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Dr. HOLLÓ ANDOR

főispáni installáció.
(Ha.) Kitűzték a vármegyeháza erkélyére a díszes, ősi lobo
gókat. A történelmi időket látott
díszterem lelkes és ünnepi hangu
latban izzó közönséggel telt meg.
Nem először és nem utoljára. De
mégis úgy érezte mindenki, hogy
ez a mai installáció többet jelent
az eddigieknél. Itju király, fiatal
kormányelnök, fiatal főispán 1 Uj
korszak, uj szellem, friss levegő !
Az egész teremben kevesebb ma
a külsőséges disz, de annál több
a komoly várakozás. Hiányzik a
diszmagyarok tündöklő pompája
és a beiktató közgyűlés a dol
gozni akaró em berek ünnepélyévé
lett.
A nemes értelem ben felfogott
demokratikus haladás jegyében
született meg az uj kormány és
ezt a szellemet látja mindenki a
fiatal Széchényi György gróf k i
nevezésében, aki nem a minden
párton kipróbált és minden irány
zatot készségesen szolgáló poli
tikai múmiák leltárából került elő,
hanem azokból az iskolákból, ahol
intrikák, hatalmi basáskodások és
pártpolitikai tultengések helyett
arra tanítják az embereket, mi
ként kell az ország, a nemzet
érdekeit szolgálni észszel, tudással
és fegyverrel egyaránt.
F ia ta l? Igenl A fiatalság tett
erejét, munkabírását, hajthatatlanságát, romlatlanságát hozza ma
gával. Mágnás? Az. D e abból a
fajtából való, mely Széchenyi Ist
vánt, Andrássyakat adott az or
szágnak. Az iskolákban, melyek
nek növendéke volt, ma is legen
dákat beszélnek arról a polgári
egyszerűségről, arról a komoly
munkáséletről, mely őt társainak
mintaképévé és vezérévé tette.
E s nemcsak tudományról és mun
káról szólnak ezek a legendák,
hanem bajtársi hűségről, ragasz
kodásról, szeretetről, egy melegen
érző szivről, mely a demokratikus
életfelfogásnak mindennél bizto
sabb záloga!
A zsúfolásig megtelt teremben
nem láttam a főispán alakját, mi
kor beszédét mondotta. Csak azt
hallottam, a m i t mond és a h o 
g y a n mondja. S ha nem tudtam
volna, hogy egy ifjú beszédeit
hallgatom, akkor azt hittem volna,
hogy egy kipróbált publicista tart
előadást, mely tele van megfon
tolt józansággal, higgadt komoly
sággal, Nem tesz nagyhangú Ígé
reteket, nem ragadja szélsőségekbe
a fiatalos hév. Csak egyszer kap
m agasabb lendületre, csak egysier csap át a szónoki pátoszba:

mikor a háború dúlta tűzhelyek
felépítéséről és a társadalmi jó 
tékonyságról beszél. Es ez a pá
tosz nem a fiatalságé, d t a lélek
nemességéé.
A mi e mellett még különös
kép megkap engem, miközben
Széchenyi György gróf beszédét
hallgatom, az fellépésének egy
szerűsége és szerénysége. Nem a
hatalmat érzi a markában, hanem
a kötelességeket a vállain. De
egyszerre csak kicsendül szavai
ból a határozottság, az elszántság
és szigor, mikor arról szól, hogy
a főispáni hatalmat minden pártpolitikai tekintettől
mentesen,
igazságosan és pártatlanul kívánja
gyakorolni. Ebből a hangból kiérezem, hogy ebben az emberben
erő és akarat is lakozik, melylyel
a szép program m ot megvalósítja
és lesújt majd azokra, akik a
közérdek rovására akarnak egyéni,
családi, vagy pártpolitikát csinálni.
*
A beiktató díszközgyűlés rész
leteiről a következőkben számolunk
be részletesen:
A vármegyeháza kapujában.

Az utcán, a vármegyeháza előtt,
hatalmas közönség gyűlt össze, mely
kalap lengetve, lelkes éljenzéssel fo
gadta az uj főispánt, ki délelőtt 10
érakor érkezett meg autójával a
megyeháza kapuja elé, hol Dókus
Gyula cs. és kir. kamarás, alispán
üdvözölte, a következőket mondva:
Móltóságos Gróf, Főispán ur I
A legnagyobb örömmel üdvözlöm Méltóságodat az installáció
napján azon alkalomból, hogy az
ősi vármegyeháza küszöbét átlépi.
Annál inkább teszem ezt, mert
mint házigazda tudom, hogy Mél
tóságod nem mint idegen jön kö
zénk, de úgyis mint vármegyénk
várományos birtokosa. Méltóságo
dat sok érdemekkel díszes családi
tradíciói is kötik e vármegyéhez.
N agyatyja enuok a vármegyének
volt főispánja 8 oly közszeretetnek
örvendett, amely a közélet legér
demesebb férfiéinak jár ki. Mi
Méltóságodat ugyanazzal a szere
tettel és bizalommal üdvözöljük
és kérjük a Mindenhatót, hogy
ismert kiváló tulajdonságait ki
fejtve, a haza és várm egyénk ja 
vára irányuló buzgó tevékenysé
gét teljes siker és áldás koro
názza. Isten éltesse sokáig I
Az alispán beszédét a közönség
lelkesen megéljenezte, Széchenyi
György főispán pedig a következők
ben válaszolt r e á :
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Móltóságos uram 1
Szivem mélyéből köszönöm azt
ar bizalmat, melynek Méltóságod
a vármegye közönsége nevében
kifejezést adui móltóztatott. ígé
rem, hogy a reményeket, amelye
ket ez a nemes vármegye az én
főispáui működésemhez fűzött, meg
valósítom. Minden erőmmel erre
fogok törekedni.
Az üdvözlés után a főispánt
Dókus Gyula alispán hivatalos he
lyiségébe kísérte.

vármegye körül nagy érdemeket
szerzett Sziuyei-Merse István (éljen
zőt-) vált főispán őuagyméltósága
örökébe lépek, ki pártatlansága és
szívélyessége által az egéss vár
megye köztiszteletének és bizalmának
örvendett.
Teljes tudatában vagyok az
engem ért mágus kitüntetésnek, de
egyúttal azon súlyos és magasztos
feladatnak is, mely vállaimat Zemplónvármegye főispáni székében terhelendi, midőn a gondviselés az ország
nyolcad leguagyobb vármegyéjének,
A kösgyUltfs.
Ezalatt a nagyterem már zsúfo a m agyarság védbástyájának élére
lásig m egtelt közönséggel, a karza állított l
ton pedig előkelő és szépséges höl
Mélyen tisztelt Közgyűlési A
gyek várták a fiatal főispán megér kormányprogrammot uálamnál hívakezését. Fent és lent egyaránt ő tottabb ajkak fejezték ki az ország
róla folyt a társalgás. Akadtak so házában s igy a programrajának osak
kan, akik már ismerték ós érdekes két korszakot alkotó tényével szán
epizódokat beszéltek róla szomszé dékozom röviden foglalkozni i
daiknak. Az egyik elbeszélésben a
Az Euterházy kormány az álta
kassai jogakadémia ifjúságának ve lános egyenlő,részben titkos választói
zéreként, a másikban a báltermek jognak jegyében születettl Megalko
.tedyeuce gyanánt szerepelt, sokan tása a bölcs politikai belátás és
pedig dicsőséges katonáskodásáról előrelátás ténye lesz. Az alkotmányos
tudtak érdekes történeket elmondani. Magyarország nem zárhatott ki szálEgyszerre csend lett a terem  ezreket a politikai érvényesülés te
ben ós Dókus Gyű a aiispáu meg réről akker, amikor más absolutistikus
nyitotta az ülést, jeleutve, hogy an országok tág teret nyiiottak a köz
nak egyedüű tárgya gróf Széchenyi életi érvényesülés lehetőségének 1
György főispán beiktatása és eskü Tárt karokkal fogadjuk az országnak
tétele. A közgyűlés br. Seuuyey azon értékes elemeit, kik eddig a
Miklós elnöklete alatt Meczner Béla, politikai jogok gyakorlásából nagy
Hiszem Kálmán, Grósz Je u ő ó s Ber- részben ki voltak zárva, kik saját
nath Béla bizottsági tagokat bízta kezük fáradságos munkájával, arcuk
meg azzal, hogy az uj főispánt a verítékével végzik épen a legpreközgyűlésre meghívják.
duktivabb rauukát akár ipari term é
Az eskü.
kek alkotásában, akár az őstermelés
Hatalmas éljenzés és tapsvihar rögös, fáradságos, de élelmet termelő,
fogadta, mikor belépett a terembe, életet fenntartó munkájában 1 (He
hol az alispán felkérte, hogy tegye lyeslés).
le a hivatali esküt. Az egész közön
Nem jutalmazni akarja a katonát
ség felállt ós a főispán néma csend a lövészárokban, nem lekenyerezni
ben, komoly, elszánt haugou mon az ipari munkást, sem osititani a
dotta el az eskü szövegét, melyet mezőgazdaságit, de m egértve a nagy
Bernáth Aladár főjegyző olvasott.
idők szavát, valóban nagy lépésre
Ezután Dókus László, Nemes szánta rá magát s a politikai jegok
Sándor, Füzosséry Ödön és Bencsik általánosításával uj és lelkes hívőket
Béla íőszolgabirák ősi szokás szerint akar szerezni, meglévő támaszait
felemelték a főispáni székben ülő biztositani. Magyarország állami lété
Széchenyi György grófot, aki e pil nek, a vele elválaszthatatlanul összelanatban Zeraplénvármegye ünnepé forrott monarchikus államrendszernek,
lyesen beiktatott főispánja lett.
Őfelsége a király felkent személyé
nek 1 (Hosszas éljenzés).
A főispán beszéde.
Az éljenzés elcsendesedtóvel a
Mélyen tisztelt Törvényhatósági
főispán felállott helyéről és a közön B izottság! Azért is üdvözlöm a i
ség zajos tetszésnyilvánításaitól gyak általános választói jogot, mert tuda
ran megszakítva, a következő nagy tában vagyok azzal, hogy az általános,
hatású és tartalmas beszédet mon egyenlő, titkos választó jog m eg
dotta :
alkotásával egyúttal a m agyar nép
Tekintetes Törvényhatósági Bi kulturális fejlődéséről, a i iskolai
zottsági Közgyűlési Őfelsége a király oktatás javításáról és általánosításá
legmagasabb elhatározása folytán ról, a nép gazdasági érdekeiről gon
Zeraplénvármegye főispánjává ne doskodni a mai kormány legszentebb
veztetett ki. (É(jenzós).
kötelessége és program m jának elő
Midőn a mai napon ezen leg térbe helyeselt pontjai (Éljenzés).
magasabb elhatározásának eleget
Mélyen tisztelt Közgyűlés 1 Ezzel
leendő, a tekintetes vármegyei köz máris áttértem a kormányprogramot
gyűlés kezeibe letettem eskümet, a második sarkalatos tányéré, bőséges,
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kat, iáajüket, fáradságukat, arobtr- vezetői sorra bomutatták neki
lig, 4a a gyakorlati élet turóu is «
siereti stivUkoek egésa mélységét küldöttség tagjait, kik a legjobb be sooislii kérdéssel. E«t kulimban lúd
állították a társaáalem nyomorának, nyomásokká hagyták el a főispáni ) í k a méltóságos főrendek, különö
a saegány sebesült katonák ápolásá fogadó-termet.
sen azok, akik míg a másik házban
Dél felé járt már az idő, mikor velem együtt voltak, ahol sokkal
juniui 91 it i program mben^djér' nak, a legssegényebbsk Ó!e!me*ás4nek szolgálatába I
az ünnepségek befejezést nyertek
sorosabban voltunk együtt é. ahol
hivatkoinom I
Mélyen tisstelt vármegyei kös- a főispán Wiudischgrátz Lajos her nem volt ilyen nagy, fényes terem
Mélyen tiietelt vérmegyel kőiés ahil nem szállingózott úgy el a
■viliéi 1 Köiel 8 entendlt m lgíltain gyűlés ! Midőn esennel kijelentem, céggel Sárospatakra ment, hogy
szó, úgy, hogy kedélyesebb volt ak
fulyos időkben, .ok v i,.ily kö.ött hogy psrtsaenspontok működésemben nap fáradalmait kipihenje.
Másnap reggel kilenc órakor kor beszélni és nőm hallgatták az
beoiUlettel kö.legónyi lorbae él attól irányítani nem fognak, a súlyos tör
embert o'y fagyos nyugalommal.
folfilé a legfil.őbb Hadúrt, ai óraiig ténelmi idők követelmény sserint már hivatalában volt és dolgozott
Tessék elhinni, hogy bizonyos Detirllleti intigritésétl (Lilkis éljenié.), sseretnóm egyesíteni a vármegye
hézséggol jár a felszólalás, do köte
Most, midőn Őfel.ége kiniv.zéi. kösönségének raiudoa rétegét, sze
lességot teljesítek, amikor ehhez a
Zemplénvármugyo fői.pini .lékébe retnék elsiraitsni raind*n ellentétet
vármegye nagy és fontos alkotó
kérdéshez hozzászólok.
emelt, tovébbra ia ha.onlé cél Hol
gilatába negődöm. Mindent il .karok és fentartó munkáira ! (Zajéi helye*
Itt IX Ideje, méltdiégos főren
Gróf M*i áthnak a főrendiházban dek, hogy végre a socialli kérdést
követni, hogy igy »* or.iígot kielé lés.)
É
-A
azt
hiszem
és
vallom,
hogy
gitt béke kötésiig dio.ő.égg.1 küld
a legutóbb tartett beszéde ely nagy komolyan vagyuk, mert valljuk meg
nem létezhetik as a sissiphusi műnk hatású, sőt bátran mondhatjuk nagy- ax igazat, hogy saajDcék-pírt, z.m
he««Unk további
melyet aa egységes, vagyonos, nagy jtleitősógü volt, miszerint szüksé - szabadelviipárt, sem a coaiitid,
A lin lesaek, hogy az élelem
inteliigantiáju Zempléuvárraegye tár gesuek tartjuk ennek leközlését.
sem a munkapárt nem foglalkozott
iga.sigo. ilo.itása a háború terhei
sadalma hanygya szorgalommal al Nemtsak, mint rhetorikai mü érát aj \ ezzel a kérdéisel oly komolysággal,
nek egyeelő m egi.ali.e által
kotva és gyűjtve no tudna legyőzni, ntg a közfigyulmet, hanem a beszéd amilyent ez az ügy megérdemel.
társadalom miudou rétege küiütt
eizmemenete és a mai aagy korhoz Egyszerűen nem értok rá a po itikiiigaigatái mindenre kiterjedő éber ne tudna megteremteni!
Mélyen tisstelt vármegyei Köz tlka'raazkodó gondolatai. Főlog ér kai pártok, mert mindig a közjigi
íigyilmi é. pártatlansága által a
gyűlési
Most
midőn
ifjú
erőimet,
dekes a szónak fejtegetése a sooia- sérelmek foglalták el őket, vagy pe
kölömig m ignyugvinal visiibnse
eddig meg nem törött és meg nem iizrau3ró!, amelytől ő a nemzet ha
dig a személyes politikai tekiotetek.
el a mai uehéa időknek .ulyo. meghajlott energiámat, munkaképessé iadását várja.
Pedig végre valahára meg kellene
próháltatásait I Mélyen tisitelt vár
gemnek legjavát a vármegye Lágy
szívlelnünk szí, hogy minél több
megyei köfgyülé.l Midőn 1914 ő.ién
Mailáth
József
gr.:
Nagymélés igaz céljainak szolgálatába állí
előnyt biztosit az illám tagjainak
a 12-ik köaö. hu.iire.reduél Zempléntóságu
elnök
ur,
méitóságos
főren
tom, kérem a tek. törvh. közgyűlést
sooia is téren, annál inkább kisiklik
vármegye és.aki határán állottám
ál'.a a a vármegye egész közön dek 1 Bár szívesebben saólaitaru volna
socialis agitátorok kezéből az az
léjó, njgó nivvel láttam aaen .aöruy ü
segét, hogy ezen célok megvalósítá fel a bizottságban, ahol aa emb'.r
pusitulást, mely aa ellimég é.
sokkal behatóbbv'.n tud a tárggyal eszköz, amelylyol a tömeget fel tud
sában teljes bizalmával, őszinte tá
■ajátjaink váltakeió előrenyomulása
foglalkozni, minthogy azonban nem ják izgatni.
mogatásával tűntessen ki, mert az
folytán előállott, a lövésaárkok harc
ehettem jelen, kényteien vagyok a
A sioia'ismus nem egyéb, mint
gységes akarat és harmónia phaosi járó rombolást, láttam mint vált
raóitóságos főrendek becses türelmét uunkásnépuek, a gyengéknek, a sze
hajléktalanná a batárraenti j á r ó k  ianxa lehet csak biztos zaloga
igénybe venni.
gény osztályoknak sorsuk javítására
nak földhöi ragadt Legény népei vármegye jövendő fejlődésének !
Méltóságod főrendek! A világ rányuló Lörokvósi. Az emberi ter
(Meg-megujuló
hosszas
éljenzés
és
Láttam mint visati el migólhetssiháború hosszú tartama és a valt- mészetben megvan, megvolt és meg
nek még megmaradt uto'só forrását, taps.)
nikor bekövetkezhető bókegazdasá esz mindig az a vagy, kegy eat el
Bcrnáth
Álad
r
beszéde
tehénkéjét, diaanóját s mint hurooiják
gához való átmenet oly nehéz fei- érje és ba abból, amire törekszik,
Ezután Bernáth Aladár emel datok elé fogja állítani az államot valami teljesül, akkor a jobb sor.,
■■éjjel esen mindenből kifos.to t
hajléktalan családikat, hol miuk kedett szólásra, hogy az uj főispánt s a társadalmat, hogy csak öröm a jobb helyzet utáni vágy oiak nő.
hol ae oros.ok, saükségis katonai üdvözölje. Nagy koncepciójú, lendü mel üdvözö.hetem a miuiszteriumok
lodaliim us veszedelme a tudat
munkálatok végiésére. Láttam miat letes beszédét hely szűke miatt csak szaporításáról szoló eszmét- Nem va lanságtól fakaé, vagyis azok félnek
övő
számunkban
közölhetjük.
A
kö
ürítik ki a falvakat a mint néiik •
gyok ugyan tájékoztatva arra nézve, tőle, akik nem ölmerik. Nem kell
falu lakói rimánkodva, esedezve a 2 zönsóg többször szakította fólbo han hogy a tor uány mit szánd.kozik azt sem gánosoiui, sem gyűlölni, mert
gos
tetszésnyilvánításokkal,
végeze
alig elhagyott otthonnak sistergő,
tenni ós rnifeie minisztériumokat fog ez gyermekes, hanem loya’isan ta
tül pedig lelkes és hosszas éljenzés felkiá.tani,de úgy halién, hogy szán nulmányozni kall, foglalkozni kell
pattogó elhamvadását I
dékozik fe áliitaui egy népjóléti mi vele. „A colleotiviimust tanulmá
A háború beria! mainak rémképei sel honorálta.
A főispin meleg szavakkal kö uisztvriumot, egy közegészségügyi nyozni" — mondta külöuben már
állanak még ma is lelki nemeim
emlékesetében, ba a filsőzempléni szönte meg a szép üdvözlést és be oiniszteriumot és egy, a demobni- Schaefle — .egyik, a legnagyobb
satióval összefüggő kérdések elinté és legkansorvstivabb feladatoknak.
járásuk pusztulására gondolok 1 Az zárta a közgyűlést.
Nincs annál fontosabb az emberiA tisztelgések.
inenyatnak, a szenvedésnek ily fokú
Ssére való minisztériumot.
A közgyűlés uláu a szokásos
■umléliliArsak fokozta és acélozza
Szó volt arról a buottsághan, légre nézve. A soculizmu. egy erő
elbatárosásomat annak elérésében, tisztelgések következtek. Egymás hogy a vasúti ügyeket ki kell venni teljes óvás a létező bajok ellen..
hogy ai elpusztult Járások rokon- után járultak a főispán elé : a róm.
kereskedelmi minisztériumból ; szó
Na méltóztassanak, méltóságot
Itruktiója, felépítési egyúttal ezen kalh. papság, a gör. kath. papság,
>it arról is a bizotíságban, hogy a főrendek, elfelejteni, amit 16 óv
Református egyházmegye, az ágos közmunka és közlekedésügyi minisz előtt mondtam Bártfán az orvonk
vidékiek és lakosságának kulturális,
erkölcsi, gazdasági, közigazgatási tai evangélikus egyház, az izraelita tériumot ismét helyre kellenne állí és természet vizsgálók 1901 ben B írt
igaaán — nkonstruktiájává — ujjá- hitközségek, a cs. és kir. álloraáspa tani és ahhoz hozzácsatolni a vasúti fán tartott vándorgyűlésén, higy :
ssületésévé válbassék 1 (Hosszantartó rancsuokság, a honvédség, a királyi ügyeket.
„Az emberiség nagy gőzkazánjában,
éljenaés). Hogy ezen nép, mely törvényszék és járásbiróság az ügy
Én azok nézetét fogadom el, melyben a socialismus tartja fenn a
annyi nyomornak, ozapásnak volt védi karral, a királyi ügyészség, akik a bizottságban azt állították tüzet, van egy biztissági szerep, ez
tanúja, múltjánál saebb jövgeek, pénzügyigazgatóság, pénzügyi szám hogy nrm jó most a vasúti minisz a socialis reformok higgadt, követ
agéiiségesebb fajlődésnek nézhessen vevőség, taufe.'ügyelőség, m. kir. tériumot, illetőleg a vasúti ügyeket kezetes serozatt, melyet minden or
biialommal elébe! Hogy ez állam határrendőrség, ra. kir. állami erdő iveuni, minthogy a vasút most a szág gépészei, a vezető államférfiak
iránti hűség és bizalom fakadjon a hivatal, ra. kir. államvasutak, do hadvezetőaég egyik legfontosabb és a törvényhozáz a zaját népe ja
jótékony állami és társadalmi aktié hánygyár, ra. kir. posta és távirda- szerve. D j igazuk van azoknak, vára vagy kárára kezelnek."
hivatal, a sátorljaujhelyi kerületi akik azt mondják, hogy külön kel
nak nyomábai I
A sooiáiis kérdés meg nem szű
A vármagye és Sátoraljaújhely munkásbiztositó péuztár, az újhelyi lene a közmunka és közlekedési mi nik naég, emberek élnek. Az az
▼áros ssámos kulturális igényei között kegyesrendi főgimnázium, sárospa nisztériumot alakítani és ahhoz a ország fogja a sociális kérdést
legellsaör is legsürgésebbea szándé taki ref. főiska'a, sárospataki állami vasúti ügyeket csatolni, de csak a legjabban megoldani, amely aa ikoi
koaom foglalkozni aa „Erzsébet" tanítóképző, sátoraljaújhelyi városi háború befejezése után, békébe le saciali* reformok téréi legtivább f.g
köskórháa kibővítésének tervével, felső kereskedelmi iskola, Zemplén* hetne ezeket tenni, mert most ez a haladni. A legnagyibb ok.sság min
mely mint elepos reményem ven, a vármegyei gazdasági egyesület, zera- transactio nagyon nehé* lenne. Ab dig az igazságisság. A fennálló rend
megvaléiulás stádiuméba fog lépni, plénnvárraegyei közművelődési egye ban is helyeslem egyik bizottsági magtartására az ily törvényhozáa
továbbá a város eminens érdekét sülét, felsőbodrogi vizBzabályozó tár tag ur, Chorin Öméltósága felssóla- mindig a legjobb alap, mely aa
képeeő Ronyva seabályoiás kérdésé sulat, zemplónvármcgyci községi és lását, hogy azokat az ügyeket, ame •gyes társsdilmi osztályikaak na
körjegyzők egyesülete, sátoraljaúj lyek a békegazdaságra való átmene pot és sielet egyaránt oszt el.
vel, (Helyeslés).
Milyen tisztelt vármegyei köz helyi általános ipartestület, a jóté tet tárgyalják, legcélsaerübb volna a
A koalioió idijébex azt a javal
gyűlés I Mélységes örömmel vettem kony egyesületek küldöttsége,Sátor kereskedelmi minisztériumhoz csa latot terjesztettem elő, hogy minden
tudomást a kösjótékonyság terén aljaújhely rt. város tisztikara és tolni, de azzal a hozzáadással, hogy ministsrium kebelében fel volna ál
kifejtett gytfnyörU tevékenységről, Zemplénvármegye tisztikara és ke kivéve azokat, amelyok szorosan a lítandó egy socialie ügyosztály a
melyben náratalanok nemcsak súlyos zelő személyzete.
mezőgazdasághoz tartoznak.
központi irányítás, szervezés él as
anyagi áldoaatok érán, de a lég*
A főispán szives szavakkal fo
iltóságos főrendek! Már 35 egyöntetű együttműködés seerapontórtókessbbat, saját egyéni munkáju gadta a tisztelgést s a küldöttségek! éve foglalkozom nemosak elméletijából és pedig a ininissterelnükség,
megnyugtató, elintő kielégítő snialia
ét kulturálii programrajára, Helynek
rósileteaési helyett rövidlég okiból
ligyio islb ld l Miniiiterilnök ur

Gr. Mailáth Józsel
főrendiházi beszéde.
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belügy, a vallás- és közoktatásügy I közegészségügy taróo a volt k a r ’ dósoknak Ezt gyorsan és egyönte amely egyúttal látogatott kegyhely,
1alanilln<M A
i „ . . o l . iU . r l mány, I,
HIXaN. .» a
„ miuiutcrelnök,
1 1.. >íI. tűen el kell iatézui, azért jó lesz, ha tartózkodom és mondhatom, igen jól
a kapaalia/
kereskedelemügyi
ésmigazságügyi
külöaöwwi
minisztérium résziről. Ezek volná a bclügymiuisztcr és a honvédelmi az a szerv, amely ezen teendőkkel éizem magara ebben as Istenáldotta
nak azok a farumok, amelyekhez miniszter mily áldásdui tevókeuy- meg lesi bízva, már előre tudja mi paradicsomban. A híres beuoés m o
ki-ki, tehát pl, a tanító a iáját roi- léget fejtett ki a háború legelső éi a teendője és meddig mehet, mert nostort látogatva, találkoatam Co■iizteriumáhaz fordulna irányitál legnehezebb idejében, araikor a fér- szomorúan tapasztaljuk azt, hogy urten Zsigmond páter beoéssel, aki
ért és tanáciért.
tfső beteglégek a mai dicsőségeiéi minél több minisztereium és annak a Vörös-Kereszt megbisettjaként kétMár akkor kifejtettem, hogy ezt megindult
fegyvereinket megállj- kebelében raiuél több osztály foglal íaben meglátogatta a francia és olaaa
■em kellene aagy aparátusial vagy taai, a mögöttes erizágrészeket a kozik egy és ugyanazon üggyel, fogságban levő internált és hadifog
költséggel faláilitani; az a miniszté beburoolás veizéiyével fenyegetni annál lassabban, annál roszabbul lesz ságban levő magyar és osztrák hon
rium aegise alatt egy erős intéz kezdték.
az elintézve. Azért intézze tehát a fitársainkat. Szeptemberben ismét el
mény volna, — szándékosan mellő
A zerI, hogy a kermány a had* d-raobilisatiot és azzal összefüggő látogat Franciaországba. Szives kész
zöm a központ kifejezést, mert ha vezetőség kezéből a kellő pillanat kérdéseket, — mert itt a gyorsaság séggel ajánlotta fel szolgálatait én
raa a központ kifejezést használom, ban kivette az egészségügyet — a a fő — teljhatalommal egy oly szerv, általam azok számára, akik a F ra n 
akkor ez azt jelenti,* hogy minden hadvezetőség nem ért rá ezzvl be oly egyén, aki felelős legyen a par ciaországban lév5 övéiknek üzene
eltűnik — mely működését mielőbb hatóan feglalkozni — és azzal, hegy lamentnek. Ne engedjük meg itt az tet küldeni akarnak. A hozáfordulók
elkezdhetné, hogy a destructiv és a mögöttes országrészekben 14 m«g- eltolási rendszert és ne • 'gezzünk németül és lehetőleg röviden Írja
tulradikális irányzattal szemben kész figyelőállomásnak felállítását elható el mindent későn és félig.
nak a következő ,címre : Oesterreiszervezetet.
rozte, a mögöttes országrészeket meg
Ha az uj minisztériumokat nem hieohes Rotes Kreutz Wien BrandMéltóságo- főrendek, n*gv feliét mentett''. Aki i t i i mogfigvelőállo azért szaporítja a kormány, hogy uj statte 9. Für Hoohwürden P. Sigispositiv munkát, dj Vtd-‘..ui .uunkát iuÁbO kn , ez*uUv> a tevékeny légét is állásokat létesítsen, hogy uj arabi- raund v. Courten Beoediktiner aus
■em lehet szervezés nélkül teljesi merte, aki tudja, hogy mily beren tióket kielégítsen, hogy az állások dóm Stifte Einsiedeln. Delegierter
teni. A legfőbb bajunk az, hogy dezett és felszerolt intézeteket V'ttt utáni versengésnek egy b'zonyos ha dér sohvreirisohen Regierunk in den
saervezetlenek vagyunk és sokan, át a hsdvezeíőségtől a rjkkautügy, tárt szabjon és az összes politikai oeat. ung. Kriegs u Zivilgefangeakik nem rokonszenveznek a socia- i'ktve hadi^oudozó hivatal, a* kézy- érdekeket kielégítse, hanem azért, nen in Fraokreich." A levelet saólisrausnak felforgató, destructiv, for telon mvghajtaui eütmerásének zász hogy az ügyek menetét egyszerű szerint leközöltük szolgálatot akar
radalmi, romboló irányával, szívesen Iáját az slőző kormány előtt.
sítse, gyorsítsa és hatásossá tegye, ván tenni azoknak, akikuek hozzá
vennének részt a socia'is muukábHn.
De, méltóségos főrendek, a rek- hogy aa összetartozó, egymást kié tartozói Franciaországban sínylődnek
ha tudnák, hogy hová csatlakozza kantügy fejlesztéséről, a hadiözve gésiitő ügyeket összegyűjtse és ha és állapotukról tájékozást akarnak
nak, ha volna olyan központi szerv, gyek és árvák geudozátáról h » be azoknak élére szakférfiak feguak ké szerezni.
melyhez biza'ommal és eredménnyel szélünk, nem szabad mcgfeledktz rőiéi, kik az életet, az embereket is
fordu’náuak.ha socialis kérdésben tá ■Unk írró1, hogy ezoa a téren is a; merik és elég erélylyel bírnak, ak
jékozásra és útmutatásra szorullak, uj kermány taposott ösvényeket ta- kor az uj minisztériumokat örömmel
A legtöbb ember azért lesz socialis- Al, a kezdett nehézségei itt is le üdvözlöm és a kormánynak ezen
tává, mert más szervezet hiányában vannak győzve. Ezen fontes ügyet száudékát a magam cseké'y erejé
á llá s t k e r e s e k ,
abba lép be, amelyet neki kínálnak fejleszteni és szélesítési kel’, u,abb vel és tapasztalatával szívesen fo I r o d a
ég amelyben addig megmarad, raig iutéz^cdév.kksl és messzebb menő gom támogatui. (É'óuk helyeslés.)
fe lü g y e tő n e k is m e n n é k ,
arról meg nem győződik, hogy te- áldozatokkal, de itt sem feledkezzünk
meg azokró1, a ik o müvet a ’egne
hetue okosabbat és jobbat.
d e c s a k h e ly b e n .
Aki a vidék közegészségügyi hezebb időkbe megkezdték.
CziraeiD a kiadóhivatalban.
A törvény java?| it a főrendiház
állapotát úgy ismeri, mint — sajuos
— ón, az tudja, hogy a közegészség- bizottságában való tárgyalása a kai
— A szeyény gyermekeket felru • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ügyi minisztérium felállítása élet- méból egyik főrendiházi tag — gon- házó egyesület közgyűlése. Az izr. •
•
Veszek használt
•
szükséglet és pedig nem átmeneti do em Cnorin Öméltósága — fel felruházó egyesület, városunknak •
hozta,
hogy
a
kivándorlási
ügyek
is
leg, hanem végleges jelleggel.
biűj nagyfoütosságu és kivá ó hiva
J Nálunk az emberanyag uemesak a küzvgészsogü^yi mi <i«zterium ha tást teljesítő társadalmi intézménye
folyó hó 24 én közgyűlést tartott,
a harctéren pusztul, nemcsak a ha- tésköréb.n volnának uUUndók.
Choria Fareac : A közjólétibe! hogy a Kun Frigyes el^unytavai
diveszteség folytán csökkeu az em
berek száma, hanem pusztul a nem
Mai átb József gr. : Bocsánatot megüresedett elnöki állást betöltse.
zedék a járványos betegségek és az kérek, én úgy olvastam, akker uy em- A közgyükén nagy számban raegje
lentok egy hangú lelkesedéssel Uutt
azok elleu a perifériák0 1 n iu elég dahiba volt.”
hatályos ellenintézkedések, vagyis a
Arai a kivándorlás k 'r d V t il ruauu Mórt választották meg, ki a
rossz egészségügyi adraiísistratio foly leti, a kivándorlási tanács ötös bi megtisztelő közbizalmat elfogadta és
• Budapest, V., Klotild-u. 22. •
tán. De pusztul a jövő nemzedék is zetttságának míg 1916-ban, mikor a ez alkalomból 300 korouát adomá
a nagyobb csecsemő- és gyermek- couflictus Araari ávai nem ütött veit nyozott az egyesületnek. Dr. Bor
halandóság folytan, mert ismeretes ki, vagyis araikor ra g Araerika uera ger Józsefnó aialuök indítványára a
ma már az a szomorú valóság, hogy üzent szevotségesüukuek háboiut, av közgyűlés felhatalmazást adott az
V iz s g á z o t t
még az egy éven a u i csecsemők oratágbüu elterjedt azon nózettei elyükséguek, hogy a télen kiosztandó
közűi minden ötödik, addig a hét * z 3 i u b * > n , hegy a háberu után köz- cipőket már most szerezze be.
éven aluli gyermekek közül minden vet.loLü! a kivándorlás m*g feg s*üu— Értesítő kiosztás. A
negyedik elpusztul.
ni és visszavandoráíssei fog alakulni, helybeli lőgim náziuin igazgatósága
A születések számának apadása az véleménye, hogy a háború után ezúton közli, hogy az értesítő ki
azonnali belépésre keres
a hadbavonuláí’, az egyke követkéz is erős kivándorlási raezgalora lesz, osztás vasárnap f. hó 2 9 -én d. e.
tóben állott elő. A tüdővósz, a lues a visszavándoriás pedig csak átme 9 órakor lesz az iskola helyisé G a z d a s á g i F ó in t é z ő s é g
és egyéb nemi betegségek, melyek neti jelenség lesz.
gében.
Bodrogszerdahely.
nek intensitását a háború nemhogy
Nekem raéltóságos főrendek ez
— Tjásközpont is lesz. Kürthy
osökkentette volna, de öregbítette, a nézetem most megváltozott, a há
szintén szedik folyton áldozataikat. ború után nagyebb lesz a visszavár Lajos bsró két rendeletet is bocsá
Mindez serkentsen minket arra, dorláe, mint a kivárderlás és ezért tott ki azzal a célzattal, hogy a to
hogy késedelem nélkül orvosoljuk a különösen a visszavándorló sorsával jás mértéktelen drágulását raegaka
leggyorsabban elmulasztja a
vidéken uralkodó egészségügji ál keli már jó eleve foglalkoznunk, dalyozza és a tojással való zavarta
Dr. Fle8ch-fóle eredeti
lapotokat, vegyük különösen a gyer hegy azok, akik birrazly okból vÍ3z lan ellátást biztosítsa. A rendeletnek
mekápolást égető feladatunk közé, szavtndoro'nak, jól érezzék magu nem volt meg a várt eredménye,
„ B A R N A -Z S IR “
mert különben húsz év múlva nem kat, ha hasa jönnek és *e legyenek amiért a kormány uj rendeletet dol
Nincs szaga, nem piszkit. Min
less katenának való egészséges anya kéiyszeritve ismét visszavóndorelni. goztatott ki, mely a tojás forgalmát
dig eredeti pecsétes Dr. FlesohEs itt nem eléggé kérni zz illetéke* egy erre a célra létesítendő központ
gunk.
félót kérjünk. Próbatégely 1*60
De ránk fog zúdulni a rokkan tényezőket, hogy a viszzavóudoriők ellenőrzése alá helyezi. Felmerült
K, nagy tégely 3 K, családi
tégely 9 K. — Kapható a hely
tak, a hadiárvák és hadiözvegyek ügyeivel idejóbtn és oly előrelátás anuak a terve is, hogy a fogyasz
beli gyógyszertárakban, vagy
istápolása is. Illő is, hogy azoknak, sal foglalkozzanak, hogy különöséé tást tojásjegyekhez kössék, de ezt
direkt a készitőuél rendelhető.
akik mindenüket odaadták a haza sz első visszavándorlók — és ettől a tervet elejtették.
Dr. F LESCH E.
védelmére, hczzátartcióik védelmé fog igen sok függni — ne térjenek
— KI akar a fogoly hozzátarto
„Korona" gyógysaertára Győr.
ben, istápolásbaa él kellő ellátásban vissza, mert az a visszavándorlást zójáról hirt hallani. A Kassán meg
egyszerre meg fogná akasztani,
részesüljelek.
jelenő „Felvidéki Újság" a svájci
Végül tudatában vagyok annak Einaiedelnből Bárdossy Eugéniától a
E helyen kötelességem felem
líteni, hiszen a magyar hamar tudja hogy a deraobiiisatio maga és az az- következő sorokat kaptuk : „Mint
felejteni a politikai élet lejártait, zal összefüggő intézkedések egész egy 55 magyar gyermekből álló
ó v a to sa it és pereit, hogy a hadi sorozata egyike a legnehezebb kór üdülőtelep vezetője, Einsiedelnbeo-.
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S A R O L T A

fazőterm ében Sátoraljaújhely, Kazlnczy-utcza 6. sz.
Saját készítményt! kész fflzőkből nagy raktár.

Első rendű munka a legszebb festőminták és tapetaszerü
festésekből a legmodernebb kivitelben.
Feltűnő újdonságok I
Legjobb anyagok I

la k á sa . Sátoraljaújhely, Kossuth lajos-utca 15. szám

Makulatúra-papír
könyvnyomdánkban

Javitisok és tisztítások pontosan készülnek.

kapható.
Plpil-M

Egy jó házból való fiú

tanulónak

Oszkár

„P A T K Á N IN“

könyvnyomdánkban
fiz e té s s e l

Reitter

nagybecskereki ny. főkapitány és
fajbaromfi-tenyésztőnek
nagyszerű találmánya a

felvétetik.

patkányirtó-szer, (nem méreg) mely
emberre és háziállatokra nem ártalmas
sfölmul minden . * .
z _ , «• V
más irtószert. •
ára 5
mely elegendő körülbelül 60 patkány
kiirtásához. — Minden dobozhoz
használati utasítás van mellékelve.
Ismertető prospektust, melyben le van
Írva, hogy különféle nagyságú gazda
ságban hány adag használandó, —
kérésre ingyen küld a PATKÁN1N
gyár egyedüli elárusítója, a Torontáli
Agrárbank Részvénytársaság Nagy-

Kénes hévviz források term é
szetes forrősága 420c kénes
hőforrását már 300 év őta
használják bámulatos győgyhatással kőszvény, csúz, csontbajok, női betegségek és más
fájdalmas betegségek ellen.
500 holdas fenyőerdő közvetlen
a virágos park mellett. Villany
világítás az egész telepen és az
összes szobákban. Nagyszabású
nyári uszoda 26°c folyton befolyó
forrásvízzel, uszástanitás, napfürdő, homokkura. — Fürdő
ismertetőt küld az igazgatóság.

JComzsik /Hajós,

a fürdő bérlője.

becskereken.
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Landesmann H. és Társa
,

kö n yvn yo m d ája é s p ap irke re ske d é se
S Á T O R A L J A U H E L Y , K A Z IN C Z Y -U T C A 5. SZ.

Levé lp apíro k , sz á m lá k , f a l
r a g a sz o k , m e g h ív ó k , n é v 
je g y e k é s e gy é b b n y o m d a i
m u n k á k a le g p o n to sa b b a n é s
Jutányos árb a n k é sz ítte tn e k

„ F e lsö m a g y a ro rsz á g i
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kiad óh ivatala.

H ird e té se k ju tá n y o s á rb a n fe lvé te tn e k
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