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Szerencsétlen helyzet.
Irta. Búza Barna.

Nincs ma Európában szeren
csétlenebb ország a miénknél. 
Mintha kiválasztotta volna a sors, 
hogy rajta próbálja ki minden 
rontó tehetségét. Olyan helyzetbe 
sodorta, amelynél rosszabb, sú
lyosabb egy kis ország és kis 
nemzet számára el se képzelhető.

Kis ország vagyunk és kis or
szágok módjára kellene élnünk. 
Viszonyainkhoz mért erőkifejtéssel 
tartani fenn magunkat, anyagi 
helyzetünk arányában áldozni az 
állami célokra, lehetőleg távol
tartani magunkat a nagyhatalmak 
versengő világpolitikájától s min
den erőnket a belső megszilár
dulásra a fokozatos gazdasági 
kifejlődésre fordítani.

A sors pedig oda láncolt egy 
másik országhoz s azt a keserves 
tréfát űzi velünk, hogy ketten 
együtt egy európai nagyhatalom 
vagyunk. Nagyhatalom nagyság 
nélkül és hatalom nélkül.

Úgy kell élnünk és különösen 
olyan haderőt kell tartanunk, mint 
egy igazi nagyhatalomnak. Ez a 
kisebbik baj. A nagyobbik baj az, 
hogy a gazdasági erőinket pedig 
még annyira se lejthetjük ki sza
badon, mint a legutolsó európai 
kishatalom. Fegyverkeznünk kell 
olyan mértékben, mint Francia- 
országnak, Németországnak. A 
gazdasági életünk pedig olyan 
színvonalon áll, mint Szerbiáé. A 
nyugati nagyhatalmak őrült fegy
verkezéséhez óriási nemzeti va
gyon, hatalmas, lejlett ipar, kiter
jedt gyarmatok nagy jövedelme 
adja az anyagi erőt. Nekünk az 
zal a fegyverkezéssel lépést kell 
tartanunk s csaknem egyetlen jö 
védelmi forrásunk a földmiveles, 
a gazdasági viszonyaink alig fej
lettebbek egy egyszerű gyarma
téinál. Mint mikor a középsorsu 
birtokos ember dúsgazdag mág
násokkal kerül cimboraságba s 
egyformán kell velük költekeznie. 
Feltétlenül pusztulás a vége.

Más boldogabb országok füg
getlen gazdasági életet élhetnek, 
szabadon érvényesíthetik erőiket, 
szabadon fejleszthetik iparukat s 
lélannyi a hadi terhük, mint a 
miénk. Svájcban 6 korona, Bel
giumban, Romániában 7 korona 
esik a hadügyi költségekből egy- 
egy lakosra. Nálunk immár 12 
koronánál is több. Sovány vigasz 
talás az, hogy Franciaországban 
viszont 15 korona. Franciaország 
tnegbir 100 koronát addig mig 
mi tizet.

Hát mért nem engedik legalább 
a gazdasági életünket rendesen 
kilejleszteni f Mért fojtják meg

iparunkat a közös vámterülettel 
Mért kárhoztatnak arra, hogy le- 
igázott gyarmatok módjára csak
nem pusztán földművelésből, nyers- 
termelésből éljünk?

Nem engedik a gazdasági ön
állóságot sem, mert az is megla
zítaná a birodalmi kapcsolatot s 
evvel ártana a nagyhatalmi állás 
nak. Az osztrák nagyhatalomra 
szüksége van a hármas szövetség
nek, a német hóditó törekvések
nek s állítólag az európai egyen
súlynak. Ezért kell nekünk áldoz
nunk erőnket sokszorosan meg
haladó mértékben a hadseregre 
s ezért kell sorvasztó gazdasági 
közösségken maradnunk Ausztriá
val. Mi az európai egyensúly ál
dozatai, a hármasszövetség nyo
morékjai vagyunk. Úgy kell köl
tenünk a haderőre, mint a leg
első európai államnak s a gaz
dasági életünket nem fejleszthet- 
hetjük úgy se, mint a legutolsó 
európai állam. Ó, ha bennünk 
élne nemzeti öntudat, halálosan 
kellene gyűlölnünk a hármas-szö
vetséget és Európa mostani egyen 
sulyi állapotát.'

A hármaszövetség, az ma: Vil
mos császár. Az ő eszköze, az ő 
akaratát uralja, az ő céljait szol
gálja az egész. S Vilmos császár 
nagy ember, okos ember. Az 
olaszokat például tyúkkal, kalács 
csal, előnyökkel, hizelgéssel igyek
szik megtartani a hármasszövet- 
ségben, —  mert még szüksége 
van rájuk. Mért r.ent jár kedvé 
ben a magyaroknak? Hiszen azok 
is szükségesek a hármasszövet
séghez. Egy időben járt is utá
nunk nagyon. Most ránk se néz. 
Miért? Mert újabb információkat 
kapóit rólunk. Látta, hogy ez egy 
megvásárolható nemzet ahol meg
felelő milliókkal tetszés szerinti 
parlamenti többséget lehet be
hozni. Akit pedig pénzen meg
lehet venni, annak a nagy urak 
nem szoktak hízelegni. Inkább

állóságot. S lenne öncélú, saját 
érdekei szerint igazodó gazdasági 
élete.

Hiszen érezte is már ezt a sze
rencsétlen nemzet. S most öt 
esztendeje tett is egy meglepően 
erős, elhatározó lépést, hogy ki 
vergődjön ebből a halálos nyo
morúságból s rátérjen az egész
séges fejlődés útjára. Akármit be
szélnek most a történelem meg
fogja állapítani, hogy a nemzeti 
életösztön megmozdulása volt az 
az 1905 iki választás. Utána meg 
is indultunk a gazdasági önálló
sághoz vezető utón. Csak egy 
erőfeszítés kellett volna még csak 
most az egyszer kellett volna még 
a nemzetnek rendületlenül meg- 
állania, kitartania, álláspontjához 
ragaszkodnia. Elértünk volna min 
dent. Számoltak volna, megegyez
tek volna velünk, teljesítették volna 
gazdasági követeléseinket, csak 
vállaljuk tovább is a nagyhatalmi 
állás terheit.

Csak egy kevés erőfeszítés még 
s kiemelkedtünk volna a fojtó hí
nárból. S ahelyett mélyebbre sü- 
lyedtünk, mint valaha voltunk. 
Isten tudja, micsoda átok nyo
mott le ilyen cudarul. Most az
után viselnünk kell a terheket s 
le kell mondanunk a gazdasági 
törekvésekről. Maradunk szegény 
földművelő gyarmat, amely arra 
van kárhoztatva, hogy a testi ru
háját sohase csinálhassa maga, 
hanem drága pénzen az osztrák
tól vegye s amelynek azért visel
nie kell dúsgazdag ipari államo
kat is erősen megpróbáló hadi 
terheket. S a nagy politikában 
számítunk annyit, hogy a hármas 
szövetség nagyura Vilmos csá
szár, elegendő kitüntetésnek ta
lálja a magyar nemzet számára, 
ha átutazóban a kelenföldi álló 
máson behozat a szalonkocsijába 
hat pár sós kiflit.

Minden nemzetnek olyan sorsa 
van, amilyet megérdemel.

Mint a villámcsapás úgy hatott 
csütörtökön a késő esteli órák
ban futótűzként elterjedt hír, 
hogy Pekáry Gyula meghalt.

Pekáry Gyula. Ez a név maga 
egy fogalom volt. A becsületes 
elvhüség, a hazaszeretet fogalma. 
Pekáry Gyula egyik megtestesí
tője volt a vármegyében a füg
getlenségi eszméknek. Az ő sze
mélyével szorosan össze volt 
forrva e vármegye közszellemének 
megváltozása és a független
ségi eszme jegyében aratott szám
talan diadal.

Ö volt az, aki a függetlenségi
,,  -. eszme lobogójának első kibontá-mez fizetik. Ez sokka könnyebb. "  , i ,' » . , . .. . sakor élére állt a harcvonalnak

S m. most mar a hármasszövet- ^  ilatalmas igyck.
segben nem úgy számítunk, mint a zász|ó gy&e,_

méért. O volt az, aki a liigget-tényező, amelyet meg kell nyerni 
s kedvezésekkel élőn) ükkel meg 
kell tartani, hanem csak mint 
olyan elem, amelyet időnkint némi 
pénzen meg kell vásárolni.

Ha lámának a magyarságban 
komol> ságot, öntudatot, követke-

lenségi eszméknek Ujhelyben ott
hont létesített és az ő hatalmas 
egyéniségének vezetése alatt fej
lődött ez a kicsiny otthon hatal
mas társadalmi és politikai ténye
zővé. O volt az, aki előljárt a--------1 a ■ i , i  zove. u  von az, asi eiuijari a

zetességet, akkor számolnának az yár - e|lenzék szervezési
ő világpolitikájukban is e“ el a Lnunka,ában és ő ai|t élén halála 
nemzettel, ri ia i agyiarcrsz. g c ĵ annak a szervezett, ha
csak úgy volna hajlandó viselni v 
tovább a nagyhatalmi állás tér 
beit, ha gazdasági önállóság által 
megadják neki a fejlődésnek, az
anyagi eszközök megszerzésének | -  . .
a lehetőségét: akkor mégis k a p -  után vágyott. Ügyvéd, .rodát ny - 
ná MMySország^a gazdasági ön 'W t  Ügyészi állást villaltj s d o l

L a p u n k  m tv l b z ó h ' “  4- o lc lo l

talmas tábornak
A munka volt az eleme, Mikor 

megvált a közigazgatási pályá
tól még mindig csak a munka

gozott szakadatlan szorgalommal 
mindaddig, mig csak a rettenetes 
kór le nem verte lábáról.

Egyszerű ember volt mindig, 
akinek külseje el nem árulta soha 
a benne égő, a benne hevülő 
hatalmas vágyakat. Modora lebi- 
lincselően nyájas volt. Mint tár
saságbeli ember egyike volt a 
legkedveltebbeknek. Es ennyi ha
talmas, nemes vonással, ennyi 
kiviló értékkel sírba kellett szállnia 
aránylag még fiatalon.

De a betegséggel szemben te
hetetlenek vagyunk. A halálos 
kórt megakasztani csúnya, undok 
munkájában nem vagyunk képe
sek. Összetett kézzel, néma meg
adással kellett néznünk mint esik 
össze napról napra ez a hatalmas 
ember és mint öli meg lassú, 
csendes munkával ezt az értékek
ben oly nagyon gazdag, nemes 
lelket a veszedelmes betegség.

Es most megtörve, néma fáj
dalommal állunk a ravatal elolt. 
Szemünk könnyel teli, amint néz
zük azt a kihűlt, munkára képte
len testet, azt a most csendesen 
nyugvó, de nem rég még hatalmas 
tervekkel, gondolatokkal telt főt,

A válás fájdalma az amely lel* 
künkben ég, a válás fájdalma, 
amely darabokban tépi bensőnket, 
— és nem vigasztal minket még 
az a tudat sem, hogy ha Pekáry
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Gyulát el is rabolta közülünk a 
halál, de emléke itt fog élni köz
tünk örökre.

Meg fogjuk őrizni emlékét szent 
kegyelettel annak a férfiúnak, aki 
a szabad eszmék, a függetlenségi 
törekvések diadala érdekében ál
dozta fel egész életét és aki meg
tanított minket arra. hogy miként 
kell sikerrel küzdeni azért, ami 
legszentebb előttünk : Magyaror
szág szabadságáért, tüggetlensé ( 
geért. I.

»
Élete.

Pekáry Gyula 1849-ben született 
Sátoraljaújhelyben. Elemi iskolai ta 
nulruányait itt, szülővárosában vé
geste és ugyancsak itt végezte a 
gytuuasium 4 osztályát is. Ezután 
Kassára ment, ahol befejezte gymná- 
siunii tanulmányait és elvégezte a 
jogot. Tanulmányai befejeztével \ i>z- 
szatért Ujhelybe és patvarista lett 
Szabó Elek ügyvéduél. 1878-ban küz 
igazgatás szolgálatba lépett a me 
gyónez, ahonnan 1892-ben mint ár 
vaszéki ülnök vonuit nyugalomba. 
Ekkor ügyvédi irodát nyitott és a 
Sátoraljauj hely i Tak arék pénztár ügyé
szévé választotta. 1901 ben élére állt 
a megyében szervező-félben voit el
lenzéki mozgalomnak. 1902-ben részt 
vett a sátoraljaújhelyi függetlenségi 
kör alapításában és ennek elnöke, 
később diszeinöke lett. 1904-ben 
megszervezte a vármegyei ellenzéket 
és vezette annak mozgalmát egész 
halála napjáig. Tagja vo t a törvény
hatósági bizottságnak, városi képvi
selőtestületnek, és igazgatósági tagja a 
JSátoraljaujtu lyi Takarék pénztárnak.

Betegsége.
Néhány évvel ezelőtt betegeskedni 

kezdett. A legveszedelmesebb kórok 
egyike, a vérelraeszestd s támadta 
meg a testileg is. szellemileg 
is hatalmas embert. Ekkor köszönt 
le a függetlenségi kör vezetőelnöki 
állásáról és a takarékpénztári ügyész
ségről. Körülbelül egy év óta oty 
erőt vett rajta a betegség, hogy 
szinte munkaképtelen lett. 'Ekkor 
felhagyott az ügyvédi praxissal is, a 
vármegyei ellenzék vezt lését azon
ban halála napjáig nem adta ki ke
séből.

Halála.
Halála f. hó 24-én, csütörtökön 

este következett be. Úgy 7 érakor 
még nyugodtan, jó étvággyal meg
vacsorázott és beszélg. téslíe elegye 
dott a háziakká1. 8 óra tájban egy
szerre heves fájdalmakat érzett, fűi- 
doklási roham vett erőt rajta é.- 
néhány percnyi kínlódás után a ka 
rosszékben ülve meghalt.

*
Halála alkalmából a függetlenségi 

kör gyászjelentést adott ki, uru«|\ 
a következő:

A sátoraljaújhelyi „Függetlenségi 
Kor* hazafiui és testvéri mély fáj
dalommal tudatja a nagy veszt* sé 
get, mely őt és általában a függet
lenségi pártot Pekáry Gyula ur a 
zemplénvármegyei függetlenségi és 
48-as párt elnöke, a sátoraljaújhelyi 
függetlenségi kör alapitó elnöke s 
utóbb diszelnökének 1910. évi októ
ber hó 24-én hosszú betegség után 
bekövetkezett halálával érte.

A függetlenségi kör létrejötte, fiig 
g*tlenségi törekvéseink megstilárdu- 
fása és megyénkben az el enzéki 
közszellem felébredése elvá lni:,Ha
liul az ő nemes egyéniségével és 
nevével vannak egybekötve.

Elvliüségét és emlékét áldó ke
gyel* ttel fogjuk megőrizni.

A temetés október hó 20 án d. u 
3 érakor az Audrássy-utca 25. számú 
gyászházból történik.

Legyen neki könnyű a hazai fö d, 
melyhez rajongó sz< n tettel ragasz
kodott.

*

A család a következő gyászjelen
tést adta k i:

Alulírottak m*'|y fájdalommal tu
datjuk, hogy forrón szeretett test
véreink, nagybátyánk és sógor!

Pekáry Gyula nyug. árvaszóki ülnök, 
ügyvéd, Zemplén vármegye Függet
lenségi pártjának elnöke folyó évi 
október hó 24-én hosszas szenvedés 
után jobblét re szenderült.

A megboldogult hűlt tetemeit fo
lyó évi október hó 26-án délután 3 
órakor fogjuk a rom. kath. egyház 
,'zertartása szerint a gyászháztól 

' (Andrássy-utca 25.) r. helybeli közte- 
illetőben örök nyugalomra helyezni. 

J Az engesztelő szent mise áldozat f.
' hó 27 én délelőtt 9 órakor fog az 
Egek Uráliak bemutattatni.

Ezenkívül még a Sátoraljaújhelyi 
Takarékpénztár is adott ki gyászje
lentést, amelvet azonban térszüke 
miatt nem közlünk.

Temetés.
A temetés ma délután 3 órakor 

ment végbe az elhunyt Andrássy- 
utcai lakásáról. Óriási részvét nyil
vánult meg oz elhunyt iránt. Az 
utca csak úgy feketéllett a gyászo
lók tömegétől. Megjelent a teme- 
t sen a vár i egyei tisztikar és a 
függetlenségi kör testületileg. Az 
e hunytat a lakásán Matolai Etele, a 
temetőben dr. Búza llarna bucsiiz- 
tatta el a függetlenségi párt nevében.

Dr. Löchcrer ünneplése.
Az orvos - gyógysze
rész egyesület disz- 
gyülése és társas- 
vacsorája.

Nemrégiben közöltük azt a kitün
tetést, melyben az uralkodó legma
gasabb kegye dr. Lőcherer Lőrinczet, 
a vármegye t. főorvosát részesítette. 
Számot idillik egyben azokról az 
ünneplésekről is, melyekben a közig, 
bizottság és a vármegye részeltette 
a kitüntettet. Az ünneplők o fényes 
sorához csatlakozott most szombaton 
a zemplénvármegyei orvos-gyógysze 
rész egyesület is.

Es ez az ünnepség volt az igazi, 
a leghübb kifejezője azoknak a her
vadhatatlan hatalmas érdemeknek, 
melyeket dr. Löclier* r Lőrincz eddigi 
működése során elért és amelyek 
érdemessé tették öt arra, hogy a* 
uralkodó őt a Ferencz József rend 
keresztjével kitüntesse. Mert kik is 
tudnák jobban értékelni a dr. Lő- 
cliorer munkásságát, mint azok, akik 
szemtanúi, segítőtársai voltak neki 
az elvégzett nagy munkákban.

Ezért bir különös értékkel a szom
bati ünnepély és ezért tulajdonítunk 
az eddigieknél sokkaita nagyobb fon 
tosságot azoknak a méltatásoknak, 
melyek a dr. Lőcherer eddigi teve 
kenységét a szombati ünnepélyen 
érték. A királyi kegy adományozta 
elismerés jelvényét most tnár büsz
kén hordhatja dr. Lőcherer L őri nos, 
mert megadta neki erio a jogot a 
leghivatottabb fórum: kartársai hi
vatalos testületé.

Szakemberek szak testületé állapi 
tóttá meg, hogy a királyi kegy arra 
érdemest ért. Es Lőcherer Lőrincz 
dr. erre az Ítéletre ép oly büszke 
lehet, mint a királyi kegy juttatta 
érdemrendre, mert ezt az elismerést 
a munkában fáradhatatlan társai 
adták, akik az ő hatalmas, nemes 
intenciók által vezérelt müködésér 
leginkább kísérték figyelemmel.

A fáradhatatlan munka, a páratlan 
kötelességtudás tehát elnyerte jutal
mát most már minden oldalról és 
dr. Lőcherer Lőrincz a kapott legfel
sőbb kitüntetést azzal a boldog tu
dattal viselheti, hogy az nemcsak a 
koronás fő, hanem mindazok érzel
meinek és elismerésének kifejezője, 
akik az. ő eddigi munkálkodásának 
szemtanúi voltak.

Az ünnepélyről egyébként a követ
kezőkben számolunk be részletesen : 

Díszközgyűlés.
Szombaton d. u. 5 órakor a vár* 

megyeháza alispáni kistermében tar
totta meg az orvos-gyógyszerész egye
sület a dr. Lőcherer Lőrincz kitün
tetése alkalmából egybehívott disz- 
közgyülésl melyen úgy a helybeli, 
mint a vidéki orvosok és gyógysze
részek nagy számban jelentek meg. 
A közgyűlésen Kincsesy Péter egyleti 
alelnók elnökölt, aki szives, meleg 
szavakkal köszöntötte a megjelente
ket. Majd ösinertette a gyűlés célját, 
indítványt tett, hogy az egyesület 
nevében egy négytagú küldöttség 
hívja meg adiszgy ülésre dr. Lőcherert. 
A küldöttség tagjai dr. Chudavszky 
M >ric közkórházi igazgató, dr Prieder 
Zsigmond királyhelmeci járásorvos, 
dr. Szepesi Arnold városi főorvos és 
Tolvaj János nagymihályi gyógysze
rész voltak.

Nemsokára megjelent a teremben 
a küldöttség élén dr. Lőcherer Lő
rincz. Hatalmas, szűnni nem akaró 
éljenzés fogadta u népszerű, küzked- 
veitségii elnököt és ez az ováció 
csak akkor kezdett szűnni, amikor 
Kiucsessy Péter szólásra emelkedett. 
Kincsesy az egyesület nevében üd
vözölte Lőcherer Lőrinczet abbó: 
az alkalomból, hogy őfelsége legma
gasabb kegye a jól megérdemelt 
kitüntetésben részesítette és gyö
nyörű érzeleratelt szavakban emlé
kezett meg azokról a hatalmas érde- 
mekiő , melyekkel a kitüntetett hosszú 
évek óta a vármegye közegészség
ügyét szolgálja és amelyekkel méltóan 
szolgáit ra az őt ért kitüntetésre.

Dr. Lőcherer meghatottan válaszolt 
az üdvözlő beszédre. Kijelentette, 
hogy a kartársai által rendezett eme 
ünneplésben a munka megbecsülését 
és a munkára való további buzdítást 
látja. Erőt merít ebből a buzdításból 
és ígéri, hogy a jövőben még hatal
masabb erővel, az eddigieknél is 
na.yobb buzgalommal fogja szolgálni 
azt, ami előtte a legszentebb: a vár
megye közegészségügyi érdekeit.

Társasvacsora.
A díszközgyűlés után társasvacso 

rára gyűltek egybe az egylet tagjai 
a városháza tanácstermében. Ezen a 
társas vacsorán már megjelent a vár
megye ké viseletében az ünnepelt 
hivatali főnöke : Dókus Gyula alis
pán is. Az első felköszöntőt Kincsesy 
Péter mondotta a köz egyik leglel
kesebb munkására, a kötelességét 
pontosan teljesítő tisztviselők minta- 
1 épére: dr. Lőcherer Lőrincz egyleti 
elnökre. Lőcherer Lőrincz az egye- 
sület virágzására mondott felköszön
tőt, mig Dókus Gyu'a az ünnepelt*t, 
mint a vármegye egyik legbuzgóbb 
iegkütelességtudóbb tisztviselőjét kö
szöntötte fel. Ugyancsak az ünne
pekre, mint emberbarátra mondott 
.-zellemes toasztot dr. Uhudovszk) 
Móric. Fülköszöntőket mondtak még 
dr. Ligeti József a népszerű alispánra 
és Widiier Gyula, l ar/u Lőrinc gyógy, 
szerészre, aki 20 évi ittmüküdés után 
elhagyja váro.-unkat.

A társaság a legjobb hangulatban 
töltötte az időt a késő éjjeli órákig 
Oláh Rudi muzsikája mellett.

Bessenyey
a legújabb, fö lté tlenü l 
megbízható értesülések 
szerint

Zala főispánja.
Zémjdén ujjylátszik a szenzá 

ciók vármegyéje. Alig múlik e! 
az egyik szenzáció, rögtön kö
vetkezik utána a másik, liogy ki 
ne fogyjanak a témákból se a 
sajtó, se a közönség. Most ismét 
olyan valamit tartogat számunkra 
a közel jövő, amely a legnagyobb 
szenzáció erejével fog hatni,

A lapok már napok óta állan

dóan foglalkoznak a zalai főispán 
közelfekvő kinevezésével. Folyto
nos találgatások folynak a íőis- 
páni állás betöltésére vonatkozó
lag. A kombinációkban egyik új
ság a máiskat kívánja túlszárnyal
ni és igy egész sereg név került 
már felszínre és valamennyi, mint 
• legkomolyabb, jelölt. Legutóbb 
Kotbcnschlag Béla zalavármegyei 
főjegyző Odor Géza ugyanottan 
pénzügyi igazgató és Herte/endy 
Ferenc kerültek a komoly jelöl
tek sorába.

Es amig igy folynak szerte az 
országban a kombinációk és egyik 
nevet a másik után vetik a fel
színre, mint biztosan kinevezem 
dót, addig a kormánynál már ré 
gén be van fejezve a zalamegyei 
főispán kinevezése és pedig olyas
valakivel, akire még csak gondolni 
sem merészelt senki. Mint ugyanis 
biztos, teljesen megbízható for
rásból értesülünk

Zala vármegye főispánja 
Meczner lyu la  főispán egyik 
ve je : Bessenyey Zenó dr. 

sárospataki főszolgabíró 
lesz, akinek kinevezése 
már csak napok kérdése.

Az após .érdemeit., kortes
szolgálatait kívánják megjutalmazni 
a vő kinevezésével. Ez látszik 
abbéi, hogy az állást először Gort- 
vay Aladár szerencsi főszolgabí
rónak ajánlották löl és miután ő 
nem logadta el, jutott Besseny ey 
a főispánsághoz.

Gortvay ugyanis kijelentette 
hogy miután é kültagja az 
országos Kossuth-partnak, 
n y í l t a n  nem szolgaihatja 
a mai kormányzatot anélkül 
hogy kellemetlenségei ne 

származhatnának belőle.

Ekkor Bessenyey került szóba, 
akinek kitűnő pártfogója akadt a 
fiatal VVindischgrütz hercegben is. 
Eleimén a liatalsága okozott némi 
nehézséget Bessenyeynek, de ezt 
könnyen elhárította a hercegi párt 
fogó, aki — mint rebesgetik Pa
tak környékén — nagyon sze
retne már szabadulni a lőszolga- 
biró úrtól.

De nem csak Bcssenyeyt éri 
szerencse hanem rámosolyog For
tuna istenasszony kegye egy má
sik fiatal zempléni tisztviselőre is. 
Bcssenyei|ugyan innen kiván magá
val vinni főispáni titkárt és mert 
a kormány a titkári állás betölté
sénél teltétlcnü! respektálja a fő 
ispán kívánságát.

ugyancsak befejezett tény
nek tekinthető, hogy Mattya 
sovszky Kálmán vármegyei 
V aljegyzőt miniszteri fogai 
mázévá nevezik ki és szol- 
gálattétdre Zala vármegye 
főispánja mellé osztják be.

Es mindez csak napok kér
dése. A ma még oly hihetetlen
nek hangzó fenti hirecskék rövid 
néhánynap múlva befejezett ténnyé 
válnak, mert a kormány jutái 
mazni kívánja az ő leghívebb, leg- 
odaadóbb, semmitől vissza nem 
riadó szolgáit. Es kell e, lehet-c 
buzgóbb szolgája a Héderváry- 
kormány, mint Meczner Gyula ?

Zala tehát rövidesen főispánt 
kap, Zemplénvármegye egy szen
zációval gazdagabb lesz és — ez 
a legfőbb — a sárospataki járás
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megszabadul egy a fiatalságában 
mértéket nem ismerő kényurtól. 
Es mindezt köszönhetjük Meczner 
Gyulának.

Mert ezért köszönet jár ám. 
Legalább tőlünk az. Hogy majd 
Zalától mi já r  ki majd ezért Mec 
ner főispánnak, azt majd a jövő 
fogja megmondani,

Homonna botránya.
Csendőrök az istentiszteleten.

JKegbilincselt templomgondnok.
Homonna csendes nyugalmát egy 

vérlázitóau botrányos eset tartja iz
galomban. Nem kevesebbről van szó, 
minthogy a zsidó hitfelokezet tem 
plomában a templomgondnokot bi
lincsekbe verték a csendőrök a hit
községi elnök rendeletére.

Nem ritka — és most már úgy
szólván mindennapi — eset, hogy a 
hitfelekezetekben békét lenkedések, 
belső viszályok folynak. Különösen 
gyakran fordul ölő az ilyesmi a zsidó 
hitközségeknél, ahol több az előre- 
türtotők, a tisztségért t Lilék edők 
száma, mint másutt, de arra még 
nem rolt példa széles ez országban, 
hogy a hitközségi elnök az istentisz
telet alatt csendőröket hozasson a 
templomba és ott azokkal bilincsekbe 
veresse egyik tiszttársát, a templom
gondnokot.

Homonna szolgáltatta erre az első 
példát. Homonna zsidósága mutatta 
meg először, hogy mily fokig lehet 
fejleszteni a kortesgyülöletet és hogy 
mily kevés tiszteletben tartják Isten 
házát épen azok, akiknek hivatása 
volna megőrizni annak tisztaságát 
minden botránytól.

Beszéljen egyébként maga az eset 
úgy, ahogy azt egyik homonnai lap
társunk legutóbbi számában közölte :

A homonnai zsidóhitköz- 
ség elnöke Joiukipur elő
estéjén a zsinagóga belső 
ajtaján egy oly hirdet
ményt függesztett ki, mely 
nem a képviselőtestület hatá
rozatából eredt. A tomploiu 
goudnoka a szabály laiun 
utón keletkezett hirdet
ményt leszakgatta, de az 
elnök *t nyomban pótol
tatta s mivel a lessakitás 
és kifüggesztés többször is
métlődött, az elnök intéz
kedésére egy rei.dőr őrizte 
az Istentisztelet alatt a 
hirdetményt. Harmadna
pon, vagyis szombaton, az 
elnök élőszóval is ki akarta 
hirdettettni az Írott hirdet
mény szövegét a mivel 
sejtette, hogy az meg fog 
fog liiusittalui, azon hallat
lan lépésre határozta ol 
magát, hogy szándékát erő
szakkal keresztül viszi.
Úgyis történt. A hatóság 
által rendelkezésére bocsá
tott két csendőrt a tem
plom bejáratánál helyezte 
el és egy magával hozott 
illetéktelen egyénnel fel
ment az emelvényre me
lyen a kibontott szentirás 
tekercs bevert, hogy ez 
foganatosítsa a hirdetést.
A templom gondnoka hi
vatali tisztjéből kifolyólag 
el akarta onnan távolítani 
az oda nem tartozó em
bert s akkor történt az n 
páratlan botrány, hogy az 
elnök intésére az emel
vényre lépett a két ceendSr 
s na  törvény nevében“ a 
szentirás mellett állt gond
nok l'ezere vasbilinezet tettek. 
Ezalatt megtörtént a hir-

detés s az elnök szabadon 
bocsátana a gondnokot. 
Rettenetes izgalmat keltett 
ez a hívők sorában, mivel 
a templom és szentirás 
ilyetén megsértése, párat
lanul áll a világon. Mint 
halljuk, úgy a személyes 
szabadság mint a vallás 
szabad gyakorlása ellen 
elkövetett büntettek meg
torlása miatt, megtétettek 
a feljelentések.

így tört'nt homonnai laptár?unk 
szerint — és ebben nincs okunk ké
telkedni — az eset. Mi kiegészítésül 
csupán még annyit közlünk, hogy « 
hitközségi elnök neve K l e i n  Lajos, 
a kihirdetésre a szentirás mellé cipelt 
egyén C z u k k e r  Sámuel cipész és 
a megbilincselt templomgondnok 
F r i e d m a n n Dávid.

Ls most ítéljen a közönség. Mi 
nem találunk megfelelő kifejezéseket, 
Helyekkel méltóan jellemezhetnék 

azt a/, eljárást, hogy a templomba 
cs mdőrüket \ Űznek be és az Isten 
dicsőítése helyett vad dühvei esnek 
egymásnak az emberek és bilincse
ket rakatnak egymásra.

De nem csak a hitközségi elnök 
eljárása ez, aiunly megérdem'i a sú
lyos kritikát, hanem megérdemli azt 
az a hatóság is, amely a hatalmi 
tultengésben szenvedő elnöknek ren
delkezésére bocsátotta a karhatalmat.

Es ezért nem elóg, hogy csak a 
magánpanaszosok feljelentésére meg
indult büntető eljárás indillassék 
meg, hanem meg kell indítani — 
még pedig hivatalból — a vizsgála
tot abban az irányban is, hogy ki 
bocsátotta és íuiféle alapon rendel
kezésére a hitközségi elnöknek a 
karhatalmat 'i Mert a templom az 
egy olyan szentély, amelyben ala
pos indok nélkül egy ilyen, raindtn 
jóiziésü embtrt sértő c&unyu bot
rányt rendezni nem szabad még ak
kor sem, ha véletlenül zsidók hasz 
nálják is azt és a főszolgabíró, eset
leg szolgabiró, vagy más járási po- 
tentálnak tálán épen duhajkodó 
kedve van is.

Hisszük, hogy Dókus Gyula alispán 
neiu fogja szó nélkül tűrni ezt a 
nemsokára országos hírre vergődő 
Csúf botrányt és szigorú eljárással 
lehetővé teszi, hogy isten házában 
mindenki szabadon imádkozhassak s 
hogy a közigazgatási hírnév én ejtett 
eme hatalmas csorba minél előbb 
kiköszörUllesaók,

F E L S  O M A G Y A R O R S

H Í R E  K .

A jószívű emberekhez !
Közeledik november elseje, a ha

lottakra való emlékezés szomorú 
napja. E napon kigyulnak a sírokon 
a kegyelet imbolygó tényei és ki vi
rulnak az emlékezés bágyadt virágai.

A halottakra való emlékezés az 
múlás hangulatával tölti el a lelket. 
E napon értékesebbnek, drágábbnak 
tűnik tel az élet. Oh pedig mennyien 
vannak az eltávozottak és mennyien 
a távozni készülők !

Egy esztendő múlva ki tudja hány 
uj sírral fog több emelkedni ? A földi 
élet határai meg vannak szabva s 
még ezt az illanó életeti s megrövi
díti a kegyetlen sors. Pusztító be
tegségek tizedelik meg az emberek 
sokaságát és e betegségek közt is a 
legrémesebben pusziit a tüdőbeteg
ség.

Az Auguszta főhercegnő védnök
sége alatt álló József Kir. Herceg 
Sanatorium Egyesület e pusztító rém 
ellen harcot indított. Nagy és ma

gasztos harc ez, igazi nemzetmentő 
munka. Közel millió ember sínylő
dik Magyarországon tüdővészben és 
nyolcvanezer ember pusztul ol évei
ként.

Halottak napján forduljon kegye- 
letes részvétünk a halál e jegyesei 
felé. Hiszen ki tudja legkedveseink 
közül ki hordja magában e rémes 
kor csiráját? Ki tudja, kit kell el
vesztenünk közülük a -jövőben, ha 
idejekorán nem segítünk rajtuk ?

Virágos lesz halottak napján min
den >ir. Csak egy szá! virággal küs- 
'ün mindönki kevesebbet a drága 
halottaknak szánt koszorúba és en
nek a virágszálnak árát hullajtsa az 
irgalmasság tarsolyába. Az igy össze- 
ggült összegekből sok ezer és ezer 
tüdővészben sínylődő halálnak el
jegyzett ember egészségét adhatjuk 
vissza,

A József Kir. Herceg Sanatorium 
Egyesület a maga sanatoriumával. 
lüdőbeteggondézó intézeteivel már 
sok száz és száz embert rántotta 
vizsza a pusztulás örvényének szélé 
ről s minél több ‘eredménye van jó- 
tékonny munkálkodásának, annál 
bo’dogabb örömmel ,és lelkesedéssel 
küzd tovább.

Kérjük a jószivü embereket, a te 
mető szomorú zarándokait, akik ha
lottak napján a maguk drága halót 
tait járatják, fizessék le a szent vá
mot. amely az éltt innenső partjára 
segíti \ issza azokat, akik már köze
lednek a túlsó parthoz

Csak egy virágszálat I
Csak egy virágszál árát az irgal

masság gyüjtőtarsolyaiba ! A meg- 
dic.-őü't szellemű Mikszáth irta egy 
szer a mi halottak napi gyűjtésünk
ről :

„Fizessétek le ezt a szent 
vámot és úgy menjetek el 
a többi virágaitokkal a 
kedves halottatokhoz. Tud
ni fog ő arról.
De ha anélkül mentek ki 
hozzá, tudni lóg arról is.«

Jószivü emberek !
C*>ak egy virágszálat I
Egyetlen virágszál árát a szeren

csétlen tüdőbetegek megmentésére !
József Kir. Herceg Szanatórium 
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— A kassai presbyterium Fejes 
mellett. A kassai reformátusok pr«*s 
bytóriuma vasárnapi gyűlésen Hé:ész 
Kálmán esperes indítványára állásra 
való szavazásnál valamennyi sza- 
vaznlát Fejes Istvánra adta.

— Eljegyzés. Pap Káhuán pósta és 
t.virda tiszt Budapestről eljegyezte 
Kakoi’szkv Vali urleányt Sátoraljaúj
helyen.

— Erdovetel. Prince Joussouf Ká
rnál. egyiptomi trónörökös Herceg 
Windischgraetz Lajos makkosliotyka 
erdejéből 1000 hold erdőt vadaskert 
létesítése céljából megvásárolt. A 
trónörökös nagy vadászkastélyt épít
tet a területen s az erdőt a legne
mesebb vadakkal szándékozik bete- 
lepittetni s az év egy részét itt 
fogja eltölteni.

— Husvizsgálati tanfolyam. A hús- 
vizsgálatnak országos rendezésével 
egyes nagyobb forgalmú vidéki vá- 
góhidakon husvizsgálói tanfolyamok 
rendszeresítettek, melyeken az egyes 
községek által kiküldött, illetve * rr*> 
önként jelentkező egyének nyernek 
kioktatást arra, hogy a husvizsgálat- 
ról szóló földmivelésügyi miniszteri 
rendelet értelmében most már min
den községben kötelező husvizsgá- 
latot teljesítsenek. A legközelebb 
jövőben a füldmivelésiigyiminisster 
a helybeli vágóhidat is ki fogja je 
lölni ily tanfolyam helyéül és annak 
vezetésével Göndör H» rman városi 
állatorvost már meg is bizta. Fel
hívja tehát fentnevezett állatorvos 
mindazokat, kik magukat ily lius- 
vizsgAlóknak kiképezletni óhajtják, 
hogy ezen szándékukat vele tudas
sak. A tanfolyam megkezdőéről 
esetleg egyéb tudnivalókról bővebb 
felvilágosítással személyes jelentke
zéskor vagy írásbeli megkeresésre a 
városi állatorvos készségesen szolgál,

Z A G I H I R L j\_P________

— Ellopott gyüjtápersely. F. hó
24-éről 25-ére virradó éjjel eddig is
meretlen egyén betört a sátoralja
újhelyi anyakönyvi hivatalba és az 
Íróasztalra erősített gyüjtoperselyt
— melyben tekintélyes Összeg volt
— lefeszítette és ellopta. A rendőr- 
zég nyomozza a tettest.

— Ünnepi betörő. F. hó 25-én éj
jel egy eddig üsmeretlen egyen be
hatolt Alexander Vilmos Jókai utcai 
házának udvarán felállított ünnepi 
sátorba és onnan mintegy 25 kor. 
értékű holmit ellopott. Erős a gyanú 
hogy a tettes azonos az anyakönyvi 
hivatal betörőjével.

— Tűz. A felügyelet nélkül ha
gyott gyermekek által okozott tűz
vészek a leggyakoriabbak s habár 
azok leginkább sújtják a szegény eb 
sorsban élő faluj>i kisgazdát, még 
sem okuluka könnyelmű gondatlan
ságukon. Alsókoiuarócon K I a p o t a 
Vazul házában egyedül maradlak 
annak kis gyermekei s úgy játszot
tak, hogy a kony hából égő üszköt 
vittek a csűrbe. A szél élesztette a 
szalma melletti üszköt s tűz támadt, 
mely a csűrt az összes takarmá
nyokkal, gazdasági felszerelésekkel, 
lakóházzal eipüsztitotta, sőt leégett 
azonkívül a szomszédos Szabó Mi
hály háza is.

— Elfogott betörő. Megírtuk annak
idején, hogy V o j t k ó  József né la
kására valaki betört. Az augusztus 
óta folyt nyomozás csak minap ve
zetett eredményre, a mennyiben si
került a tettest Spenik János rendőr- 
ellenőrnek J  a v e 11 á k Mihály kő
műves tunonc személyében elfogni. 
A be iörőt most a rendőrség őrzi.

— A vigyázatlanság aldozata. Gi- 
bosz Ferenc kokóci lakos egy öreg 
terebélyes fa kivágásával foglalko
zott. A súlyos törzs már düledezett, 
de az ember még sem távozott mel
lőle, hanem tovább vágta. Egyszerre 
csak a fa nagy recsegéssel elvált a 
gyökértől s oly szerencsétlenül esett 
a favágóra, hogy alvégtagjait Össze- 
roucsoita, balcomját pedig teljesen 
lemetszette. A nehéz sérültet a ho
monnai kórházba szállították.

— Betörés a rom. kath. templomban. 
F. hó 20-án d. e. 10 és d. u. 2 óra 
közötti időben a sátoraljaújhelyi rk. 
plébániai templomban a szí. Antal- 
perselyt eddig ismeretlen tettes kés 
vagy véső segélyével feltörte és a 
fiók tartalmát, mely körülbelül 25 
koiona váltópénzből állhatott, ellop
ta. Az eddigi nyomozás szerint a 
tettes személy leit ása megállapítható 
nem volt, azonban kezein erősen 
vérző sebet ejtett, mit a szekrényen 
annak környékén és a közelben levő 
imazsámolyon visszamaradt friss vér- 
nyomok bizony itanak.

— Baleset. Végzetes baleset tör
tént Beretőn f. hó 22-én. Jencso 
Borbála 10 éves kis leány több gyer
mekkel játszás közben beszaladt egy 
homokdombba ásott mély gödörbe, 
a felső laza talaj abban a pillanat
ban leszakadt s a kis leányt maga 
alá temette. A közelben ^emberek 
dolgoztak, kik azonnal hozzáfogtak 
a föld elhányásához, hanem addigra 
a sok főid halálra nyomta a szegény 
kis leányt. Ennek az üregnek olőró- 
azo m ír egy szer leszakadt s egy ci- 
gúny gyereket temetett maga alá, 
azóta nem szedtek onnan homokot, 
legfeljebb a gyermekek játszás küz- 
I o i búvóhely ül használták.

— Próbaházauság G a j d o s  Jó 
zsef top lyai lakos, hadköteles kor
ban álló napszámos magához csábí
totta a sokkal magasabb korú Simics 
Annát azon ígérettel, hogyha közös 
háztartásba lép vele, hadkötelezett
sége letelte után nőül veszi. Két 
hónapig zavartalanul turbókéit a le
endő háza pár, mig e*. y napon arra 
ébredt Gajdos, hogy párjának hült 
helye maradt s vele együtt eltűnt 
ruházata és különféle háztartási cikke 
72 korona értékben,

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

Kiadótulajdonos :
LANDESMANN MIKSA

Szerda október 26.
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«•?1  Czukrázda * kávéház f
, m egnyitás! g

Tisztelettel hozom a n. é. közönség tudomására, hogy a jg£

^  a volt Szakátsy, utóbb lehoczky-Jéle cukrázíát átvettem | *
|g( s azt a mai kor igényeinek megfelelően berendeztem.

j| Folyó évi november hó 1-én megnyitom.
Cukrászdámban állandóan friss és ízletes sütemények készülnek 
Megrendeléseket úgy helyben, mint vidékre való szállí
tását elvállalom s azt gondos csomagolás mellett ponto 

san eszközlöm.

Ü Reggeli és uzsonna kávéra abonenseket 
elvállalok.

m
m
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m
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m
Naponként készült, kiválóan finom, op»ó töltött thea sütemény 

különlegességeim 1 kilo 4 korona.
Magam a n. é közönség b. pártfogásába ajánlva,

Kiváló tisztelettel:

FREUNDLICH DEZSŐ.
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X SALGÓTARJANI |
Kőszénhánya Részvénytársulat U

széntermckei (szobafütcsre és ipari czélokra) k i

KLÁR és NEUMAN cégnél $
Sátoraljaújhely

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

valamint porosz briket kapható. 
Superfosfát-műtrágya. Káli-só

Értesítés.
Van szerencsém Sátoraljaújhely város és vidéke n. é. kö
zönségnek b. tudomására adni, hogy a sátoraljaújhelyi

j ó h i r ű

„VADÁSZKÜRT“
=  szállodát és éttermet átvettem ==t

és azt teljesen ujjonnan, a modern kor köve
telményeinek, megfelelően rendeztem be.

— A nagyérdemű közönség becses pártfogását kéri —

Kiváló tisztelettel:

V É G H  L Á S Z L Ó
a „Vadászkürt" szálloda bérlője.

K ia d ó
azonnal a Kossuth utcában

2 lakás, bolthelyiség #«
a Kazinczi-utcában

O egy bolthelyiség. O
Bővebb felvilágosítást nyújt : 

Markovid Miksa Sátoraljaújhely, Ka
tin czy-utca.

2112/910 vh. sz.

Árverési hirdetmény.

A sátoraljaújhelyi kir. járásbíróság 
910. V. 1381,2 sz. kiküldő végzőse 
folytan Ungár Adolf sárospataki la
kos ellen Gráf és Bartos 130 kor. 
hátralékos tőke és jár. követelésé
nek behajtása végett 1910 évi 
október hó 27 én d. u. 3 órakor 
Sárospatakot] Rákóczy-utca 101 sz. 
alatt a vh. szenvedő lakásán elár
verezem azon 705 koronára becsült 
ingókat, melyeket az egri kir. tvszék 
8712/910. V. számú végrehajtást ren
delő végzése alapján a saujhelyi 
kir. jbirósági 910V. 1381/2 a végr. 
jkvben feliilfogluitam melwet a 910, 
V. 932/3 sz. alapfoglalási jkvben 
1__17 tétel alatt vannak összeírva 
u. ra. bútorokat, bolti állványokat stb.

Saujhely, 1910. évi okt. 12-én.
Rosner Imre bir. vhajtó.

2504/1910. vh. szám.

Árverési hirdetmény.

A sátoraljaújhelyi kir. járásbíróság 
1910. V. 1661/2. sz, kiküldő végzése 
folytán Könyves Kálmán r. t. 88 
kor. 90 f. követelésének és járulékai
nak behajtása végett 1910. évi ok
tóber hó 31 én déli 12 órakor Sá- 

i toraijaujhelyben Kazinczy-utca 1 8*. 
a. a végrehajtást szenvedő lakásán 
elárverezem azon 896 koronára be
csült ingókat, melyeket a saujhelyi 
kir. járásbíróság 1910. V 1661/2 sz. 
végrehajtási jkvben a bpesti V I 
kér. kir. jbsági 910. Sp. v. 3796/3. 
sz. végrehajtást rendelő végzése alap
ján felülfoglaltam s melyek a Ö10. 
V. 1390,2 sz. alapfoglala-i jkvben 
1—11 tétel alatt vannak ö. u. ra.: 
Írógépet bútorokat stb.

Sátoraljaújhely, 1910. okt. 14-én.
Rosner Imre, bir. végrehajtó.

jutányos áron fel
vétetnek a kiadó

ban.

€ladó ház.
Az Andrássy-utca 66. számú 

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

Bővebbet ugyanott.

I Kiadó
november 1 tői a kath. kör. házában

elell-(a törvénvh.ízza! szemben) a j 
légi hentesüzlet és a középső kis

üzlethelyiség, jutányosán. — Bővebb
felvilágosítás a köri helyiségen nyer

hető.

_______Hatóságilag engedélyezett végeladás.

SCHÖN SÁNDOR É S  B A R N A  D. C Z ÉG
Sátoraljaújhelyi divatáruháza

összes raktáron levő áruit az üzlet végleges feloszlatása folytán

......  feltűnő olcsó árban kiárusítja. :......... ...............—
Ezért mindenki helyesen és okosan cselekszik, ha e kiváló alkalmat felhasználva, szükségletét ezen 

cégnél szerzi be.

Raktáron vannak: női és férfi ruhakelmék, vásznak, női és férfi fehérnemUek, menyasszonyi 
kelengyék, szőnyegek és függ' nyök nagy választékban.

------------  " --------- Feltűnően olcsó árak. ............ .........
Í B a o q igqg]i3gsr«3>7 ó s á g a - :

Nyomatott Landol maim Miksa é l Tdroa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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