azonban az I.—V. osztályokba 1 —3 au 
csak protestánsok, ha a Jétszúm még 
be nem telt 4 én jelentkezhetnek. 
Tandijmentességi kérvények aug. 
25 ig adandók he. Általános javító, 
pótló és magánvizsgák szept. 1—3-án 
tartatnak. A tanítások szept. 0 án 
kezdődnek. Ünnepies évmegnyitás 
mint az akadémián.

— A tokaji bor védelme Az 1908. 
évi XLVII. l.-c. elrendeli a Tokaj 
llcgyaljára nézve a zárt területet. 
Ámbár a Tokaj-ilegyalja e tekintet
ben abban az előnyös helyzetben 
van, hogy egyrészt a Bodrog folyó, 
másrészről a Zemplén-Abauji hegy
lánc területének legnagyobb részét 
természetesen határként övezi, mégis 
a különféle betorkoló útvonalak, va 
laiuint a Bodrog folyón meglévő 
kompok lehetővé teszik azt, hogy a 
zárt területre más vidéken termett 
bor tengelyen becsempésztessék. — 
Hogy az ily inadon esetleg előfor- 
du ható visszaélések ha nem is tel
jesen megszüntethetek, de legna
gyobb részben megakadályozhatok 
legyenek, lelteijesztéssel fordu't a 
Zemplénmegyei Gazdasági Egyesület 
a földmivelésügyi miniszterhez, hogy 
bocsásson ki oly rendeletét, mely 
hivatva volna a zárt terület kehi-lé
ben előforduló tengelyen való bor 
szállításnak lebonyolítását szabályoz- 

Az egyesület nézete szerint el 
volna rendelendő, hogy aTosajhegy 
alja egyes községei közt tengelyen 
bort szállító fuvaros mindig egy ki 
sérő levéllel láttassák el, mely tar
talmazná a fuvaros nevét, az általa 
szállított szekerek és hordók számát 
az indulási és rendeltetési helyek 
nevét, valamint azt is kitől kinek 
szállittatik a bor. Azon községek, 
melyek ezen kísérőlevelek kiállítású- 
savai bízatnának meg, ezenkívül utn 
sitandók volnának, hogy minden ily 
esetben azon község hasonló köze
get, amelybe a szállítás történik, 
postán tudósítsák, hogy kitől, kinek 
mikor és mennyi borszállitmány in- 
dut útnak. Hogy ezen intézkedés a 
kereskedelem lebonyolítására se ké- 

deleiumel, se költséggel összekötve 
) legyen, az említett bizonylatok 

kiállításával a különféle községek 
fogyasztási adókezelőségeit kellene 
megbízni s a fuvarosok ellenőrzését 

pénzügyőri és rendőri közegek, 
valamint a községi elöljáróságok és 
különösen a hid , kövezeti s ugyébb 
vámkeze-őségek gyakorolnák.

tartások kényszere, hanem saját lel
kének elhatározása fiizi hozzá. Ezt a 
tanítást izgalmasan érdek feszitő őse 
lekvény kapcsán hirdeti az iró s hős
nője lelki világának rajzában szinte 
tökéletességre emelkedik. A jelen for
dítás — Forbáth János kitűnő mun
kája — az eredeti norvégből készült. 
A „Magvar Könyvtár" eddig meg- 
jeL-nt 576, számának jegyzéke ingyen 
kapható minden könyvkereskedésben 
valamint akiadónál: Lumpéi K. (AVo- 
dianer F. és Piai) K. T., Budapest, 
Andrássy-ut 21.

—  Magas jutalék mellett ügynökö
ket, utazókat keres ablak-redőnyök 
élárusitására Schillinyer Simon és Társa
ablakrcdőny-gyára, Budapest, Gróf 
Zichy Jenő-utca 10, hová írásbeli 
ajánlatok és megrendelések intő- 
zendők.

^Közjogi politika vagy népparla
ment * címmel terjedelmes es érde
kes tartalmú röpirat jelent meg „Dip 
loinata" tollából, a „Renaissaiice" 
kiadásában. Azt fejtegeti, hogy az. 
ország jövőjét és a nemzeti fejlődést 

k az biztosíthatja, hogy ha a par
lamenti pártok teljesen félre teszik 
a közjogi jelszavakat s az általános 
választójog alapján egyesülnek az 
18157 : XII. t. cikkben biztosított nem 
aeti jogok végrehajtására. A gazda 
sági önállóság és az általános válasz 
tójog lehet az a tengely, az a közös 
alap, mely a valóban hazafias, radi
kális és demokrata elemeket eggyé 
forraszthatja. Ez Kossuth Lajos igazi 
poitikai öröksége: ugyanaz a de
mokrácia, melyet Széchenyi iuaugu 
ralt a mull század elején, a kapocs 
pedig közöttük Deák Ferenc, aki az 
1848-iki a kotmánynak még nem or 
ganizált demokratikus tartalmát a 
maga egész teljességében beiktatta 
a kiegyezésbe is. Ez a jövő politi
kája: a nemzeti demokrácia, iuel}iitk 
posztu'átumai az általános választó
jog és a gazdasági önállóság. Az el
méleti okfejtésekkel és gyakorlati 
példákkal erősen megtámogatott ta 
nulmányt avval végzi a szerző, hogy 
a jövő ezé az uj demokrata parte, 
mert az a part, amely becsületesen 
megcsinálja aa általános választójo
got, évtizedekre biztosítja — nem
csak a tuajdon uralmat, hanem a 
nemzet egészséges fejlődését is. A 
70 lapos röpirat ura 1 korona és 
minden könyvkereskedésben kapható.

— 2 —3  jó házból való fiú, vagy 
leány teljes ellátást nyerhet özv.
\\cssely Móniénál. 11. Adrássy-utca 4.

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

Kiadótulajdonos :
L A N D E SM A N N  M IK S A

Apácák gondozása alatt

Internátus
elemi és polgári iskolai leánynöven
dékek részére Sátoraljaújhelyben

Tanítanak elemi és polgári ián- 
képcsscgi bizonyítvánnyal ellátott 
panIi szt. Vincéről nevezett szatmári 
kongregutiöhoz tartozó irgalmas 
nővérek.

A további szükséges felvilágosítás
sal szívesen szolgál

az iníózet fonöknöje.

NYILT-TÉR.

—  A ki fr iss  es egészséges akar 
lenni, igyék legalább egyszer beleli 
kint (reggel a felkeléskor) egy fé: 
pohárnyi természetes Ferencz József
keserüvizet. Ez gyorsan ős fájdalom 
nélkül ^megtisztítja a sok evéstől 
vagy iváilól túlterhelt emésztés csa 
tornát, tisztítja a vért, az anyagosé* 
rét hatbitésan előmozdítja s "ily mó
don sok súlyos bajtól megóvja az 
embert, A párisi orvosi akadémia a 
valódi „Eerencz József“-vizet nagyon 
jónak találta. Kapiiató ásvány víz-ke
reskedésekben, gyógyszertárakban és 
drogériákban,

— Ibsen ..A tenger asszonya-. A
modern dráma legnagyobb mesteré 
nek munkái közül, sajátságos módon, 
még mindig van egynéhány, mely 
magyar fordításban nem hozzáfér
hető; köztük volt eddig ez is, mely 
Ibsennek talán legmélyebben járó 
színműve s mely csak" most látóit 
napvilágot a „Magyar Könyvtár" leg
újabb sorozatában, „A tenger asszo 
ny»" tudvalevőleg a szabad problé
májának drámája: annak a vitatása 
hogy a nő csak akkor leltet igazán 
a férfié, ha nemcsak törvény és szer-

BUZIASI PH üN iX  v.z’inoom n
Bakterium-mentes

természetes ásványvíz.
Vese és hőlyagbajoknál, .a vesome- 
denee idült hurutjainál, hugykő- és 
lény képződésnél, a lék guták és a 
kiválasztó szervek hurutos bántál 
máinál kitűnő szernek bizonyult. — 
Ovosilag ajánlva. — K o l e r á k a t :  
Behyna Testvérek cégnél Saujhely

Császárfürdő
Budapesten Nyári és téli gyógyhely 
a magyar Irgalntasreml tulajdona 
Elsőrangú kénes hóvvizü gyógyfürdő:
modern berendezésű gőzfürdő, Ké
nyelmes iszapfürdők. Iszapborogatá- 
sok. uszodák, külön hölgy, k és urak 
rszéére. Török-, kő- és márványfürdök ; 
hölég szénsavas- ó ,  villamosvizfürdök 
A fürdők kitűnő eredménnyel hasz
náltatnak főleg csuzos bántalmaknái 
és Idegbajok ellen. Ivó kúra a légző, 
szervek huruton eseteiben s altesli 
pangásoknál. 200 kényelmes lakó
szoba. Szolid kezelés, jutányos árak. 
Gyógy- és zenedij nincs. Prospektust 
ingyen és bérmentve küld az igaz 
gatóiág.

Műveli és okos ember nagy súlyt 
helyez a fogápolásra, mert annak 
elhanyagolása nemcsak szépséghiba, 
liánéin egyheti undorító szagot ad a 

leheletnek. Szak
orvosok egyön
tetű véleménye 
szerint a beteg 
fog további rom 
lását megakaszt
ja  a száj üre
gét szagtalanítja 
s a fogakat gyö
nyörűen fehéríti 

a Sytraka féle Mentből fogszahan. 
Kapható gyógyszertárakban l koro
náért. ;) darabot bérmentve küld f! ko
ronáért Sztra' a gyógyszerész Mohol. 
Kappható : Hrabéczy Kálmán drogé

riájában Sátoraljaújhelyben.

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

Étvágyat javát. — Gyomorrontást 
megakadályoz. — Több mint ezer 
orvos ajánlja. — Kapható minden 
fűszer es csemege üzletben, jobb 
vendéglőben és kávéltázban.

Főraktár:
íipschitz jíaolf cégnél Sátoraljaújhely.
Szt, Ettkácsfiirda Kutvállalat H. T. 

Budapest, (Buda.)
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Leányálmok
férflbtlondlté klnctek -  dbájolé 
•léptétek — emelml varázaláe 

• azarelmi lanecltt —

Hatal leány nem álmodta ?
Hajdúiban öreg vénasszonvoktól gze- 
rdm! Italt Tettek, manapság a fiatal lányok 
böleaebben (jeeíekszei^k a a legközelebbi 
dfoginéből. gyógyszertárból ■ illatszer- 

üilatb'l

ZuckAií-krémt
közönt, tubus 1.33 kor. 
nagy tubus 1.30 H

Zaoküí-szappant
| kis aomagolis 1 . — kor.

MCT caoaatolás
laMndA) 1.30 „  

vásárolnak.

Zack~t-anpptn s 3nek""i'-krém pjfpségpt 
alkot mint a tavaszi gyöngyvirág, olosó 
•a gaidasagos a napi használatban, a miért 
la a azéposaeti szerek eszményképét képezi.
Fiatal leányok és asszonyok! Aki szép 
akar lenni, az csak Zuckooh-szappannak 
hódoljon, aki különöe szép akar lenni, az 

Zuckooh-krémet is használjon.

:.1sr:,S'i„Benem!8lie-
s s s =  süli óhajok!

Kapható Sátoraljaújhelyben.

Hrabéczy Kálmán drogériájában.

A hölgyek tudják legjobban
mly fontos a

SZÉP. ÜDE ARCZ
mly hatalom és kincs az mily 
előnyökben részesül egy szép no.

Szépnek lenni azonban nagy feladat, 
nem elegendő , hogy valaki csinos, fess 
és kedves legyen, hanem u legfontosabb 
hogy az arcbőre tiszta legyen.

A nők tudják ezt és ezért nagy gon
dot fordítanak az arcbőr ápolására, a 
szépség fentartására és emelésére.

A FÖLDES-fele

M a  r < > i  t - G r é i  n e
az egyedüli >zer, mely 5 —Ö-szori haszná
lat után eltávolít kiütéseket, pattanásokat, 
szeplőket, májfoltokat és az arcot fehé
ríti, üdíti és fiatalítja.

A Földes-féle Margit-Créme teljesen ártal
matlan. Páratlan és csodás arc szepitö és 
a szépséget megőrző hatását pedig fénye
sen bizonyítja, hogy a Wienben rendezett 
„Ausstellung für moderné Üesundheits u. 
Schönheits pt!ege« nagy aranyérmet és 
díszoklevelet nyer).
Kapható az egész világon. Tégelye 1 korona.

Készíti és postán küldi:
FÖLDES KELEMEN gyógyszerész ARADON.

Kapható : Sátoraljaújhelyben : Kincsessy 
Péter, Hrabéczy Kálmán, drog., Widdcr 
Gyula. Homonnan : Fábián Arnold. Nagy- 
mihályon : Tolvay Imre. Sárospatakon : 
Horváth Mátyás gyógyszertárakban.
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Scbicbf
.zarvas

kell a szappan összehasonlításinál és 
bevásárlásánál ügyelni. A világ egy 

szappana sem éri ci a

szappanát
minden jó tulajdonságában, tiszta  ̂
ságiban, mosokepességeben, lágyságai

bán cs olcsóságában.

Legjobb kalap

Legdivatosabb
kalap

Legszebb kalap

Legolcsóbb

Megyei Á ltalános Bank
(.w részvénytársaság

------  S A T O R A L J A U J H E L Y .  ------

íí Elfogad betétet kamatozás végett. 
Bevált külföldi pénzeket (dollárokat.)

Leszámítol váltó- és Jelzálog-külcsönöket.

Folyó számla liiioll és óvadékot nyújt kedvezi MIMIM.
Eszközöl 10-töl 50 évig terjedő

t ö r l e s z t é s e s  kölcsönt
Vásárol megbízásra értékpapírokat és sorsjsgyeket és 
előlegezi az értéket havi törlesztésre. — Elvállal min

den a bankszakba vágó megbízást.

á A Megyei Általános Bank Részvénytár- 
,1 saság Igazgatósága.

kalap

Szenes £ipót
nridivt üzletében

S .-A .-U jh ely .

€ladó ház.
Az Andrássy-utea 66. számú 

3 utcára nyiló sarokház, mely 4 
lakosztályból és mellékhelyiségek
ből áll, eladó.

Bővebbet ugyanott.

H 1

Sátoraljaújhely r. t. város polgármesterétől. 

105Gb—1910. szám.

Árverési hirdetmény.
A napi piacnak a Tüzoltó-térro történt áthelyezésével 

használaton kívül helyezett árubódék folvó hó 16-án délelőtt 
10 órakor a helyszínen nyilvános árverésen el fognak adatni.

Az árverési vevők kötelesek az árubódék vételárát, a le
ütés alkalmával az árverést foganatosító gazdasági tanácsos 
kezéhez nyomban lefizetni s kötelesek az általuk megvett 
bódékát 3 nap alatt saját költségükön a régi piactérről el- 
szállíttatni.

Erről venni szándékozókat azzal értesítem, hogy a meg
veendő bódék tüzelő anyag gyanánt használandók fel s atneny- 
nyiben más célra (fáskamrának, ólnak stb.) használtatnnnák 
fel, egészségügyi szempontból kifogástalan állapotba hozandók, 
mert a hatóság az ellenőrzés- szigorúan gyakorolni fogja.

Sátoraljaújhely, 1910. évi augusztüs hó 10-én.

Farkas Andor,
h. polgármester.

1

Közeli kiránduló hely az

Erzsébet
kerthelyisége

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

Hetenként kétszer zene.

Dr. Halász-féle

„SANITOL"
Száj és jogápoló szerek.

JVtinflen eddig létezőnél tökéletesebb 
és megbízhatóbb szerek,

melyek a legnjabban megállapított 
tudományos és klinikai vizsgálatok 
alapján egyedül sikeres ás helyesnek 
talált alapelvek szerint készülnek. 
Használati utasítás szerint eljárva, a 
fogakat megvédik a romlástól, V é g 
telen kellemes szájíz. Ideálisan tiszta 

száj és fogak.

jtfegjizethetetlen előnyük,
hogy rendszeres használat mellett 
megvéd a heveny fertöaS betegsé
gektől (vörheny, kanyaró, torokgyík 
stb.) és azért gyermekek részére már 
ez okból is különösen áldásos a 
használatuk. Ideális szép és jó fog- 
kefék. Kaphatók használati utasí

tással :

HRABÉCZY KÁLMÁN
gyógyáru és illatszer üzletében

Sátoraljaújhelyen.

Nagy üveg szájviz 2 korona, kis 
üveg 1 korona 20 fiilér. Rogpor 1 
korona. Fogkefe 1 korona 40 fillé r,
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f férfih*fond11* k in e k  -  atbájole 
•aépaegek -  a itm lm l varázslás 

•  Kérelmi láncolat —

melyik fiatal leány nem álmodia ?
Hajdaniban öreg vénasszonvoktól eze- 
rélml italt vattak, manapság n fiatal lányok 
bSiMebban OMlékaienck a a legközel&bi 
drog értéből gyógyszertártól a illatszer- 

üilatbsl

ZBOkííí-izappant Zuckísi-krémt
ki* ok)magolás |.« kor.
Mgy oomafolái

(•MndA) t.SO „

vásárolnak.

Zcckook-azappan a anck^-krém  szépséget 
alkot m in t a tavaszi gyöngyvirág, olosó 
éa gazdaságos a napi használatban, a miért 
la a aiépesaeti azerck eszményképét képezi.

Fiatal leányok ás asszonyok! A ki szép 
akar lenni, az csak Zuck°°h.Szappannnk 
hódoljon, aki különös szép ak a r lenni az 

ZuckíSÍ-krémet is haszn áljo n , '

körön*, fubui l . J S  k o r .

n*gy tubuj s.so

•a i|a |a fji'aa  p ih e n j'L l, R 0 I T I  Í ? ! ( 0 “

Váffatok célját el nem értetet,
Klllibea uom jru »c{ül aaréd: ^  * 5

Kapható Sátoraljaújhelyben.

Hrabéczy Kálmán drogériájában

f

L S O M A G Y A R - O R S  Z A G I H IR I. A P Szombat, augusztus 13

A hölgyek tudják legjobban
mly fontos a

SZÉP. ÜDE ARCZ
mly hatalom és kincs az. milv 
előnyökben részesül eyy szép nö.

Szépnek lenni azonban nagy feladat, 
nem elegendő , hogy valaki csinos, fess 
és kedves legyen, hanem a legfontosabb 
hogy az arcbőre tiszta legyen.

á nők tudják ezt és ezért nagy gon
dot fordítanak az arcbőr ápolására, a 
szépség fontartására és emelésére.

A FÖLDES-fele

i M a  r < r i  t  - C r é m e
az egyedüli szer, mely 5 —(l-szori haszná
lat után eltávolít kiütéseket, pattanásokat, 
szeplőket, májfoltokat és az arcot fehé
ríti, üdíti és fiatalítja.

A Földes-fele Margit-Cróme teljesen ártal
matlan. Páratlan és csodás arc szépítő és 
a szépséget megőrző hatását pedig fénye
sen bizonyítja, hogy a Wienben rendezett 
„Ausstellung fiir moderné Gesundheits u. 
Schünheits pflege* nagy aranyérmet és 
díszoklevelet nyer-).
Kapható az egész világon. Tégelye 1 korona.

Készíti és postán küldi:
FÖLDES KELEMEN gyógyszerész ARADON.

Kapható : Sátoraljaújhelyben : Kincsessy 
Péter, Hrabéczy Kálmán, drog., Widder 
Gyula. Homonnan : Fábián Arnold. Nagy- 
mihályon: Tolvay Imre. Sárospatakon : 
Horváth Mátyás gyógyszertárakban.

J ó s á g ,
á r  é s

s ú l y r a
kell a szappaa összehasonlításánál és 
bevásárlásánál ügyelni. A világ egy 

szappana sem éri cl a

ScÍHchr
szarvas

szappanét
minden jó tulajdonságában, tiszta* 
ságában, mosókepességében, lágyságai 

bán cs olcsóságában. *

«

*
i
(
s
♦
i#
I

í
?t

Legjobb kalap

Legdivatosabb
kalap

Legszebb kalap

Legolcsóbb
kalap

Szenes Cipót
uridivt üzletében

S .-A .-U jh ely .

€laöó ház.
Az Andrássy-utca 66. sza'mu 

^ utcára nyitó sarokház, mely 4 
lakosztályból cs mellckhelyiségek- 
ből áll, eladó.

Bővebbet ugyanott.

S L .

Megyei Általános Bank
részvénytársaság

ZZ!  S A T O R A L J A U J H E L Y .  ------

Fifogad betétet kamatozás végett. 
Bevált külföldi pénzeket (dollárokat.)

Leszámítol váltó- cs Jelzálog-külcsönöket.

Folté számla Iliiéit és óvadékit n.iujt kedvező leltétellel.
Eszközöl 10-töl 50 évig terjedő

t ö r l e s z t é s e s  kölcsönt
Vásárol megbízásra értékpapírokat és sorsjsgyeket és 
előlegezi az értéket havi törlesztésre. —  Elvállal min

den a bankszakba vágó megbízást.

A Megyei Általános Bank Részvénytár
saság Igazgatósága.

.Sátoraljaújhely r. t. város polgármesterétől. 

10600—1010. szám.

Árverési hirdetmény.
A napi piacnak a Tűzöl tó-térre történt áthelyezésével 

használaton kívül helyezett árubódék folvó hó 16-án délelőtt 
10 órakor a helyszínen nyilvános árverésen el fognak adatni.

Az árverési vevők kötelesek az árubódék vételárát a le
ütés alkalmával az árverést foganatosító gazdasági tanácsos 
kezéhez nyomban lefizetni s kötelesek az általuk megvett 
bódékát 3 nap alatt saját költségükön a régi piactérről el- 
szállíttatni.

Erről venni szándékozókat azzal értesítem, hogy a meg
veendő bódék tüzelő anyag gyanánt használandók fel s ameny. 
nyiben más célra (fáskamrának, ólnak stb.) használtatnának 
fül, egészségügyi szempontból kifogástalan állapotba hozandók, 
mert a hatóság nz ellenőrzés- szigorúan gyakorolni fogja.

Satoraljaajhely, 1910. évi augusztus Hó 10-én.

Farkas Andor,
h. polgármester.

Közeli kiránduló hely az

Erzsébet
kerthelyisége

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

Hetenként kétszer zene.

Dr. Halász-féle

„SANITOL"
Száj és fogápoló szerek.

Jvtinden eddig létezőnél tökóletesebb 
és megbízhatóbb szerek,

melyek a legttjabban megállapított 
tudományos és klinikai vizsgálatok 
alapján egyedül sikeres és helyesnek 
talált alapelvek szerint készülnek. 
Használati utasítás szerint eljárva, a 
fogakat megvédik a romlástól, Vég. 
tolen kellemes szájíz. Ideálisan tiszta 

száj és fogak.

JVteg/izetheteilen előnyük,
hogy rendszeres használat mellett 
megvéd a heveny fertőzó betegsé
gektől (vörheny, kanyaró, torokgyík 
stb.) és azért gyermekek részére már 
ez okból is különösen áldásos a 
használatuk. Ideális szép és jó fog. 
kefék. Kaphatók használati utasí

tással :

HRABÉCZY KÁLMÁN
gyógyáru és illatszer üzletében

Sátoraljaújhelyen.

Nagv üveg szájvíz 2 korona, kis 
üveg 1 korona 20 fiilér. Kogpor 1 
korona. Fogkefe 1 korona 40 fillér.
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f Jntézeti Jehérnemüek és kelengyék
leányok és fiuk részére )

az intézetek előírásához híven, elismert legjobb minőségben és legelőnyösebb árban szerezhetők be: * i

£  Scliöai S á n d o r  é s  B a  r n a ,  D .  J
3 kelengye- és fehérnemüáruházában.
f jj Vászon-, sifon-, teríték-, törülköző-, törlőkendő-mintagyüjteménynyel készséggel szolgálunk.

B Ú T O R O K
a Miskolczi Asztalosok Árursarnokában

(Régi posta épület) kaphatók.

Szavatosság az áru minőségéért!
Jiráló bizottság állal felülbírálva.

Szabott ár! Szabott á r !

35.000 bor- és gyümölcs-sajtó
20.000 gyümölcs- és szöllözúzó 

300 hydraulikus sajtó
bor, gyümölcs és 
ipari czélokrastb.
került ki a Mayfarth- 

féle gyárakból.
Az IílOit. évben készült

2500 sajtó 
1200 zúzó.

Csattanós bizonyítéka 
t.(i j:)ártányok feltűnő 

jóságának.
Tessék bizalommal fordulni

saMayfarth Ph. és p
mezőgazdasági és ipari gépgyáraihoz

BÉCS II., Taborstrasse 71.
Több mint 060 arany-, eslist-é re romol atb. 

kitüntetve.
Kimerítő képes árjegyzékek ingyen.

Képviselők és viszontehirjsitók kívántainak. 
Tessék mindig a Mayfarth czég nevére ügyelni.

Értesítés.
Van szerencsém a nagy

érdemű közönség szives tu
domására adni, hogy

lakatos
műhelyemet

V ek erle-tér, Vörös ö kör udvarába helyeztem át.

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

Műhelyemet berendeztem Autogén hegesztésre
Törött géprészeket, hibás öntéseket, kazán és gözhen- 

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

Msgaiu a n. é. koldusig l>. pártfogásába a já n lv a , m aradtam

Az „Acetylén" világi- 
fás sátoraljaújhelyi 

egydüli képiselete.

kiváló tisztelettel

Vályi Bertalan,
lakatos mester.

EM ÉSZTÉST elősegíti
A Z  É TV Á G YA T  F O K O Z Z A .

dűlt gyomorbajok és az emésztőszervek hurutos 
hant alma iiuil nélkülözhetetlen.

Főraktár Sátoraljaujhelven : 
W ILKOVSZKY és TÓTH cégnél.

X SALQÓTARJANI
Kószénbánya Részvénytársulat

széntermékei (szobafütésre 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.

/j  ̂ Superfosfát-műtrágya. Káli-só.

Nyomatott C~»nde«nj»mi Miksa oa 'tarsa küuyvnyomdajabau SatoraJiujhely.
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