
Második év. 98 szám. Sátoralja-Ujhely, 1899. Szombat, deczember 9.

Nemzetköziség.
(Sz. P.) Az utóbbi évtized alatt 

egy eddigelé ismeretlen s a ma
gyar természetnek szokatlan szó 
vésődött be a mai társadalom kü
lönbözőrétegébe. Ez a szó a »nem
zetköziség.«

Hogy e szónak jelentőségét mi
képen kell értelmeznünk eléggé 
megmagyarázták a szociálista agi
tátorok. S belecsepegtették az ed
dig türelmes magyar nép honszerető 
szivébe a szóból eredő veszedel
mes tant.

Nemzetköziség! Azt jelenti e 
szó, hogy ne legyen válaszfal nem
zet és nemzet között, tehát szűn
jék meg a haza fogalma, melyhez 
eddig annyi szeretettel ragaszkod
tak s annyi véráldozat hozásával 
csüggtek rajta az egyes népek. A 
szocialista elv szerint, ott legyen 
a hazánk, a hol jól lakunk. T e
hát jó magyar ember, ha nem jól 
folyik talán a dolgod Magyaror- 
ságon, szedd föl sátorfádat és in
dulj el jobb haza keresésére. Hagyd 
itt ezt a drága hazát, melyet őseid 
hulló vérükkel s életük íeláldozá- 
sásával szereztek meg az utódok
nak. Ne tartóztasson fel utadban 
az akácokkal kerített temető, hol 
szeretteid, apád, anyád, testvéreid 
s talán gyermekeid porai hamvad
nak. Te csak eredj! Rázz le ma
gadról minden kötelezettséget fojtsd 
el szivedben a hullámzó érzelme
ket, mert igy kivánja az a nem
zetköziség dicső elve, mely nem 
ismer sem hazát, sem szülét, sem 
rokont, csupán csak a saját önös 
érdekét.

És — mint szomorú tapasztalat 
igazolta — akadt magyar ember, 
ki készpénzül fogadta e veszélyes 
tant. Nem csodálkozunk rajta, hi
szen a magyar nép természete 
könnyen lobbanékony és a neki 
tetsző, szájaize szerint előtálalt dol
gokat mohó vágygyal fogadja. Azok 
a népbolonditó agitátorok, kik a 
szociális eszmék örve alatt szipo- 
lyozták a hiszékeny népet, jól tud
ták, mily alakban kell a bolon- 
ditó maszlagot beadni, hogy a ki
szemelt hal horogra akadjon.

A szociális agitáció úgy, a hogy 
megszűnt, — bár vérmes remények 
hős lovagjai még ma is akadnak 
szép számmal, — hanem az a nem
zetköziség-féle elv megmaradt szé
pen. Azt nem tudta kiirtani a Man- 
licher golyója. Es ha nem is dúl 
nagyobb mértékben, mindenesetre 
figyelemre méltó jelensége az idő
nek, hogy a honához oly szívósan 
ragaszkodó magyar nép körében 
is el tud terjedni.

Hiszen kétségtelenül be kell is
mernünk, hogy sok a baj, panasz 
minden téren. A nyomor és ínség 
kopogtat sok szegény magyar em
ber háza ajtaján, mely igen alkal
mas vendég arra, hogy a jobb

sorsot alig remélhetőt elkedvetle
nítse, megkeserítse szájában a fa- j 
latot, de vájjon szolgálhat-e ez ala-' 
pos okul arra, hogy a hazát m eg-! 
tagadjuk érette s nemzetközi el
vekkel igyekezzünk sorsunkat jobb
ra fordítani.

Ezelőtt, a régebbi korban is 
csak úgy volt az, mint ma Akkor 
sem volt ám minden ember a sze
rencse kegyeletje és igen sokra 
nehezültek le a keserűség napjai. 
De gondolt-e valaki ekkor kiván
dorlásra, haza elhagyásra ? . . . 
Nem! Az a szegény földmivelő oda 
volt forrva szülőföldje talajához 
s nem cserélte volna fel azt a 
mesebeli Eldorádó jólétéért sem.

Hát ma mért nem lehetne ez 
igy? Az a baj, hogy ma túlsá
gosan felcsigáztuk igényeinket s 
belegabalyodtunk a dologkerülő 

í urhatnámság útvesztőjébe, mely 
aztán a tönk szélére vezérel ben- 

I nünket.
A könnyen való megélhetés vá

gya, a mások jobb sorsának irigy
lése, a divat utáni mértéktelen vá
gyakozás adják ma a koldus-botot 
sok ember kezébe s teszik elvisel
hetetlenné reánézve az életet

Hogy tehát a nemzetköziség ma
gyar természetéhez nem illő elve 
kivesszen a társadalmunkból, visz- 

I sza kell térnünk azon időponthoz,
: mikor a munkásság, takarékosság, 
egyszerűség volt a vezérlő elv ná
lunk.

Ha igy teszünk, itthon is meg
találjuk a helyzetünkhöz illő meg

élhetési módot s n e m lesz szüksé
günk a szociálista apostolok által 
hirdetett, hazafiatlanságot terjesztő 
nemzetköziségre.

Jegyezze meg a magyar ember, 
hogy a nagy világion e hazán kí
vül nincs számára hely. Igyekez
zék gyermekeit honszerető, mun
kás polgárokká nevelni, hogy ki
vesszen e hon talajából a nemzet
köziség kellemetlen illatú burjánja.

Igazságügyi reformok.

A magyar igazságszolgáltatás neve- 
j zetes lépéssel haladt előre.

A jövő év első napjával lépnek ér- 
; vénybe az uj bűnvádi törvények, me
lyeknek legnagyobb jelentősége: az es-i 
) küdtszék működésének kiterjesztése a ; 
közönséges bűncselekményekre.

: Tudvalevőleg eddig az esküdtszék,
működési köre a sajtóvétségekre terjedt 
csak ki. Azzal, hogy immár a közön-! 
séges bűncselekmények is az esküdt- j 
szék elé utaltatnak, régi kívánság tel
jesült. Az európai államok túlnyomó \ 
részében már évek óta ruházták fel az 
esküdtszéket ilyen hatáskörrel.

Tehát netn a törvény rideg betűje, 
hanem a polgárok igazságérzeti fog 
ezentúl ítélkezni a közönséges buncsc-! 
leleményekkel vádlottak fölött. Az em
beri ész és szív  szava dönti el ezentúl 
Magyarországon, vájjon a vádlott bü- 
nös-e vagy ártatlan,

A birót esküje a törvény szavához j 
és értelméhez bilincseli. Eszét és szivét I 
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ez köti le és a mikor talán legsziveseb 
ben mentené fel a vádlottat, a törvény ; 
legerősebben köti le kezét. Nem egy
szerű végrehajtója ugyan a törvénynek, 
mert gyakran a számos paragrafusok, 
közül a helyzetre legjobban illőt választ
hatja ki és az általa helyesnek ismert 
elv mellett is terjedelmes szabadságot 
nyújt neki a törvényszakasz a büntetés 
kiszabását illetőleg. A bűncselekményre ; 
indító okokat tekintetbe veheti ugyan, 
de nem magának a bűnösség megitélé- 
sében, csak a büntetés mértékére nézve. ; 
Ott, a hol a bűnösség bebizonyittatott, 
a bírónak csak egy útja marad: köte- 
lességszerüen elitélni a vádlottat, az i 
enyhítő vagy súlyosbító körülmények 
tekintetbe vétele mellett, enyhébb vagy 

| súlyosabb, rövidebb vagy hosszabb időre j 
terjedő büntetésre.

Az esküdtszék hatáskörének kibő vb i 
j lésével a bűnösség kérdésének megité- j 
j lése humánusabb alapot nyer, mig a j 
büntetés kiszabásánál a bírói belátásnak 

| csak az a tere marad, ami eddig volt.
Az önvédelem igénybevétele, az el- 

j csábi tót t szerelmes bűne, a sokszor 
; nemes motívumokból kiinduló számos 
bűntett, a legjobb szándékból vezérel- 

■ tetett emberi gyengeséget — az emberi 
elme és s z ív  itélőszéke elé viszik ezentúl.

Ez fogja megítélni, ki a valódi bűnös? 
Az-e, akit a kétségbeesés, a kényszerü- 

i ség vitt a bűn útjára, vagy az é, aki a 
kétségbeesésnek, e kényszerűségnek volt 
okozója ?

A példák egész sorozatát lehetne 
i felhozni annak bebizonyítására, milyen 
gyakran kellett előbb valóban jó és ne-_ 
mes érzelmű embert olyan bűnért el
itélni, amely a legigazságosabb törvény 

I szerint büntetésre érdemes ugyan, de 
emberi szempontból megbocsátható lett 
volna.

Az uj bűnvádi törvények egy másik 
jelentékeny reformja az előzetes letar
tóztatás idejének megrövidítése, miáltal 
különösen a rendőri hatóságok műkö
dése helyes mederbe szorittatik, a szük
ségesnél több jogot nem adván nekik.

Örömmel üdvözöljük tehát ezt az uj 
jogintézményt, mely a polgári és egyéni 
szabadság hatalmas kibővítésének te- 

i leinthető.
De azért nem áltatjuk magunkat az

zal, hogy az igazságszolgáltatás terén 
| megtétetett volna már minden, amit 
meg lehetett tenni, hogy a humanizmus 
követelményeinek tökéletesen megfe- 

| leljen.
Sok tennivaló marad még ezen a 

| téren. I Iogy ezek közül csak egyet em
lítsünk: fölötte kívánatosnak tartjuk, 
liogy a föltételen elitélés intézményét 
léptessék életbe.

Belgiában évek óta kitűnően bevált 
ez a jogintézmény, melynek lényege, 
hogy a kisebb vétkesség miatt elítél
teknek azzal a föltétellel engedik el a 
reájuk kiszabott büntetést, ha bizonyos 
idő alatt kifogástalanul viselik magukat, 
Az ily feltételesen szabadlábra helyezett 
majdnem mindenkor iparkodik a jó 
útra térni, mert jól tudja, hogyha vissza
esik a rosszra, nemcsak a régebben reá 
kiszabott büntetést kell kiállania, hanem 
uj vétkességéért a szokottnál súlyosab
ban büntettetik meg. Ezzel a jogintéz- 
ménynyel tehát elérjük, liogy számos 
elveszett embert visszaadunk a becsü
letes társadalomnak, ami mindenesetre 
többet ér, mintha megtoroljuk cseké
lyebb jelentőségű vétkeiket és ez által 
kitaszítjuk őket a becsületes emberek 
sorából.

Elvégre is az igazságszolgáltatásnak 
nem az a célja, hogy a fogházak és 
börtönök lakóit szaporítsa, hanem hogy 
a törvénytisztelők számát emelje.

•4- o l d a l ,

A MEGYE ÉS A VÁROS.

x  Szövetkezeti biztosítás. Zemplén-
vármegyének a szövetkezeti biztosítás 
kérdésében a társhatóságokhoz intézett 
körlevelével Vasvármegye törvényható
sága erősen foglalkozott. Amint az 
alább közölt tudósításból is kitűnik Vas
vármegye állandó választmányában foly
tatott vita után vármegyénk körlevele 
értelmében Vasmegye egyhangúlag el
fogadta főispánjának határozati javas
latát. Egyébként a tudósítás a kö
vetkező :

Vasmegye törvényhatósága e hó 6-án 
tartott évnegyedes közgyűlésén foglal
kozott a szövetkezeti biztosítás kérdé
sével. A Gazdák Biztositó Szövetkezete 
mint a többi megyéhez, Vasvármegyé
hez is azon kéréssel fordult, hogy ala
pítványi részjegyek jegyzésével az ügyet 
támogassa; egyidejűleg tárgyalás alá 
került azonban Zemplénvármegyének 
az a társhatóságokhoz intézett körlevele, 
melylyel az alapítványi részjegyek jegy
zését attól kérte függővé tenni, hogy 
az alakítandó Gazdák Biztosító Szövet
kezete és az ugyanazon célt szolgáló 
és már hat esztendő óta fennálló Or
szágos Magyar Kölcsönös Biztositó Szö
vetkezet közt ténynyé válik a fúzió, 
melyben a szegedi gazdasági kengresz- 
szus vezető elemei megállapodtak. A 
kérdés már az állandó választmányban 

*élénk vitát keltett; többen hangsúlyoz
ták, hogy a megye egy Ízben már ál
lást foglalt a kötelező állami tüzkárbiz- 
tositás mellett és igy a megkeresés és 
Zemplénvármegye körlevele tárgytalanná 
vált; másfelől azonban utaltak arra, 
hogy az állami biztosítás egyelőre csak 
jámbor óhajtás, ellenben a szövet kezeti 
biztosítás meghonosítására ez ország 
gazdaközönségének nagv szüksége van : 
szóba került a már meglevő kölcsönös 
biztositó szövetkezet működése és azon 
úttörő munka, melyet a szövetkezet az 
eszme meggyökeresitése érdekében tel
jesített, ami feltétlenül méltánylandó és 
elismerést érdemel; végül hosszú vita 
után az állandó választmány az elnöklő 
főispán javaslatára egyhangúlag abban 
állapodott meg, hogy a megye fenn
tartja magának az alapítványi részjegyek 
jegyzését arra az időre, amikor a Gaz
dák Biztositó Szövetkezete és az Orszá
gos Magyar Kölcsönös Biztositő Szö
vetkezet közt a fúzió ténynyé válik. E 
határozati javaslatot a megye egyhan
gúlag elfogadta.

x  A  v á ro s i  b u d g e t.  K aptunk
Sátoraljaújhely rendezett tanácsú 
városától egy költségelőirányzatot, 
amely az 1900. évi költségvetést 
mutatja be. Ezen költségelőirány
zatot mindenesetre megbirálás cél
jából küldték hozzánk. Sajnáljuk, 
hogy ez nem jutott eló'bb ide, 
hogy még lapunk szerdai számá
ban — a mai képviselőtestületi 
ülés előtt egy-két nappal — mond
hattuk volna el röviden azt a  vé
leményünket, hogy ezt a költség- 
előirányzatot igy, ahogyan van, —  
elbirálni nem lehet. Még pedig ab 
ból az egyszerű okból nem, —  amit 
már számtalanszor elmondottunk, 
— hogy egy költségvetés elő irány 
zatánál nemcsak azt szükséges ös- 
mertetnünk, hogy m ilyen k ö ltek e
zésbe szándékozik belem enni a
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város, hanem paralellative látnunk 
kell, hol, mennyivel szaporodott 
vagy csökkent a bevétel és hol 
mennyivel emelkedett vagy szállott 
alább a kiadás összege A költség- 
vetés realitását vagy irrealitását 
csakis a múlt évi zárszámadás és 
a költségvetés összeegyeztetése 
után bírálhatjuk el. E nélkül üres 
és szemfényveztő minden budget- 
tárgyalás. Es habár, még e nélkül 

.is, igy ahogyan előttünk van, sok 
megróni valót és sok sunyi poli
tikát fedeztünk fel a költségvetés
ben, mindazonáltal most tartóz
kodunk ennek ösmertetésétől, amig 
nem tudjuk, hogy a mai délután 
folyamán —- éppen lapunk zárta
kor — tartott képviselőtestületi 
gyűlésen, fog-e telhangzani bíráló 
szó a jövő évi költségvetés tár
gyalásánál? Nem-e a tavalyi sivár 
közöny üli majd meg a képviselő- 
testület zöld asztalát, a mikor a 
budget-jogok legszentebb köteles
ségeit kéne gyakorolni ?

=̂< A  v á ro s  S ám so nja . Még csak nem
régen volt, hogy a város egyik tiszt
viselője olyan nyilvános éjjeli botrány
kát rendezett, amely az egész tisztvi
selői karra éppen nem lehetett kelle
mes hatással. Dacára ennek nem tettek 
semmit a kár reputációjának megvédése 
érdekében, csakis a hivatalos, formai 
eljárás indult meg. Csodálkoznak már 
uton-utfélen, hogy ez a tisztviselő, da
cára újabb és újabb botrányainak erősen 
áll még mindig a városnál, miként Sion 
hegye. Félnek a város Sámsonját 
megharagitani, nehogy megrázva azt az 
oszlopot, — amelyről ő őszinte percei
ben eldiskurálgat — és melyet ha meg
ragadna ; majd összeomlanék a filisz- 
teusok palotája és maga ala temetné a 
filiszteusokat.

Ámde mégis kiváncsiak vagyunk, 
fognak-e vájjon most törvényesen el-1 
járni, amikor a rettegett Sámson egy 
újabb botránykát rendezett ? Lássuk 
csak mit is tett? Első látszatra nem is 
olyan csufondaros dolog az amit meg
cselekedett : tollat vett a kezébe és irt. 
De nehogy félreéltessünk, nem rózsa
színű papirosra, hanem olyan [egysze
rűre, amelyről a betűket ki szokták 
szedni, formába tenni és újságban ki
nyomtatni. És miéit irt és mit irt? Ve
zető cikkelyt, az Qvódaügyröl, arról 
az ügyről, amelyben mint tisztviselő ő 
vezette a vizsgálatot, amely ügynek ő 
a referense.

Ebből az ügyből lovagias ügy fejlő
dött ki, amelyről e »Z. H.«-bán nyilat
kozat is megjelent, ahol a tisztviselőt, 
nem először; igen lepocskondiázták. Eh
hez nekünk semmi közünk. Ez legfel
jebb a város tisztviselő-karának egyéni 
érzületét és méltóságát bánthatja. Az 
ő dolguk, miképp szerzik meg ezért az 
elégtételt.

Nekünk a nyilatkozatnak azon részé
hez kell hozzászólanunk, ahol azt mondja 
a tisztviselő, hogy ő, mint ügyreferens 
»tartozik a város közérdekében az ily 
dolgokat nyilvánosságra hozni.* Ez már 
azután fényes világot vet a városháza 
fölött uralkodó szellemre: Tehát ezen
túl majd a város tisztviselő-kara egyen
ként, nemcsak a saját diskrecionalis, 
hivatalos kerítésével körülvett formáján 
belül fog intézkedni, hanem sajátkezű- 
lég és saját felelőssége alatt sajtó utján, 
abban az egyoldalú irányban fogja a 
közvéleményt is befolyásolni.

De nehogy a malicia hangja bárkit 
is félrevezethessen, kijelentjük, hogy 
ma g y a r  t i s z t v i s e l ő ,  a m a g y a r  
k ö z i g a z g a t á s  t e k i n t é l y é t  ennél  
ügye t l enebből  és ennél  bo t r ányo
s a b b a n  még be  n e m p i s z k o k  a. 
Palam ct puhlice kijelenti, hogy ő sem 
a törvény betűjét, sem a törvény szelle
mét nem tiszteli, mert ő a »hivatalos 
titok* szentségére fittyet hány.

Nos, ha az olyan tisztviselő, aki bot
rányok rendezésével kedveskedik a kol 
legáinak, aki nyíltan megszegi a képvi
selőtestület előtt letett esküjét, ha to
vábbra is a város tisztviselője maradhat,

akkor nagyon furcsa háttere lehet an
nak a kos/áló hírnek, hogy a »filisz- 
teusok rettegnek Sámsonétól . . .

Micsoda sülyedés, micsoda gyönge 
filiszteus nép ez, amely még az ilyen 
Sámsontól is fél. . . Ks micsoda fuval
lata a közszellemnek, amely ezt a talmi 
Sámsont sem tudja elsöpörni . . .

HÍ RE K.

D ecem ber hó e lsejével u j  elöji- 
zetés n y í l t  a „ Felsőrnaf/i/ar 
orszáí/i H ír la p i  ra. T isz te le t
te l k é r jü k  t. e lő fize tő inke t, a k ik  

j  nek előfizetése N o vem b er végével 
\ le já r t, hogy a lap  m egrendelé
séi m in é l előbb m e g ú jíta n i s z í
veskedjenek, nehogy a szé t kit l  
désben fe n n a k a d á s  történ jék.

— Esküdtb lróságo k. A kassai esküdt- 
biróság elnökéül Sziráki Barna kir. tör-

; vényszéki elnök, állandó helyetteséül 
' pedig dr. Bessenyei Béla kir. törvény- 
széki bíró neveztetett ki. A sátoralja- 

■ újhelyi esküdt-biróság elnöksége már 
' szintén megalakult Fornszek Béla kir.
1 törvényszéki elnök és Mattyasovszky 
! Kálmán törv. sz. bitó helyettes elnök
sége mellett.

— A vidék i h írla p iro d a lo m  körébő l.
Verner Lászlót, a »Békésmegyei Közi.« 
szerkesztőjét a földinivelésügyi minisz
tériumba hívtak meg, helyét Kintzig 
Kopár Ferencz, az Arad és Vidéke 

{belmunka’ársa foglalta el.
—  A szerencsi T á rs a s k ö r  tisztújító 

j közgyűlése rendkívüli érdeklődés mel- 
! let folyt le. A közgyűlés több kiválóan 
j fontos tárgyat vett elbírálás alá. így —
a régi tisztviselők hivataloskodásának 

: ideje lejárván, — megalakittatott az uj 
I tisztikar és választmány a következő 
| lég ; elnök: Pintér István, alelnök : Váry 
Rezső, jegyző: dr. Szilva Béla, pénz 

j tárnok; Ficher Emil, választmányi ta- 
! gok : Vitányi Bertalan, Eder Lajos,
! Hermann Sándor, dr. Altmann Elek, 
dr. Gábor Gyula, Ncszl Antal, Malo- 
nyay Tamás és dr. Erőss János. Elha
tározta a társaskör a költségelőirány
zat vázlatos megállapítása után, hogy 
helyiségül a HermannTéle ház egyikj 
lakosztályát bérli ki. Kimondotta, hogy j 
a helyiségbe uj tekeasztalt allit s a be
vételek arányából megfelelő bútorokat 
szerez be. Kilátásba lett helyezve,{hogy 
a társas szellem élesztőse céljából eset- j 
ről esetre cstélyszerü összejöveteleket 
tart. A társaskör hátralékos régi tagjai
nak is kedveskedett a közgyűlés azzal, 
hogy a régi tagdíj követeléseket leírta 
Megemlítjük még, hogy a tagok száma 
a 60 at meghaladja s több vidéki tag 
is felvétetett. Egyszóval a társaskör jó 
auspiciumok mellett kezdi meg az uj 
életet

— A m űkedvelők es té i. Lapunk előző 
számában referált mar tudósítónk arról, 
a nagyszabású hangversenynyel egy
bekötött műkedvelői előadásról, a me
lyet a megye előkelőségének egy mű
kedvelő társasága rendez. A jeles fő
rendezővel, dr. Hornyay Bélával együtt 
nagyban serénykednek az estélyek ren
dezése körül, a mely iránt megyeszette 
nagy érdeklődés mutatkozik. Különösen 
mozgalmas lesz a második est, a de 
cember 18-iki, a melyre már i má i- 
nap tartandó megyegyülés közönsége 
is bevonul. Ezen estén az előadás után 
táncmulatság lesz a vármegyeháza ter
meiben.

—  A ta n te s tü le t h an gversenye Nagy- 
m ihályban. A nagymihályi áll. isk. gond
nokság, ugyszintc a nagymihályi és 
sztrajnyáni tantestületek f. évi decem 
bér hó 2 án hangversenynyel egybekö
tött fényes sikerű táncestélyt rendeztek 
a Párnái szálló nagytermében. A hang
versenyt megelőzte Gyaluy Farkas vig- 
játéka »Az első csata* B u d a y  Margit 
élénk és biztos játékát a közönség nyílt 
szincn megtapsolta. Ügyes partnere 
volt V a s  József. D e z s ő  Mariska Va* 
radi Antal »Akácvirágok« melodrámá
ját és T h o l v a y  Jolán Kis József »Rab- 
asszony*-át érzéssel hatásosan szaval
ták, méltán rászolgáltak a közönség el
ismerő tapsaira. P o I á n y i Rózsika bra-

! vurosan játszta el zongorán Kctterer 
»Magyar Rapsodiac-ját. A szűnni nem 
akaró taps után műsorát még egy szám
mal toldta meg. A karénekek össze- 
vágóan helyesen mentek, a betanítás a 
szakavatott és buzgó karmester C h i r a  
László érdeme. A hangverseny nagy
szerű és méltó fináléja volt a tab ló : 

i az é l őkép ,  amelyben Iphigeniát (Mi- 
hálcsik Teréz), papnőit (Buday Margit. 
Buday Nelli, Tholvay Jolán, Todcszka 
Mária, Polányi Rózsika, llorclóssy Irma, 
Todt Angela, Gara Gizella és Rosen- 
berg Irénke) ábrázoltak. A hangver
senyt tánc követte, mely kivilágos ki- 
virradtig tartott. — A négyest 60 pár 
táncolta. Jelen voltak:

Asszonyok: Bartus Boldizsárné, Bod
nár Ferencné, Botos Sámuelné (Málcza), 

j Bucsinszky Lajosné, Buzay Gusztávné, 
Czibur Bertalanná, Egreczky Mihályné,

| Firley Vilmosné, Fröhlich Gyuláné, dr. 
Fuchs Ignácné, Frank Istvánná (Ho- 
monna), dr. Glück Samuné, Görgey 
Gézáné, Harajda Jánosné, Horváth Sán- 
dorné, Jelenek Gyuláné, Jelen Mátyásné, 
dr. Kállai Józsefné, dr. Kerekes Pálné, 
Kemény Edené (Budapest), Király An- 
talué, László Flórisné, Lászlóffy László 
né, Lengyel Samuné (Homonna), Loyko 
Imréné (Pazdics), Mathiász Józsefné, 
Madarász Lajosné, Marschall Ferencné, 
Mastsenyik Edéné. Nagy Arpádné, Pét- 
rovics Józsefné, Polányi Gézáné, Ribáry 
Gáborné (Bánócz), dr. Roth Mihályné 

■(Málcza); Rosenberg Ignácné, Rakov- 
szky Aladárné, Stépán Gáborné (Málca), 
Spiegel Samuné, Strömpl Gáborné, 
Szeghy Zoltánné, Szoták Istvánná 
(Buttka), Vas Józsefné, dr. Veszperényi 

| józsefné, VValkovszky Béláné.
Leányok : Baján Mariska, Baján Ettyke. 

Bartus Elza, Biringer Margit (Agárd), 
Buday Margit, Buday Nellike, Buzay 
Jolán, Dezső Mariska, Engel Arabella, 
Englánder Ktelka (S.-A.-Ujhely), El* 
terlein Vilma és Ida (S. A.-Ujhcly), 
Frank Jolán és Vilma (Homonna), Frőh 
lich Cori, Fröhlich lla, Frecska Etel 
(Budapest), Friedmann Józsa (N,-Csebb), 
Fuchs Vilma (B.-Kcresztur), Gara Gi
zella, Glück Ilona, Görgey Adél, Hor*- 
dóssy Irma, Jelen Matild, Kosviczky 
Etelka, Marmjrstein Malvina, Olchvary 
Gizella, Polányi Rózsika, Képászky 
Ilona (Bánócz), Strömpl Katica, Stépán 
Ida (Málcza), Szladek Mariska, Tholvay 
Jo^án, Todcszka Mária, Todt Angela, 
Zscltvay Emma.

—  Az Ip aro so k  Önkópzö Egy le tének
vasárnapi válaszmányi ülésén az egylet 
pénztárosa végképpen leszámolt az egy
let pénzével, erről felmentvényt kapott. 
Ezután lemondását tudomásul vették és 
múltbeli érdemei jegyzőkönyvileg meg
örökítettek. Az egylettel szemben a volt 
elnök és a volt pénztárnok részéről 
fennálló váltóbeli lekötöttség rendezé
sét jelenlegi alelnök Biró Pál vállalta 
magára, amely azonban a pénzintézet
nél szerzett információk folytán csak a 
lejáratok idejében eszközölhető.

—  Farsan g. A sátoralja-ujhclyi i p a r 
it e s t ü 1 e t évenként tartani szokott jó-
tékonycélu bálját a jövő év február hó 
3. napján fogja a városi színházban meg
tartani elaggott iparosok felsegélye ké
sére és szegénysorsu iparosok teme
tési segélyére.

A n a g y m i h á l y i  i z r. n ő e g y 1 e t 
jövő évi január hó 6-án nagy bált ren
dez.

A s á t o r a 1 j a-u j h e l y i k e r e s k . 
társulat január 6-iki báljára nagyban 
folynak az előkészületek. A meghívókat 
már a jövő hét folyamán küldik széjjel.

—  F u rcsa  háb orú . H l y a s z Pál pár- 
nói gazda jó vásárt csinált Gálszécsen 
s ennek következtében feleségével a 
legjobb kedélyhangulatban kocsikázott 
hazafelé. Az utón semmi baj sem volt. 
A midőn azonban Parnóra értek, Hlyasz 
uram azt vette észre, hogy szerelmes 
életpárja abban a zsebében kutat, a 
melyikben a pénz van. A férj ezen fel
háborodva, az ostornyéilel adta érté
sére az asszonynak, hogy a pénz jó 
helyen van. De a feleség nem volt rest, 
leugrott a szekérről s a sötétben úgy 
eltűnt, hogy egészen nyoma veszett, A 
gazda elvégezvén dolgát, betért egy 
kis sziverősitóért a korcsmába s aztán 
felesége keresésére indult, a kit anyósa 
házánál keresett. Miután itt nem találta

s a történtek elbeszélése után az anyós 
jól összészidta, — eltávozott. Nejei se
hol sem találta. Midőn őt harmadszor 
is az anyósnál kereste, a gyöngéd anyós 
mindennek elmondta, csak jónak nem. 
Erre a becsipett Hlyasz dühöngve ha
zafelé indult, mi/özben az utcán egy 
kőbe megbotlott. Egyet gondolt s a 
gondolat után nyomban tett követke
zett. Fölvette a követ és anyósa abla
kába dobta, a mely véletlenül anyósat 
homlokon találta és annyira megsebe- 
sitete, hogy másnap sebébe belehalt.

--  A k ira k a t. A bolti kirakatok fé
nye, ízlése és gazdagsága adja meg 
egy városnak a külső szinét. Ezen a 
téren bizony kissé hátra vagyunk. Csak 
éppen az utóbbi időkben észlelünk va 
lami haladást, a mely kiemel az egész 
kicsiny varosok alacsony polcáról. — 
Különösen igy karácsony körül — 
egy egy kirakat valóságos feltűnést 
kelt. Az elmúlt vasárnap délutánon át 
pedig Malárcsik György fűszer- és cse
mege üzlete magára vonta a vasárnapi 
korzó figyelmét. Végig befelé az üzlet 
helyiségének egy nagy része kirakatta 
volt átalakítva és elrendezve a legpom 
pásabb tiéli gyümölcsökkel, karácsony
fák csillogó díszeivel; Ízlésesen és fé
nyes kivilágítással.

— A gép á ld o z a ta . Kocs i s  Sándor 
ricsei 14 éves fiút, a kit a nagymihályi 
gőzmalom olajütő kemencéjénél mint 
fűtőt alkalmaztak, nagy szerencsétlenség 
érte. A gép működése közben a szíj 
lecsúszott, melyet a kis fütő-fiu vissza 
akart helyezni. Mialatt a szíjat kezével 
igazgatta, a szíj a szegény fin kezét a 
kerék tengelyéhez rántotta, mely bal 
karját csuklóig leszakította. A szeren
csétlenül járt gyermek katját bekötözték 
és a sátoralja-ujhelyi közkórházba szál
lították. —■ Sok felől felhangzik az a 
jogos ítélet, mi sem tudjuk eléggé kár
hoztatni azt a vétkes könnyelműséget, 
hogy gőzmalomban fűtőknek gyerme
keket használnak fel, a minek egyedüli 
magyarázatát abban találjuk, hogy az 
illető malom tulajdonosok nyilván pénz
megtakarítás szempontjából fogadnak 
fel férfiak helyett gyermekeket. Nem ár
tana, ha a hatóság figyelme idáig is 
kiterjedne.

V ereke d és. Könnyen végzetessé vál
ható verekedés történt a múlt hó 27-én 
a Szerencs melletti JLc-k e c s község
ben egyik korcsmája előtt az esteli 
órákban. A dolog úgy történt, hogy 
Hajdú István a korcsmában összezör
dült valami hitvány dolog miatt Sza 
kács István, Zselénké János és Zselcnkó 
István mulatozó pajtásaival, a z  utóbb 
nevezett három lelkes cimbora nem elé
gedett meg a ben történt prepatvar bé 
kés, egyszerű kiegyenlítésével, hanem 
összebeszélve, a korcsmából hamarabb 
eltávoztak s odakinn elbújva és ütő
eszközökkel f e l f e g y v e r k e z v e  vártak 
Hajdú Istvánra. O nem soká engedett 
magára váratni, mert kis idő múlva 
onnan ki is jött s leselkedő három jó 
madár a különben is csekély perelés 
miatt annyira összeverte, hogy felépü
lése kétséges.

—  Szö köóv-e az 1 9 0 0 - a s  esztendő?
Nem szökőév. Egyike a lagnagyobb 
időszámitási kivételeknek. íme a ma
gyarázata ; Minden negyedik évben a 
február hónapnak 29 napja van, s az 
szökőév ; miután az 1896 os esztendő 
szökőév volt, 1900-asnak is annak kel
lene lennie. Hogy még sem az, annak 
oka a következő. A Kőid a Nap körül 
365 nap, 5 óra, 48 perc és 47 másod
perc alatt futja meg pályáját. Erről az 
időről nem lehet azt mondani, hogy pon
tosan 3ü5 és negyednap. Tehát, ha min
den negyedik évben hozzáteszünk is 
az évhez egy egész napot bizonyos idő 
múlva odajutunk, hogy — késünk. 1582. 
októberében, a naptár reformálásakor 
XIII. Gergely pápa elhatározta, hogy 
ennek a késésnek elkerülésére három 
100-as év nem lesz szökőév. Ez a há
rom 1700, 1800 és 1900-dik év. Már 
a 2000-edik megint szökőév lesz. IC 
szerint 1890 tói 1904-ig nincs szökőév. 
Aki tehát február 29-ikén született, most 
nyolez évig vár, amig megint születés
napja lesz.

A filléres postabó lyegek. Már ákár
tetszik, akár nem, hozzá kell szoknunk 
a fillér és korona számításhoz, mert a
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jövő 1900. év január l ével korona 
értékben fogjak kiadni a postabélyege
ket is, nevezetesen lesznek 3, 4, 5, 6, 
10, 25, és 60 filléres, továbbá 1 koro 
nás és 3 postabélyegjegyek. Lesznek 
továbbá 6 fillérei (helyi forgalom) és 
10 filléres (tovább menő), zárt levelező
lapok. A nyilt levelező-lapok belföldi 
forgalommal 4 filléres, válaszra szánva 
4—4 filléres postabélyegjegyckkel lesz 
nek ellátva. Az 5 filléres levelező-lapokat 
Ausztriával, Boszniával és 1 lerccgoviná- 
val, Németországgal, Szerbiával és Mon
tenegróval való forgalomban, a 10 fil
léres levelező-lapok pedig a nemzetközi 
fogják használni. Ezenkívül nyomatnak í 
kicsi és nagyobb alakú 10 filléres levél
bori lékot.

—  V asúti to lv a jo k . A zsebmetszők 1 
különös előszeretettel kultiválják már | 
hosszabb idő óta az utazó közönség j 
fosztogatását és a robogó vonatokon a 
tolvajlás szinte napirenden van. Csak 1 
azt várjuk, hogy mikor fognak az »óva
kodjunk a zsebtolvajoktól« felirásu is-; 
méretes hirdetmények a kupékban al
kalmazást találni. Legutóbb Csap és 
Ungvár közt egy kassai asszonytól 10 
pengő forinttal telt tárcát, Legenye- 
Mihályi és Kassa közt egy kőműves 
legénynek 175 forintját lopták el a 
vasúton. Ezek mind a zsebtolvajok mű
vei, kik a vasúton utazó közönség közül 
szemelik ki az áldozatokat. Folyton 
utaznak, minden vasúti szabályzatot 
ismerik, jó tanácsokat tudnak adni. sőt 
a robogó vonatról is ügyesen tudnak 
alkalom adtán leugrani.

A g yo n ü tö tte  a te rh e s  s z ekér. De
cember 2-án G a l g ó s z k y  János fiatal 
legény a tallyai erdőből fát fuvarozott. 
A lejtős hegyi utón a fával rakott sze
keret vállával támogatta, hogy félre ne 
billenjen. De vesztére, mert egy nagy 
zökkenőnél a szekér felborult s a le
gényt maga alá temetvén, fejét teljesen 
összezúzta úgy, hogy azonnal meghall. 
A szerencsétlen édesanyjának egyetlen 
fia s kenyérkeresője volt. — Temetése 
nagy részvét mellett vasárnap volt.

—  A z egész v ilág  panaszkodik a 
rossz üzletmenet miatt, inig a Keresz- 
tély-féle zongoraipar vállalat, (Budapes
ten, Váci-körut 21.) mindinkább fejlő
dik és virágzik. De hiszen nagyon ter
mészetes, hogy a kinél 16 éven át min
denképpen szolid kiszolgálásban része
sült a zongoravásárló közönség, attól a 
pártfogást nem is vonhatja meg. K e- 
re s z t é ly zongora telepe (Budapesten, 
Váci-körut 21. sz.) az Iparudvarban, va
lóságos látványossága a fővárosnak, ta
láljuk ott a legkiválóbb saját készít
ményeink kivid, a világ minden létező 
hírneves zongoráit és pianinoit; árai 
a legszolidabbak és minden egyes h.ing- 
szerért 10 évi Írásbeli jótállást vállal, 
ócska zongorákat becserél előnyös fel
tételek mellett. Mindezekért e megbíz
ható céget mindenkinek melegen ajánl
hatjuk.

— A H o rg o n y -P a in -E x p e lle r  igazi, 
népszerű háziszerré lett, mely számos 
családban már több mint 27 év óta 
mindig készletben van. Hátfájásnál, csip 
fájdalom, fejfájásnál, köszvénynél, csúz- 
nál stb.-nél a Horgony-Pain-Lxpellcrrel 
való bedörzsölések mindig fájdalom
csillapító hatásuaknak bizonyultak, sőt 
járványkórnál, minő: a kolera, hanyó- 
hasfolyás, az altestnek Pain-Expellerrel 
való bedörzsölése mindig igen hasznos
nak bizonyult. Ezen kitűnő háziszer jó 
eredménynyel használatod bedörzsölés- 
ként az influenza ellen is és 40 kr., 70 
kr. és 1 frt üvegenkénti arban a legtöbb 
gyógyszeriáiban készletben van, hanem 
bevásárlás alkalm íval mindig határozot
tan : mint »Richter-féle Horgony-Pain- 
Expeller« vagy »Richter-féle Horgony- 
Liniment« kérendő és a »Horgony« 
védjegyre kérünk figyelni.

—  Ügyvédsegéd, ki teljesen önállóan 
is tud dolgozni és a telekkönyvet érti 
alkalmazást nyer Dr. Székely Albert 
ügyvédi irodájában S.-a.-ujhelybcn.

B udapesti Napló, az  ú jság író k  lapja. 
Az a tizenyolc. magyar újságíró, a ki 
megalapította a maga erejébői, minden
vállalat mellőzésével a szerkesztőség tu
lajdona Gyanánt a Budapesti Napló-t, 
mesés sikert ért el. A Budapesti Napló 
zerkcsztősége, a mely csakis addigi

munkásságára., hírlapiról sikereire hi*, 
vatkozva és a közönség szimpátiáira ap- 
pellálva fogott hozzá bátor vállalkozá
sához, nem csalódott önbizalmában és 
nem o ;al dott a l özön-égben, a mely 
nagy zer tettel karolta fel ügyét az 
nlső p *rctöl lógva. És h >gy a közön 
ség se csalódjék benne, arra vállvet e, 
szakadatlan buzgó-ággal és lelkesedés 
sel törekszik. A szerkesztőség, a mely- j 
nek belső tagjai: Vészi József, főszer- j 
kesztő, Braun Sándor, felelős szerkesztő,, 
Ábrányi Emil, C iáir Vilmos, Cerri Gyula, j 
Erős Gyula, Fai Béla, Gergely István, j 
Goda Géza, Holló Márton, Horváth J 
Flemér, Janovics Pál, Kabos Ede, dr. 
Kovács Jenő, Lackó Andor, Lyka Ká
roly Márkus József, Merki Adolf, Mol
nár Ferenc, Pékár Gyula, dr. Soltész 
Adolf, Sváb Tivadar, Thury Zoltán nap
ról napra egész erejét, egész lelkesedé
sét, összes hírlapiról kvalitásait viszi a 
harcba. Hűséges szövetségese ebben a 
külső munkatsrsak díszes serege, amely- 

; bői csak Ágai Adolf, Balogh Pál, Bes
senyei Ferenc, Békefi Antal, Feszi Géza,

| Géczy István, dr. Magara Viktor, dr. 
Halász Ignátz, Kupa Árpád. Lengyel 

| Laura, Munkácsy Kálmán, Szabóné-No- 
I gall Janka, Szalai Fruzsina, Szana Ta- 
j más, Szántó Kálmán, Szász Zsombor és 
Tutsek Anna neveit említjük most. Ez 
a rugója a B u d a p e s t i  Na p l ó  eddigi 

| példátlan nagysikerének és biztosítéka 
i jövendő szilárd cxisztenciájának. És még 
egy. Annak az újságnak, a mely senkié 
másé, csak a szerkesztőségé és a ko*

; zönségé, a mely semmiféle idegen tőke 
I szolgálatában nem áll és csak a maga 
I munkálkodó embereinek, meg a ma- 
j gyár hazának, a magyar nemzeti ügy
nek és magyar szabadéivüségnek az ér- 

! dekeit szolgálja: ebben a fűggetlensé- 
1 gében semmihez sem hasonlítható ha
talmas erőforrása van.

IRODALOM.
A szociaiism us. A szocialismus nem 

| oly modern fogalom, mint sókan gon
dolják. Egyidős az államrendek kiala
kulásával. Minden államrend pyramis 

i alakban épül fel. A felső osztályok az 
; alsók nagyobb tömegén állanak. S az 
| alsók ősidőktől fogva nehezen viselik 
! ezt a terhet. A Nílus völgyében az 
! ősidők elnyomottainak sóhaja vegyült 
a szélbe, könnyeik peregteg a folyóba ;

| Hellast rabszolgalázongások riasztgat- 
' ták meg ; Rómában nem csak egyszer 
' volt secessio ; Spartacus galadiator- és 
: rabszolga!ázadása sem egyedül áll. Az 
j első secessio idején Menenius Agrippa 
1 oly mesét mondott a városból kivonult 
1 népnek, mely példabeszéddé vált, s 
j minden socialis mozgalomra ráillik. Azt 
! mondta el a népnek, hogy a testrészek 
: egyszer föllázadtak; miért dolgozzanak 
í ők folytonosan, mikor a tunya gyomor 
a középen nyugodva, a kéz, láb és ész 

j minden keresményét fölemészti. Ámde 
j a gyomor azt monda a lázongóknak ;
; ne adjatok hát ennem, de ti bánjátok 
| meg. Ti nekem kerestek, de én vissza- 
! adom keresményeteket, közöttetek el- 
! osztva. I la nem dolgoztok, én elpusz- 
! tulok, de utánam pusztultok ti is. — A 
kivonult nép megértette a példabeszé
det. Böcseség volt abban, s a bölcses
ség mindanható, mindenkit meggyőz. 
Visszamentek a városba. Róma urai a 
plebs terhei voltak, nem egyszer való
ban zsarnokai, de birodalmakat hódí
tottak e népnek, az általok gyűjtött 
vagyont visszaadták neki igyen ellátás
ban, közünnepekben, játékok rendezé
sében, földosztásban. Vagyonuk nemzeti 
vagyon volt, mely megaranyozta a ró
mai nevet. S a plebs mindannyiszor 
belátta, hogy a különböző osztályok 
egy nagyobb egységben egyesülnek, 
melynek osztályharcai fölött a nemzeti 
nagyság géniusza érintetlen fenségben 
lebeg. Ebben a folytonos belátásban, 
ebben az egymással való harc csendes 
kiegyenlítésében rejlik Róma államal
kotó, jogrendszerző ereje. Az erős nem
zeti érzés, s az osztályok érdekei közös
ségének biztos tudata teremtette meg 
s óvta meg végzetes válságtól birodal
mukat. Erről a római társadalomról és 
birodalomról szól a Nagy Képes Világ
történet III. kötete, melyből most je

lent meg egy uj rés/, a vállalat 47-ik
füzetében. Az egész mű 12 kötetből 
fog ál lani. Egy kötet ára 8 frt, meg
rendelhető mihden hazai könyvkereske
désben, s havi részletfizetésre is Révai 
Testvérek, írod Int. J<t. (Budapest, 
VIti.. Üllői-ut 18. sz.) Évenként 1 kö
tet jelenik meg.

Ipar és kereskedelem.

csak úgy eltudtuk valahogyan a dolgot
ide-odakapkodással, a drága idő el vesz
tegetésével, sok gonddal, keserűséggel 
és még több anyagi kárral.

De mi lesz újév után? És iszonyú 
kérdés lebeg ma számtalanok szeme 
előtt s keserves aggodalommal tölti be 
lelkűket. Szolgáló nincs; a múltban sem 
volt mindenütt. A szolga, béres, kocsis 
és hetes nem marad meg; megy. Hová? 
Amerikába.

x A háza lás  ko rlá to z á s a . Az ipartör
vény 50. Jj-ának a megrendelések gyűj
tésére vonatkozó rendelkezései módo
sításáról törvényjavaslat készült a ke
reskedelmi minisztériumban. A javaslat 
szerint iparosok, kereskedők vagy ezek 
megbízottjai az iparos vagy kereskedő 
telephelyén kívül — mintával vagy 
minta nélkül — megrendelések gyűjtése 
végett, egyenes, arra irányuló előzetes 
felhívás hiányában, csak oly i par os t  
vagy k e r e s k e d ő t  ke r e s h e t n e k  fel, 
kik üzletkörükben az illető áru eladásá
val vagy felhasználásával foglalkoznak.

Mennyiben engedhető meg előzetes 
felhívás nélkül megrendelést gyűjteni, 
azt bizonyos üzletágak és iparcikkek 
tekintetében a kereskedelmi és iparka
marák meghallgatása után a kereske
delemügyi miniszter állapítja meg.

Ezt a tervezetet a miniszter meg
küldte a nagyobb kereskedő-egyesü
leteknek, továbbá az összes hazai ke
reskedelmi és iparkamaráknak is, ame
lyek közül a temesvári már foglalkozott 
is a javaslattal s az ipartörvénynek az 
árumegrendelések gyűjtésére vonatkozó 
50-ik §*át módosító törvényjavaslatot 
a kamara mint általános régi óhaj tel
jesülését helyesléssel fogadta, de a ho
zandó törvény sikere érdekében szük
ségesnek tartja, hogy megtendeléseknek 
magán)'eleknél való gyűjtése feltétlenül 
eltiltassék s ehhez képest ama koncesz- 
szió, hogy előzetes meghívás esetén az 
iparos vagy kereskedő megbízottját a 
megrendelő házához is küldheti, mint 
olyan, mely az egész törvény intenció
ját meghiúsítja, mellőzendő. A többi 
kamara még nem foglalkozhatott a ter
vezettel.

Reméljük, hogy a kassai kamara a 
j városunkból is gyakran felhangzó jogos 
| és keserű panaszok után csatlakozni 
I fog a temesváriak erélyes és derék fel- 
! lépéséhez.

KÖZGAZDASÁG.

A válság.
Czéke, december 6.

j (V. S.) Bajnak elég nagy baj volt 
eddig is, most már azonban valóságos 

j katasztrófával kezd fenyegetni az Ame- 
j rikába való kivándorlás. Egész őszön 
át nem múlt nap, hogy 5 —G ember ne 
ment volna el; most azonban egész 
tömegek készülnek s csak azt várják, 
hogy eljöjjön az istenadta tavasz és 
nekiindulnak a nagy útnak, mely abba 
a titokzatos világrészbe vezet, hol »sok 
pénzt keres és jól él a szegény ember.«

És kik mennek? Munkások, 18 éves 
kortól 50 éves korig; sőt idősebbek is, 
ha elég jó erőben vannak; férfiak s 
nők egyaránt. Megy a szolga, béres, 
kocsis és kisgazda; mennek nők, kik
nek férje már ott van, szolgálók, gyer
mektelen özvegyek és minden szegény 
leány, kinek nincs kilátása, hogy férj
hez menjen. — Faluhelyen a szegény 
lány nehezen megy férjhez, már pedig 
pórleánynak pártában maradni elvisel
hetetlen szégyen. — Tehát mennek 
mind, kik szántottak, vetettek, arattak, 
csépellek s elláttak minden durva mun
kát úgy az ur, mint a tehetősebb gazda 
házánál: szóval, kik a nemzetgazdaság
ban fontos tényezők.

És tudjuk-e őket pótolni? Nem. Hi
szen eddig is csak félerővel dolgoztunk. 
Ahová két embert kellett állítani, állí
tottunk egyet; amikor két cselédre lett 
volna szükségünk, egygycl kellett be 
érni, s amikor két napszámos kellett, 
ürültünk, hogy egyet tudtunk kapni; j 
sőt volt idő, amikor egyetlenegy em
bert sem bírtunk odaállítani, egyetlen
egy cselédet sem lehetett kapni s drága 
pénzen sem találtunk munkást és azért

Az ur várt eddig, hogy majd jelent
keznek a szolgálatkcresők, amint más 
években, de nem jő senki. Az idő rö
vid, embereket meneszt a szélrózsa 
minden irányában. Mindegyik bejár 
10—20 falut. Az egyik azzal jő vissza, 
hogy A-ban volna egy dolgos szolgáló, 
de az csak hónapszámra akar hesze
gődni, mivel tavaszszal Amerikába megy, 
hajójegye is van már. A másik azzal 
jő vissza, hogy 12 falut bejárt, meg
fordult minden házban, de senkit sem 
talált. A harmadik azt mondja, hogy 
B-ben van egy igen derék kocsis ; ért 
a Lhoz, de az csak Szentjános-napig 
hajlandó szolgálatban állani, mivel nyár 
derekán Amerikába megy; már beadott 
paszusért. A negyedig azzal állít be, 
hogy C ben talált egy bérest, de az 
iszonyú korhely, mindig be van rúgva, 
lop és üti az állatokat.

»Mindegy, eredj érte« — szól a p a
rancs — »elvégre is kell lenni valaki
nek ; magam csak nem fogom étetni az 
ökröt s kihányni a trágyát« !

Két pár igavonója van a gazdának. 
Eddig ő dolgozott az egyiken, a má
sikon meg a fia. A fia bevonult kato
nának a »császár« osztrák seregéhez. Az 
üresen maradt helyet pótolni kéne, de 
nincs kivel. Az embereket valami őrü
let szállta meg, mind mennek el. Drbu- 
sék Józska fia is Amerikába megyen; 
számított rá; jó s munkás fiú. Pedig a 
földet föl kell szántani, be kell vetni 
és aztán le is kell aratni, mert pénz 
kell. Azért, hogy a fiút elvitték kato
nának a »császár« osztrák seregéhez, a 
magyar kormány nem fogja elengedni 
az apának az adót, sőt ellenkezőleg, 
fölemelni. Pedig az úgyis nagy, rette
netesen nagy; fölemészt mindent, elvisz 
mindent, úgy, hogy magának a gazdá
nak alig marad fönn egy ködmön- és 
csizmára valója.

És a szegény ember kétségbeesetten 
tekint a jövőbe s feldúlt lelkében iszo
nyú gondolatok kavarognak és nem nő 
úgy dagálykor a tenger árja, mint szi
vében az elkeseredés, mely pedig ál
datlan szikrája a gyűlöletnek, mely ha 
lángra kap, fölperzsel, megemészt min
dent.

És midőn a dolgok igy állanak, az 
újhelyi piacon 6 írtjával pocsékolják az 
emberek az édes kenyérnek való acé
los búzát s sokszor nincs, aki azt a hit
vány árt is megadja.

Bizony nagyon ázomoru állapot ez !

*  A  p erb en y ik i gazdasági té li ta n fo 
lyam on az előadások dec. 5-ikétől—dec.
19-ikéig következő sorrend szerint tar
tatnak meg:

Szalma fonás és kósár fonás minden 
köznapon reggeli 7 órától délutáni 3 
óráig. Tanítja: Hadas.

Dec. 5., 6. és 7-én d. u. 4—6 óráig: 
Növénytermelés. Előadó: Abonyi.

Dec. 8. és 9-én d. u. 4—6 óráig: 
Gyümölcsfa-tenyésztés. E lőadó: Hadas.

Dec. 10-én d. u. 4—6 óráig: Gazda
sági gépeket ismerteti DiöszeghyYiX.

December 11-én d. u. 4 —6 óráig: 
Állategészségügyi és egyéb dolgok. 
Előadó: Czéklássy.

Dec. 12., 13 és 14-én d. u. 4—6 
óráig: Növénytermelés. Előadó : Abonyi.

Dec. 15-én d. u. 4—6 óráig: Méhé
szet. Előadó: Maricz.

Dec. 16 án d. e. 7 órától d. u. 3 
óráig: Mértékek ismertetése és gyakor
lati fölmérés. Előadók: Hadas és Min- 
esik Irma.

Dec. 16-án d. u. 4 —6 ó rá ig : Tör
vényismertetés. Előadó: Báró Fischer 
Lajos.

Dec. 17-én d. u. 4—6 óráig: A  szö
vetkezetekről. Előadó: Tiszt. Tomcsdnyi.

Dec, 18-án d. u. 4 —6 óráig: Állat
egészségügyi s egyéb dolgok. Előadó: 
Czéklássy.

'  Adóleengedés a lisztharmat után.
A »lisztharmat« a folyó évben as or-
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szag sok vidékén jelentékeny kart oko
zott a szőlőkben; minthogy azonban c/ 
a szólőbetegség azon elemi káresetek 
közt, amelyek adóleengedésre igényt 
nyújtanak, nincsen felemlítve, kétség 
merült fel, vájjon a lisztharmat által 
okozott károk esetében kaphatnak-e a 
szőlősgazdák adóleengedést. A pénz
ügyminiszter a földmivelesügyi minisz
ter felkérésére ez ügyben folytatott 
tárgyalás alapján folyó évi 85H60. szám 
alatt kiadott körrendeletével kijelen
tette, hogy a »lisztharmat« szölőbeteg- 
ség által okozott kár oly elemi csapás
nak tekintendő, melynek alapján adó
leengedésnek van helye.

Gyár :
VIII. Német-utcza 9-

Teiefon 56 60.
Iroda és elárusitás;

VIII. Eszterházy-utcza 20.
Telefon 57 — 92.

Saját készítményt!
sim a és m in tá z o tt ev ö k é s z le te k , tá le z á k ,  
k e n y é rk o s a ra k , g yü m ö lcs ta rtó k , g irandolok, 
g y e rty a ta r tó k , se rv ice -o k , to ile t te -o k , v e r 
senyd ijak, koszorúk, érm ek, m indennem ű eg y

házi tá rg y a k  stb. mindennemű kivitelben. 
N a g y b a n i  á r a k .  

Javítások és ujjá-alakitások sa já t költ- 
5 — 8 ségen  eszközöltetnek.
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