Második év. 5 szám.

Sátoralja-Ujhely, 1899

Megjelen minden szerdán és szombaton este
w«W AH«ttAr K71
S z e r k e s z t o s e g . w e ^ e n e té r c m .

|
|

Fcltlía s« rkeslt<(:

F«mu„k.,i,5

B iró Pál.

Dr. B úza B arn a.

Szerda, január 18.

í , • «gés, évr«^

».gy~Wr« i.ís

Kiadóhivatal: Landesmann Miksa és Társánál, Wekerls-tér 502.
Hirdetés két lerluUnyoaabb Árban kCztOftk.

létét: igen! Azért célszerű és ta a képviselőtestületbe b i is válasz Abba a számításba úgy van be
lán érdemes volna az anyagi ál tattak.
állítva a város sorsa, hogy annak
Sátoralja Ujhely, jan. 17 dozat.
Nem a mindentudás vindikálá- görnyednie kelljen, mert ezt egy
Nagyrabecsült Szerkesztő Ur!
De bátor vagyok tisztelettel sával, csak nyílt, egyenes és egy-1 klikk érdeke igy kívánja.
Meglássuk, hogy ez a törvény
Dongó Gy. Géza Ur! Zemplén- megkérdezni, várhatjuk-e, remél szerű kérdőmondattal vagyok bá
vármegye székvárosának az ügyé hetjük-e a jobb közigazgatást et tor megkérdezni: Ettől a képvi i telenség mire vezet. Az érdekcso
ben nyílt sisakkal jelent meg Ön től a képviselőtestülettől ? Ettől, selőlestülettől várja Ön a tör-' port műveletétől függ a város
a forum előtt. Levetem én is a amelyik megalakulásában magá- j vényadta jogok tiszteletét ? Hisz sorsa. Mi még mindig reméljük,
sisak rostját, bocsássa meg, hogy bán hordja a törvénytelenség esi- j ennek egyedül a puszta tények a hogy meddő marad az erőlkö
egy porondra lépjek Önnel. Egyenlő ráját, a jogfosztás bűnét. Szabad legharsányabb szóval mondanak i désük.
Most pedig nagyrabecsült szer
feltételekkel vívjuk meg a harcot, alázattal megkérdezni, ettől várja ellent.
kesztő ur, köszönetét mondok
nyíltan, magyarosan. A kimondott Ön a törvény adta módokat, az
Nem! nagyrabecsült szerkesztő
szót könnyen megbocsátja a ma erkölcsi jobblét megteremtéséhez ? úr! így nem várhatunk erkölcsi Önnek, mert alkalmat adott arra,
gyar, csak^' a sunyi- gondolattól; Hol van a biztosíték mindehhez? jobblétet. A hol pedig nincs meg hogy okfejtéseink harcából a köz
fordul el gyűlölettel. Itt a közvé Vagy találhatunk erre biztosíté a biztosíték az erkölcsi jobblét vélemény leszűrhesse az igazságot.
B ír ó P á l.
lemény: hallgassa meg nyíltan ok kot ott, a hol már a megalaku iránt: ott az anyagi jobblét befejtésünket és ítélkezzék
lásnál is hiányzott a biztosíték ? következhetése is egyenesen ki
Ön a város átszervezkedésének \ Mert ugy-e bár kérem, lapunk van zárva.
Tetemre hívás.
anyagi áldozatával szemben abból kimutatta, hogy az új képviselőItt nagyrabecsült szerkesztő ur
az elvből indul ki, hogy a rende- j testületbe az adózó polgárok »be- egy sunyi tervvel állunk szemben.
Grosz
Vilmos az utolsó három
zelt tanácsú városi adminisztráció csapatásával« olyan urak kerültek Mert én terv nélkül nem tétele éven át 64 zemplénmegyei köz
a
képviselőtestületbe,
a
kik
tör
nak kötelességévé válik, hogy a
zem fel törvénytudó emberekről ség fogyasztási adójának bérlője,
közigazgatást javítsa és elvárja az vénytelenül fognak a zöld asztal azt, hogy a törvénynyel egyene a magyar államvasutak gépgyárá
uj képviselőtestülettől, hogy az mellett ülni. És ez a felderítés sen ellenkezésbe álljanak.
nak Zemplén, Ung és Beregmeelőteremti mindazokat a törvény- j még mai napig cáfolatlanul áll,
Itt a törvény tisztelete megsem gyékben főképviselője, — ?negszömert
meg
sem
cáfolható
adta módokat és eszközöket, a 1
misült: bizonyítsák be, hogy ez í köti UjhelybőL Alig hogy szökése
melyek révén a város anyagi ésj Tehát egy átszervezkedéssel ál- hasznára fog válni a városnak. | nyilvánossá lett, másnap már cső
erkölcsi jobbléte bekövetkezhessék.1, lünk szemben, amely becsapta a Cáfolják meg azt a véleményt, döt nyitottak a vagyonára, — a
Nem fogok most anyagi áldo ; polgárságot, akkor a mikor tör hogy a polgári szabadság, a pol- mi azonban tulajdonképen nincs
zatokról beszélni, hisz a polgárság vénytudó, törvénytiszteletre köte pári jogbiztositék létfeltételét, hogy is. Úgy beszélik, hogy másfélssázma már látja világosan és Ön is lezett urak gyűltek össze jelölni a a város erkölcsi és anyagi boldo ezer forint passzívával három-négy
beösmeri nyíltan, hogy az átszer- képviselőtestület tagjait és jelöltek gulását támadják meg ezek a ezer forint aktiva áll szemben.
vezkedés nagy anyagi áldozatába olyanokat a kiket a törvény vilá bajok.
Másfélszázezer forinttal károsította
fog kerülni annak a városnak, a gos rendelkezése egyenesen kizár
Mert abból az utálatos sutto meg ez az ember azokat, akiket
melyről Ön is azt mondja, hogy a rendezett tanácsú város képvi gásból a mit ezzel a törvényte szédelgései megtévesztettek.
a községi adója már ma is »túl selőtestületéből. Ezeknek az urak lenséggel illetékes körök véghez
Ecce homo.
ságosan fölcsigázott.«
nak tudniok kellett és tudták is visznek csak egy tűnik elő vilá
íme ez azaz ember, akinek az ér
Ön jobb közigazgatásért a »túl ezt. Mégis, mint Meczner Gyula gosan: hogy el akarnak rongyolni dekeit többre becsülte a magas
ságosan fölcsigázott« adót is fel objektiv okfejtése is mondja: meg ebben a városban, úgy mint a kormány 64 község érdekeinél.
emelni kívánja. Helyes. Jobb köz- fosztottak ugyanannyi polgárt a megyében, minden tiszta, őszinte Aki egymaga kedvesebb volt a
igazgatásért, amelytől várhatnók jogaitól, ahány urat törvény elle meggyőződést, minden szabad aka kormány előtt, mint 64 magyar
a város anyagi és eikölcsi jobb nére jelöltek és hatalmi erejükkel ratot, minden autonomikus jogot. község. Akiben egymagában több

Nyílt sisakkal.

(mert az üzlet az ő nevén »áll«, mert javallott, mikor az órára pillantottunk berger ur beleegyezésével nevét rögtönem »megy« jól) kijelentette, hogy a mi is és szomorúan, de némi tagad- nősen Robinsonra változtatta és sietett
bor bar bir némi
utóizzel, de annak hatatlan önérzettel konstatáltuk, hogy Péntek megmentésére. Gyors mozdulatkizárólag a — dugasz az oka. A dél- hét perc múlva éjiéi van, vagyis saját tál leemelte Adolfot gyöngéden egy
H é t p C rC m ú l v a
p é n te k ,
olaszországi parafa kellemesen emlékez- külön Adolfiánus naptárunk szerint uj karosszékbe helyezte édes terhét. Mag
iét a természetétől megfosztott szeszre, esztendő.
dolna és Adolf könyei vegyest folytak
— Humoreszk —
Egy szóval, azaz, — egy szóval még
Szorongó érzések vettek rajtunk erőt. eközben saccoján lefelé. Adolf a karos• ata j
*
sem Ehet elmondani, teh át: dcnique az Ha az ember igy búcsút mond a le-, székből révedző szemekkel kisérte a
Irta:E rén yi Nándor. )
eddig elmondottakból kitűnik, hogy mi tűnt esztendőnek, okvetlen a hitelezői nagymutató mozgását.
IT,
,.u .. ,
..... .. . ..
.
hárman próbáltunk szórakozni januárhó jutnak az eszébe. A gondolattársítás
— Már csak két perc — susogta és
En r,vertvámos
otod,kén’ — vagyis Szylvcsztcr estén, folytan jutott ez eszünkbe, mert hiszen peregtek konyei — már csak egy és
'
ír t r i
..í i
•
..I'm ns
Mert Adolf — talált fiú, nincs családi itt állott melletünk hitelezőinknek do- fél . . . oh, már . . . csak . . t . e . . .
,7 neve — szerint, aki elnöke a »Szylvcsz- yenja : Kitzberger ur. Gyertyámos egy e . . . egy . . Péntek van! — moen es 1 ( 0 . ; g u variasa an .
o , ter estékct szabadon választó és megun- cacsari intéssel újabb palack könyet tyogta és a feje a mellére esett. Komo....y! 7 a,t7 J 7 L . 7 , g,y7 7 ° ! ,
" ePla követségnek., melynek tagjai rendelt meg, a melyet Tivadar a szak ran összenéztünk. Mi négyen., (Lásd
es este, azt mai mega api o u ^ i e
Gyertyámos — elveszett fiú, szégyeli a értelem minden hiányával bontogatni fönnebb). A pillanat nagyszerűsége
eg én állítottam és ono c iiszu. c kcresztnevét — és én, mindenki a kezdett. Mig ő elkeseredett harcot foly- megihlette lelkeinket. Azonban nem
hiszen nincs o%.uc ezt nem enni. em saj^t hitvallása szerint üli meg a Szyl- tatott a délitáliai parafa ellenálló képes- akadt időnk a meditációra, mert Tivaesett azonban elbeszélésem o yanian vesztertj s^t ncm hallotta, egy pofon ségével, figyelmünk újra Adolf felé dar ezalatt r zabad folyást engedett
meg atiol sz°» hogy kes es e vo es j ac^r3j kimondani Syl-vester tulajdon- fordult, aki a Pádua nagy TSrája előtt M agdolna^önyeinek. amely poharainkhogy bői voL az asztalon. J c e
^íjc- ^épen Syl-noster. — A miénk és nem igy magánbeszélgctctt:
< >
ba felfogva, hivatva volt enyhíteni bánaleniem, hogy ez utóbb, cseppet sem a tiétek| _ suttogta és kis(rta Mag.
_ Hét perc . . . hat perc . . . már tünket.
érdemelte meg, hogy kozulün
jo >- cjG|na könyeit, miközben diszkréten csak öt . . . ez a nyom orai hegyes
Tivadar töltött. Adolf pohara üresen
bán mondva, bennünk
legyen, mert jc|jluzta (Kitzbc.ger ur) nagy aranyóra- rúd úgy szalad, mint a villám ^ kocsi állott. Ő szunnyadt az óra árnyékában
a bor, mint »Magdolna konyei uga^ konstatálta zokogva — fiuk, szép Ilonától a Zugligetig este\10 óra és társalgó« az égiekkel. Gyertyámos
szóvá« szelepeit az itallapon es j a )ül búcsúzzunk az ó esztendőtől: hét perc tájban . . . már csak négy perc . . . intett fejedelmi magatartással Tivadar>ai mely monakói miniszter beutazhatta mujva péntek. Össze néztünk négyen, az imént négy volt, már most csak nak, aki Adolf poharát szinültig megvona országát, Kitzberger ur, í ovidén ^ . Gyertyámos és én, akik ültünk és három . . . csodálatos . . , megfog- tölté. Gyertyámos felemelkedett és el» cidua zsarnoka«, hosszabban kaveház- i^j^berger meg Tivadar, akik álltak, hatatlan! Nem, azért sem megfoghatat- é'zákenyültcn cmelé poharát Adolfra
u aj donos és kávépöiköldéket gőzerő- ^ ert Tivadar az az ur, aki szürke lan, kiáltotta.
»a barátság és jellemszilárdság megteste átalakító iészvény-taisaság, mint szajvgt£t tart a hóna alatt és sohasem
Felált egy székre, onnan rálépett a tcsült és saccoba bujt szimbólumára.«
szövetkezet pénztárvizsgálo bizottsága- tuc| |eiijnj Vagy áll, vagy fekszik Ez márványasztalra és megragadván a mit— Igvál, Adolfkám ! — szólt ő bnak előadója« a felesége becsületszavára az
végfCte. Úgy kell neki. Ő ugyanis sem sejtő nagy mutatót, diadalmasan mollban.
*) Lapunk ezen kiváló munkatársának arc- fizetőpincér Páduában.
felujjongott:
Semmi válasz,
képót közli e héten c giik előkelő fővárosiOtt hagytam el, hogy összenéztünk
— Ha, ha, h a ! Megvagy I Azért sem
— No, igyál hát! — nógatta Gycrhem ap: a »hovárösi Lapok « Kzen alkalomnégyen és már éppen dominót akartunk lesz Pénteki
tyámos lakótársát. Elseje óta ugyanis
lőtt humoreszket é s ^az^römrm‘1 regisztráljuk hozatni Adolfnak, amely játék tudvaGyér*yámos ekkor hirtelen felpattant, mindkettőjük a hajléktalanok címét és
munkatársunk ez uiabb sikerét.
levőleg némely betegségeknél előnyösen I a belügyminisztérium hiányában, Kitz- jelleget vették föl.
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5. szám (2)
morális garanciát találtak, mint
64 erkölcsi testületben. Akinek
a kedvéért 64 segítségért kö
nyörgő községet dobtak ki az aj
tón — miután előbb megsimogat
ták és mindenféle szép ígéretek
kel ellátták őket. Akinek az érde
keit 64 község megkárosítása árán
is, a törvény kijátszása, az igaz
ság és méltányosság meggyalázása
árán is két kézzel iparkodott elő
segíteni a magyar kormány.
Mi érdemekkel szolgált rá ez
az ember ezekre a jótétemé
nyekre ?
A tanító, aki a felső vidéken
egy emberöltőn át küzd és dől
gozik a magyarságért, — kap ő
felsége magánpénztárából 15 Irtot,
meg egy ezüst érdemkeresztet. A
hol ennyi érdemet igy jutalmaz
nak, mennyi—érdemének kellett
lennie annak, aki olyan nagy és
zsíros jutalmat kapott ?
Az események kényszerítenek
mindig visszatérni a régi témára.
Ennek az embernek egy ér
deme, egy jogcíme volt arra, hogy
64 községnél többre becsültessék:
az, hogy veje az ungvári rabbi
nak, aki nem tud ugyan egy szót
se magyarul, de állítólag neveze
tes kortesszolgálatokat tett a kor
mánynak az utolsó választásokon.
Ezért kapta meg a veje, tör
vénytelen, alattomos módon 64
község fogyasztási adójának a bér
letét, — láadásul 3 vármegyére
az államvasuti gépgyár vezérkép
viselőségét.
(NB. A Zemplén a múltkor him
nuszt zengett Molnár főispánnak,
amiért erélyes közbelépésével meg
akadályozta, hogy Grosz Vilmos
kapja meg a bodrogközi közsé
gek regálebérletét. Ha a Zemplén
egy kicsit jobban utána nézett
volna a dolognak, nem zengett
volna a főispánnak
himnuszt.
Mert akkor megtudta volna a
Zemplén, hogy a bodrogközi köz-
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galibát fognak okozni. Ő ugyanis a
ségek regáléját is Grosz Vilmos; Mert azt a bolondnak mondják, vidék földművelőinek a gazdasági géhogy
a
kormány
minden
bizalmas
bérelte 1896. 1897. és 1898.
peket rendesen váltókra hitelezte, a
években. A főispán tehát nem információ nélkül, a rabbi puszta váltókat azután pénzintézetekben több
szavára
elhitte
neki,
hogy
olyan
nyire mindaddig értékesítette, mig
akadályozott meg semmit.)
azoknak értéke egészen ki nem lett
És ez az egyén az alattomos nagy kortesérdemei vannak!
Kellett lenni egy közvetítőnek, fizetve. Az elmúlt napokban körülbelül
módon kapott beneficiumokat al
50 ily tárcaváltót ovatoltak. Vagyon
aki
referált az érdemekről, tolmá értéke aránylag nagyon csekély.
jas módon használta ki. Mint egy
csolta
a
jutalmazásra
vonatkozó
64 községből álló csoport regále:
bérlője, mint az államvasutak gép-1 kívánságokat. (Ne tessék megüt
gyárának képviselője, nagy hitelt közni ezen a cinikus kifejezésmó
HÍREK.
élvezett. A hitelezők pedig most don. Nálunk ez már igy van, —
ingyen
semmit
sem
tesznek.
Do,
*
XIII.
kazánvizsgáló
kerület. A ka
kereshetik a pénzüket.
A kincstárnak nincs kára, — a ut dós — én korteskedem te fi zánvizsgáló kerületnek székhelye Kas
mit a pénzügyigazgatóság óvatos zess érte. Adásvétel minden Ezt sára tétetvén á t : a vármegye kazán
tulajdonosai értesittetnek, hogy kazán
ságának köszönhetünk. De ki fe már meg kell szokni )
Molnár főispán azt mondta, ügyekben minden jelentés, megkeresés,
lelős az egyesek káráért, egyesek
hogy neki semmi szerepe nem kérvény Ákos Arnold, ker. kazánvizs
vagyoni romlásáért?
gáló biztoshoz, Kassára intézendő.
Nem a kormány adott erkölcsi volt ebben az ügyben.
* Halálozás, özv. Barcsik Józsefné
súlyt, tekintélyt ennek az egyén- j Ki volt hát az értelmi szerzője
Nagy-Rozvágyon f. é. január hó 15.-én
nek,
mikor
regále-nagybérlővé ennek a gonoszságnak?
Álljon elő most, amikor itt van 110 éves korában meghalt. 36 unoka
tette ? Nem a kormánynak ez a
és 105 dédunoka siratja elhuny tát.
ténye emelte enuek az egyénnek nak a gonoszság piszkos követke — Vettük a következő gyászjelentést :
zései.
a hitelét olyan magasra, hogy an
Ugrai László mint férj, özv. Szepsy
Álljon elő és feleljen meg azért, Istvánná szül. Konya Debora mint édes
nak a segítségével ilyen szédelgé
a mit tett. Feleljen meg a káro anya ; Juliska férj. Demnyci Kálmánná;
seket űzhetett ?
Ki hát a felelős? Nem joggal sultaknak, feleljen meg a kijátszott Zsáneth férj. Ölbey Jánosné, Szepsy
Sámuel, István és János mint testvérei,
fordulhatnak-é most a károsultak községeknek, feleljen meg a meg Demjén Kálmán, ölbey János mint
a kormány ellen: Te adtál neki sértett tisztességnek.
sógorai, szomorododott szivvel tudatják
Ha volt elég morális merész a felejthetetlen nő, gyermek, testvér
olyan megbízást, amely vagyoni
hitelt, erkölcsi garanciákat feltéte sége egy ilyen egyént ilyen mo és sógornő Ugray Lászlóné, s ü'etctt
lez, te ejtettél ez által tévedésbe tívumokból ajánlani, legyen er Szepsy Debora f. évi január hó 17-én
délelőtt 9 órakor rövid szenvedés után
ennek az egyénnek a mivolta kölcsi bátorsága most ennek a életének 28. és boldog házassága 2-ik
iránt, te vagy a közvetett okozója tettének a felelősségét viselni!
évében történt gyászos elhunytát. A
Ha volt merészsége a közérdek megboldogult hült tetemei f. hó 18-án
kárunknak.
ellen alattomosan áskálódni, le délután 3 órakor a nagy-rozvágyi ev.
Nem igaz ?
D j hagyjuk a kormányt. Hisz gyen bátorsága ezért nyilvánosan ref. sirkertben örök nyugalomra té
tettek.
azt úgyis tudja jól mindenki, hogy helyt állani.
— A sátoraljaújhelyi önkéntes tűz
Ha tudott akkor hazudni és
a magyar kormánynál kortesérde
mekkel mindent el lehet érni. Ez fondorkodni, tudjon most legalább oltó egyesület részben Sí.ját alaptőké
ének gyarapítására, részben a *sátor
pirulni é rte !
már senkit sem lephet meg.
B. B .
aljaújhelyi Iparosok Önképző Egylete«
Hanem azt kérdezzük, — ki
s#*
javára 1899. évi január hó 28-án, .szom
volt az, aki ezt az egyént innen
A megyeszerte nagy szenzációt oko baton a vasúti gyári zenekar és Dan
a vármegyéből a kormánynak
ajánlotta’?"- KT ismertette meg a zott szökés és annak körülményeiről dás Lukács bandájának közreműködé
kormányt az ungvári rabbi kor egyelőre a következő részletes tudósí sével a városi színházban a szokásos
batyubál helyett táncmulatságot rendez.
tesérdemeivel, ki kért ezekért az tással számolunk be :
Sátoralja-Ujhely, 1899. január 17 — Kezdete este 8 órakor. — Belépő
érdemekért a rabbi veje számára
Grosz Vilmos, a hegyaljai községek d ijak : Személy-jegy 2 korona. — Csa
beneficiumokat ?*)

volt regalebérlőjének oly nagy feltűnést lád-jegy 4 korona. — Középpáholy 12
keltett eltűnése még most is közbeszéd korona. — Oldalpáholy 10 korona. —
tárgyát képezi. Most már kétséget sem Jegyek kaphatók; László Béla könyvszenved, hogy az eltűnt, aki még két
héttel ezelőtt nemcsak itt, hanem a kereskedésében. Felülfizetéseket kö.* zöfővárosban is mint »tekintélyes ember« nettel fogadnak és hirlapilag nyugtáz
—
.
.
.
Ünnepélyesen
kijelenteni
—
Csend.
— Nem iszol, te indiai fakir? — folytatá emelt hangon Gyertyámos, hogy szerepelt, most már az Atlanti oczeá- zák. — Asztali borról a rendező-bizott
ordította kedveskedve Gycrtyámos. Hát ma nincs Szilveszter, ma van ma, vagyis non vitorlázik vagy talán már amerikai ság gondoskodik. A kik meghívót nem
január hó hatodika, avagyis vizkereszt partra szállt. Csak most derült ki, hogy kaptak és arra igényt tartanak szíves
akkor nesszc !
Szólt, villant a pohár és egy pillanat ünnepe. És most távozom e megátko Grosz már hónapok óta nagy pénzza kedjenek Friss Heimann rendezőnél
múlva Adolf a feje búbjától a saccoja zott helyről! El innen, el! — szavalta varban volt de mindeddig sikerült neki
rossz anyagi helyzetét és manipulációit jelentkezni.
sarkáig úszott Magdolna könyeiben. Ez Madáchból.
elpalástolni. Hisz csak a múlt hónap
* Új zenekar. Lukács Károly és
akkor történt, mielőtt én megakadályoz
Adolfnak leesett az álla és megnyúlt
hattam volna. Igaz ugyan, hogy nem az arca, úgy, hogy Tivadar szerint, végén terjedelmes nyílttéri nyilatkoza Dandás Aladár mindez ideig Sáto; aljatokban
nagy
garral
cáfolta
a
róla
és
volt szándékomban sem megakadályoz élénken hasonlítót e percben egyik a
tolcsvai rokonának, Szofer Joáchim Ujhelynek két legelső bandája volt.
ni, de örökké megnyugtató lesz rám a köztéren szereplő nagy hazánkfiára.
bornagykereskedő pinceiben hatósági K ettő: és mégis mindkettő : legelső.
tudat, hogy mgetehettem volna. Egy
— Nincs Szilveszter 1 — mormogta
tnástk pillanat és Adolf talpra ugrott, maga elé bámulva, mint Oszvald a Kí lag megejtett borvizsgálatokról a »Fel Az egyik bandának olyan volt az
sőmagyarországi Hírlap »-bán és több összjátéka, hogy méltán megérdemelte
mint a légtornász.
sértetekben. Nincs új esztendő !
fővárosi lapban megjelent kedvezőtlen
— Nyomorult - hörgé — vége az
Nohát akkor — kiáltott egyszerre tudósításokat. Grosz évekkel ezelőtt az elsőbbséget. A másik bandának
ünneplőmnek 1 Verjen meg a Kohn és harsányan — vizkereszt sincs ?
itt vaskereskedő volt, de nagyzási hó a prímása: »Károly« úgy sirja a
Társa (Károlykörut 45) istene!
Szólt és teli poharam tartalmát egy bortban szenvedvén, nagyobb műkö magyar nótát, mint a hogyan a hí
Es mielőtt én ismét a megakadályo hirtelen mozdulattal Kitzberger ur nya dési körre vágyódott. »Ruxbaum és res prímások legjobbja se szebben,
zás megkísérlésének terére léphettem kába öntötte.
Leppe« welsi gépgyári cégtől raktárt jobban. Hát bizony ez a két banda
volna, Adolf pofon vágta Gycrtyámost.
— Borkereszt van ! — ujongott. szerzett, majd a magyar államvasutak mindeddig úgy élt itt, mint két dudás
Cyertyámos pedig pofon vágta Adolfot. Igenis, ime borkereszt 1
gazdasági gépgyárainak képviselője lett
Es ez igy ismétlődött volna a jövő
Felkapta télikabátját és kirohant. öt vármegye területére. Mind a két egy csárdában: sehogyse tudtak meg
Péntekig, ha Kitzberger ur pofonedzett Gyertyámos utána. Én utánuk. Kitz vállalat nagy jövedelmet hozott. De férni. Most azután okosat gondoltak és
marka közbe nem lép és békességet berger és Tivadar utánunk. Az ajtóból később nagybátyja, Löiv Lázár ungvári egyesültek. És igy együtt szerveztek
nem parancsol a dulakodóknak.
visszaszóltam :
főrabbi támogatásával regalefőbérlő. is egy olyan kitűnő bandát, amilyenre
— Tivadar, teljesítse kötelességét. lett és ezenkívül a börzén is kezdett
A világ hálátlan. A közhangulat rög
büszke lehet majd Sátoraljaújhely.
Tivadar engedelmeskedett és elővette játszani, mig végre két héttel ezelőtt
tön Kitzberger ur ellen fordult.
eltűnt. Adósságai a ki nem egyenlített Most már Lukács és Dandás egyesi tett
— Irigy fene vad 1 Aposztrofálta őt jegyzőkönyvét
Mikor kiértem az utcára, látom, hogy börzeveszteségeivel együtt a százezer bandája felváltva fog zcnccstélyt tar
gyöngéden Adolf. Nem elkívánja az
ember apró örömeit az uj esztendő el egy gázlámpa tövében Gyertyámos forintot is meghaladják. A károsultak tani szerdán és vasárnap este a Gömöry
forró csókot nyom Adolf ajkára. Adolf közül említendők több helybeli és egy »Központi« kávéházában és a »Bock«
ső negyedórájában.
Hazugság 1 — kiáltott Gycrtyá kezét nynjtja neki és megvetően végig két budapesti pénzintézet, »Gara és
Blauc budapesti borkereskedő cég, az éttermében,
mos. — Nincs uj esztendő! Ezennel méri és szól :
— Megbocsátok! De ez a csók ! említett welsi cég és sok más keres
bejelentem kilépésemet az önkéntes
* A Varannói Önképzö és Önsegélyző
kedő cég és magán ember. A helybeli Iparos Egylet — mint tud isitort'■< írja
Szilvesztert ünneplők szövetségéből. Oh, Judás !
Es hirtelen odarohant egy bóbiskoló pénzintézeteknél levő Grosz-féle váltó - - vasárnap c hó lö-én rendkívül jól
Ünnepélyesen kijelentem . . .
Az az ember valóságos rendőrségi konflislóhoz, átölelte nyakát és meg adósságokat a megszököttnek atyja, sikerült bált rendezett Fiizesséry Bál
bejelentő-hivatal, viccelt Tivadar, akik csókolta a szunnyadó paripát.
Grosz Mózes és unokaöcscse, Lőw diszelnök rendezése mellett; mely anya
nek vasár és ünnepnapon meg van en
— Te vagy az én egyetlen barátom Wolf helybeli borkereskedő, valamint gilag és erkölcsileg fényes eívdm nygedve velünk való tiszteletteljes társal — zokogta keservesen.
mások giróí nagyrészt fedezik. Grosz- nyel zajlott Ír. Szünet alatt a s ntper
Mert Adolf részeg volt.
gás — hol kijelent, hol meg bejelent!
nak számos tárcaváltói azonban sok közben Füzesséry Bál rendkívül hálával
*) Persze most már nem sokra becsülik azt
a beneficiumot, mert Grosz Vilmos tönkre
ment vele. De ez csak azt mutatja, hogy ha
a kormány igazságtalan is, a sors igazzágos.

5. szám.
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eltelve köszönte meg az egylet nevében temi ifjúságot az Egyetemi Kör elnök
a vendégek szives megjelenését és sége révén, táviratilag üdvözli azért
kérte továbbra is szives pártfogásukat.
A vendégek nevében Lampel Nándor az elismerésre méltó magatartásáért,
válaszolt, ki lelkes szavakban köszön melylyel ai ifjúság az ódiózus Hent/.itötte föl a polgárságot, mint a magyar ügyből kifolyólag a konnánynyal s az
államiság egyik fenntartó elemét külö ennek biztatására izgágáskodó rendőr
nösen pedig, itt a tót ajkú vidéken a ség túlkapásaival szemben viselkedett.
a magyarság, a magyar nyelv úttörőit.
A táncoló közönség soraiban az úrnők A távirat, melynek szövegezésével és
közül ott láttuk : Antalóczy Antalné,, elküldésével az alelnök bízatott m e g :
Gaál Sándorné, Pereszlényi Istvánná úr- j -következőleg hangzik:
nőket és Antalóczy Margit, Fülöp Er
Egyetemi kör elnökségének Budapest.
nestine, Gaál Margit és Sarolta, Gusev
Teljes mértékben magunkévá tcszHenrietté, Pikna Vilma és Zseltay Ida
szük dicséretes eljárásotokat, melyet
kisasszonyokat.
napjainkban történő erőszakosságok
* A Városi Kaszinó bálja. A sátoral
kal szemben tanúsítottatok; — a ti
jaújhelyi Városi Kaszinó évenként tar
teket ért méltánytalanság felett mé
tani szokott b ilj it ez évben február hó
lyen megbotránkozunk, s törekvései
11-én fogjak megtartani. A bál iránt
tekben mindenkor veletek vagyunk.
nagy az érdeklődés, A rendező bizott
ság Dökus Gyula megyei főjegyző, a 1 A sárospataki jogászegylet.«
kaszinó új elnökének vezetése mellett
a leglelkesebben buzgólkodik a bál fé
nyes sikerének biztosításán. Úgy hiszszük, hogy az, mint eddig, úgy az
idén is minden tekintetben sikerülni
fog.
* A miskolci színház jelenlegi igaz
gatója
Dezső jövő év tol a pécsi
színház igazgatója lesz, a miskolci szín
ház igazgatója pedig a legközelebbi
évtől Csóka Sándor a kecskeméti szin
ház igazgatója lesz. Ez a változás anynyiban érdekli városunkat, mert Sátor
aljaújhelyben a tavaszi hónapokban
rendesen a miskolci színtársulat tart
előadásokat. Mint értesülünk, Csóka
Sándor miskolci színtársulatához a jövő
évre eddig a következő tagok szerződ
tek : Ebergényiné Amália (Tiszay tár
sulatától), Molnár Gyula (Aradról),
Iíunfi Imre (Krecsányi színtársulatától),
K. Keresztessy Amália (Szat marról).
A társulat mostani primadonnája, Csongory Mariska, a Népszínház volt mű
vésznője, további egy évre meghoszszabbitotta Csóka igazgatóval szerző
dését. A többi elsőrangú személyzet
kiegészítése most van folyamatban.
* Táncmulatság Gálszócsen. Tudósi
tónk írja, hogy f. hó 14-én — szom
baton este — ta:tatott meg Gálszécsen
a Nemzeti Szálloda nagytermében g ró f
Andrássy Gézáné szül. Kaniz Eleonóra
grófnő védnöksége alatt rendezett hang
versenynyel egybekötött táncestély, mely
a Gálszécsen létesítendő közkórháznak
igen szép összeget jövedelmezett da
cára azon nagy kiadásnak, melylyel
ezen mulatság rendezése járt. Gálszécs
és vidékének szinc-java megjelent a
mulatságon, a védnöknőt azonban hir
telen közbejött betegség akadályozta a
megjelenésben. Élvezetessé tette a
hangversenyt
lomcsányi Gizella urhölgy remekül előadott szép monológja,
az Olchváry testvérek gordonka és
hegedű-játéka, valamint az országos
hiiü kassai dalegylet kitűnő éneke,
közte Gaál »Sóhajtása«, melylyel tud
valevőleg ezen dalcgylet az aradi or
szágos dalárversenyen az első dijjat
nyerte el. — A hangverseny után meg
kezdődött a tánc, mely eltartott kivilágos-kivirradtig. — Gálszécsen külön
ben a farsang tartama alatt még ne
hány táncestélyt rendeznek, igy f. hó
22 én a katholikus kör által műkedve
lői szinielőadással egybekötve és a
mintegy 30 év óta fennálló polgári ol
vasókör által valószínűleg f évi február
11-én, mely előreláthatólag, úgy mint
minden évben, ez idén is egyike lesz
a legfényesebb mulatságoknak.

— A sárospataki jogász-egylet, Ifj.
Zsoldos Benő alelnök indítványára egy
hangúkig kimondotta dec. 26-án tartott
közgyűlésében, hogy a budapesti egye-
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csak lehetett, hogy a vonatot ott ér
jük. Erős hajtással odaértünk s épen
csak annyi időnk volt még, hogy a
lovat és taligát egy portásra biz uk.
3 orakor Londonban voltunk s haj
A borvizsgáló bizottság tottunk
egyenesen az én bankomba, a
Chancery Lane re.
tevékenysége.
A mint a kétkerekűből kis; álltunk,
A mesterséges borok készítésének és hat kit látunk kijönni a bankbő! ? Halazok forgalomba hozatalának tilalmazá- denet, magát zsebbedugott kézzel s
sáról szóló 1893. évi XXIII t.-cikk abban a pillanatban egy kocsi tűnt elő,
alapján Budapesten alakított állandó melyből Margit ugrott ki, követve egy
borvizsgáló szakértő bizottság az 1898. éltesebb nőtől.
év I. félévi működéséről szóló jelenté
— Óh! — kiáltott Margit Haldane
sét a következőkben terjesztette a ke kajába kapaszkodva — óh Dick, Dicki
reskedelemügyi miniszter elé :
Mol jártál, mit tettél ? ó h te rossz, te
Az említett félévben a törvény értel haszontalan fiú! . . . S önök itt ? —
mében eljáró hatóságok közül 63 ható kiáltott midőn bennünket: Buxtout és
ság küldött fel mintákat megvizsgálás engemet meglátott — Óh Istenem, Is
,
végett, melyek eredménye egy kimu tenem ! . . .
tatásban van egybefoglalva. Ezen ki
— Haldane ur! — mondám, hozr.ámutatás szerint az 1898. év I felében lépve — nem lenne ön szives velem
a bizottság 138 féltől származó 495 visszajönni a bankba?
különféle bor-, illetve műbőr-minta fe
Miért? Mit akar velem? — hé dl
* Müvésznövendék sikere. Örömmel lett mondott szakvéleményt. Ezek kö hencegve, de hirtelen elsápadva. V a 
regisztráljuk a hirt, hogy Várkonyi zül a bizottság 186 esetben állapította lami uj játék talán ?
Béla az országos m. kir. zeneakadémia meg, hogy az illető ital tiltott módon
— Ha nyugodtan nem jön, rendőrt
művésznövendéke Budapesten egy nyil készült mesterséges bor, 5 esetben pe hívok !
— I Iát helyes! — felelte — rendel
vános hangversenyen nagy sikert ara dig azt ész’elte, hogy az illető italok
elnevezése az 1893. évi XXII. t.-cikk- kezésére állok !
tott. A ferencvárosi iskolaszék által e hó
be, illetőleg a végrehajtási rendeletbe
— Ah, Istenem 1 — kiáltott Margit
11- én rendezett hangversenyen Rubin-ütközött. Összesen tehát a múlt év I. Buxtonhoz fordulva — mi történik
stein verseny müvének technikai nehéz felében 74 féltől származó 191 minta, Dick-kel ?
— Én azt nem tudom önnek meg*
ségeit nagy sikerrel győzte le. Játékát vagyis a megvizsgált mintáknak 48rt/o"a
mondani gyermekem, de veszedelmes
nem külső póz, hanem mély tempera esett kifogás alá.
Mint érdekes tényt konstatáljuk, dolognak látszi k az egész.
mentum és nagy gyakorlottság jelle
Beleptünk. Én az igazgató után tuhogy Zemplénvármegye törvényhatósága
mezte.
ebben a kimutatásban nem szerepel. dakolódtam, átadva névjegyemet. Be*
* TŰZ Varannón: Vasárnap este —
Az a megye, amelynek teiületén az vezettek a szobájába.
mint levelezőnk írja — tűz volt Varan országban a legtöbb bor van egybe
— Én ezelőtt mintegy 2 órával egy
nón, mely Cservenyáki József kalapos halmozva, egyetlen mintát sem tartott táviratot intéztem ide — hogy tartóz
mester házát, ki épen az Iparos Egylet érdemesnek akkor a borvizsgáló bizott tassam-k fel két chequet, a mit eset
bálján volt, elhamvasztotta. A kár mint sághoz küldeni. Persze ebben a me leg fizetés végett be fognak itt mu
egy 1000 forintra becsülhető.
gyében már csak akkor tesznek vala tatni.
— Én semmi táviratot nem kaptam
— Hirdetmény. Az esküdt bíróságok mit, mikor a tevékenység elől már ki — felelte névjegyemet nézegetve.
*]•
ról szóló 1897 évi XXXIII t. c. életbe térni nem lehet.
— Akkor azok már ki vannak fizetve*,,
A borvizsgálatot a hatóság e héten
léptetése céljából az idézett törvény folytatta, melyről érdekes leleplezése vagy legalább egyik a kettő közül —
kiáltottam fel őszinte ijedelemmel.
;
9-ik §-a értelmében kiküldött összeíró ket közlünk jövő számunkban.
— Azonnal utána nézek — szólt •—j
bizottság az esküdtek alaplajstroma
s mikor a pénztárnok megjelent kérdé:
összeállítása tekintetében működését
Hoztak ide ma, az utolsó két óra
TÖRVÉNYSZÉK.
megkezdvén, a város területén lakó
alatt erre a névre szóló chequet ?
— Igen — felelte a pénztárnok
(ide értve a tanyákat is) mindazon férfi
a ki magyar honos a folyó esztendőben
* Csödelrendelések. Hausmann E. megnézve névjegyemet — néhány perc-^
legalább 26 életévét betöltötte, a ma és fia munkácsi bej. kereskedő-cég el cél ezelőtt váltottam be egy chequet
150 forinttal.
gyar nyelvet érti, azon Írni és olvasni len, a beregszászi kir. tvszék Cső-lb.
— Hozza ide azt a cheqet! — mondá
tudó ki évenkint legalább 20 korona Szűk Lajos, tömegg. Fried Soma dr. az igazgató, keményen ránézve Halegyenes állami adót köteles fizetni, a Bej. jan. 28,. febr. 24 , csődv. febr. 27. clanere.
Mikor a chequet előhozták, összeífvj;
menyiben pedig ideiglenes adó mentes
Fülöp A dolf debreceni bej. kereskedő
sonlitotta az aláirást az én aláíráson^
séget élvez húsz korona egyenes állami ellen, a debreceni kir. tvszék. Csődb. mai, a mely egy vaskos könyvbe vpÜ
adónak megfelelő értékű vagyonnal bir, Deák Ferenc, tömegg. Konrád Sámuel. bejegyezve.
vagy az adózásra való tekintet nélkül: Bej. febr. 11., félsz. febr. 23., csődv.
— Ez elég pontosnak látszik
mondá. (Egy ragyogó mosoly jelént .
köztisztviselő, lelkész, a magyar tudo febr. 25.
Grosz Vilmos sátorajla-ujhelyi meg meg a Haldane arcán) — >EizeteifwSŐ V.
mányos akadémia tagja, tudor, okkleveBrooke Margit kisasszonynak vagy az
les tanár, ügyvéd, mérnök, építész, hajós szökött regale bérlő és ügynök ellen átadónak« — s ezzel idény uj tóttá ne
kapitány, gazdász, gyógyszerész, ve a sátoralja-ujhelyi kir. tvszék. Csődb. kem a kifizetett chequet.
V.*
— Az aláírás mondám — egy igen.:
gyész, erdész, bányász, tanító, sebész, Hellner Károly tömegg. dr. Szirmay
állatorvos továbbá az a ki a felsőbb István helyettes : Dr. Roth József. Bej. ügyes utánzat; de nem az enyém.
— Öh Istenem, Istenem ! — kiáltott
művészeti v. más felsőbb szakiskolát jan. 15., félsz. ápr. 24., csődv. máj. 24.
Margit — ön azt hiszi, hogy hami*
elvégezte, végül a ki közép iskolai zá
sitás ?
ró vizcgát letette folyó 1899 évi január
— Tagadom — mondá Haldane
A P R Ó R E G É N Y E K . merészen — nem tudom fogja-e az az
hó 16. 17. és 18-ik napján mindenkor
ur tagadni, hogy ezt a levelet ő irta.
reggeli 8 órától déli 12 óráig és dél
Ezzel átadott az igazgatónak egy le
után 3 órától 5 óráig az összeirási
velet. Az átnézte s aztán ide adta ne
MARGIT.
lajstromba leendő félvétel végett a vá
kem különös, gyanakvó tekintettel.
rosháza tanácstermében működendő
Ugyanaz a levél volt, a mit MargitnakMac Laren után angolból
írtam, hogy majd az ékszerrel együtt
összeíró bizottság előtt személyesen vgy
A „Felsőmagyarországi Hírlap" számára
elküldjem.
meghatalmazott által is megjelenhetik.
fordította: R ohoska J ó z s e f.
(Folytatása következik)
Sátoraljaújhely 1899. évi január hó
IV.
10
12- én — Ujfalusy Endre sk., a város
A szerkesztőség üzenete:
Körülbelül egy óra volt. — Két
főbírója. Rakmányi János sk , v. jegyző.
órán belül nem indult vonat a szom E. N. Bpeet. Levél megy, ír,ég pedig olyan
hogy no , . .
* Nyugta. 1 frt 70 kr. azaz egy fo széd kis városból, a mely egy szárny levél,
W. F. Debreczen. Kézirathalma* miatt caak,
rint hetven kr. o. é., melyeket a »Felső- vonal mentén feküdt. — A fővonal jövő héten olvashatjuk át. Ha jó közölni;-.,
legközelebbi állomásától, a mely csat
A lapot megindítottuk.
magyarországi Hírlap« tek. szerkesz lakozó állomás volt - indult egy vo fogjuk.
Egy apának. Uram ö n aitöt tévesztett. A ,3,
tősége a szombat este megtartott izr. nat több, mint egy óra múlva. — Ha Felsőmagyarországi Hírlap csak kiadó a Volt
a Karneval lapnak. Élclapokn-M nincsen foko
nőegyleti bál alkalmával egy »Karne ezt a vonatot ott érjük, úgy 3 órára zatos
felelősség.
jÉ
val« című újság elárusitásból befolyt a Viktória állomáson lehetünk. De váj R. B. T-Terebee. Úgy fog jönni,a mint Ö t*,
jon
ott
érjük-c?
.
.
.
Hét
mért
föld
az
kívánja. Másik tálcáját és az utolsó kéziratot,.. .
öszeget a sátoraljaújhelyi árvaház ja
ut, a tanyától a csatlakozó állomásig. átveheti vagy ön vagy megbízottja a szerkesz '**
vára, mint adományt átvett és ennek És mi lesz a telegrammal? A város tőségben. Kivételesen visszáruk, de expedí
az ily ügyekben legnagyobb sajnálatul
átvételét köszönet nyilvánítása mellett kiesett utunkból; várnunk kell tehát a ciót
nem teljesíthetünk.
elösmerem és nyugtatom. — Kelt Sátor táviratozással, inig a csatlakozó állo Nem közölhetők: Bosszú a parketten — O h ,.,
mily bohó valék . . .
aljaújhely, 1899. január 12. Vass Jó másra érünk . . . Végre is úgy intéz
tük a dolgot, hogy egy embert küld
zsef s. k., egyl. pénztárnok.
Kiadja
:
.
.
>
tünk a városba lóháton a telegrammal,
A S Z E R K É S Z T Ö S f e o I * ~"'í
mi pedig indultunk s siettünk, a hogy
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Szerda, január 18.

H I R L A P.
AZ

A magyar kölcsönös

ELISMERT

LEGJOBB

TÉGLA!

állatbiztosítási társaság

Herczeg W indisch-Grátz Lajos

működését megkezdte 8 ajánlatokat állatbiztosításra

mindkét téglagyárában

lovak és szarvas-marhákra

1 S á t o r a i ja - I Jj 1íe l
"

elfogad.

m

Bővebb felvilágosítást nyújt: a magyar kölcsönös állatbiz
tosító társaság Zemplénm egyei vezérképviselösége
S é to r a ljii-U jh e ly b e n

8C H W A H O Z

____

?

VJL

H
|f t

készül a lejgobb minőségű
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:

13e n
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TÉGLA.

' J'

r

0

Megrendelések csakis kizárólag a her-

L A JO S

v,

cégi uradalom sátoralja-ujhelyi központi

Felső-Zsolyom ka, Cehy Péter ur házában.

TEJC S A R NO K Á B Á N

vétetnek fel

; i r r / a ’i t ű z o l t ó k ö z r s f o n t r a s a r k á n .

Putnoki és
Sajó-Szent-Póteri szén !
Képviseleti viszonyunkat Bródy Sándor úrral
Ungvárt barátságos utón felbontván, tisztelettel kér
jük t. ez. vevőinket
IC i r- i t 1 cl i é s

S aj o-Ss• nt-P é te ri szeneinkre
becses megrendeléseiket
intézni, mert csak ez esetben foganatosíthatjuk a
rendelményeket minden késedelem nélkül.
T. vevőinknek az eddigi árukkal szem ben kiváló
előnyérakat hiztositunk, mindenkori legpontosabb ki
szolgálás mellett.
Teljes tisztelettel

Magyar általános kőszénbánya
r é s z v é n y tó r s u la t
V.

E rzséb et-tér

19.

2 - 3.

T É G L A !

d o o o

©

<

L M d esm an ii Samu
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k

Javításokat jutányos árban kifogástalanul eszközöl

8

Q

Dísz- és igás-lószerszámok, különleges ostorok, ostornyclekbŐl 2 ?

T

nagy raktár. — Lovak ápolásához szükségeltető minden'éic külön- C J

e

legességek és eszközök. Legfinomabb bőrzsírok, kenőcsök, szappa* JK

Vadászati eszközök nagy választkban.

j

nők, lakkok.

i>

óérvfiötőfídennagy

(J

g

5000000000000000000000000000

és

TAKSA

két gyorssajtóval, különféle segédgépekkel s a legdivatosabb
a kor igényeinek megfelelően berendezett

KÖNYVNYOMDÁJA
SÁTOR ALJ A TJJ HELY DR. SCHÖN HÁZ

ajánlkozik mindennemű U . ö n y ' v n y o m c l t t i m u n k á n a k , u. m.: hilrapok, folyóiratok, könyvek, röpiratok, díszmüvek, szinlapok, takarékpénztári évi zárszámadások, tanodái jelentések, árjegyzékek, szám 
lák, bárcakönyvek perforirozva (lyukkasztva), levélpapírok és levélboritékok, eljegyzési, lakodami és tánc
vigalmi meghívók, táncrendek, gyászjelentések, körlevelek, táblázatok, falragaszok stb. stb.,

.Ízléses, hibátlan, gyors, pontos és jutányos árban
k ív á n a tra több színben va ló elkészítésére.

Nagy raktár mindenféle községi, körjegyzői, ügyvédi, kereskedői, egyházi és iskolai

IT* N Y O M T A T V Á N Y O K B Ó L ,
m e ly e k itt o lc s ó b b a n

o

S Á ' r O R A L J A - L J H E L Y . Rákóczy-utca. (Kis-piacz.) 0

LANDESMANN MIKSA

W E K E R L E -T É R

©

l szíjgyártó és nyerges §
5

közvetlenül hozzánk Budapestre

BUDAPEST,

K I T Ű N Ő

k a p h a t ó k , m in t b á r h o l.

Cló/izotésre és fíiróefése/t közlésére a IcgalRalmasaGB és legotcsóBB lap a

„FELSŐM AGYA RORSZÁGI H IRLAP“
5 vármegye független polgárainak legelterjedtebb lapja. Megjelen hetenkint kétszer.

Előfizetési ára: Egy évre 5 irt Félévre 2 írt 50 kr. Negyedévre 1 frt 25 kr. Hirdetések jutányos árban közökéinek
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