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A Hegy alj a védelme.
Sátoralja-Ujhely április 25.

Azt mondják, hogy élvezhetet
len a maga természetes mivoltá
ban az uj hegyaljai bor. Hogy 
olasz borral kell vegyíteni, prepa
rálni kell, mert máskép nem lehet 
értékesíteni.

Hát igaz, nagy, valósággal élet
halál probléma, hogy lesz é olyan 
borunk, mint ezelőtt volt? JEz a 
létkérdés.

De én azt hiszem, hogy csak 
két alternativa állhat meg:

Vagy olyan lesz a bor, mint 
ezelőtt volt, s akkor lesz ára, lesz 
piaca.

Vagy csakugyan nem lesz olyan, 
közönséges, gyenge, rossz bor lesz 
és akkor fáradság, pénz kárbave- 
szett s a Hegyalja lesülyed a nyír
ségi borvidék nivójára.

Harmadik esetet én nem tu
dok elképzelni. Azt, hogy egy 
rossz bort, amit csak vegyítéssel, 
pancsolással tudnak élvezhetővé, 
forgalomképessé tenni, a közön
ség elfogadjon a világ legjobb bo
rául, — lehetetlennek tartom Egy 
egész termelési á g a t  csalásra, 
svindlire alapítani, bolond és le
hetetlen vállalkozás.

Ép azért nincs okunk kíméle
tesnek, elnézőnek lenni a borha- 
misitásokkal szemben. Meg vagyok 
győződve, hogy az uj hegyaljai 
bor olyan jó lesz, mint a régi 
volt, s nem lesz szüksége a »bor- 
kereskedők« pártfogó javítására.

Ha pedig nem lesz olyan, akkor 
a pancsolás nem segít rajta.

Az semmi esetre se lehet ér
deke a Hegyaljának, hogy vizet 
és olasz bort áruljanak a külföl
dön az ő cégére alatt. Ellenben 
igen nagy érdeke az, hogy ez 
meg legyen akadályozva.

Hanem ehhez az eddigieknél 
erélyesebb eszközökre volna szük- 
ség.

Hajmeresztő az, a mit csak az 
eddigi vizsgálatok is feltártak.

Rémregényekbe illő titkos ka
takombákban gyártották azt a 
kotyvalékot, a mivel a kültöldön 
csúffá tették a Hegyalja nevét. 
Hány ezer meg ezer hordó ilyen 
pancs került forgalomba, mig rá
jöttek ezekre az üzelmekre. És mig 
a külföld a mazsola és glicerin 
szülte asszu-bort issza, addig a 
hegyaljai termelő nem tudja el
adni a természetes asszuborát.

Hogy ez ne történhessék ezután, 
arra nagyon csekély eszköz a 
mostani hatósági üldözés. Állandó 
hatósági ellenőrzés kell hozzá, s 
kell módot nyújtani a hatóságnak, 
hogy ezt az ellenőrzést gyakorol
hassa. És ebben a kérdésben nem 
szabad tétovázni, nem szabad ag 
gályoskodni.

Á borcllenőrző bizottságokról 
szóló első szabályrendelet nagyon 
praktikusan oldotta meg az ellen
őrzés kérdését az összes borkész
let állandó nyilvántartásával. Saj
nos, nem lett belőle semmi! Pe
dig nem kerülne sokba s nagyon

kifizetné magát a borok ilyen ren- \ 
des anyakönyvelése.

Igen érdekes és alkalmas módja 
az ellenőrzésnek az is, amit t. ba
rátunk, Schőn József ur hozott 
javaslatba. Ő abból indul ki, hogy 
a 136 literes gönci hordók amúgy 
is leginkább csak a Hegyalján 
vannak használatban. Nem lenne 
tehát más borvidékek sérelmére, 
ha kimondanák, hogy gönci hor
dóban csak hegyaljai bort szabad 
eladni, s kihágásnak minősítenék 
más bornak ilyen hordókban va'ó 
forgalomba hozatalát. Legyen a 
gönci hordó a hegyaljai bor véd
jegye. így megszűnne az a botrá
nyos állapot, hogy pl. az olasz 
borokat behozzák 2 —300 literes 
nagy hordókban a Hegyaljára, itt 
átöntik hegyaljai, gönci hordókba, 
s úgy küldik ki, mint hegyaljai 
bort, Galíciába.

Vagy mért ne lehetne pl. elren
delni, hogy a vasúton szállított 
boroknál a fuvarlevélen a bor mi
nőségét is ki kell tüntetni, s az 
állomási főnököknek meghagyni, 
hogy az összes feladott borokról 
havonkint kimutatásokat küldje
nek a borrellenőrző bizottságok
hoz ? Milyen könnyen rá lehetne 
így jönni, hogy ki ád el több 
hegyaljai bort, mint a mennyit 
vesz, vagy a mennyi terem neki! 
És milyen hamar kezébe adná ez 
a bizottságoknak a hamisítások 
szálait a bizonyítékokkal együtt. 
Ha pl. tudnók, hogy Szó/ fér ki
nek szállította a tolcsvai katakom

báiban készült borait, könnyen rá
jöhetnénk, hogy voltak-é és kik 
voltak bűntársai!

Ha igy a hatóság és a közön- 
ség együtt indítja meg s folytatja 
a harcot a sötétben bujkáló go
nosztevők ellen, nemsokára régi 
fényében fog tagyogni a Hegyalja 
hírneve.

A MEGYE ÉS A VÁROS.

Mi az a törvényes eskü?
Budapes', április 28.

(bp.) Az a törvényes eskü olyan 
eskü, amelyet meg kell tartani minden 
tisztviselőnek. Mert aki meg nem tartja 
az pro primo: mint ember esküszegő, 
pro secundo : mint tisztviselő törvényt- 
szegő.

Szükségesnek tartjuk most megkoc
káztatni ezt a fontos kis definíciót, an
nál is inkább, mert tudjuk, hogy Sátor
alja-Ujhely város főjegyzője április hó 
első napján tette le hivatalos esküjét.

Ez az eskü még alig melegedett 
meg, kiváncsiak vagyunk tehát arra, 
hogy egy általunk bolygatott kérdés
ben mennyire vagyunk ezzel az es
küvel.

Kifogásoltuk mi annak idején a liszt- 
ujjitó közgyűlésről és illetve a bizott
ságok összeállításáról irt referádánkkal 
kapcsolatban, hogy Dókus Gyula elnök 
tekintettel egyesek babonás hajlamara 
az egyes bizottságokba az elnökökkel 
együtt jelöl 12 tagot.

Ezt a közgyűlés szankcionálta. Sőt 
egy-két bizottságnál névszerint rámu
tattunk azokra, akik utólag, illetve köz
gyűlésen kívül 13-iknak lettek felvéve 
ezekbe a bizottságokba.

Tudósításunk ilyen értelmű kommen-

T Á R C A . ,  i

Jósolás a kézből.")
A „Felsőmagyarországi Hírlap" tárcája.

Ha valamikor megírják majd a XIX. 
század végének a kultúrtörténetét, ez a 
szimbolisztikus boritéku kis könyv na
gyon érdekes adat lesz hozzá.

Nem csak a politikának vannak di 
vatjai, — divat az ur a művészetben, 
a tudományban, a filozófiában is.

A filozófia és tudomány — mert ez 
két külőmböző dolog — nagyon sok
szor változtatta ebben a században a 
divatjait. Azelőtt egy világelmélet, egy 
tudományos teória ha divatba jött, év
századokig divatban maradt. — Hanem 
Kepler óta a tudományban és Voltaire 
óta a filozófiában káprázatos gyorsan 
változnak a divatok.

Mióta megtört a vallás abszolút csal- 
hatatlanságának hite, azóta lázasan ke
resi az emberiség az igazságot, amely
ben megnyugvást találjon. Kérési min
denütt és nem találja meg sehol. Mert 
ilyen igazság nincs.

Ez a lázas keresése az igazságnak, a 
viliágrejtelmek megfejtésének, okozza 
a tudományos és filozófiai divatok csa
pongó változását.

*) Jósolás a kézből. Több külföldi iró nyo- 
n'án irta ifi. Lónyay Sándornd Budapest, 1899. 
Sachs és Po'ldk könyvkereskedése Pannóniá
hoz, Ví Andrássy ut 87.

| A nagy forradalom istentagadása, az 
észvallás, a restauráció pietizmusa, 
Comte pozitivizmusa, Büchner materia
lizmusa, mind divatban voltak egy ideig, 
s most már mind elfeledték őket. Nem 
mintha belátta volna az ember, hogy 
nem helyesek, nem igazak, — csak * 
már megunta őket, mert nem találta 
meg bennük azt, amit keresett, s ami 
sehol meg nem található, — csupa sze
szélyből, hangulatváltozásból hagyta ott 
őket. De ép azért érdekesek ezek a 
hangulatváltozások, mert bepillantást 
nyújtanak a század leikébe. A mint 
az egyes ember csclekedteinek, gon
dolatainak megtaláljuk a lélektani ru
góit, az emberiség gondolatainak, világ
nézeteinek is lélektani okai vannak, 
ezekben nyilvánul meg az emberiség 
lelke.

Most például erősen benne vagyunk 
a miszticizmusban. Sok világosság után 
homályt kíván a szem, — igy kívánta 
meg az emberiség is a sok materializ
mus, hitetlenség után a szelíd, rejtel
mes, homályos miszticizmust. Egy
szerű lelki reakció ez az előbbi áramlatra. 
— Dühöng a spiritizmus, a szellemidé
zés, a forint — sétaltatás, a mindenféle 
jövendőmondás divatja. Eddig még az 
istenben sem hittünk, most már az 
ezüstforintosban is hiszünk. És szegény 
Voltaire meg Holbach bizony erősen 
tűnődhetnek a sírjukban, hogy tulajdon- 

! kép. minek is éltek ők ?

íme, itt egy könyvecske, amely rc t-1 
tentő komolyan oktat benünket a chi-! 
rognomonia, chiromantia, sőt a végén 
az astrológia mély tudományára is. És 
bizony megérjük, hogy maholnap fel
támadnak az alchimisták, kimossák ócska 

I lombikjaikat és elkezdenek aranyat 
csinálni.

Szent borzalommal tudjuk meg a 
könyv előszavából, hogy a chiromantia 
tudományának már egész irodalma van 
újabban a külföldön. Henze, D’Arpen- 
tigny, Elandrin abbé, Desbarolles — 
ezek a nálunk még ismeretlen urak ko
moly tudományossággal hirdetik már 
régen a külföldnek, hogy a kéz ráncai
ból ki lehet számítani, hogy hány évig 
él az ember. És ezt bizonyára nagyon 
sokan el is hiszik a külföldön. így főzi 
le a cigányasszonyok tudománya a 
Büchner Lajos és Vogt Károly és Dar
win Róbert tudományát!

Hát nagyon érdekes ez a könyv. 
Nem annyira azért, ami benne van. 
mint inkább azért, amit hozzá gondol 
az ember.

A kezet voltaképen mindnyájan is
merjük. Nagyon elterjedt, mondhatnám 
közönséges dolog. Alig van ember, aki 
legalább kettőt ne mondhatna a magáé
nak — De azért elég érdekes és tanul
mányozásra méltó. Kivált ha szép, hó
fehér, gömbölyű, puha kar a folytatása. 
Az ilyen kezet órákig eltanulmányozzuk 1 

í (ha megengedik), sót a folytatásra is 
. 4  o l d a l .

| kiváncsiak vagyunk, és képesek va
gyunk a végletekig elmenni a tanul
mányozásban.

De azért a legbehatóbb tanulmányo
zás után se álmodhatjuk, hogy tulaj
donkép mi minden van azon a csó
kolni való édes kis kézén. Azt csak 
eből a könyvből tudhatjuk meg. Van 
azon kérem Vénusz-domb, Merkur domb, 
Jupiter domb, Hold-hegy, életvonal, 
házasági vonal, négyszög, háromszög, 
sőt még Vénusz gyűrűje is.

Es ezekből a vonalakból és dom
bokból alakul a mi sorsunk. Tessék 
elhinni!

Például, ha valaki elvesz egy kis 
lányt feleségül, nem azért veszi el, 
mert s/.crcti, hanem azért, mert ott van 
a kezén a házassági vonal. Ha ez ott 
van, akkor muszáj házasodni, ha nincs 
ott, vagy ha a belső vége felhajlik a 
kis ujj alá, akkor nem házasodunk 
meg soha, akárki fog is csábítani. Sót 
még abban sincs szabad akaratunk, 
hogy mikor házasodjunk, mert c/.t az 
határozza meg. hogy a Jupiter-domb- 
nak melyik részén van a szerelmi ke
reszt. (Hogy miért kereszt jelenti a 
szerelmet, annak Heine Henrik a meg
mondhatója !) Ha a domb közepén van, 
akkor 25—27 éves korunkban fogunk 
megházasodni. Ép azért nagyságos kis
asszonyaim, ha önöket megkéri egy 20 

| éves fiatal ember, a kinek a szerelmi 
! csillaga nem az önök szemében, de a
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tára cáfolatlanul áll mai napig. Csak 
éppen egyik tisztelt laptársunk, amely 
igen közel áll a hivatalos körökhöz, 
minden egyes bizottságba tizenhárom 
tagot vett fel.

De elvégre is úgy az emlitett félhi
vatalos, jn in t a mi tudósításunk, nem 
lehet annyira hiteles, mint éppen ezen 
közgyűlésről felvett jegyzőkönyv. En
nek hitelesítésére bizalmi férfiak kül
dettek ki, ezt a jegyzőkönyvet már a 
város uj főjegyzője szerkesztette, de a 
bizottságokról szóló része mind mai 
napig nem került nyilvánostágra.

De mivel ennél a kérdésnél két sajtó 
orgánum ellentétes értelmű tudósításá
ról van szó, az a kommentárunk pedig 
amit mi ehhez az ügyhöz fűztünk, ha 
megfelel a valóságnak — amint hogy 
megfelel, szoros kapcsolatban áll az uj 
főjegyző esküjével, ezért úgy hisszük 
most már egész jogosan kérjük, hozas
sák ez a jegyzőkönyv nyilvánosságra, 
annál is inkább, hogy minden legkis- 
sebb törvénytelenség, törvényszegés és 
esküszegés csúnya vádja ne száradjon 
a város arculatán, ha az tiszta.

Kezdjünk tehát a mosakodáshoz. 
Mert a piszok táplál minden betegsé
get, ettől pedig kötelességünk megóvni 
a várost.

Furcsa anomalia.
Sátoraija-Ujhely, április 28.

Nap-nap mellett láthatjuk azt a visz- 
szás helyzetet, hogy egynémely község, 
mely egy valóságos központnak köz
vetlen közelében fekszik képviselővá
lasztói, közigazgatási avagy bírósági 
tekintetben egy tőle mértföldekre és 
csak a tőszomszédságban fekvő köz
ponti helységen keresztül elérhető más 
helységhez tartozik. íme Sárospatak, 
mely közigazgatási és bírósági tekintet
ben Ujhelylyel összefort, a liszkai vá
lasztókerülethez tartozik. Vagy pl. Luka, 
Vajdácska, Alsó- és Kelső-Berecki, köz
vetlen közelünben fekszenek, az újhelyi 
választókerülethez is tartoznak és ime bí
rósági és közigazgatási tekintetben 
mégis K ir  á ly -H e Ím e eh  ez vannak 
beosztva, hová onnan csak Sátoralja
újhelyen keresztül juthatnak. Bizony, 
bizony a választókerületek igazságos 
beosztása, mit az erőszakos párturalom 
magának szintén lefoglalt és a várme
gyék kikerekitése már nem késhet 
soká.

Jupiter-domb közepén van, legyenek 
elkészülve rá, hogy legalább 5 évig 
lesznek menyaszzonyok.

Azonfelül jól nézzék meg azt is, 
hogy valahogy egy erős vonal kétfelé 
ne vágja a házassági vonalat, mert ez 
biztos elválást jelent. (Lám a törvény
széknél milyen sokáig húzódik egy váló
per, pedig elég lenne, ha megnéznék 
egyszerűen a felek kezét. Mindjárt tud
nák, hogy el kell-é őket választani, 
vagy nem.)

Tenger sok ilyen dolgot megtud az 
ember a kezéből. Elrettentő például 
csak azt hozom még fel, hogy egy ke
reszt a napvonalon csődöt jelent. íme 
tehát bizonyítva van, hogy a csődöt 
nem a szerencsétlen spekuláció, nem is 
a pazarlás okozza, hanem egy kereszt 
a napvonalon. És jaj annak a gyer
meknek, amelyik a napvonalán egy ke
reszttel születik, mert ha a Vanderbilt 
egyszülött fia és a fösvénység minta
képe lesz is, mégis mint vagyonbukott 
fogja befejezni földi életét I (Ámbár 
nem vagyok egészen bizonyos benne, 
hogy ez a csődkereszt már születéskor 
ott van-é a napvonalon, vagy csak a 
csődnyitási végzés jogerőre emelkedése 
után jelen é meg rajta?) A hitelezők
ben pedig legyen annyi előrelátás, hogy 
ne hitelezzenek olyan embereknek, a 
kiknek kereszt van a napvonalán.

Szóval nyájas olvasó, nem történhe- (

F E L S Ő M A  G Y A R O R S Z A G 1  H Í R L A P .
Kgy emlékirat fekszik előttünk Sztraj- 

nya ungmegyei kis községnek id. Ba
jusz  József ügyvéd, lapunk kitűnő mun
katársa tollából származó memoran
duma, mely élénk és páratlan színekkel 
fejti ki Sztrajnya kis községnek visszás 
állapotát, mely különben már mind
nyájunk előtt is régtől ismeretes.

Sztrajnya község ugyanis Nagy-Mi- 
hály nagyközségtől csupán a Laborc 
folyó áltál elválasztva, ehez oly közvet
len közelben fekszik, hogy a helyi vi
szonyokkal ösmeretlen ; egy tekintetre 
meg se tudja a két községet egymástól 
különböztetni, mert e két községet egy
mástól csak egy 6 —8 öl hosszúságú 
fahíd választja el.

Oly közvetlen közelben fekszik a 
két külön megyei község, hogy a szó 
szoros és teljes értelmében — minden 
nagyobb zaj, hang, egyik községből a 
másikba áthallatszik.

Sztrajnyán egy elhagyatott falu, mely
nek lakossága földmivelés és főleg kéz
műiparból tartja fel magát, — de Sztraj- 
nyánban sem templom, sem iskola, 
sem kórház, sem törvénykezési és köz- 
igazgatás, sem körjegyzői, sem állami 
anyakönyvvezetői hivatal, sem posta, 
sem csendőrség, sem pénzügyőrség, 
egyszóval semmi oly hatóság nincs, a 
mire a község minden lakosának nap
nap mellett elkerülheUtlen szüksége 
van, — mig ellenben Nagy-Mihály, tő
szomszédos nagyközségben, a már fen- 
nebb jelölt hatóságokon kívül királyi 
járásbíróság, főszolgabírói hivatal, telek
könyvi hatóság, ügyvédek, orvosok, 
Ryógytár, közkórház, szóval mindazon 
kellékek feltalálhatók, a mihez az ügyes 
bajos embereknek, lelki vagy testi szük
ségéből kifolyólag fordulni elkerülhetet
len, — mert Nagy-Mihály nagyközség
ben van minden felekezetnek temploma, 
imaháza, iskolája és benne hetenkint 
kétszer heti, évenként pedig hatszor 
országos vásárok tartatnak, — oda 
járnak gyermekeik iskolába és mind
azon egyházi funkciót, mely egy köz
ségben előfordul, Sztrajnyánban a nagy- 
mihályi lelkészek teljesítik, — mely 
ténykörülmények mutatják és igazolják, 
hogy Sztraj nyán kis község lakossága 
a nagy-mihályali egyesülésre van utalva.

Nagy-Mihályba jár Sztrajnyán lakos
sága naponta — saját községében 
semmiféle temploma nem lévén — is
tenitiszteletre, — a nagy-mihályi papok 
áldják meg házasságaikat és temetik 
el halottjaikat

Képzelhető-e tehát nagyobb sérelem, 
mint az, hogy a sztrajnyáni iparosság,

tik veled olyan bolond eset az élet 
göröngyös utain, ami már rég a tenye
redbe ne lenne írva. Még az is benne 
van, hogy hányszor fog megcsalni a 
feleséged.

És ezt mind el kell hinni, mert ez 
nem tréfa, hanem komoly tudomány, 
a miről Henze, D’Arpentigny és más 
urak már többször írtak. De hát iste
nem, mi mindent el nem hisz az em
ber egy szép asszonynak'! Ennek a 
könyvecskének a szerzője pedig szép 
asszony, sőt méltóságos asszony. (Bo
csánat, hogy kiírom, de úgy se tagad
hatná le, mert biztosan be van vésve 
a kezeibe.) Tessék elhinni, hogy nincs 
kedvesebb és okosabb dolog, mint szép 
asszonyok szavának hinni I

És mennyit tud ez a méltóságos asz- 
szony ! Csak úgy káprázik belé az em
ber, ha itt-ott elkezdi mutatni a tudá
sát, mint a hogy más szép asszony a 
szeme ragyogását mutogatja. Alchymis- 
tákról, Geberről, Lullus Raimundusról, 
Torquemadáról, quemaderókról, mar- 
ranosokról, Chlodvigról, Childerikről 
úgy ir, mintha mindig velük beszél
getne 1

Szóval nagyon sajátságos ez a köny
vecske, érdekes terméke a divatos 
miszticizmusnak. Érdemes elolvasni.

B. B.

— mint idegen megyebeli, — a nagy- 
mihálybani árulás, illetőleg iparcikkei
nek ottani eladhatásától el van tiltva!

Lehet-e nagyobb sérelem, minthogy 
Sztrajnyán kis község lakosai, — tör
vénykezési, közigazgatási, pénzügyi, te
lekkönyvi, állami anyakönyvvezetői hi
vatalokra utalt, naponta előforduló 
ügyes bajos dolgaikban most, az Ung- 
megyéhez t.irtorandóság szempontjából 
illetékes szobránci főszolgabírói hivatal
hoz, a kir. járásbírósághoz és egyéb 
hivatalokhoz, csak Nagy-Mihályon ke
resztül, tehát 24 kilométer utat tevén, 
juthatnak el.

De még ezt a méltatlanságot és 
iszonyú elviselhetetlen helyzetet tetézi 
azon súlyosabb körülmény, hogy Sztraj
nyán község törvénykezési, bűnügyi 
tekintetben a beregszászi kir. törvény
székhez van beosztva és ott van ille
tékes pénzügyigazgatósági hivataluk is,
— a miből aztán naponta azon elvi
selhetetlen teher, fáradozás, kiadás és 
hátrány hárul reájuk, hogy ha Bereg
szászba a kir. törvényszék, vagy pénz
ügyi igazgatósághoz idéztetnek, vagy 
ott valamely ügyes-bajos dolgok akad, 
vagy mint tanuknak a büntető szék 
előtt meg kell jelenniök oda t. i. Bereg
szászba vasúton csak Sátoralja-Ujhelyt 
érintve juthatnak el, de oly vasúti ösz- 
szeköttetésscl, hogy Budapestre köny- 
nyebben eljuthatnának.

Tekintve az ily hosszas utazással járó 
nagykiadást, fáradság és kellemetlensé
get, káros ez nemcsak egyéni, hanem 
közgazdasági szembontból is, mert el
vonja a a gazdát, iparost hosszabb 
időre és gyakran — rendes foglalkozá
sától és mindennapi keresetétől, mig 
Nagy-Mihályban két lépésnyire mindent 
és Sátoraija-Ujhely ben 30 kilométer
nyire a törvényszéket és pénzügyigaz
gatóságot tizedrész kiadással feltalál
hatná. és még ugyan az nap családja 
körébe és gazdasága intézésére vissza 
is érkezhetnék.

Károsító a hivataioktóli ily távolságra 
lett beosztás Sztrajnyán község lakóira 
és inkább veszni hagyják többször kö
veteléseiket, jog igényeiket, minthogy 
ily távolból annak felkutatására, kérész 
tülvitelére magukat elhatározták, — de 
az is igaz, és eltagadhatatlan, hogy ez 
az égbekiáltó méltatlanság, a lakosság
ban rossz vért és clégületlenséget szül!

Az 1861-iki alkotmányos évben Zemp- 
lénvármegye hivatalból indította meg 
Sztrajnyán községnek Nagy-Mihályhoz 
leendő csatolását, rendőri és közbizton
sági okokból, mert a Nagy-Mihály te
rületén üldözött tolvaj, vagy más bűn
tettes, a Sztrajnyáni 6 —8 öles hosszú 
hídon keresztül szaladván, már Sztraj
nyánban mint ungmegyei területen nem 
volt üldözhető.

Zcmplénvármegye az alkotmányos 
aera visszaálltával, a 60-as évek végén, 
Sztrajnyán község lakossága pedig 
1895-ben a belügyminisztériumhoz be
adott kérvényével kérelmezte ezt az át 
és bekebleztetést a Zemplénvármegyc 
4067/897. számú közgyűlési határozatá
val ahoz nem csak hozzá járult, hanem 
a minisztériumhoz több pártoló felhívást 
is intézett, sőt legközelebb 1899. évi 
január hó 9-én 85. sz. alatt a belügy
minisztériumhoz Sztrajnyán község sür
gető kérvényét újabban is felterjesztette, 
csakogy a közbejött parlamenti obstruk- 
ció miatt ebben az ügyben érdemleges 
intézkedés nem történhetett, miután a 
zemplénvármcgyei alispán 85/899. szánni 
felterjesztése és véleménye szerint: eb
ben az ügyben törvényjavaslatot kell 
a belügyminiszternek arra nézve ké
szíteni és a képviselőházhoz beterjesz
teni, hogy Sztrajnyán ungmegyei kis 
község, a fennebb elősorolt és beadott 
kérvényeikbe részletesebben elmondott 
indokokból, úgy közigazgatási, mint 
törvénykezési, pénzügyi, honvédelmi, 
tanügyi, — egy szóval minden tekin
tetben Ungvármegyéből ki és Zemp- 
lénmcgyében fekvő Nagy-Mihály nagy
községhez átkebeleztessék.

Ezt az átkebelezési ügyet már Ung- 
vármegye is letárgyalta és abban az 
esetben ha Zempléuvármegye nekik 4
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zemplénmegyci községet cserébe áten
ged, nevezetesen: Ulicsot, Ulics-Krivát, 
Zbojt és Novoszedlicát, — beleegyezi 
sét adni a ki é» át kebelezéshez, mely 
ungmegyei méltatlan határozat ellen. 
Zempléuvármegye a belügyminisztéri
umhoz 4067/897. szám alatt újólag ha
tározván, azt a belügyminisztériumhoz 
ez előtt két évvel felterjesztette.

Mert vagy jogosul és méltányos 
Sztrajnyán község kérelme, vagy nem ?

Hogy mélténytalan és igaztalan lenne, 
azt Ungvármegye sem mondja abban 
az átiratában, melyet a belügyminisz
térium felhívására ez ügyben felterjesz
tett, sőt abban egy szó érdemleges el
lenvetést sem tett és csupán kárpót
lásul — mint valami magán fé l  követeli 
Zemplénvái megyéből, az ulicsi körjegy
zőséget Ungvármegyébe átkebeleztetni, 
mindenesetre helytelenül, mert ime 
Zemplénvármegyétől elvétetett és Bor- 
sodvármegyéhez csatoltatott belső Bőcs 
község pedig minden tekintetben felér 
húsz Sztrajnyánnal, — hol adott Zemp- 
lénvármegyének Borsodvármegye csak 
egy talpalatnyi területű kárpótlást ? 1

A kérvény — a »Jog, Törvény és 
Igazság* programmjára hivatkozva — 
kéri e jogos és méltányos kérdés mi
előbbi eldöntését, — mi soká nem 
is késhetik.

HÍ REK.

A hétről.
Költözködés, hurcolkodás 
A hét története,
A bútoros szekér előtt 
Izzad sok rossz gebe.
Szegény lakók, van most bajuk 1 
Lám, igy jár az, kiben 
Nincs annyi csöpp kis józan ész, 
Hogy egy házat vegyen.

Költözködés hurcolkodás . . .
Erről eszembe jut,
Szegény pincéríányokra. most 
Hogy rájuk jár a rúd.
Költöznek ők is, — a tanács 
Nem tűri itt, csak azt,
Ki túlhaladt már legalább 
Ötvenkilenc tavaszt.

Erkölcs! E jelszó járja most.
A pikantéria
Összes tanyáinak ki kell
Innen pusztulnia.
Szent helyekké változnak át 
A korcsmák, szállodák,
És templomként tisztelheted 
»Diana« hajiokát.

Az uj tanács, a rendezett 
Az cselekedte ezt.
Javul a sorsunk, tudtam én,
Ha ez működni kezd.
Mást nem sokat tett még, hanem 
Ez is már nagyszerű,
És Áprilisra ép elég,
És ép’ — időszerű.

K rónikás

* Felelős szerkesztőnk távol
létében jelen számért lapunk fő
munkatársa, Dr. Búza  Barna a 
felelős.

* H elyreigazítás. Múlt számunk
nak a városi közgyűlésről szóló 
tudósítása hiányosan és némileg 
tévesen reprodukálja Dókus Gyula 
főjegyző ur két felszólalását. — A 
köz- és árvapénzek elhelyezésénél 
ugyanis nem az ellen szólalt fel 
Dókus, hogy a pénzintézetek az 
elhelyezett pénzekért alap- és tar
taléktőkéjük erejéig felelősek le
gyenek, hanem az ellen a néme
lyek által hangoztatott kívánság el
len, hogy a pénzintézetek igazgaló- 
s felügyelő-választmánya szemé
lyesen s egész vagyonával felelős 
legyen a betétekért. Ennek a ke-
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reskedelmi törvény szerint nincs 
helye. A közgyűlés mellőzte is ezt 
a kívánságot. A zeneengedélyekért 
szedett dijat pedig nem mondta 
törvénytelennek Dókus Gyula — 
aminthogy az tényleg törvényen 
alapul, — csak azt jegyezte m eg; 
nagyon helyesen, hogy ha vendég
lőben vagy kávéházban játszik a 
zenekar, arra nem kell külön ze
neengedélyt kérni.

* Kinevezések. A m. kir. pénzügy- 
miniszter Stephány ístván sátoralja-uj* 
helyi kir. pénzügyi számtisztet a hely
beli kir. pénzügyi számvevőséghez szám
ellenőrré, — Gojdics Béla sátoralja-uj- 
helyi lakost, ugyancsak a helybeli kir 
pénzügyigazgatósághoz állami végrehaj
tóvá nevezte ki.

* Áthelyezések. A m. kir. pénzügy
miniszter Galbary Flóris helybeli és 
Schröder Aladár zombori kir. pénzügyi 
titkárt, saját kérelmükre kölcsönösen 
áthelyezte.

* Személyi hír. Forinyák Gyula altá
bornagy, a kassai hadtest parancsnoka 
Kassára érkezvén, a parancsnokságot 
átvette.

* Hímen. König Ignácz sárospataki fa
kereskedő eljegyezte Leizerovits Ab- 
rahám földbirtokos leányát Herminát 
M.-Izsépen.

* Alapkőletétel. E hó 26-án volt Sá
rospatakon az újonnan épült polgári 
kaszinó alapkő letétele. A Rákóciak 
derék városa és Zemplénvármegye értel
miségének, közművelődésének egykori 
központja, melynek társadalma az utóbbi 
időben sajnos senyvedésnek indult, uj 
lüktető erőt nyert kaszinójában, mely 
talán társadalmi életét arra a nívóra 
fogja ismét emelni, melyet ezen ősi vá
ros méltán megérdemel. Elnökében Bal- 
lagi Géza dr.-ban biztos alapot látunk, 
hogy ezen missióját a kaszinó híven 
fogja teljesíteni

* Az ungi alispán jubileuma. Kende
Péter üngvármegye alispánja folyó évi 
május hó 25-én ünnepli meg alispánsá- 
gánalc 20 éves évfordulóját. Ungvár- 
megye közönsége ez alkalomból az al
ispán tiszteletére fényes ünnepélyt ren
dez. — Kende Péter Magyarország azon 
kevés alispánjai közé tartozik, kik ma
gukat a kormánybefolyás alól emanci
pálva az igazság és a szabadclviiség 
eszméit tartották egyedüli vezércsillag- 
jokul. A vármegye ellenzékének volt 
egyik vezére és mint közigazgatási 
tisztviselő, mindenkinek bizalmát, mint 
politikus pedig még ellenfeleinek is 
tiszteletét vívta ki.

* Ismét tÜZ. A Sátoralja-Ujhely mel
letti Csörgő faluban f. hó 27-én reggel 
tűz ütött ki. A gyors oltás folytán sze
rencsére néhány házon kívül egyéb 
pusztítást nem vitt véghez. Az elégett 
házak biztosítva voltak.

* Magas kor. Eperjesen egy Holes- 
tein Izsák nevű ember 120 éves korá
ban halt meg. Életében betegség soha
sem zavarta.

— Kisajátítás. A földmivelésügyi mi
nisztérium Weinberger Sámuel nagybir
tokos pazdicsi gazdaságában az összes 
hizlalt marhaállományt a ragadós tüdő
lob fellépte miatt kisajátította és az ál
latokat e napokban Bécsbe el is szál
litatta.

— Végzetes eset. A vararinói járás
hoz tartozó Mernyiken végzetes eset 
történt. A község végén a cigány raj
kók tűz mellett sütkéreztek. Természe
tes a falu apraja kiment és bámulták a 
tündéri látványt. Misko János földműves 
7 éves leánykája is ott volt; a cigány
rajkók incselkedtek a bámuló gyerme
kekkel, miközben egy 12 éves cigány 
fiú egy lapáttal a tüzet a falu gyer
mekei közé szórta. Mislco János leányá
nak ruhája lángolni kezdett, ennek lát
tára úgy a cigány- mint a többi gyer
mek itedtében elmenekült, mig a sze

rencsétlen gyermek egyedül maradt s 
teljesen megégett.

* Műkedvelői előadás Sárospatakon.
A sárospataki iparos ifjaK önképzőköre 
május hó 7 én a Eeldmesser-féle nagy- 
vendéglő helyiségében alaptőkéje gya- < 
rapitására. szinielőadást rendez. Színre! 
kerül a »Három Kázmér* Beöthy László 
énekes bohózata.

— Tanulmányút. A homonnai felső 
kereskedelmi iskola 111. éves növendé
kei, tanáraik vezetése mellett, folyó hó 
26-án Nagy Mihályba rándultak, hogy 
a Petrovics József-féle kályhagyárat s a 
Müller sörgyárat és az uradalmi mü- 
malomnak berendezését megtekintsék, 
szakszerű ismereteiket bővítsék.

* Korcsmárosok mozgalma. A pénz
ügyminiszter által f. évi február köze
pén a képviselőházhoz benyújtott, az 
állami italmérési jövedékről szóló tör
vényjavaslata és azon nyomasztó hely
zet, melyet a kereskedők és szatócsok 
által birt italmérési jog teremtett, arra 
késztette Sátoralja-Ujhely város és kör
nyékének korcsmárosait, hogy ezen 
létérdeküket veszélyeztető tűrhetetlen 
állapot orvoslása céljából mozgalmat 
indítsanak. E célból f. hó 26-án itt, 
körülbelül 200 korcsmáros gyűlést tar
tott, melyen abban állapodtak meg, 
hogy sérelmük szánalása céljából a 
pénzügyi kormánynak küldöttség által 
memorandumot fognak átadni.

* Borzalmas eset. Kucska Mihály 
szalánci lakos már régóta viszálykodás
ban élt apósával, Varga Andrással. 
Nemrégiben Varga a leányát arra akarta 
bírni, hogy férjét elkergesse. A férj 
ezt hallván apósára rontott, majd kését 
csizmaszárából kirántván apósának nya
kát kettévágta, ki menten szörnyet halt. 
A gyilkos futásnak eredt, de Kassán 
elfogták.

— Delirium tremens. E napokban 
a miskolci kórháznak Sátoralja Ujhely- 
bői akadt egy uj lakója Domenyik Já 
nos 43 éves szőlőmunkás személyében, 
akin már nehány héttel előbb, talán 
felségének hűtlensége folytán az elme
zavar jelei mutatkoztak. Az orvosi vizs
gálat azonban azt látszik bizonyítani, 
hogy Domenyik visiói nem az elméjé
nek megzavarodásából, hanem a sze
szes italok mértékletlen élvezetéből 
eredtek — s hogy betegsége nem any- 
nyira elmezavar, mint inkább — deli
rium tremens.

* Adóhátrálókos választók. Eddig 
az adójukat április 15-ig le nem fize
tők választói jogukat egyáltalában nem 
gyakorolhatták. A választók száma ez
által természetesen a minimumra csap
pant, hisz az ellenzéki választók nagy 
részét már különben is szándékosan 
kihagyták a tisztából — az eskü »szent
sége* által kötött közegek. Talán most 
uj hajnal pirkad az égen, talán mégis 
elérkezett az eszmék kultusza, az er
kölcstelenség és pandurismus talán 
mégis eltűnik. Az állami és a közigaz
gatási közegek nem a legdicsőbb elvek, 
lábbal tiprásá révén fogják fonhatni 
a homlokukat övedző dicskoszorut és 
talán sok humbug és gazság mi eddig 
a választásoknál oly fényesen prokla- 
málta az egyedül üdvözítő rendszert 
a semmiségbe vész. — A képviselőház 
igazságügyi bizottsága ugyanis elhatá
rozta, hogy az adóhátralék ezúttal nem 
szolgálhat alapul a választói lisztából 
való kihagyásra és a kik az adóhátrá- 
lék folytán kimaradtak, még az ez évi 
lisztába pótösszeirás utján bevétetnek.

nem jár. Készítője Malártsik György 
nagykereskedő-cég.

-- Eltűnt fiú. Kosztura János Zemp
lén községbcli szü|etésü, 9 éves iskolás 
fiú, az ottani gör. kath. egyház haran- 
gozój.ínak fia, f. hó l9-én este hazulról 
Sátoralja-Ujhelybe távozott s azóta szü
lei házához vissza nem tért. A kis fiú 
másnap, csütörtökön, itten asztalosmes
terséget tanuló bátyjával találkozott is, 
de mióta vele beszélt, azóta nyoma 
veszett. Termete alacsony, szőke hajú, 
kék szemű, szövet ruhában volt, fején 
fekete puha kerék kalappal és lábán 
csizmával.

— Vőlegények és a Budapestre rán- 
dulók figyelmébe ajánljuk azon remek 
szép ékszereket és ezüstárukat, melyek 
a kolzsvári prot. szeretetház javára ren
dezett sorsjátékból visszamaradtak és 
Benedek Gábor és Testvére ékszeré
szeknél, Budapesten, Kossuth Lajos- 
utca 17. szám a. bámulatos olcsó el
adásra vannak kiállítva. Ezen meg
bízható cég, melynek tulajdonosa 30 
évi fenállás után a magánéletbe vonul 
vissza, feloszlásban van és folyó évi 
augusztus 1-én teljesen megszűnik. En
nek következtében az összes arany és 
drágakő ékszereit, ezüstáruit és svájezi 
zsebóráit még a beszerzési áron alul 
is eladja. Evőkészletek 15 pr. ezüstből 
grammja faconnal együtt 5 kr.

— Felhívjuk t. olvasóink figyelmét 
Keresztély Sándor elsőrangú zongora
gyáros minta-zongoratermeire (Budapest, 
Vácikörut 21.), a hol úgy saját, mint 
minden jelesebb külföldi gyártmány 
zongoráiból és pianinóiból állandóan 
ca. 100 drb. van készletben. Keresz
tély Sándor gyártmányai évek óta a 
legjobb hírnévnek örvendenek és első
rendű zenészek által a legjobbaknak 
tartatnak. Minden hangszert 10 évi jót
állással áruéit, régi zongorákat, pianinó- 
kat becserél. Hitelképes egyéneknek 
részletjizetést is kedvezményez, mely 
esetben az árak csupán 6°/<fal drágáb
bak, mely körülmény is igazolja a cég 
szoliditását.

— Az eperjesi jogakadómia és a pár
viadal. Több tő városi lapnak ama híré
vel szemben, hogy az eperjesi ág. hitv. 
ev. jogakadémia, mely ennek a vallás
felekezetnek az egész országban egyet
len ily nemű tanintézete, a fővárosi 
egyetem tanácsával ellentétben, a jog
hallgatók párviadalainak az abban részt 
vevő ifjak kizárásával leendő bünteté
sét mondotta volna ki, arról értesü
lünk hogy a nevezett jogakadémia ta
nári karának javaslatára az eperjesi kol
légium igazgató választmánya még a 
múlt tanév végén, tehát múlt év jú
niusában kimondotta azt, hogy a jog
hallgatókat a kik párviadalokban vesz
nek részt konsilium abeundival s az 
egész tanévre vonatkozólag az összes 
kedvezmények elvesztésével rendeli bün
tetni. Az igy büntetetet ifjak ugyan to
vábbra is a hallgatók között maradhat
nak, de ha ellenök akár szorgalom, 
akár magaviselet tekintetében csak a 
legkisebb kifogás merülne fel: ők a tan
intézettől végleg eltávolittatnak. — A 
mint már említettük — ilyen szigorú 
rendelkezés áll fenn a párbajra vonat 
kozólag a sárospataki jogakadémiá- 
ná' is.

A P R Ó  R E G E N Y E K .

LESZÁMOLÁS.
* Mérges anyagot kiszolgáltatni tilos.

A belügyminiszter 10,373 sz. körren
deleté folytán abszolúte semminemű 
mérges anyagot orvosi rendelet nélkül 
gyógytárakban kiszolgálni nem lehet. 
Nem terjed ki azonban ezen rendelet 
az egész országban, sőt a külföldön is 
elismert Malártsik-féle patkányirtó po
gácsára, melyet a közigazgatási ható
ságok is a legjobb sikerrel hasznainak. 
Városunk ezen készítményére annál is 
inkább felhívjuk olvasóink figyelmét, 
mert ártalmatlansága folytán ezen szer 
másra mint a patkányokra veszélylyel

Irta: Szántó Kálm án. (2)
— Te vagy a Kollár Pista? Szervusz 

Pista!
Persze, hogy együtt métázták ke

resztül a gymnásiumot. Kollár Pista 
édes, meleg szeretettel ölelgette körül 
a barátját, valami gyermekies, naiv, ős- 
szeretettel, a minőt vidéki becsületes 
lelkek táplálnak hírre kapott fővárosi 
barátaik iránt.

Karja alá fogta s úgy becézgette si
mogatta végig, mint valami elvesztett, 
féltős jószágot.

— Hogy-hogy fölkerestél, ránk akad
tál mégis? Te, megmondjam, mi szél ho
zott erre? Képviselőnk akarsz lenni, mi?

— De bizony ördögöd van, hogy 
igy eltaláltad!

— De ördögöd van neked, hogy így 
eltaláltad az én gondolatomat. Hisz ép
pen neked szántam!

— Szántad-e?
— Szántam ám, mert azt csak nem 

gondolod, hogy nálam nélkül legyen 
valaki Nagy-Lehota képviselője.

Kemény Ferencnek kezdett melege 
lenni, hisz ennyiről még álmodni se 
mert volna.

— De ne itt a kapufélfának beszél
jük hát el a dolgainkat, hanem kerül
jünk beljebb . . . Te, nem is gondolod, 
mennyit emlegettünk úgy egymás közt, 
a feleségemmel együtt.

— A feleségeddel?
— Persze, hogy azzal! . . .  Te ta

lán nem is tudod, ki a feleségein ? . .
Isten úgyse, hogy nem tudja! . .. No, 
nem is mondom meg akkor, legyen 
annál nagyobb a meglepetés . . . Az, 
az lesz még meglepetve, a feleségem !

Szélesen, melegen kacagott, hogy csak 
úgy rengett belé.

Kemény Ferencz pedig egyszerre 
csak belehi/.ott a nagy szívességbe : sok 
is volt talán a szeretetből, hisz nem is 
kért ő ennyit 1 A mint barátjának föl
ismert arca megütötte lelkében az em
lékezet húrját, sejtelmes clairvoyance- 
szal kezdett az rezegni benne, elfele
dett, eltemetett képeket idézve eléje.

Hónapos rózsa nyílik az ablakban s 
a leeresztett zord zsalukon rezeda-illat 
árad ki a szobából. A rózsabokor csip- 

jkéi levele a rezeda ága-boga egészen 
| elfödi az ablakot, a pelargonia piros 
j virága egész erdőt ereszt rája, úgy, 
j hogy sürü függönyzetén szem alig hat 
! átal. S mégis, mikor megszólal delen- 
lcint a kollégium csengetyüje, hangos 
folyosóiról kifelé tódul a diákság raja, 
a nagyja, a kinek már hamvasra ütö- 
geti állát a férfiasság serkedző pelyhe, 
mind ott vonul el a rózsa-bimbós, re
zeda-illatos ablak ala tt; s rózsabokor 
árnyéka, pelargonia sürü levele ellenére 
is, már annak a kinek, megadatik csak 
egy pillantásra — álomban tán ? — 
látni egy aranyszőke korona futó vil
lanását, annak, a kinek, Kemény Fe
rencnek. Táncpróbákon, melyeken a 
sánta Zsiga nyikorgatja egyetlen szál 
hegedűjét, nyári mulatságokon, melye
ket a diákság rendez a Fenék-erdőn, ő 
forgatja Hammer Katicát. A többi csak 
nézi, s a mennyei üdvösségből alig jut
hat egy fordulóhoz. És nézi, nézi külö
nösen a Kuructölgynek vetve—hátát 
Kollár Pista s átkozza magában a sze
rencsétlen sorsát, mely ilyen nehéz 
tagokkal, csupa balkézzel, ballábbal 
hozta világra.

(Folytatása következik.)

A szerkesztőség üzenete:
Kiváncsi. Sárospatak. Cikkét egyelőre nem 

közölhetjük, politikai tartalmánál fogva. A 
közel jövőben azonban örömmel. — Termé
szetesen programmunk szélső független tégi 
lesz, anélkül, hogy a központi pártnak lenne 
lapunk hivatalos közlönye.

Sára. V.-Csemernye. Képes levelezőlapok ügyé
ben tessék kiadóhivatalunkhoz fordulni

Sz. J. Toicsva. A műkedvelői előadás refe- 
rádáját várjuk.

St. Sárospatak. Az ígéretre figyelmeztjük!
K. N Varannó. Kérését teljesítettük, kiadó- 

hivatal intézkedik
G. A. Nagy-Szt.-Mlklós. Az áprilisi számokat 

már nem küldhetjük, a lapot rendben expe- 
diálják. örülnénk ha hogylétéröl hébs-korba 
bennünket értcsűene. — A szerkesztő Velen
cében van s visszaérkezéze után ő fog majd 
válaszolni.

48-as. Rodrogköz Előbb két árnyalatból állt, 
a 48-ból és a függetlenségi pártból. Maid egy
séges függetlenségi párttá egyesültek, mig Ug
rón gyakorlati theoriájával, mások pedig sze
mélyes torzsalkodásokkal a pártnak egységét 
nem kezdték feszegetni.

Kiadja:

A S Z E R K E S Z  T Ő S É G .
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Hirdetések.

Tisztelettel van szerencsém a nagyérdemű 
közönséggel tudatni, hogy

ö y d g y e r e j ü

zsólyomkai fürdőmet
m ájus hó 1-én m egnyitom .

Ugyanott kellemes és üdítő italok kaphatók. 

A nagyérdemű közönség becses támogatását 
kérve, maradtam

kiváló tisztelettel

Viniczay György,

— a — m m —

i f - i " T — r ~ r  i i  i  " i  t

LÖW M IHÁLY
O sztá ly so rsjeg y ek , borok , 

liqutírök, szilvorium, borovicska, rum, (valódi vörös bor), dohány, 
szivar, okmánybélyegek stb. elárusítója

8 . - A . - U  J  I I  K  T u  Y .

Ezennel van szerencsém a n. é. közönség becses 
tudomására hozni, hogy

Ü Z L E T E M E T
i .  é v i  á p r i l i s  h ó  2 4 - é t ö l ,  W ekerle-tér 502. sz. a. 
Dr. Schön-féle házba (hol eddig Roth Bernáth vaskereskedése volt)

á t h e l y e z e m
s azt a kor igényeinek teljesen megfelelőleg berendezem.

Egyidejűleg becses figyelmébe ajánlom, hogy a ne
gyedik, újonnan i i i A j u s  h ó  1 8 — H J - ó i l  kezdődő 
játékra o » a s  á l y s o r s j o g y e k  nállam már k ? i p -  
l m t ó k ,  melynek ára: egy egész O  í r t ,  — egy fél 
3  í r t ,  — egy negyed 1  f r t  5 0  I li*. egy nyolezad 
7 5  k r ,

Midőn ezt a n. é. közönség tudomására hozom, bá
tor vagyok becses megbízásait számomra kikérni, mit én 
igyekezni fogok a legpontosabb kiszolgálásaim által, jö
vőre is kiérdemelni.

Számos megrendelést kérve, maradtam 
6— 6  100 kiváló tisztelettel

LÖW MIHÁLY.
60,000 és számos melléknyeremény lett már általam fizetve. 

Főnyeremény legjobb esetben 1000.000 egy millió.

'I-------- z ------------------------------------------------------------------------- : ----------------- 1
Ej o &  ii a  g y  o b b n y  e r e m c> n y  S

legszeren cséseb b  esetben  |

1-000,000  korona. I
Az összes 50,000 nyeremény A negyedik nagy m. kir. ősz- I  

JEGYZÉKE. tál y sors játék nemsokára ismét kéz- ■
a legnagyobb nyeremény lógizeroncsÚKobb o-e ben dődik és

1 . 0 © ® , © ® ©  k o r o n a  ao^egyíL uiilül „yw’emény
A nyeremények resrletes beosztása a következő: • .jut, vagyis az oldalt levő nyere*

a  ményjeí?yzdkszerini az ÜS8Z8S sors- 
í©  1  jutalom jegyok fele feltétlenül nyerni fog.

I „vp, i A nyerésj esélyek tehát, mint
S  1  D* lP' * X X X X  már általánosan ismeretes Óriásiak.

■g 1 „ „ Összesen tizenhárom millió 160
M •> ezer koronát sorsolnak ki bizto-

san' A legnagyobb nyeremény 
C3 1  n n S y w S F fp fP  legszerencsésebb esetben

M  i  , ,  8 0 0 0 0  e g y  m i l l i ó  k o r o n a  I
^  Szives mielőbbi megrendelések-

4  »» » J ! » X X X X  nél eredeti sorsjegyeket a terv-
gj. 2  „ „ f o í M f ® ®  szerű eredeti árban és pedig:
GO 1  , 4 0 0 0 0  egy egész I. o. eredeti sorsjegyet 6 .— B

«  5 . , 3 0 0 0 0  negyed,. 1.50 I
1 1 „ nyolezad „ - .7 5

4 » » X  * X X X  küldünk szét utánvétellel, vagy
7  „ 9 3 Ő Í O O O  a pénz olöleges beküldése ellenében.

-g AJluzások után megküldjük tisz-
» n l o v l l w  telt vevőinknek a hivatalos huzYtsi

3 1  m íoooo jegyzéket, hivatalos tervezetek pe- f l
” ” dig díjtalanul állanak rendelkezésre

G 7  „ * i lW W W  A húzások a m. kir. kormán',- ellen- W
3  . . 3 0 0 0  őrzése mellett nyilvánosan történ- B

n n ^  a  nck és azoknál mindenki megje* B
4 3 3  , » 3 0 0 0  lenhetik. I
w a q  1  á | á | A  Kérjük a rendelményeket mielőbb H
7 ,5 ,5  » » X X X  legkésődb azonban B

1 3 3 8  „ M 3 0 0  £ é. május 18 és 19-ig I
» » t o V V  ]107Zánk beküldeni. j||

" Z  :: i» o  török a. és t ü  1
-g » a  a m. kir. szab. osztálysorsjáték 

4 » U U  „ ,  4 ® V  föelárusitói M
5 0  „ „ J L O ®  B u d a p e s t ,  g |

3 9 0 0  ,  ,  8 0  V á c z i . k ő r u t  | |
o o o o  I I I  Sok és nagy nyereményt fizet- B

■.................... " tünk tisztelt vevőinknek ; rövid idő m

5 0 ,0 0 0  13 .160 ,000  ^ r ülbeiai eay é5 fél "lillió|
Rendelölevél levágandó. Török A. és Társa uraknak Budapest. | |

Kérek részemre.............I. oszt. m. kir. szab. osztálysorsjáték eredetig®
sorsjegyet a hivatalos tervezettel együt küldeni. |j»
Az összeget frt p08tautalványnyal küldöm. A nem tetsző tuilcndó.H

N yom atott Landesm ann M iksa és Tarsa  gyorssajtóján Sátoralja-UJhely

H i p H f í t ü C ű  l/közlésre jutányos 
n i I U l l l v J ü C  R árban felvétetnek

Ha szép kenyeret vagy 
süteményt akar ön, kérjen

40—50 deka búzaliszthez 5 krajezárért 2 dekagramm

„Stella.” sütőport
mely jobb minden bécsi gyártmánynál.

Kapható Sátoralja-Ujhelyben: Szentgyörgyi Vilmos, Maláriáik György, 
Klein Albert, Klein Géza, Behyna Testv., Szikszay Róza, Hazai 
Adolf, Klein Henrik, Fischer liani. Glüeli Samu, Grünbaum Már- 

29 kusz és Lichteinstein Adolf urak kerevskedésóben.
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