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A kudarcz.
A  Khuen-kormány világraszóló 

pénzügyi baklövését bécsi és buda
pesti támogatói minden áron lep
lezni akarják. A  bécsi sajtó elő 
szőr ugyan pőrére vetkőzteti és 
keményen lehordja Lukács pénz
ügyminisztert, hogy francia pénz 
után szaladgált, mikor a belső 
—  vagyis az osztrák —  pénz
piac jó  házi kenyere rendelkezé
sére állt, de azután felvonultatja 
az ellenvéleményeket is, amelyek 
szerint >minden rendbe jöhet*. 
Szóval a bécsiek egyszersmindcn- 
korra biztosítani akarják magukat 
arról, hogy a magyar rókáról 
idődlen-időkig két bőrt húzhassa
nak le. Az egyiket oly módon, 
hogy a busás kamatterhek mellett 
adandó kölcsönökkel örökös adó 
fizetőjükké és gyarmatukká te
gyék Magyarországot, Azzal pedig 
hogy az ily kölcsönt Magyaror
szág főleg hadügyi célókra for
dítja, ismét csak az osztrák hajó 
és hadiszergyárak aratnak és gya
rapítják Ausztria nemzeti vagyo
nát.

Azt azonban megállapítjuk, hogy 
még a kormány legelszántabb vé

E gy  to lih iba.
Irta : Pánthy L a jo s .

Ismerek én egy bolond embert, 
ki örökösen sóhajtozik, a holdba 
mereng, számlálja a csillagokat és 
— naplót vezet, mint egy bakfis s 
ez az ember velem egykorú, bajuszt 
visel, sőt családja is van inár . . .

Tagadhatatlan, van az ember éle
tében egy időszak, amidőn fejétől a 
sarkáig csupa szív s ez az időszak 
egeiknél előbb, másiknál később 
jön m eg; e korban pedig minden 
ember ideálista s úgy érzi, hogy a 
szerelem még a száraz kenyeret is 
őtulos kaláccsá változtatja. No de 
szerencsére, az az időszak csak át
meneti s rendesen az első csalódásig 
tart. Az én emberemet épen azért 
tartom bolondnak, — (pedig legked
vesebb barátom, lelkem fel«) mert 
nála ez az állapot az első csalódáson 
túl is tart. Pedig megnősült azóta 
s családi életében is megvan a meleg 
összhang, mégsem képes lemondani 
első ábrándjáról, mely ugyan csaló
dással végződött; hogy miért? — 
elmondom úgy, ahogy tőle hallot
tam . . .

— Önként, magától fakadt szi
vünkben az az édes érzés, melynek

delmezői is tmaguk . között beis
merik Khuenék csúf fiaskóját. A  
munkapárt körében el vannak ké
szülve arra, hogy az ellenzék éles 
táms iásokat fog intézni a kor
mány meggyengült pozíciója ellen.

Es ha valamikor, akkor most 
teljes jogosultsága lesz a késhe
gyig menő harcnak. Mert Khuen 
és Lukács urak eljárásában nem
csak a megkivántató körültekintés 
és előrelátás hiányzik, amely a 
a kormányzás föltétele, de a jó 
hiszeműség is.

Ez pedig oly merényletet jelent 
az ország legfőbb érdekeivel szem
ben, amit csak egyféleképen le
het majd azután jóvátenni.- a 
bűnös kermányférfiak bukásával. 
S ha Magyarország nem volna az 
álparlamentarizmus klasszikus föld 
je , akkor Lukács urnák főnö
kével együtt már is le kellene 
vonnia a konzekvenciákat.

Lukács Lászlóról, az ischli klau
zula szerzőjéről, politikai páiyájá 
nak kezdete óta ismeretes, hogy 
ádáz ellensége a magyar gazda
sági önállóságnak. A  magyar köl
csön küllődön való megszerzése 
pedig egyik első lépcsője lett 
volna pénzügyeink függetlenitésé-

nek Ausztriától. —  Minthogy! 
azonban az 560 millió kölcsön 
felvételét kormánykörökben égető 
szükszéglctnck nyilvánították, min
denki azt hitte, hogy a kormány 
teljes erélylyel is fogja szorgal
mazni a francia piacon a pénz 
megszerzését. D e ehelyett mi tör
tént } Lukács László pénzügymi
niszter ur, a Khuen-kormányba 
való belépése előtt öt évig pihen
hetett —  igaz, hogy önkéntelenül 
- -  politikai babérjain, mindjárt a 
nyár elején nagy fáradságot ér
zett és —  elment Gasteinba üdülni 
Nem vett részt az indemnitás vi
tájában és távollétével tündökölt 
a kölcsönjavaslat tárgyalásánál is 
Mindez beszédes tanúsága annak, 
hogy a „kabinet gyöngye" —  a 
hogy annak idején az uralkodó 
elnevezte —  mily komolysággal 
lógja föl hivatását.

Igaz ugyan, hogy a Khuen-kor- 
mány legértékesebb és legtapasz
taltabb tagja, Hieronymi Károly 
kitünően helyettesítette a magán
ügyeit a közügyeknél előbbre he 
lyező pénzügyminisztert; a trancia 
kölcsönügyében is neki kellett 
volna helyettesíteni a pénzügy- 
minisztert és miniszterelnököt akkor

talán nem érte volna az országot
ez a szégyenletes és káros ku
darcz.

A  kormány vétkes könnyelmű
ségét a kölcsön körül kiegészíti 
az a nemtörődömség is, amely- 
lyel a francia sajtó támadásáit fo
gadta és semmit sem tett annak 
elhárítására. A  józan ítélőképes
ségnek ez a hiánya megdöbben
tően jellemzi azt a balkáni kor
mányrendszert, amelyet Khuen 
gróf nálunk is meghonosított és 
amely egyáltalában nincs tisztá
ban a kültöldi sajtóviszonyokkal. 
De hogyan is várjuk a Khuen- 
kormányiól, hogy a sajtó befo
lyását respektálja a mikor egész 
uralma a közvélemény felrúgására 
és a szuronyok hatalmára van 
alapítva? Az ilyen elvekkel azon
ban csak ideig-óráig lehet kor
mányozni.

Am Khuen gróf rövidesen 
meg fog győződni arról, hogy a 
sajtó és az általa képviselt köz
véleménynek lesz elég ereje, hogy 
buktassa azt a kormányt, amely 
szántszándékkal kompromittálja az 
országot az egész világ előtt 
azért, hogy az osztrák pénzügyi 
érdekek győzedelmeskedjenek.

neve: szerelem. A véletlen hozott 
össze minket egy bal alkalmával. 
(Ez neki véletlen, — gondoltam én.) 
Ezelőtt nem találkoztunk, nem lát
tuk egymást s mégis már az első 
tekintet, az első kézszoritás megre
megtette lelkünket s meggyujtá azt 
a szikrát, melytől egy egész élet 
lobban lángra. Veszedelmes egy 
láng ez. Hány embert perzselt meg 
(hozzád hasonló bolondokat — gon 
doitam) s hányán égtek meg e láng
ban egészen ! . . . A szerelemmel, 
azzal a szent érzéssel táplálkozik s 
ha azt megvonják tőle, akkor áll be 
veszendelem, mely egyikre másikra 

oly végzetessé lesz. A napsugarak 
éltetői a fűszálaknak, mégis elper
zselik azokat, ha a párák éjjeli le
csapódása s az eső elmarad . . .

Hogy érzelmem igazi volt, bizo
ny Hja az, hogy szerettem Idát, még 
mielőtt tudtam volna, hogy ez a 
neve s hogy kicsoda. Kimondhatat
lan gyönyör fogott el, ha vele tán
colhattam, ha a tánc végével vele 
sétálhattam . . . Kell valaminek lenni 
a szívben, ami átviszi egyiknek ér
zelmeit a másikéba anélkül, hogy 
az ajk vallomást tenne, az a máso
dik személy érzi ennek vonzódását, 

j szerelmét maga iránt . . .

Azok a fekete szemek, melyek a 
találkozás első pillanataiban oly für- 
készőleg, kíváncsian mélyedtek te
kintetembe, mintegy kérdve: „Ki ez 
az ember ? Oly ismeretlen s mégis, 
mintha láttam volna már?!“ nem 
bírták ki később tekintetemet s mi
ként az éj ráborul a nappalra, úgy 
borította el az a szemkárpit azokat 
a ragyogó kárbunkulu* okát. A kez
detben változatlan, közömbös arcot 
nézésemre gyönge pir futotta el, a 
pici kéz mintha jobban nehezedett 
volna váltamra. Ez annak a szívben 
levő érzelemnek lassú, de még előtte 
ismeretlen ébredek vo't. S a lelki 
beszéd alatt mi volt az én lelkem 
válasza? »Neru ismersz? Gondolj! 
csak azokra az álmokra, melyeket 
leány-szobádban hosszú csöndes éj
szakákon vógigálmodtál egy isme
retlenről, ki hirtelen toppan eléd, 
kinek látására megnyílik szived s 
egyesül azéval az egész életre : ez 
az ismeretlen im én vagyok !« Aztán 
szóval folytattam :

— hla maga nagyon szép.
Ereztem, mint remegnek meg ka

csói, tekintetét még jobban lesütő s 
alig hallhatóan szólt:

— Vezessen kérem a helyemre.

— Miért? — kérdőm tuoglepődve.
-— Nagyon szédülök . . .
. . . Már hogy a tánctól, vagy 

pedig megjegyzésemtől szédült, nem 
tudom, de aligha nem az utóbbitól. 
Egy egészen gyermek-lánynak, ki 
még alig hogy otthagyta bábuit 
s kinek lelke épen e pillanatokban 
ment csodás változáson át, ily meg
jegyzést tenni, bizony könnyelműség 
s elhamarkodottság volt . . .

Es e naptól kezdve minden alkal
mat megragadtam, hogy vele talál
kozzam, hogy legalább lássam. S 
hogy édes arcán ilyenkor az örömöt 
láttam visszatükröződni, végtelen 
boldognak éreztem magamat. Hol 
voltam azonban én a nősüléstől ? 
Legalább 2—3 óv választott el attól. 
Mit tegyek ? Ez a kérdés sokáig nem 
hagyott nyugodni. Azalatt a 2—3 év 
alatt, inig célhoz jutok, sok minden 
megváltozik, különösen az ily fiatal 
leány szivében. Elhatározó lépésre 
szántam rá magamat, megkérdeztem 
nyíltan, őszintén, akar-e a feleségem 
lenni s vár-e rám ? Ha igazán szeret, 
az időt nem fogja sokalni, hisz ő is 
még egészen gyerek ; ha nem szeret 
igazán, legalább megtudom, hogy úgy 
is hiába minden, csalóka fényt ker
gettem.

Az őszi és téli szezonra bevásárlásaimról visszatérve, szives tudomásukra  
hozom, hogy nem kiméivé fáradtságot, NŐI KALAP DIVATÁRU ÜZLETEMET 
a szezon legszebb és legdivatosabb kalapjaival láttam el. ;... 11: -v  , ------: . —

Szives pártfogásukul kóryc, m radtam teljes tiszetlettel

OROSZ GIZELLA Petőfi-utca 1„ SchÖn és 
Barna l). céggel szemben

L a p u n k  4  o l d a l .
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Dókus ünneplése.
— Előkészületek a jubileumra.

Mindinkább közeledik a nagy nap, 
melyen Zemplénvárraegye közönsége 
méltó képen fogja megünnepelni Do
kiig Gyula alispán köztisztviselői mű
ködésének 40 ik évfordulóját. 28 án 
fog lefolyni ez, a vármegye derék 
jegyzői egylete által rendezett ün
nep. Ekkor fogják Dókus személyé
ben ünnepelni a tisztviselői erényt: 
a becsületes munkásságot, a pártat 
lan igazságosságot és a páratlanul 
álló kötelességtudást.

Az ünnepre nagyban készülnek 
vármegy eszerte, de különösen a 
jegyzői egylet szorgoskodik, hogy 
minél impozánsaidul tegye külsőleg 
is az ünnepet. Szotiik István a jegy 
zői egylet elnöke a napokban küldte 
szét az ünnepség meghívóit, melyből 
többek közt megtudhatjuk azt is, 
hogy az ünnepnek 28-ára való ki
tűzése is a siker érdekében történt, 
mert a 2ü-ik megy egy illésre amúgy is 
beérkező bizottsági lagok igy küny- 
nyebben vehetnek azon részt.

A programm.

Hogy milyen arányokban fog le 
folyni az ünnep, bizonyítja a pro
gramm, melyet egész terjedelmében 
a következőkben adunk :

Déli 12 óra és 2 óra között az 
elnökség a vasúti állomáson fogadni 
fogja a szomszédos vármegyék egy
leteinek küldöttségét és a központi 
egylet kiküldötteit. Fogadás után 
ebéd a la carte a „Magyar Király” 
szálloda éttermében. Két órakor elő- 
értekezlet ugyanott. Két órakor veszi 
kezdetét a vármegyeháza tanácster
mében a díszközgyűlés a következő 
sorrendbeu :

1. A jegyzői egylet elnöke meg
nyitja a díszközgyűlést, ismerteti 
a tárgyat s indítványozza, hogy 
Kácz János tőketerebesi főjegyző 
vezetése alatt egy 12 tagú küldött
ség kérje fel az ünnepeltet a dísz
közgyűlésen való megjelenésre.

2. A gyűlésen megjelenő alispánt 
a jegyzői egylet elnöke üdvözli.

3. Mankovics János méltatja Dókus 
Gyula köztisztviselői működését.
4. Jászay Pál egyleti főjegyző indít

ványt terjeszt elő egy Dókus Gyula ne
vét viselő alapítvány létesítésére, fel
olvassa s elfogadásra ajánlja az ala
pító levelet.

o. Nagy János ujcsanálosi bíró 
a községi bírák nevében üdvözli 
az alispánt.

(5. Simcsik Nándor egyleti jegyző 
átadja a községek üdvözlő határo
zatait.

7. Pataky Miklós Sátoraljaújhely 
város főjegyzője megfelelő beszéd 
kíséretében átnyújtja a jegyzők 
emléktárgyát, .i babér ezüstkoszorut.

8 . A jegyzői egylet elnöke bezárja 
a gyűlést.

Gyűlés után ismerkedés a Magyar 
Király szálloda udvari nagytermében. 
Egy teríték ára 5 korona. A társas
vacsorán résztvenni óhajtók o szán
dékukat e hó 24 ig Illésházy urnái 
— Sátoraljaújhely — bejelenteni 
szíveskedjenek.

Kilátások.
Az ünnep sikere máris biztosított

nak látszik 7 szomszédos vármegye 
jegyzői egylete jelentette be eddig 
a részvételét, azonkívül lejönnnek 
az országos jegyzői egylet képvise
letében Uszkay Bálint elnök és Jász
berényi Miklós főjegyző A társasva- 
csorara pedig eddig mintegy raás- 
félszaz vármegyei bizottsági tag és 
jegyző jelentté be részvételét. Előre
láthatólag mintegy harmadfélszáz 
ember fog résztvenni a Dókus tisz
teletere rendezendő társ:'-vacsorán.

Az államépitészeti hivatal 
Uókusnál.

A sátoraljaújhelyi m. kir. állam
épitészeti hivatal műszaki tiszti kara 
folyó hó 18 án déli 12 órakor tisz
telgett Dókus Gyula alispánnál abbéi 
az alkalomból, hogy megszakítás 
nélküli közszolgálatának negyvene
dik évfordulóját e hónap folyamán 
éri el.

H'ónsch Dezső m. kir. műszaki fő
tanácsos, hivatalfőnök üdvözölte az 
alispánt egy csinos, kerek beszéddel; 
a melyben különösen kiemelte azt, 
hogy Dókus Gyulát minden tettében 
a közérdek, az igazság és tiszttársai 
iránti meleg szeretet vezérelte. Ezt 
érezték a vezetése alatt álló hivatal 
tagjai is, kikben hosszú együttmű
ködések ideje alatt az alispán iránti 
mélységes tisztelet és igaz szeretet 
érzése fejlődött ki. Ennek zálogául 
és az évforduló emlékére egy angol 
fazonú, csinos kivitelű, szinezüst 
szivar casettát nyújtott át, melynek 
feiső sima lapján bevésett következő 
ajánlás olvasható : „csabacsüdi Dókus 
Gyula alispán közszolgálatának 40

Nagy lelki kétségek közt indítot
tam útnak levelemet. Ettől függött 
jövendő életem. Es nap-nap után 
múlt 8 a válasz csak nem jött. Min
den nap magam mentem a postára, 
reménnyel szivemben s csalódottan 
tértem onnan vissza mindannyiszor. 
Kezdetben arra gondoltam, hogy 
mindaz, mit én Idában vonzódásnak 
véltem, csak tettetés s hizeleg neki
az, hogy én őt szeretem, — ilyen
kor gyűlölet fogott el az egész női 
nemmel szemben; majd meg arra 
gondoltam, hogy nem tetszik neki 
az ilyen őszinte, ajtóstul való beron 
tás, mint a Moliére kényeskedőinek, 
ilyenkor sajnáltam, majd meg lené
zettnek éreztem magamat részéről s 
ilyenkor a bosszú járt az eszemben.

Hanem reggel ismét betöltötte 
szivemet a remény s én ismét ott 
szorongtam a postahivatal előtt vár
va a megváltást s ismét csak csaló
dással tértem meg.

— Mert bolond voltál — szólUtn 
közbe.

— Nem sokáig.
— Még most is az vagy.
— Lehet, de az megint más.
Egyszer utaztam s a vonatban ta

lálkoztam vele. Köszönésemet hide
gen fogadta, szómra nem felelt, se

gítségemet visszautasította. Jól gon*| 
dohain tehát, mégis kicsinyei, lenéz. 
No hát azért is megmutatom, — gon-i 
doltara, —  hogy mások, hozzá ha
sonlók, nem fognak kicsinyelni és I 
— megházasodtam.

— Bár ne tetted volna.
— Miért ?
— Mert a házasságot nem a bo

londoknak találták ki.
— No hallod, de sértegető ked

vedben vagv.
—  Csak azt mondom, a mi igaz.
— Hát mi kifogásolni valót ta 

látsz házaséletemben? Nem tisztelem, 
nem becsülöm talán eléggé felesé
gemet ? Nem élek úgy, mint becsü
letes embernek élnie kell ? Keresem 
a kalandokat ? Lumpotok ? Kártyá
zom ?

— Jó férj vagy kétségkívül, de 
rögeszméd van.

— Az nem rögeszme, az keserű 
való.

— Ugyan mi sajnálni valót találsz 
azon, hogy gyerek-leány visszauta
sított, kiről te ugyan azt állítod, hogy 
szeretett, mert telkeitek megvállották 
szerelmeteket. (Ilyet is csak olyan 
ember állíthat, kinek nem jár ki.)

— A gyennekleányok egy nap 
alatt serdülnek hajadonná, amint szi-

éves jubileuma emlékére, a sátoral
jaújhelyi ra. kir. államépitészeti hi
vatal műszaki tiszti kara. 1010. év 
szeptember hó. Ilönsch Dezső mű
szaki főtanácsos, Hajós Károly kir. 
főmérnök, Czakó Ignácz kir. főmér
nök, Gnüdig Lipót kir. főmérnök, 
Barsy Károly kir. s. mérnök.**

Dókus Gyula, kit az üdvözlés és a 
kedves figyelem láthatóan meghatott, 
szívélyes szavakban válaszolt. Hang
súlyozta. hogy mily fölemelő hiva
tást tölt be és mily nagyszabású 
munkát végez az államépitészeti hi
vatal, a melyért csak nagy ritkán 
részesül megfelelő elismerésben. O, 
ki teljesen ismeri a hivatal működé
sét, úgy igyekezett ezen enyhíteni, 
hogy meleg szeretettel támogatta 
nehéz munkájában. Erről biztosítja 
a hivatalt a jövőben is és viszonzá
sul k« ri továbbra is a hivatal odaadó 
támogatását és ragaszkodását.

Az alispán beszédét a hivatal tagjai 
lelkesen megéljenezték, mire az a1- 
Dpán a megjelentek mindegyikétől 
igen szívélyesen vett búcsút.

A sztrájkoló városatyák
címmel ízléstelenül 
vádaskodik a Z. U

A városatyák egy része elhatá
rozta, hogy kerülni fogja a képvise
lőtestületet mindaddig, mig Reichard 
polgármester a jelenlegi —  szerin
tük inkombatilis — két foglalko
zása közt nem választ.

A városatyák egy részének eme 
elhatározása sokféle kombinációra 
adott okot. Vannak, akik minden 
lépésben valamelyes hátteret keres
nek és nem tudják elképzelni, hogy 
minden hátsó gondolat nélkül is 
keletkezhetnek elhatározások. A Z. 
U. laptársunk is nagyon szereti a 
gyanusitgatásokat és keresve-keres
— erőszakos inagyarázgatásokkal is
— minden mozgalomban bizonyos 
titkos célt.

Így legutóbbi számának vezércik
kében is azzal gyanúsítja meg a 
képviselőtestületnek hátat fordított 
városatyákat, hogy m m D a polgár
mesternek jelenlegi összeférhetetlen
sége adott okot a képviselőtestület

vök először megdobban ama érié8 
hatása alatt. Egyik nap apró buba- 
ruha varrásánál találjuk őket, midőn 
természetesnek találják, hogy ham
vas arcukat férfiak megsimogatják, 

[másnap titokban saját ruháikat bősz- 
szahbitják s e biza’mas közeledést 
gyöngéden elhárítják, egyik nap még 
a gyermek édes ártatlanságában tün- 
d iklik a kedves arcocska, másnap 
már a kert virágai közt találjuk az 
élet virágát, ainint komoly, áhitatos 
arccal, elmerengve tépdesi a marga- 
retta szirmait: szeret, nem szeret.

Idát is, a gyermek-leányt az az 
egy nap változtatta hajadonná s hogy 
szeretett, évek múlva tudtam meg 
ő tőle magától. Levelemre válaszolt 
s e válasz kedvező volt, hanem a 
sors játszott közbe. Nem engedte, 
hogy két ily ideális lélek egyesüljön 
egy egész életre. Egy tolihibán esett 
meg, hogy a levelet meg nem kap
tam, hogy az visszakerült hozzá, 
mit ő első felhevülésében tűzbe csa
pott. Egy „k“ helyett „h“-át irt s 
ez a .,k” betű döntötte el sorsunkat 
tette rommá egy egész élet boldog
ságát. Bár a csalódás emlékét elho
mályosító. megtudva a valót, emléke 
ismét oly élénken él lelkemben, mint ( 
valamikor s élni is fog örökké...

bői való elmaradásra, hanem a pof 
gárraester vallása. Antiszemitizmussal 
vádolja tehát azokat a vezetőférfiait 
a városnak, akiknek elhatározását 
lehet ugyan a város érdeke szem
pontjából bírálni, de akiknek eddigi 
közéleti működése a legcsekélyebb 
okot sem szolgáltata az ilyen sú
lyos vádra.

A képviselőtestületből elmaradó 
városatyák közt van Alatolai Etele 
és Búza Barna is. Adott-e kottőjük 
közül egyik is okot bármikor arra, 
hogy antiszemitizmussal vádolják ? 
Nem e M.itolai Etele kérte Reichard 
Salamont a képviselőtestület meg
bízásából a maradásra és nem-e 
Búza Barna biztosította megválasz
tása után a polgármestert a képvi
selőtestület bizalmáról? Hát ha an
tiszemita érzelmekkel viseltetnének 
ezek a vezéremberek a polgármes
terrel szemben, vájjon igyekeztek 
volna e Rmchardot maradásra bírni?

Ennek a városnak mindig átka 
volt a vallási széthúzás. Mindig a 
vallási ellentétok voltak azok, me
lyek útját akasztották a békés, a 
köz érdekében való együtt munkál
kodásnak. De a sajtót mindeddig 
nem kerítette hatalmába a vallási 
gyűlölet, a sajtó ha egyebütt nőin 
is — még eddig mindig megőrizte a 
pártatlanságát, mikor a vallási egye 
nőtlenségek ütötték fel fejüket a 
közélet terén. Most asonban úgy 
látszik már a sajtót is kikezdi ez a 
veszedelem. Erre vall legalább a Z. 
U. vezércikke.

Pedig hát ilyen fegyverekkel iga
zán nem lehet a már úgyis végső
kig kiélesedett ellentéteket megszün
tetni. Sőt csak fokozni lehet a már 
úgyis kétségbeejtően elterjedt val
lási ellentéteket és bele lehet haj
tani vallási viszályba azokat is, akik 
attól távol álltak.

Es ezt jól jegyezze meg magának 
a Z. U. máskor, mielőtt a legutóbbi
hoz hasonló Ízléstelen vádakkal il
letné az egyesek szerint téves tak
tikát folytatható, de mindenesetre be
csületes intenciók által vezérelt ellen 
zéki vezérférfiakat.

f i polgármester fegyelmi ügye.
Reichard  S a la m o n  'ü g y v éd  és 

p o lg á r m e s te r  feg y elm i ü g y éb en  

sz o m b a to n , sz e p te m b e r  1 7 -é n  volt 
a  tá rg y a lá s  a k a ssa i ü g y v éd i k a 
m ara  feg y elm i b író s á g a  e lő tt. 

S te k k e r  K á ro ly  e ln ö k ö lt, tanukul 
W id d e r  G y u la , dr. G ró sz  D ez ső  

é s  dr. B ú za  B a rn a  v o ltak  b e id é zv e . 
A  v ád at B lan ár B é la  kam arai 

ügyész k ép v ise lte .

A  feg y elm i b ir ó s á g  h osszas 
tá rg y a lás  u tán  k im o n d ta , h o g y  a 
feg y elm i v é ts é g e t  m e g á lla p ít ja , 
de te k in te tte l R e ic h a rd  S a la m o n  

ed d ig i k ifo g á sta la n  ü g y v éd i p á 
ly á já ra , a b ü n te té s  k isz a b á sá t ez 
idő szerin t m ellő z i, h an em  átteszi 
az ira to k a t a  k a m a ra  választm á
n y ához, h ogy  az ö ssz e fé rh e te tle n

Jüori“ leüélpapir, 50 leüélpapir és 50 boríték
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állapotnak záros határidőn belül 
való megszüntetése iránt intéz
kedjék.

Reichard Salamon ügyved te
hát maradhat tovább is polgár- 
mester, mindaddig, mig Meczner 
Gyula el nem küldi, hogy helyébe 
ültesse hűséges kortescimboráját 
és kukurica-pajtását, Sz kely E le
ket. Szép hivatás, Székely Elek 
helytartója lenni és fenntartani 
számára a polgármesteri széket 
mindaddig, mig őt diadalmasan 
vissza nem hejyezi belé jó  barátja, 
Meczner G yula! Méltó hivatás egy 
Reichard Salamonhoz! Jó étvá
gyat hozzá !

Apró feljegyzések.
Azok_^z_el- A város legutóbbi köz- 

hallgatott gyűlésén törtont, hogy a 
riportok. képviselőtestületi tagok 

nagyon csekély számban 
jelentek meg. Dókus Gyula ünnep
lésének módozatai kerültek tárgyalás 
alá a gyűlésen és ezért — nehogy 
Dókus Gyula ellen valamelyes tőket 
kovácsolhassanak belőle — a helyi 
lapok egy része elhallgatta a jelen
voltak csekély számát. A Z. U., ez 
a mindig szenzációk bán utazó újság 
azonban nem tudta már magúba foj
tani a történteket és legutóbbi sza
mában tudtára adta a nagy nyilvá
nosságnak, hogy Dókus Gyulát ősz- 
szeseu öt, ird, lásd, mond, ordítsd : 
üt képviselőtestületi tag kívánja ün
nepelni. Hát tényleg kellemetlen 
volt, hogy kevesen voltak jelen a 
gyűlésen. De ez nem a képviselő
testületi tagok hibaja, hanem a va
ros vezetőségéé, amiért péntekre, 
heti vásár uapjara hívta össze a 
közgyűlést, amikor tudvalevőleg min 
denki el van foglalva. De meg aztan 
nem is Dókus Gyula ünnepléséről 
volt szó, hanem az ünneplés módo
zatainak a megbeszéléséről, amihez 
épen elegendő 9 képviselőtestületi 
— mert ennyien voltak — és fiat 
előljarósági tag. 11a majd a Dókus 
ünnepléséről lesz szó, akkor olt lesz 
bizonnyal miudenki es ott lesz — 
sőt az elsők közölt lesz — a Z. L. 
szeme szálkája: Kinesessy Péter is, 
akinél semmiesetre seiu tiszteli job 
bán Dókus Gyuiát a Z. U. De hal 
a szenzáció az első, sót mindcnek- 
fölött az első, ha mindjárt üres szap
panbuborékot is kell uagygya fújni.•
De mi is is- Egyik utóbbi számunk 
merjük ám. bán leközöltük az Ung- 

veron megjelenő „Határ
széli Újság“ egy cikkét, meiyben 
Huza Párnáiul, mint u függetlenségi 
eszme egyik vezerhurcosuroi A „Z. 
U.“ sehogysem tudja megemészteni 
ezt a d'cserő cikkel es kijelenti, 
hogy nem veszi komolyan a dicsé
retet, mert hát a 11. U. csak távol
ról szemléli Huza Hamu működését 
és igy nem öamertieli oly közelről, 
mint ők. Hát ez igaz. De az is igaz 
ára, hogy épen azért, mert a 11. U. 
távolról, minden politikai elfogultság 
uélkül szemlélheti Huza Harna mű
ködését, könny ebben és igazsugo. 
sabban mondhat afelől Ítéletet, mint 
a Z. U„ amely u politikai gyűlölet 
sötét szemüvegén keresztül bírálja 
az itteni helyzetet. Es ezért nem 
vészük túlságos komolyan a Z. U. 
legutóbbi kitakadasait. Csak ezért, 
lutri mi is ismerjük ám azokat a ru
gókat melyek a Z. U. t cikkei meg 
írásában vezérek. •
_Nem égé- Egy szerencsétlen, ma- 

síén finy- gáról megfeledkezett fin
nyás skrn- tál ember „szomorú sorsa" 

pulusok. kesere£ h;Uutóhbi
számában a Z. U. Sze

mére hányja Huza Barnának, hogy 
választási mozgalmak idején meg
akadályozta őrnek a fiatal embernek,

75. szám (3)

elhagyja Ujhelyt és most megaka
dályozza, hogy megélhessen. Ter
mészetesen így sóhajt fel cikke vé
gén ; hol az igazság ? Hát mi meg
felelünk erre a kérdésre és megpró
báljuk laptársunk részvéttől felzak
latott lelkét megnyugtatni. Hát az 
igazság — igen t. laptársunk — ott 
van. ahol nem méltóztatott keresni. 
Huza Barna ugyanis sohasem aka
dályozta meg, hogy az a fiatal em
ber elhagyhassa Ujhelyt, csupán azt 
akadályozta meg, hogy minden ala 
pos indok nélkül, csupán politikai 
gyűlöletből kitoloncolják Ujhelyből. 
Most pedig ugyancsak nem teszi 
lehetetlenné a fiatalembernek, hogy 
itt élhessen meg, csupán nem en
gedi, hogy ágyazok, akik őt 3 hó
nappal ezelőtt ki akarták toloncolni, 
most mái eltekintve a múlttól, egye
dül politikai érdekből a varos nya
kába varrják. Es itt van az igazság. 

*
Benyó Genyó uram eseteivel 

uram esetei most a Z. is foglalkozik 
a Z.-ben. ,uar- Hőt nem csak tár -

---------------  gyaija az esetet, hanem
meg is vádol minket, ellenzéki uj- 
f-agokat, hogy mi most, amikor 
Genyó uram ártatlansága kiderült, 
elhallgatjuk az esetet es nem adunk 
elégtételt Genyó uramnak az alapta
lan megharc olásért. Ejnye-ejuye t. 
laptársunk, tan még sem igy feste
nek a tények. Mi ugyanis hűen le
közöltük — meg pedier külön cint alatt
— a közig, bizottságnak ez ügyben 
hozott legutóbbi haiarozatat és meg
jegyzéseket is fűztünk hozzá. Meg
írtuk, hogy egyik ügyben — az is- 
kolavagyou ügyében — ártatlannak 
talalta Genyó uraiuat a vizsgálat, 
de a másik ügyben — a községi 
NÖzdülő utak szűkítése ügyében —
— mintha még baj volna a kréta 
körül. Es tényleg van is, mert ez 
irányban folyik, még a vizsgálat. 
Csakhogy ezt elhallgatja a Z. No 
igen, mert különben nem lehetne 
vádolni. De ha mar Genyó uram 
eseit tárgyaljuk, iliölisztelettel kérd
jük u Z.-t, miért hallgatta el akkor 
az egész ügyet, mikor Genyó uram 
még minden téren bűnösnek látszott ? 
Miért ?

A z  i p a r t e s t ü l e t
vasárnap közgyűlést tar
tott és ezen elhatá
rozta, hogy továbbra

nem tartja fenn a székhazat.
Végre megtarthatta az ipartestület 

az 11)10. évi rendes közgyűlését is, 
melyei po.itikai érdekből oly hosszú 
időn at leitek lehetetlenné a hatalmi 
körök. Törvény és alapszabály értel
mében az ipái te&testuiet minden év 
március hónapjáig köteles megtar
tani az évi rendes közgyűlései es 
azon le tárgy altatni azé. múlt ev zar- 
szariuada&at es a koltsegeiőiranyza- 
lot. Ez évben azonban választások 
vo.tak és ilyenkor aztan — legalább 
Zemplénben — a halaim! körök elült 
nem létezik alapszabály, csak egy 
létezik — és ez náluk mindeiiekte- 
lelt az első — a pomikai erdek. A 
politikai erdek pedig ezúttal azt ki- 
vauta, hogy — ha a törvény nyi.t 
megszegésevei is — ne tarthassa 
inog az ipartestüiet ez évi rendes 
közgyűlését, hat felrúgták a törvényi 
es neiu tartottak meg a rendes köz 
gyűlést csak júliusban.

De júliusban sem kerülhetett sor 
a költségvetés letárgyalására. A tiszt- 
újításnál megválasztott uj tisztikar 
nem volt hajlandó a hamis adatokat 
tartalmazó, minden reális számítást 
nélkülöző költségvetést magáévá 
tenni és igy a költségvetés tárgya 
lása — mert újat kellett készíteni
— szeptemberre maradi. Vasárnap 
aztán végre sor kerülhetett az ipar

testület az ipartestület anyagi hely
zetének a mogtárgyalására. De mi
csoda eredmények kerültek itt nyil
vánosságra. Valósággal kétségbeejtő 
az a helyzet, melyben most az ipar
testület szenved. A régi Gáthy-féle 
gazdálkodás teljesen a tönk szélére 
juttatta az ipartestületet.

H é r i  ez Sándor a testület elnöke 
festette meg megnyitó beszédében 
azt a szomorú képet, melyből most 
már teljesen kiviláglik az ipartestü
let válsága. O mutatott rá a szám
adatok meg nem dönthető erejével 
arra az egyedüli menekülő útra, 
mely ma a testület élőt áll, hogy 
nem szabad teroább fen tartani a székhá
zat. Es a közgyűlés belátta az elnök 
által elmondottak igazságát, mert 
egyhangúlag elhatározta, hogy az 
ipartestületi székhazat továbbra nem 
ta rtja  fenn.

Ide juttatta tehát az ipartestületet 
az a minden alapos számítás nélküli 
gonosz gazdálkodás, melyei a Gáthy 
befolyása alatt állott elöljáróság foly
tatott. Elpazaroltak a nekik átadott 
vagyont és olyan adósságokba vitték 
bele a testületet, melyet isten tudja 
mikor fog kiheverhetni.

Az ipartestület érdekes gyűléséről 
az alábbiakban számolunk be :

M egnyitás.

Vasárnap d. u. 2 órára volt hir
detve az ipartestület egyszer már 
határozatképtelenség miatt elhalasz
tott közgyűlésé. A tagok a kitűzött 
időre szép szambán jelentek meg. 
Mintegy 200 -an gyűltek össze, hogy 
az ipartestüiet jövő sorsa felett ha
tározzanak. Megjelentek a közgyű
lésen dr. Sípos Andor, a kassai ke
reskedelmi es iparka i ara titkára és 
dr. Huza Harna testületi ügyész is. 
lih lert Gyula iparhalósági biztos nem 
vett részt a gyűlésen.

Az ip a rte s tü le t helyzete.

Hericz Sándor ipartestületi elnök 
megnyitójában örömmel üdvözölte a 
szép szaluban megjelent tagokat s 
aztan rátért az ipartestüiet ruai 
helyzetének az ismertetésére. Rövid 
mondatokban emlékezett meg az 
ipartestüiet régi helyzetéről, amikor 
még U0U0  korona koszpént-vagyoua 
volt, majd rátért a székház aiiatano 
san ösmert építési ügyére és végül 
a mai helyzetre. -Az ipartestületi 
székhazai — úgymond — ÖÖOUU ko
ronáért epitette K'ein Izidor. Ebből 
4ÖU00 koronát a nagyszebeni bank
nál anouitásra, 200UH Koroiiat pedig 
—■ szerződés elh.nere — vallóköi- 
C&önie vett fel a testűiéi. Azonban 
az óriási kölcsön részfizetését, de 
különösen a draga valtókölcsöu ren
dezései nem bírta a testület és igy 
a rendezésekhez újabb kölcsönöket 
veitek fel és utóbbi időben már ka
matokat sem fizettek. Maga a kumal- 
tarlozas ma bUUU koronát lesz ki, 
melyet reudezés esetén ugyancsak 
tőkésíteni kellene.

A szék h á z a t nem  lehet 

fen n tartan i.

Az ipartestület mai tartozása tehát 
körülbelül 8UUÜ0 korona. A székház 
értéke — a legkecsegtetőbb számí
tással — 60000 korona és körülbelül 
ennyinek felel meg a jövedelme. 
Maradna tehát 20000 korona tar ôz®'» 
melyet tagdijakból lehetn s csak E- 
óez»i. Az újhelyi iparosok hely*®*® 
azonban ma nagyon kedvezőt*®11* 
u8yannyira, hogy még a mai —• a* 
alapszabályokban előirt — tagsaK* 
dijat is alig képesek fizetni. I5"*0 
koronás tagsápi dijakat azonban “  
amikből fedezhető volna a tartóz143 
— nem lehet kivetni, hacsak a be
tevő falatot is nem akarjak kiszedni 
az iparosok szájából. Véleménye 
szerint egyedüli megoldás ma csak 
az, hogy az ipartestüiet ne válla lja a

régi elöljáróság könnyelmű gazdálko
dásának az ódiumát, hanem mondja ki, 
hogy a székhazat nem kívánja fenntar
tani.

Nem tartják fenn 
a székházat.

Az elnök beszéde után dr. Sípos 
kamarai titkár mondta el az iparka
mara megbízásából véleményét. Ki
jelentette, hogy áttanulmányozta az 
ipartestületi ügyeket és nem tud más 
kiutat találni, mint amit az elnök 
javasolt. Kéri a közgyűlést, hogy a 
testület érdekében fogadja el az el
nök javaslatát. Ugyanilyen értelem
ben szólalt fel dr. Huza Harna tes
tületi ügyész is, aki az elmúlt gaz
dálkodást élesen bíráló beszéddel 
foglalt az elnök javaslata mellett ál
lást. — Ezután a közgyűlés egyhan
gúlag kimondotta y hogy a székhazat 
fenntartani nem kiianja.

Még u költségvetést fogadták el 
egyhangú bizalommal és aztán véget 
ért az érdekos jelentőségében nagy- 
fontosságú közgyűlés.

H Í R E K ,

— Elhalasztott közgyűlés
A vármegye közgyűlését a 27-re 
eső görög katholikus ünnep miatt 
í. hó 29-ere halasztották.

—  Eljegyzések. Dr. Littman Arnold 
ügyvéd, a Kassai Újság töszerkeszlője 
eljegyezte Berenczy Marosát Nyíregy
házáról. —  Lipschitz Jenő helybeli 
könyvkötő eljegyezte Berger József 
tokaji kereskedő leányát, Kózsikat.

— Esküvő. Wermr Miklós mára- 
marosmegyei körjegyző f. hó 28-au 
esküszik örök hűsegét Maraiuaros- 
szigeteu Buzi Iréukeuek.

—  A közkorház beteg szállító ko
csija. Herceg Windisch-Gratz Lajos 
ur o kegyeliuessége, az Erzsébet köz- 
kórház részére, egy beteg szállításra 
alkalmas Laudauer hiútól ajándéko
zott. Ezeu az utón hozzuk a nagy
közönség tudomására, hogy elófo- 
galrót való gondoskodás és csekély 
leiilartasi díj lefizetése mellett, a 
kocsit a jelzett célra bárki igénybe 
veheti. Jelentkezni a korházi goud- 
noknai kell.

— Ragalom elöl a halaiba. A szom
szédok pletykája újból a halálbaker-
getett egy asszonyt. S e n v i n c k y  
Hólánc az a szerencsétlen teremtés, 
akit a délutáni tereferóken kikezdték 
a „jó* szomszédasszonyok, ő  volt 
most a soron az utca asszonynépé
nél, az ő becsülete képezte közpréda 
tárgyát a kapualjban tartott délutáni 
tracspartiekou. Es ez a szegény sze
rencsétlen teremtés az ő 24 észtén, 
dejóvel uetn tudta elviselni a szom
szédok rágalmait, hát a halálba me
nekült. Egy buta ólomdarab véget 
vetett rövidesen a fiatal életnek, 
melyet nem hagytak nyugton a jól 
kiélezett asszonyi nyelvek, Senvinc
ky né vasárnap délelőtt hajtotta végre 
tettét, amikor férje —  aki állaruvas- 
uti mozdonyvezető — szolgálatban 
volt. Délután vették észre csak az 
öngyilkosságot, amikor az asszony 
már halott volt. A halálba menekült 
asszony férjén kívül, 3 éves kis fiát 
hagyta itt szomorúan, árván. — Sen- 
vinckyné tehát kitért a rágalmak 
elől, most már jöhet az újabb áldo
zat. Es lesz is ilyen, mert valakinek 
a becsületét csak meg kell szapulni 
délutánonkint, amikor összegyűlnek 
egy k is tercierére a szomszédasszonyok

— Mit igyunk ? Ez ma a legfonto
sabb kérdés, tekintettel a kolerave
szélyre. A legjobb ital volt és marad 
egy jó természetes ásványvíz, annál 
is inkább, meit a közönséges ivóvíz 
felforralás után sem felel meg telje 
sen a célnak és mert felforralás után 
teljesen Íztelenné válik. Magyaror
szág bővelkedik természetes ásvány-
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vizekben és azokat a legnagyobb 
orvosi kapacitások ajánlják, minden 
fertőző betegség ellen. A királya 
ezen savainu ásványziknek Sztojka, 
Borhegyi, Székely-Selters és Bor- 
széki-viz s aki ezeket issza, a leg
messzebbmenő elővigyázatosságának 
adja tanujelét, minden infektió ellen, 
mert ezen vizek teljesen csiramen
tesek és semmiféle pathogen bakté
riumokat nem tartalmaznak. Meg- 
reudelhetők a Magyar ásványvíz 
forgalmi és kiviteli r.-t.-nál, Baros.s- 
utea 43. Telefon 162—84.

NYILT-TÉR.

Tekintetes
Fuchs Miklós urnák

Helyben.
Mivel közted és Lőwinger Deztő 

ur között felmerült lovagias ügyben 
fegyveres elégtételt nem hajlandó 
adni, azért az ügyet a magunk ré
széről betejezettnek találjuk.

Barátod
Vágó Zoltán 

Is
Fodor Mik lós

S Z É K E L Y - S E L T E R S
az emésztést elősegíti, az étvá

gyát fokozza.
Idült gyomorbajok és az emésztőszer
vek burutos bántalmainál nélkülöz

hetetlen.
Főraktár Sátoraljaújhelyen: 

V I L K O V S Z K Y  ót  T Ó T H  cégnél.

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

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.

Tanulót
jó  h ázb ó l v a ló t felvesz

n a g y  f e r h n c z
fűszer- és csemege üzletében Sá
toraljaújhely.

Eperjesi

c s e r é p 
kályhák,
gránit és  

márvány

KOVÁCS,
vizsgázott gépész és molnár, csa
ládos, megfelelő állást keres ura 
dalomban vagy malomban, esetleg 
gépműhelyben.

Bővebbet Sátoraljaújhely, Kos
suth Lajos-utca 35. sz.

Kiudotula|tionos :

L A N D E S M A N N  M IK S A

€ladó ház.
Az Andrássy-utca 6 6 . számú 

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

I Bővebbet ugyanott.

bizományi r a k t á r a :
.. BEHYNA TESTVÉREK, Sátoraljaújhely.
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Hirdetések •jutányos áron fel
edetnek a kiadó

ban

Értesítés.
Van szerencsém a nagy

érdemű közönség szives tu
domására adni, hogy

lakatos
műhelyemet

Vekerle-iér, Vörös ökör udvarába helyeztem át.

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

Műhelyemet tcier.c'ezíein /ütegén iegeszlésre
Törött géprészeket, hib. s öntéseket, kazán és gőzhen

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

Magam a n. é. közönség b. pártfogásába ajánlva, maradiam

35.000 bor- és gyümölcs-sajtó
20.000 gyümölcs- és szöllőzúzó 

300 hidraulikus sajtó
bor, gyümölcs és  
ipariczélokrastb .
került ki a Mayfarth- 

féle gyárakból.
Az 1303. évben készült

2500 sajtó 
o 1200 zúzó.

Csatlanós bizonyítéka 
ezen gyártmányok feltűnő 

jóságának.
Tessék bizalommal fordulni

Mayfarth Ph.ésTsa
mezőgazdasági és ipari gépgyáraihoz

B E C S  II., T aborstrasse  71.
Több mint 050 arany-, ezüst-őremruel stb. 

kitüntetve.

Kimerítő képes árjegyzékek itig \rn.
Képviselők és viszontelárisitók kívántainak. 

Tessék mindig a Mnyíarth ezég nevére ügyelni.

Az wAcetylén“ világí
tás sátoraljaújhelyi 
egydüli képiselete.

kiváló tiszti lettel

Vályi Bertalan,
lakatos mester.

Nyomatott l.aiub maiin Miksa és

SALGÓTARJANI 
Kőszénbánya Részvénytársulat

széntermékei (szobafütésre és ipari czélokra)

|  KLÁR és NEUMAN cégnél
Sáto ra ljaú jh ely

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

valam nt porosz briket kapható. 

Superfosfát-műtrágya. Káli-só.

T á ru  köny vnyomdájában Sátoraijujhely.
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