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Mindent
meggondoltam és megfontoltam.

Sziklaszilárd hittel, vértanúi feladatokat, hogy minden vérvesz- — a kormáuybiztos ellenőrzése mel
rendíthetetlen akaraterővel, vak tességeink dacára is Főnixként lett rendelkezni.
bizalommal hisszük, hogy meg megujhodva kerüljünk ki az ellen
Ez a megegyezés a melyet ér
— jul. 31.
fogja hozni, mert e hit nélkül, a ségeink által gonoszul reánk erő tékében még a miniszter ur ő Fő
Ezekkel a szavakkal indokolta jelennek e szent és senki által szakolt szent önvédelmi háborúból. méltóságának az a, nyilvánosan az
Értsük meg egymást magya értekezleten tett Ígérete is emel,
boldog emlékezetű királyunk I. F e  nem feszengethető dogmája nél
renc József négy esztendeje had kül belehullanánk a kétségbeesés rok s legyünk egyek a haza vé hogy ha a vármegye az 1 1 0 0 wag
gon terményt, beszolgáltatta, requiüzenetét, melyet a balkáni viperához örvényébe s nem tudnánk büszke delmében, a haza szeretetében !
rálás egész éven át nem lesz,- biz
Szerbiához intézett, amikor ultimá daccal, férfias elszántsággal, kellő
tosítja a nyugodalmas csendes meg
Hununkra kielégítő választ nem lelki emelkedettséggel a szemébe Nem lesz rekvirálás
nézni a még ránk váró szenve
az egész vármegye terüle
adott.
Zemplénvármegyében. élhetést
déseknek ...
tére.
A nemzet és haza becsületén
•
•
Ezekkel a gondolatokkal, ezzel
Hasonló előnyös megegyezés
ejtett sérelmet hídd al kellett le
Elfogadta a közélelmezési minisz
a hittel lépünk át a háború ötö
törtónt a kormáuybiztossághoz tar
mosni. 1914. julius 29 én olvas
ter
Diószeghy
János
kormánybiz
dik esztendejébe.
tozó összes törvényhatóságokkal.
tuk az agg uralkodónak- népeihez
fosunknak, az önkéntes felaján
Igaz, hogy ma már teljesen
intézett manifesztumát s a monar
lásra vonatkozó propozicióját —
széjjelfoszlott a háború minden
chia népei szívvel-lélekkel sorakoz
1100 waggon terményt szolgál
költészete, még az is, melyet a
tak a zászló alá, hogy a gálád
tat be a vármegye — 950 waggon
frontmögötti országrészek távlata
az árdrágítással vádolt
szomszédot példásan megbüntes
már elszálltva.
nyújtott neki. Igaz, hogy ma már
sék.
borügynökök ügyében.
Az Országos Közélelmezési Ili
nem a háborueleji meleg napok
Ekkor lehullott „jóbarátaink“ - trópusi levegőjében röpködünk, vatalt vezető m. kir. miniszter úr
— jul. 31.
ról a lepel és határainkon mint mint csillogó lepkeraj a verőfényen O főméltósága személyes részvétele
A folyó hó 16-án megtartott
hóhérok jelentkeztek. Megindult hogy rég leszállottunk a realitás és elnöklete alatt folyó hó 25-én Bu razzián letartóztatott ésvizsgálati fog
nagy önvédelmi harcunk, mely óri rideg talajára, hogy a földön dö dapesten megtartott értekezlet ered- ságba helyezett Langeam Mayer hely
ási véráldozatot követelt tőlünk.
cögünk, a valóság sarát tapodjuk. mébyeképpen a kormánybiztos fel beli, Trümer Szadje és Nuszbaum
Szinte önként tolul élénkbe a
Annál nehezebb hát a kitar hatalmazása folytán közölhetjük, mi Izrael nyíregyházai, árdrágítással vá
kérdés, a világháború m illióktól tás, az összeszoritott logakkal való szerint Zemplén vármegye az 1918 dolt borügynükök ügyében Wieland
megátkozott fekete jubileuma . al szenvedés, a férfias nyugalom évi termésből noo ívaggon búza, rozs Lajos táblabiró elnöklete alatt hét
kalmából, hogy az a kiszámítha megőrzése.
és árpa beszolgáltatására köteleztetett főn volt a gyorsított eljárás szerint
tatlan véráldozaí:, mely a jövő ér
Nehéz, de nem lehetetlen . . . A szóban lévő mennyiségből a mai a büntető főtárgyalás megtartva.
dekében kiontatott, megterméke
A magyarok Istene nem fog napig vuír mintegy 950 waggon be- Szavazó bírák voltak Schiller Kálmán
Pilch Ernő, a vádhatóságot Olchváry
nyíti e csakugyan a ránk követ elhagyni bennünket ezekben a szállitatott.
kező nemzedékek vetéseit s az a válságos napokban s lelket ad
A vármegyének búzában és rozs Dezső kir. ügyész képviselte, a vé
mérhetetlen szellemi és anyagi a lelkűnkbe, szivet a szivünkbe, ban várható összterméséből, valamint delmet Df. Visontai Soma és Dr.
kincstüineg, mely a háború alatt hogy rendületlenül megálljunk az az órpatermésből az 1 1 0 0 waggonon Reichard Salamon ügyvédek látták
véges emberi felfogásunk szerint idők tengerének e vészes hullám felüli rész vetőmag és a vármegye e>. A tárgyalást hatalmas érdeklődés
veszendőbe ment, meghozza-e ál zásai között, hogy becsülettel lakosságának élelmezése, gazdasági előzte meg, araenyiben a közönség
dásos gyümölcseit a Jövő számára ? és dicsőséggel oldhassuk meg a stb. célokra a vármegye területén kiváncsi volt a bíróság abbeli felfo
lehetetlenség határán mozgó óriási visszamarad, s a felett »z alispán fog gására vájjon a bor közszükségleti
M eg lógja, hozni...

/

ítélet

JVleczner üyula
Irta: Dr. Szirm ay István.
Az a fekete zászló, mely gyászt
hirdetve leng a vármegyeház erké
lyéről, olyan férfiú elhunytét, jelenti,
akinek ravatalénál ezekben a sors
döntő, nehéz napokban is megillető
déssel kell megállanunk és akinek
emlékezetét a nagyjelentőségű világesemények közepette is meg kell
örökítenünk.
Mtczner Gyula halt meg, akinek
a nevét másfél évtizeden át legtöbbet
emlegették
Zemplénvármegyében,
mert e hosszú időn át legjelentéke
nyebb téuyezője volt a vármegye
közéletének,legfélelmetesebb harcosa
az itt lefolyt politikai küzdelmeknek.
Volt idő, mikor szinte korlátlau
ura volt a közhatalomnak; a falusi
bak tértől kezdve minden községi,
városi, vármegyei és állatni tisztvi
selő retteghetett az ő nevének em
lítésére (kivéve —talán? — a bírákat)
és az az ut, melyen ezt a hatalmat
megszerezte, egy minden időkben
érdekes és seramiképen sem közön
séges tehetség pályafutása.
Csontvágó eszü — ezzel a jel^

zővel szerette levenni a lábáról azt,
akinek adott valamit a tehetségére
(mert sokat senkiére sem adott) és
akit hiúsága róvóu gondolt állás
pontjának megszerezhetni, Egyénisé
gének jellemzésében öuként futnak
toliam alá kedvenc szavai, mint a
melyek leginkább ő reá illettek.
Mert az volt — igazán csontvágó
eszü. A veséken túl, a csontok kü
zepéig belelátott az emberekbe. Vo:t
valami lüutgeni szerkezet a koponyá
jában, zraivel fel tudta fedezni úgy
a saját híveinek, mint ellenfeleinek
a legkisebb gyarlóságát is és aszerint
kezelte őket. Ez lehot a magyarázata
annak, hogy taktikáját is az embe
rekkel való bánásmódban egyenesen
azok fogyatkozásaira alapította, azok
nál fogva fűzte magához és támadta
őket, ha nem hajoltak meg'előtte.
Ez az éles szem, a legjobban palástolt
gyengeségek felfedezni tudása lehetett
»a oka annak is, hogy a szép, nemes,
ideális emberi tulajdonságokban nem
igen hitt és maga is azt a látszatott
keltette, mint aki közönyös az ilyen
elvoutabb értékek iránt és embert,
meg mindent csak a használhatóság
szempontjából értékelte.
Politikai egyéniségét, amelyben

különben hzuumhí rá lehetett, ismerni
a Tisza Kálmán iskolájának kitűnő
tanítványára, szintén ez a pessimista
felfogás alakította ki és irányította
mindvégig.
Lelkiismeretlen dolog volna rá
fogni, hogy lelkében közönyös volt
a nemzet nagy ideáljai iránt, de nem
hitt azok kivivhatásában, győzelmes
erejében. Sokan voltak ilyenek az ő
kortársai sorában. Azok között, akik
nek ifjúsága összeesett a nemzeti
elnyomatás korával, akik már nem
látták a g) őztes magyar nemzetet
az ő félelmes erejében, csak azt
lapaszta Iák, hogy legnagyobb erő
feszítésünk után is kicsavarták ke
zünkből a kardot s nekik a híres
osztrák szisztéma szeriut kell tauulni
még a történelmet is, a jogtudományt
pedig nem Verbőczy, hanem a Ma
gyarország számára kiadott Verordnungs-Blatt-ok szerint.
Megcsontosodott tehát benne is
a meggyőződés, hogy Magyarország
csak Ausztriával együtt, csak a
hatvanhetes kiegyezés keretei között
élhet állami életet és bár eleinte a
Tisza Kálmán vezérlete alatt állott
balközéphez tartozott és annak pro
gramijával lett (Jjhely képviselőjévé,

a fúzió és a híres bihari pontok
szegrtíakasztása után, a 67-es kiegye
zést ő is o’yan minden időkre be
fejezett közjogi alapnak vallotta,
amelynek még nemzeti irányú fej
lesztése is veszedelmes törekvés,
mert úgy sem kivihető.
Ez az erős meggyőződés fanatikus
pártemberré tette. Soha, még a leg
kisebb részlet-kérdésben sem volt
előtte igaza anuak. aki nem tartozott
az ő pártjához. Főispán korában nem
riadt vissza az erőszaktól és az ül
dözéstől sem, csakhogy lejárassa,
tönkre tegye, kiirtsa azokát, akik az
ellenzéknek vezérei vagy támaszai
voitak.
Különösen a Búza Barna neve
volt valósággal gyűlöletes előtte,
pedig aligha tévedünk, ha azt állít
juk, hogy előbb döntő befolyáshoz a
vármegyeházán, később pedig a főispáni székhez a Búza Barna 1901.
évi újhelyi bugása és különösen a
Búza-párt részéről beadott petíció
elleni hatalmas és győzelmes véde
kezés juttatta.
Ezt megelőzőleg, különösen a
Molnár István főispáusága alatt alig
vitt jelentékenyebb szerepet a vár
megyében, sőt magában a városban
sem.
**•______
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- Bennlakásra felvétetnek a azat
cikk. A bíróság áronban ebben a kér* Kup-*cz István, SaLraou Antal, Siemárt irgalmas nővérek vezetése alattilósbeu nem döntött, hauern azou ac hentück Sáiulorné, Büdi Károlynéj álló sátoraljaújhelyi „Karolineum"
alapon mentette fel Laugsam Mayer Rác* imr^né, Büdi Mihály.
leáuynevelő intézetben elemi
Öngyilkos törvényszéki jegyző. ciiuii
vádlottat, hogy nevezett egy kereske Koc/i—Lajos
iskolai tanu'ók. Ezenkívül
miskolozi törvényszéki polgári
delmi cég meghatalmazottja, (ti a jngyző vasárnap,reggel hazautazott elfogadnak kereskedelmi és el. isk.
tanítóképrőre
magántanulókat. Fel
raegbisás keretében végezte el a Gáia*écaen !akó szüleihez. Az ottan
vételekről szóló prospektust kívánatra
kereskedelmi megbízatást és így ár levő Nemzeti-szállóban vett lakást szívesen küld az intézet főnőknője.
drágítást el nem követett. E i ítélet ahol regg-d félnyolckor öngyilkos
- Szökött orosz foglyokat nem
lett. Kocti bírói kinevezés előtt állott
ellen az Ügyész felebbesett, míg és
tettét állítólag anyagi zavarok szabad felfogadni. Igen gyakran m gNuszbaum és Triimer ellen a vádat okozták.
történik, hogy a fogo'ytáb írókból
elejtette. E két utóbbit azonnal sza
— Halálos vasúti szerencsétlenség vagy munkaiul októl megszökött orosz
foglyokat
egyenek munkába állítanak
bad-ábra helyezték, Langsara azon- a tiszaluci állomáson. Tisraiuc* yasu’i
felfogadnak anélkíi', hogy erről 8
bau továbbra is vizsgálati fogságban állomáson megdöbbentő vasúti sze megfelelő
hivatalnál jelentést ten
rencsét őség történi. Bartas Márton
marad.
diósgyőri vasgyári munkáit és tizen- nének. Illetékes helyrő: uyert érte
ti'és
szerint
ar oróse foglyok <
hatóves leányát egy vonat ha!álra
rövideden
a« állomá ,Iőrzése céljából
gázolta. Bartos és leány« «.
.
. á'talánns
,
són vártak a vonatra s mikor az be Irazziákat fognak tartani a vidékén
— Károly király gyerm ek- futott, megakarták kerülni, hogy * Iis és azt, akinek alkalmazásában ilyen
másik o’du on szánjanak föl, mert a i szökevények t.a áltatnák, lg *n szigo
nyaraltatása (folyt.) Névjegy pályaudvaron
rengeteg utas várako rgan meg fogják büntetni,
zéke
azon Bekecs községbeli zott. A leány podgvásszal a kezében
— Az allomásparancsnokságok nem
vendéglátó családoknak akik ausz állt a sínek élén és át akart ugrani akadhatnak szabadsagot a harctérről sza
triai gyermekeket vesznek maguk másik oidalra közvetlenül a vonat badságolt tiszteknek. Többször előhoz, őket jószivvel látják és úgy előtt. Atyja látta, hogy már későn fordult, hogy egyes állomásparanc?bánnak velük, hogy a magyar ugris, utána kapott, de már uem bírta nokságok a h arctérről sza b a d lá g o lt
a befutó vonat mind liszteknek, szabadság raeghosszRb
emberről, magyar hazáról a leg visszaraotaui,
kettőjüket elkapta éi a kerekek az bitást adtak. A honvédelm i m in isz t' r
jobb emléket fogják magukkal apát és leányát halálra gázolták. most e lre n d e lte, hogy «z á'íom áspsvinni :
Félóráig tartott, míg » borzalmasan rancsnobságok csakis igen sürgős
Mochr Adolf, Godó István, Far- üsszeroncsoU holttesteket ki tudták estekben, m int család tag o k eihalálo
rai János, Kobánuy Györgyné, Gott- venni a vonat aló', mely háromne zása, vagy életveszély*1?, m e g b e teg e 
fried Jakab, T*ksás József, Hubai gyedórás késéssel indult el r e állo dése esetén és akkor is leg feljeb b 8
napi s z a lx d á g m eghosszabbitást en
Istvánná, Szegedi András, Piták Já- másról.
nosné, Bodnár Józsefné, Kaiiai Ist
— A yálszócsi főszolgabíró fiá ged dyezh* tn-.k a h id ra k e it s i r o g ő
ván, Kárőni György, Takáo* József, nak öngyilkossága.
szabadságolt
liszteknek, vagy fcato
Sándor g>úId. Fazekas Jánosné, Ifj. Fazekai', széc-i főszolgah ró Nemes
n a i t i s z t v i .e ő k n e k .
2 2 eves József fia,
Jáuosné, Kirá y Józsefné, Wauii J.:.
— Ellenőrzik a csóplósi szón fel
gyalogezred h«dapnosné, özv. Fazekas Pálné, Szilágyi aki zz aungvári
öv'ü!ői házban szivenlőtte használását A szénügyek kormányIstván, Németi Péter, Tóth Jánosné. ródja,
magat és nyomban meghalt. HHÍőa biztosa értesítette u várost, hogv
Kertész Ai drásné, Szegedi Jánosné délutántemették el a jurás és a vár tudomására jutott, miszerint' a csópGendrás Andrásuk, Sűhwarcz Sámu- megye közönségének
óriási részvéte lési célokra k'Utait fizettet egyese:-,
elué, II. Orosz János, Kleim Jakab, melleit.
eladják. Az orozág szén h- lyzote olyan
Budi iVtné, Büdi János, Murtkuisz
súlyos, hogy elsőrangú érdek, misze
— A kÖ2 tisztas g fentartása cél riot a kiutalt szén m j/j v.őít. rendel
István, Fried aaun Sámuel, S^roni
József, Perec i József, Sipusz Kái- jából v rendőrkapitány f.orauas/okon tetése c íjaira fordittass 'k. — felhívj i
raáuné, Kurecskó F*reoc, Fé üs Pálfté, hivia f->( a kö/önsóget a városi sza- a kor uánybiztos a város', hogy kí
Szegedi Jánosné, Perecsi Mihály, Dr. bály rend álét rendelkezéseinek betar sértesse fb ■ye'eminel a csépi -sro ki
Kabaos János, Sárkány Pál, Lapis tására. Kívánatos, hogy- a közönség a utalt szén hovaforditásSt és az. eset
Józsefné, Ci. Tóth Jánosné, Boros felhívásnak pontró. pontra eleget leges visszaélésekről tizonual tegyen
Karoly né, Zabodovik Anné, Lipis tegyen, mert csak az intézkedjek j« telítést.
Jánosáé, IJeg.tdus István, Bódi Jó- szigorú betartásával lehet lesz a
zsefoé, Körömi' Józsefné, Szalantai különböző járványoknak elejét venni, t<mielőtt Kzerkesztö: Lanitesioium Mik«p.
S zerkesztő: György Lajos.
Anué, Gál Lajos, Csárdás Mihály,
— RezgáÜC utasé részlte meg
Kurucz Jóisefné, Sucz Emma, Szabó érkezett és a városi majorban szer
Egy jókarb.m lí» ő f e k e t e
Józsefné, Lukács József Taksád Ist
ván, Takoid János, Földi János, dán, csütörtökön, pénteken d. u. 2 férfi ru h a e i a d i KazirczySmihó Jánosig Kovács Ferenóné, és (i óra között kiosztásra kerül.
Váraljai Miháivné, Basái L-josné,
— Meghosszabbították a vadá utcza 56.
Ternai József, Klein Ze'ig, Wahi Izi szati tilal mi Időt A hivatalos lapban
Dr. Xovaliczky €lek sátoraljaújhelyi
dór, Altmanu Sámuel, SzÜszmann rendelet ;elemm g. me y szerint a mi
kir. közjegyző férfi' vagy női
Sámuel, Smukó Sándofció, D dái
niszter
a
nyu
ra
és
a
fácánra
vonat
Józsefné, Sturmanu Eroőné, Fogéi
h iv a ta ii& ^ g iig á s
Sámuel, Tóth litván, Vasa litván, kozó tilalmi időt augusztns 15 tő
keres mielőbbi belépésre.
Bach Jánosné, H oIkó Györgyné, szeptember 1 -ig ra^ghnsszabitja.

H IREK.

Eonck a vuskezii, erős ukaruiu és
hatalmas összeköttetésekre támasz
leodó főispánnak nem volt valami
különösebb szüksége a M*czner
Gyula politikai támogatására, Ujhelyben pedig olyan gyenge volt a nép
szerűsége, hogy mikor rendezett
tanácsú várossá alakult át, Székely
Elekkel szemben nem tudott a pol
gármesterségre számba vehető párthívekre saert tenni és mérkőzés né!.
kUl visszavonult a jelöltségről
Csak Hadik Béla alatt jutott
nagyobb befolyáshoz és a nemzeti
elleotállás időjében neki tu'ajdonitott
érdemekért a fuispáni székbe.
Érdekes lélektani problémául
kínálkoznék aun»k boncolgatása,
hogy bár a főispáni staüumot Hadik
Béla suguhna'/ásár* kizárólag Andrássv GyU!ának köszönhette, »z első
koalíció bukása után még sem követte
Audrássyt, hanem megmaradt a
munkapárti kormány zempléni fő
ispánjának és mikor Andrássy és
Tisza között a vármegyében kenyértörésre került a sor, kész volt a leg
ádázabb harcra is Audrássy ellen és
attól sem riadt vissza, hogy a köz
gyűlésen nyilvános vitába szálljon
vele olyan tények meg, vagy noeg
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nem történte felöl, me'yeknek csak
ő< kelten voltak tanúi.
A nyílt koporsó mellett azonban
még korai volna az ilyen kényes
kérdések bővebb taglalása és a tör
ténelmi igazságszolgáltatás meguzó
(altatása. E !óg, ha annyit mondunk,
hogy Meo«n*r Gyűlő nem tartozott
a sentiraentális emberek közé s hu a
vállalt feladat úgy hozta magival,
keresetül gátolt azokon is, akikkel
szemben holmi avult tbeoriák szerint
hálával tartozott volna.
Talán akkor ült legerősebben
fői páni székében, mikor a háború
kitört és bizony senki sem gondolt
arra, hogy onnan még a háboiu
alatt, távozni fog.
Ám távozni kellett, még pedig a
látszat szerint azért, mert a párt
szempontból vállalt, kötelezettségeit
még a háború alatt sem tudta elfe
lejteni. A főispáui bu<áNok valódi
okait ugyan ritkán, vagy sohasem
tudj* meg a közönség, J j aligha
tévedünk, ha azt sejtjük, hogy az ő
bukásában jelentékeny szerepe volt
Széke1 v Eleknek, akit hol elűzött
polgármesteri szék óbő1, hol vissza
ültetett oda, hogy annál készségesebb
s*o’gájává tegye.

És Szél<ely E ek » náboru alatt
is — Székely Elök maradt. É’énken
emlékszünk még, mikor 1914 őszén
százával hozták a vonatok a kolerá
ban elha t katonákat és a kolerás
hullákat napokig nem lehetett eite
mwfni, mert Székely Elek azon cigánykodott a temetési vállalkozóval, hogy
előbb minden liu la után fizessen 1 0
koronákat a város pénztárába. A b
ebből származott botrány a kormány
fűiéig is eljutott és az u kiküldött, ta
nácsos, aki előtt Meczner pártfogá
sába vette p í 1910 iki választáson
annyira kihasznált Székely eljárását,
aligha hízelgőén referált odafenn az
itt tapasztaltakról. Ezt azonbau leg
feljebb terhére Írták, de nagyobb
konzekvenciát nem vontak le belőle.
Minden jel arra mutat azonban,, hogy
távozását akkor határozta o! a kor
raány, mikor Székely Elek 1915
nyarán vonakodott eleget tenni bi
sonyos közegészségügyi és közfisztasági követelményeknek, melyeket a
kormány az itt létesített beteg meg
figyelő állomás — a burák — érde
kében állított fel és amikor Székely
megint Meoznerbe kapaszkodott, ez
utóbbi pedig a képviselőtestület ellen
állása és a helyi önkormányzat em

Eladó

ház.

Lakatos-uleza 8 . szám alatt
lévő ház eladó. A venni szándé
kozók felvilágosítást kérhetnek
Szombathy Bélától Kisvárda.

kitermelhető

»

erdőbirtokot |
keresek megvételre, S
lohotulog vasút közelében, jó országút- U
' tál. — Hosszadalmas lovolezősok el- H
kerülése vágott károk pontos és ki- M
merítő adatokat fanemek, méretek, hely
és vasútállomás stb. niogjolölésévol: H

W alter bankirpda,

S
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Vörös korijából készült
3 szoba bútor (ebédlő, uriszoba és háló) függöny, sző
nyeg és konyhaberendezéssel

40,000 JÍC.-éri eladó.
Bővebbet a kiadóhivatalban

T ö b b szép

^dísznövény
eladó. — Cím a kiadóhivatalban.
Víszkdegséget, Sömört, Rfiht
a teggyorNöbban t-bmila««!jü v.
dr. Fío»ch-fó!« orodoli, tör vér
uyeHHii vedelt

Skabo|orm-Kenőcs
Nincs uzugw, nem pisait. Min
dig f^nd/ii pccHÓUsfi L)r. Fmsohfóíót kőrjihik. Prólmiógely 3 K,
n*gy tégely 5 kor., családi
adsg 1 2 K. — Sálorwljaujheíy '
ás vidéke részére főri*ki ár:
Kádár Gyula gyógyszertárában,
bátorul; Auj bel yen.
Vétőinél a

n8kaboform“ védjegyre
ügyeljünk.

legetésével próbálta őt pártfogásába
venni.
M* persze már mindegy, hogy
mi volt oka a Mvcuier Gyula nem
sejtett elejtésének, téuy azonban,hogy
láthatóan • nehéz szívvel távozott a
fői/páoi szóiból melyet egy életet
kitevő, ncéltudatos, következetes és
e*ismerést követelő erőre valló poli
tikai szolgálatokkal vívott ki magá
dnak.
Daliás (ermelU, szép férfi, min
déül izében erős, kemény ember volt,
uki szokatlan hosszú harcot vívott
» gyógyíthatatlan betegséggel is és
akinek az átlagból messze kiemel
kedő egyénisége előtt kegyelettel
keli meghajolni po'itikai ellenfel. inek
is.
Ezt cselek s z í a „Felsőmagyaror
szági Ilir .• p“ is, mely annyi politi
kai h-rezot vívott vele és a mely
mégis tudja és elősmeri, hogy messze
kimagaslott mindnyájunk közül és
távozása érzékeny vesztesége az
egész vármegye és város közéletének.

Nyomatott Landesmann Miksa és Társá könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.

