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Kossuth győz!
Irta: B úza  Barna.

I.
Tudjátok-é, micsoda küzdelem 

az, ami most folyik nálunk ? Nem j 
a napi politika efemer csetepatéja, 
nem is a ma szereplő politikusok 
harcias összemérkőzése, sokkal 
több, sokkal jelentékenyebb ennél.

Két szellemóriás harca ez egy
mással, két nagy emberünké, akik 
csendes békességben porladnak, 
egymáshoz közel a kerepesi teme
tőben, de harmincöt éves küzdel
mük most folyik leghevesebben, 
most kerül eldöntésre.

Kossuth Lajos és Deák Ferenc 
harcolnak egymással a mi politikai 
vitáinkban. A magyar politikának 
az a két ellentétes iránya, amely 
az ő neveikhez kapcsolódik, döntő 
ütközetét vivja. — 48. küzd 67-tel, 
az állami függetlenség a dualizmus
sal, a rendichetlen jogvédelem a 
megalkuvással, a férfias bátorság ' 
a gyáva habozással.

Nem új az a küzdelem. Mióta 
a balszerencse Ausztria rabláncára 
fűzte hazánkat, külömböző alakban, 
külömböző jelszavak alatt szünet 
nélkül tart, és ki tudja, meddig 
fog még tartani. Tegnap Rákóczi 
Ferenc és Károlyi Sándor, ma 
Kossuth Lajos és Deák Ferenc, 
tegnap kuruc és labanc, ma 48-as 
és 67-es. Csak a nevek mások, a 
harc ugyanaz. Hol az egyik irány 
győz, hol a másik.

Mikor a függetlenségi törekvés 
jut diadalra, akkor nagy és dicső
séges a nemzet, akkor az egész 
világot betölti küzdelmeinek hire, 
akkor mértföldeket halad egy pár 
lépéssel, évszázadok mulasztásait 
pótolja egy pár nap alatt.

Mikor a megalkuvás szelleme I 
az úr, akkor elernyed, elgyengül j 
a nemzet, kivész belőle az önérzet, I 
az ellentálló erő, a nemzeti öntudat, ! 
sorvasztó, gyilkos álomba merül, 
mint Szatmár után Mária Terézia 
alatt, mint 67 után most.

67-ben hagyta el a nemzet Kos
suthot s rálépett a megalkuvás 
lejtőjére. A kiegyezésben diadalát 
ülte az opportunizmus politikája.

És azóta csak egy kis csoport 
küzdött a kiegyezés ellen. És a 
kiegyezés mégis megbukik, mégis 
végóráit éli. Pedig óriási többsége 
van.

Nem is emberi erő buktatja 
meg, sokkal nagyobb, sokkal ma
gasabb hatalmak: az igazság ereje, 
a történelem vaslogikája, a termé
szet örök törvényei.

Azt mondják a kiegyezés hívei, 
hogy az egy örök időkre szóló 
hatalmas alkotás, amely beláthatat
lan sok esztendőre biztosítja a 
nemzetnek a békés, nyugodt fejlő
dést, szilárd alapja a magyar nem

zeti államnak, s ezért szent és j 
sérthetetlen intézmény, amelyhez 
feltétlen hűséggel kell ragaszkodni.

Azt mondta Kossuth és az ő 
követői, hogy a kiegyezés egy 
logikai és természeti képtelenség,! 
amely hazugságokból, ámításokból 
van összetákolva, s ép ezért rövid 
időn szét kell züllenie, és ép azért 
a fejlődés is, amelynek ez a ki
egyezés az alapja, csak egészség
telen lehet.

Harminc évig hirdették a kie
gyezés szent és sérthetetlen örök
kévalóságának tanát, harminc évig 
volt ez az intézmény mindenek 
felett uralkodó, mindenektől imá
dott halhatatlan istenség — és 
ime, egy szellő fuvallatára meginog 
ez a dönthetetlennek hitt hatalmas 
bálvány, de nem bukik el, nem 
dől le piedesztáljáról, mint az igazi 
istenek szokták, mint a kőszirt, 
mit a hegyről a völgybe eget- 
töldet rázó menydörgés dönt le,
.— ó, nem ilyen fenséges tragi
kummal pusztul el, csak szétmál
lik, széthull, — és most látjuk, 
hogy nem érc és nem kő, még 
csak nem is por és hamu, — ha
nem közönséges szalma és csepü 
az, amiből készült, — szalma es 
csepü, — hazugság és csalás.

Nagy ember volt Deák Ferenc, 
de a műve nem lehetett jó, mert 
képtelenség volt az, amit ő meg 
akart oldani. Az a feladat, amire 
váll ílkozott, maga volt a legtisz
tább lehetetlenség, — természetes, 
hogy ebből a vállalkozásból csak 
egy idétlen szörnyeteg születhetett.

Két államot úgy kapcsolni össze, 
hogy mind a kettő teljesen füg
getlen maradjon, s bizonyos tekin
tetekben mégis egy államot ké
pezzenek, de úgy, hogy ezekre a 
közös viszonyokra nézve is mind 
a kettő teljesen függetlenül ha
tározzon, — ez egyszerűen logikai 
képtelenség. Mert az ilyen állam
szövetség csak addig állhat fenn, 
amig a két államnak ezekre a 1 
közös viszonyokra vonatkozó aka
rata teljesen megegyezik. Az pe- 
dig, hogy mindörökké, vagy csak 
rövid ideig is megegyezzék két 
külön önálló akarat, abszurdum.

Ez a kiegyezésben a politikai 
képtelenség. Ilyen ingatag alapra, 
két külön akarat esetleges talál
kozására van építve az egész mo
narchia. — S mit szülhet az ilyen 
abszurd intézmény a gyakorlatban.' 
Folytonos hazugságokat. Mert az 
ilyen közösség tartós csak úgy 
lehet, ha mindig csak az egyik 
állam akarata érvényesül, s a má
sik ennek alárendeli a magáét. A 
másik állam önállósága tehát csak 
fikció, csak hazugság. Csak igy 
lehet, _  mert mihelyt mind a két 
államnak önálló akarata van, kép
telenség, hogy ez a két akarat 
mindenben megegyezzék.

És nem úgy van-é r Harminc év 
óta tett-é Magyarország a közös; 
ügyekben egyebet, mint hozzájá- 
rúlt Ausztria akaratához. Volt par
lamentje, delegációja, meg egyéb 
cifrasága, amelyeknek mind sza
bad volt teljesen független szabad 
akarattal megszavazni azt, amit 
Ausztria akart. — De ha evvel 
ellenkezőt mert volna megszavazni, 
rögtön szétkergették volna, s más
nap már Lobkovitz herceg pa
rancsolt volna Magyarországon. 
És meg is szavaztak miedent, a 
bosnyák okkupációtól egész a 
kvótafelemelésig és meg is fognak 
még egy pár évig mindent sza
vazni.

így lett hazugság a kiegyezés 
intézménye, s hazugság a mi ál
lami önállásunk.

Sátoralja-Ujhely, február 17.

A vármegye közgyűlése. E hó 27-
én kedden a vármegye törvényhatósági 
bizottsága gyűlést tart. Előző napon az 

! állandó választmány ül össze.

Miniszteri hanyagság. Hanyagul bánik 
j el a belügyminiszter a borhamisítási 
; ítéletekkel.

Idelent a hatóságok a legnagyobb 
buzgalmat fejtik ki a borhamisítások 

! üldözésében, pártatlanul, befolyásnak 
nem engedve járnak el, — pedig kép
zelhető, hogy egy-cgy dúsgazdag cég 
érdekében mennyi jogtalan befolyás 
próbál érvényesülni.

Az elsőfokú Ítélet a leggyorsabban 
elkészül, az alispán a felebbezést 2—3 
hét alatt mindig elintézi, de mikor in 
nen felmegy az ügy a belügyminiszter
hez, ott megfeneklik, zátonyra jut. Pe
dig tán megérdemelné az ügy közér
dekű volta a soronkivüli elintézést! De 
legalább sorban intéznék el, akkor is 
lejönne egy-két hónap alatt?

A nuílt év folyamán, május, június 
hóban, tehát már majd egy éve felter
jesztett ítéletek közül még egyetlen 
egy se érkezett vissza. Isten tudja, 
miért, isten tudja, hol hevernek!

Furcsa dolog ez ! Maholnap azt kell 
hinnünk, hogy a miniszter egyáltalában 
nem veszi komolyan a borhamisítások 
üldözésének mozgalmát, s eszibe sincs, 
hogy csak egy borhamisítót is igazán 
megbüntessen.

Azt mondják, hogy nem jöhet le az 
ügy olyan gyorsan, mert három minisz
tériumot kell megjárnia. De hisz egy 
év alatt megjárhat huszonöt miniszté- 

Iriumot is! Mát vagy intézzék el rende
sen azokat az ügyeket, vagy ne bolon 
ditsák tovább a közönséget s a ható
ságainkat, ne végeztessenek ezekkel 
haszontalan munkát, hanem mondják 
ki nyíltan, hogy nem üldözik a borha
misítókat. b. b.

A színház kérdéshez.
Sátoraljaújhely, február 16

Sátoraljaújhely város képviselőtestü
lete c hó 12-én, alig egy héttel elébb 
hozott azon határozatával ellentétben, 
hogy a régi színházra többé egy fillért 
sem költ s uj színházát a régi városház 

i telkén építi fel, 33 szavazattal, a tanács 
I javaslatát elfogadva, mégis a régi szin- 
| ház átalakítását határozta cl.
■ Ezen elhatározás azzal lett megokol
va, hogy a városnak 80,000 koronánál

nem áll több rendelkezésére, a képvi
selet pedig kimondotta, hogy e címen 
a községi adót emelni nem fogja; hogy 
Vojta szakértő a kombinációba ho
zott tornateret, ennek vizenyőssége, — 
a főorvosi lakot, ennek mélysége, a 
régi városház-telket pedig ennek rész
ben elégtelen volta, részben lejtős fek
vése miatt, alkalmatlannak nyilvánította. 
Ily körülmények közt tehát egyedül a 
légi színház, átalakítása maradt fel, an
nál inkább, mert a szakértő által be
mutatott terv szerint, az átalakítandó 
színház, a legkényesebb igényeknek s 
általán minden követelményeknek tel
jesen meg fogna felelni; ha tehát a 
színház ügyét nem akarjuk elhalasztani, 
elhúzni, a régi színház átalakítása az 
egyetlen elfogadható mód.

Engem a régi városház-telek sem 
elégített ki, annál kevésbbé e'.égit ki 
a tanács javaslata, s a képviselőtestü
letnek ezt elfogadó határozata, melyet 
a város jövőjére nézve határozottan 
hihás lépésnek tartok.

Előre bocsátom, hogy a színház ügyét 
sem megakasztani sem halasztani nem 
akarom; ellenkezőleg. Ebből azonban 
következésképen nem azt vonom ki, 
hogy a minden iárnyu tájékozás szerzés 
s a kellő előszamitások megtétele nél
kül bele rohanjunk oly építkezésbe, 
mely a jövőnek, a város úgy kulturális 
mint anyagi fejlődésének — vélemé
nyem szerint — határozottan kárára 
lesz, hanem azt tartom, hegy elébb 
több kikereshető alkalmas helyre vo
natkoztatva tétessenek meg alapos szá
mítások, melyeknek megtétele után 
jól megfontolással intéztessék el az 
ügy.

Nézetem szerint ezen nagy horderejű 
kérdés, magasabb szempontból, a város 
jövő emelkedésének, fejlődésének szem
pontjából mérlegelendő s ítélendő meg.

Bár merre járjunk, bizonnyal igen 
kevés helyütt fogjuk azt találni, hogy 
jelentősebb középitkezéseket, különösen 
színházat, sikátorokba, zughelyekre dug
janak el, hol a középitkezésnek a város 
külső fejlődésére, semmi befolyása nincs 
és nem lehet.

Már pedig ez töiténik itt. Be akar
nak dugni egy színház-épületet, szűk, 
alig 5 méter széles sikátorba, össze
zsúfolt épületek közé, egy tűzfészekbe, 
honnan szerencsétlenség esetén mene
külés alig lehet, mert ha a színházból 
kijuthat is a közönség, az utcán fullad 
meg s gázolja le egymást; oly helyre, 
hol a város fejlődésére tér már abszo
lúte nincs!

A pénzügyi tekinteteket első sorban 
én is kívánom méltányolni. — Ily nagy 
fontosságú ügynél azonban, ha — a 
nézetem s azt hiszem sokaknak nézete 
szerint — hibás építkezésre 130—140 
ezer koronát ki akarnak adni, a jobb, 
célszerűbb, a város fejlődésére alkalmas 
építkezésnek 50% több költségétől nem 
szabad visszariadnunk, mert az ily fös
vénység alaposan nem indokolható meg 
s a nagyobb cél mellőzése a legrosz- 
szabb gazdálkodás ; kivált ha tekintetbe 
vesszük, hogy nincs kizárva, miszerint 
az építkezést oly tervezéssel s kiszá
mítással is lehet intézni, hogy az 50% 
különbség lényegesen csökkenthető, sőt 
egészen clenyésztcthctő.

Vizsgáljuk azonban meg a tanácsnak 
elfogadott javaslatát pénzügyi szem
pontból. Magának a színháznak átala
kítási költsége tervezet szerint 81,248 
korona, mihez az építési bizottság a ta
lált hiányoknak pótlására hozzáadott 
13,000 koronát; ezeken kívül a terve
zet szerint a zsidóegyház szomszédos 
telkéből egy mellék kő-épülct lebontá-
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sával és kártalanításával összekötött 3 
méteres szalag — az utca kiszélesíté
séhez a Herceg Windisch-Grátz kert
jéből szinte három méteres szalag 
szükséges, melyet ki kell sajátítani, 
mely szinte 8000 koronára tehető, mind
ezekhez pedig a régi városház lebon
tásával, ennek telkéből még 3 méter 
szalagot cl kell venni, mely érték vesz
teség s uj építkezés mintegy 20.000 
koronának felel meg. az egész átalakí
tási költség tehát, ha a tervezeti elő
irányzat beválik, mintegy 122,000 ko- j 
rónának felel meg, eltekintve attól, 
hogy az átalakításhoz a városház hiva
tali helyiségeiből is áltál kell engedni, 
s ezeket más helyiséggel kell pótolni j 
Nem fogunk tehát az igazságtól nagyon 
messze maradni, ha azt állítjuk, hogy j 
a régi színház átalakítása mintegy 125 
—130 ezer koronába bele fogna ke
rülni.

Ennek ellenében egy uj színház — : 
a közlött szakértői nyilatkozat szerint — 
200—240 ezer koronába kerülne, igy 
a különbözet mintegy 100—120 ezer 
koronát tenne ki. A kérdés eldöntésé
nél tehát tulajdonképen a 100—120 
ezer korona többlet játszik főszerepet.

Kérdezek minden a város jövője, fej
lődése iránt éideklődő lakost s adófi-( 
zető polgárt, érdemes-é, való-é, indo- 
kolt-é 100 — 120 ezer korona miatt ily 
nagyfontosságu ügyet egy emberöltőre 
elhibázni ? Helyes, indokolható gazdál
kodás c az ilyen? Nem-e érni fog min
ket alapos szemrehányás utódaink előtt? 
Mit én résznmről magamra venni nem 
kívánok s e miatt is léptem igénytelen . 
soraimmal a nyilvános sajtó terére.

A 100 — 120 ezer korina különbözet 
lehető mérséklésére lennének tehát al
kalmas módok keresendők s számítások 
megteendők ; mi ha megtörtént s csak
ugyan az tűnnék ki, hogy a több kia
dástól menekülni, azt elenyésztetni, 
vagy mérsékelni nem lehet, s mert a 
város képviselete oly mostohán kezelné 
a kérdést, hogy a több költséget fe
dezni egyáltalán hajlandó nem lenne; 
csak ezen egy esetben lehetne némileg 
indokolt a képviselőtestületnek hirtelen
— alig egy hét alatt a legnagyobb 
következetlenséggel megfordított liatá-' 
rozata, — különben nem.

A kérdés azonban ily alakban még 
tárgyalva sem lett, nem hogy módok 
kerestettek s számítások tétettek volna, 
minek bizonyítékául csak azon körül
ményt hozom fel, hogy a színház- ! 
bizottság egyik oszlopos tagja dr. Hor- 
nyay Béla a képviselőtestület érdekelt 
utolsó ülésében megfontolás tárgyául I 
ajánlotta az Ambrózy-telek megszer- j 
zését s az azon való építkezést.

Ne hirtelenkedjiik most el a dolgot, 
ne tegyük ki magunkat a jövőben ér
hető s bizonyosan érendő súlyos szem-j 
rehányásoknak, nehogy úgy járjunk, 
mint jártak épen a most átalakítani ! 
határozott színhazat építtető elődeink, ; 
kik népi' eléggé meggondolt építkezé
sükkel bizonyára nem köteleztek min
ket halára.

Sem a tanács, sem a képviselet te -; 
kintélyét nem fogja az sérteni, ha szer- 
zendő jobb információn elindulva, újabb 
megfontolás tárgyává teendi ezen nagy 
horderejű kérdést, és a jobbhoz képest | 
a közjó érdekében szerintem elhirtelen- j 
kedett határozatát jobban megfontolva j  
megváltoztatja ; — hisz határozatának 
néhány nap alatt homlokegyenest való j 
megváltoztatásában, épen a jelen szin- 
házépitési ügyben, tekintélyének min
den csorbítása nélkül már úgy is gya- 
korlatot szerzett!

l)e ha kevés, mondjuk félévi idő- j 
haladék következnék is be, mi ez az 
elhibázott vagy clhirtelenkcdett lépés; 
következményeivel szemben ? Arra, hogy 1 
az építkezés már ez idén megtörténjék, 
ha a képviselet neheztelt határozatát 
senki sem fellebbezné is meg, nézetem 
szerint igy sincs semmi kilátás; de ma
gából a színházi ügy szempontjából te
kintve, a mostani színházban még elő
adásokat tartani lehet, amint a tények 
mutatják. — inkább szenvedjük még 
tovább néhány hóig, vagy mondjuk egy 
évig is a jelenlegi színház — elismerem
— temérdek hiányait, de a jövőt ne 
rontsuk el.

Én propozicióba hozom a W allis!

grófnő kastélya előtti — a város tulaj 
donát képező téren az építkezést, ősz- 
szekapcsolva egy kis utcarendezéssel, 
melylyel a nemes város úgy is adós, I 
mert szerencsétlenül kivitt előbbi u tca1 
rendezésével a Kossuth-utcát megron
totta, az ottani hazak értékét teteme- j 
sen csökkentette, s igy erkölcsi kötc-! 
lességc is volna ezen némileg segíteni, i

Tervem, gondolatom az lenne, hogy j 
Bajusz József házától, az utca jobb ol-! 
dali része, lehetőleg a rk. plébánia- j  
templom síkjával egy színre emeltetvén,' 
a közlekedési ut a templom alatti bol- j  
tok folytatásaképen kőfalaztatnék s a 
meddig a magasság megengedi, bolt
helyiségek épitetnének; a térnek na- í 
gyobbitására használtatnék fel a grófnő ; 
rozoga kis korcsma épülete előtt levő! 
különben is minden jelentőség nélküli! 
utcácska s megszereztetnék a grófnő-! 
tői maga a korcsma épület is; az igy 
szabályzandó terület aztán kellő be-; 
osztással használtassák fel színház s I 
más hasznothajtó bolt s egyéb épitke- j 
zésre, s a még felmaradó teren, annak j 
idején, a színház frontja előtt, méltó j 
helyen lesz a Kossuth szobor elhelyez- j 
hető ; a jobb oldali háztulajdonosoknak 
is egy rendes út nyitásával adatnék; 
meg a mód, hogy házaikhoz egy sze
kér fát, szalmát, szénát vagy más teher- l 
árut bevitethessenek, mi most bizony
bizony csak nagy bajjal történhetik j 
meg

Minden polgárát felhívom Sátoralja ' 
Ujhely városának, feleljen reá lclkiis í 
menetesen, mit nyerne ez által a város, j 
m't a városnak a vasút felé eső része?1 
melynek irányában észlelhető városunk i 
túlnyomó fejlődése, építkezése! Mily I 
benyomást tenne a vasútról városunkba ! 
érkező idegenre, az itt emelkedő szili- j  
ház díszes homlokzatával, a szépen ren-' 
dezclt utca bazár helyiségeivel, terével 
és szobrával ? a helyett, hogy most mo-1 
solyog midőn látnia kell, hogy Bajusz ; 
József bátyánk lovai a legerélyesebb! 
nógatás mellett is két darab fával ud \ 
varába nem képesek behatolni! Mind
ezek ha még 120,000 koronával, csak
ugyan többe kerti Űrének is, még finán 
cialis szempontból is nem többet érné-) 
nek é a régi színház 120,000 korona j 
költségen leendő átalakításánál ?

Igaz, hogy városunk szegény, nagyon 
szegény s polgárai sok minden egye 
ncs s nem egyenes adózással és köz 
terhekkel vannak szorongatva. — Alá
zatos nézetem szerint azonban, ha már 
építkeznünk feltétlenül kell : szegény
ségében is inkább áldozhat egy a város 
jövő fejlődését lényegesen előmozdító 
középitkezésre 120 e/.er koronával töb
bet, mint sem kiadjon egy régi rongy | 
színháznak egy' szűk sikátorban való - 
átalakítására 120.000 koronát.

Id. Meczncr Gyula.

A MEGYE ÉS A VÁROS.

x  Jegyzők közgyűlése. A Zemplén-1 
vármegyei községi és körjegyzők egy- j 
lete folyó év február hó 20-án, dólelőtt | 
10 órakor Sátoralja-Ujhely ben a vár- j 
megyeháza termében rendkívüli köz
gyűlést tart. A közgyűlés tárgyai: 1.1 
Elnöki jelentés. 2. A közigazgatási re-1 
form kérdés tárgyában Budapesten tar-1 
tandó permanens bizottsági ülés elké
szítése. 3. Elnök jelentése a nyugdíj j 
választmány megalakulásáról, s az ott j 
hozott határozatok eredményéről. Fel-1 
kéri egyúttal az elnökség, hogy a tagok 
hátralékos tagdijaikat, a közgyűlés nap
jáig az egylet pénztárnokának annál 
inkább befizetni szíveskedjenek, mivel i 
különben erélyes eszközökhöz kellesz 
nyúlnia. j

x  Biróválasztások. a sátoralja-Uj- 
helyi járásban Bá r t  hős  József főszol-; 
gabiró q hét folyamán tartotta meg! 
Legényé, Lasztócz, Mihályi, Kiskázmér, 
Nagykázmér és Kolbása községekben 
a tisztújító székeket. A fent elősorolt 
községekben a régi bírák újra megvá
lasztattak, kivéve Kolbása községet, a 
hol régi bíró helyébe Tóth János lett 
megválasztva.

x  A sátoralja-ujhelyi általános ipar
testület közgyűlése holnap vasárnap d. 
u. 2 órakor a »Diáimat helyiségében 
fog megtartatni

H Í R E K .

Zemplénmegyei kör.
Az egyetemnek zempléni ifjú

sága Élesíteni akar egy kört, 
mert a közös rög összekap
csoló ereje I uzduja erre«.

K mondatot ragadom ki a zempléni 
iljuság felszólalásából, hogy hozzáfűzzem 

| azokat a hangokat, melyet kis pátriánk 
ifjúinak eszméje keltett életre lelkemben.

Kört teremteni, a melyben ti a kö
zös föld gyermekei adtok találkát egy
másnak. Kört teremteni, a hol a ba
ráti szemetet kötelékeit akarjátok szo
rosabbra fűzni! Kört teremteni, a hol 
Összejőve, fiatal sziveitek ábrándjait ki
tárva egymás előtt, az életbe vetett 
erős hizodalmatok lángolásánál akarjá
tok szítani a lelkesedést, a rajongást 
egy szép életcél iránt; ahol bátorítani 
akarjátok a csüggedőket, biztatással ju
talmazni az előretörőket és a vigasztalás 
enyhítő csepjeit ÖntÖzgetni barátijcézzcl 
annak a szivébe, a kit az élet már a 
pálya elején a mostoha, tövises, bántó, 
nehéz útra taszított! Szép gondolat.

Az ifjú, tiszta lélek szép ideái ezek! 
Az ifjú, nemes lélek rajongása, s én 
bízom rajongásában, mert tudom, hogy 
a fiatal s z í v  hevülete, össze nem asz- 
szile, ha akadályra talál, hanem, mint 
az érchez Vágott márványgolyó maga
sabbra pattan.

Bízom e rajongásban, mert a ti szü
lőföldetek a magyar haza Palesztinája, 
a magyar megváltókat szülte: Rákóczyt 
és Kossuthot, bízom, mert a föld a hit. 
a csodás cselekedetek termőfölde s nem 
hinném, hogy ti e szentelt föld leve
gőjéből a gyengeséget, a hitetlenségét, 
az erélytelenséget szívtátok volna ma
gatokba s nem az előretörést, s az aka- 
ratszilárdságot!

Nem tudnám elképzelni, hogy az a 
fiatalság, a melynek a cselekvésre olyan 
világcsodálta példányképei vannak, mint 
11. Rákóczy Ferencz, Kossuth Lajos, 
gr. Andrassy Gyula, — ne tudná meg
valósítani szive vágyát, lelke szükség
letét ; nem tudom elhinni, hogy az a 
fiatalság, a melynek szü'őföldje ország 
és világcsodálta nagyokat szült, s ne
velt, ne tudna egy otthont teremteni 
magának a hol szivéhez legközelebb 
eső földi szentjeinek kultuszt teremtsen; 
s a hol buzdulást és lelkesülést merít
sen magának' a jelenre s a jövőre : a 
fentiektől, Kacinczy Ferenc, Fáy And
rás, Kazinczy Gábor, Szemere Miklós,] 
Trefort Ágostontól és a többi jelestől.

Előre! Mert megállás számotokra, szé
gyen nélkül nincs. Bujdosó.

— Eljegyzés. Rosner Imre ügyvédje
lölt, lapunk jeles munkatársa jegyet vál
tott Goralszkv Gizella kisasszony nyal. 
özv. Goralszky Ferencné kedves leá
nyával.

— Kinevezések. Stépán Géza sátor
aljaújhelyi aliigyész a nagykaposi k r. 
járásbírósághoz járásbiróvá — Karsa 
Elemér sátoraljaújhelyi törv. jegyző a 
szaszrégeni kir. járásbírósághoz albiróvá 
— Pelles József gölniczb ínyai szolga- 
bírósági dijnok a nagymihályi kir. já
rásbírósághoz végrehajtóvá — Szabó 
István tapolyi kir. járásbiró^ági dijnok 
pedig a tokaji kir. járásbírósághoz Ír
nokká neveztettek ki.

— Áthelyezés. Gál Vilmos nagymi- 
hályi kir. járásbirósági végrehajtó hason 
minőségben az iglói kir. járásbírósághoz 
helyeztetett át.

— Kubelik hangverseny. Az elmúlt 
csütörtökön este oly fenyes közönség 
volt jelena sátoralja-ujhelyi színházban, 
a railyfn nagy ritkán. A világhírű he
gedűművész játékát — a melyről újabb 
dicshymnuszt Írni banáiitás volna — 
valósággal elragadtatva hallgatta Zemp- 
lénvármegyc közönsége, mert erre az 
estére eljött a színházba a megye elite 
jc a főúri családok közül több n : Mai- 
láthék, Andrássyak, Sennycyék, Wald- 
botték, Zichy és Forgách grófok és az 
előkelőség szine-java. Kubelik immár 
másodszor hangversenyezik Ujhelyben, 
első óriási sikere után ez alkalommal 
egy hatalmas babérkoszorút adott neki 
»Ujhely közönsége*. Arckép dédikációk- 
ért és aláírásokért valósággal megro

hanták a fiatal művészt, a kit óriási 
lelkesedéssel tapsoltak minden egyes 
szama után. Műsora a rendes. Első volt: 
P a g a n i n i  D-dur hangversenye, azutan 
a W i e n i a w s z k y  legenda végül 
Er ns t  Airs hongrois-u. Mellette Szeghő 
Vilma operaénekesnő a »Magyar Szín
ház* tagja énekelt több dalt nagy és 
mély hatással, különösen szépen Dienzl  
poétikus Bölcsődalát. A közönség hála- 
datos volt az ő szép énekéért, Kubelik 
mellett is megujráztatott vele egy pár ma
gyar nótát. A hangverseny 9 órakor 
végződött, mely után a hangversenyzők 
tiszteletére Landesmann Miksa kiadónk, 
a hangverseny rendezője társasvacsorát 
adott a Friss-éttermében. — x.

— Esküdtbirósági tárgyalás. Sátor
aljaújhelyben, az ország egyik legna
gyobb ügyforgalmu és kiterjedésű tör
vényszékénél c hó 21. és 23 án dél
előtt 9 órakor kezdődik az első esküdt- 
bírósági tárgyalás. Nemcsak újdonsága 
miatt, liánéin a tárgyalási ügyek érde
kességénél fogva is rendkívüli érdek
lődés mutatkozik eziránt már hetek óta. 
A varmegyeházán levő tárgyalási te
rembe csak jegygyei szabad bemenni, 
amelyek a törvényszék elnökénél kap
hatók. Tárgyalás megkezdése után és 
aközben a terembe sem bemenni, sem 
onnan kimenni nem szabad.

— Jegyző választások. Hubay Miklós 
elhalt zombori jegyző helyére — mint 
említettük — Sáray Béla ondi körjegyző 
választatott meg, az ő helyére helyettesül 
Grosemann Ignátz szerencsi szolgabiró- 
sagi hivatalnok lett kirendelve. Úgy 
halljuk, hogy' a szeréncsi adóügyi jegy- 
zóség, melyet ScbiczkyGyőző töltött 
be, szintén megüresedik.

— Egy kassai gyár égése. Eisler
Józsiás és Fia cég székgyára, amelynek 
több száz munkása van, f. hó 13-án 
este 7 órakor kigyuladt és porrá égett, 
a tűz lokalizálására az egész kassai 
tiizőrség és 3 század katonaság vonult 
ki. Reggel sikerült végre a tüzet loka
lizálni. A kár körülbelől 50—60 ezer 
forint. . '

— Rendőri brutalitás Homonnán. Zeller 
Ignác bádogosnak műhelye előtt levő 
fürdő kád nagyon szemet szúrhatott 
Baraba rendőrnek, ki előbb kóbor nap
számos és a korcsmák verekedő réme 
volt és a kádat egy cigánynyal el
akarta a kapitányságra vitetni. Termé
szetesen ezt a mester meg nőm engedte, 
mi annyira dühbe hozta a brutális rend
őrt, hogy a bádogost torkon ragadta, 
a falhoz csapta, földhöz vágta, meg- 
nádpácazta — és a kádat ott hagyta. 
A megalázott adófizető polgár, külön
ben a büntető bíróságnál megtette el
lene a feljelentést, az illetékes hatósá
goknak gyors intézkedése sem fog azon
ban elmaradni.

Háromszor iszik a magyar ! Sze
rencsen december 6 án volt a képvi
selőtestület tagjainak választása, amely 
megsemmisittetvén janu *r 3l-én volt 
az uj választás. De miután ez a közön
ség győzelmével végződött a cukorgyár 
hivatalnokaival szemben, a jelenlegi vá
lasztást aztán most ők fellebbezték 
meg. A városi közönség most már ereje 
érzetében nyugodtan néz elé az eset
leges harmadszori választásnak.

— Rablóvilág a Hegyalján. Valóságos 
rablóbanda garázdálkodik pár hét óta 
a Hegyalján. Sorba járják éjnek idején 
Hegyalja lálvait, mig nappal hült he
lyüket lelik. Lónyay Elemér gróf bod- 
rog-olaszi magtárának feltörése után 
Liszka, Tolcsva, Zsadány, Vámos Új
faluban követtek el kisebb-nagyobb 
lopásokat. A csendőrség még mindig 
nincs nyomukban.

— Az Iparos Önképző Egyfet Sátor
alja-Ujhely ben e hó 25-én Vasárnapon 
délután 2 és fél órakor rendkívüli köz
gyűlést tart, a melynek legfontosabb 
tárgya lesz, elnök és alelnök lemondá
sának szóbeli bejelentése.

— A homonnai i/r. nőegylet figyel
mébe. Egy szegény Klein nevű özvegy
asszony lakik a vasúti hídon túl, 4 
apró gyermekkel, az egyik idióta é$ 
nyomorék, a családanya betegen fek
szik. teljesen munkaképtelen. A nyomor 
leírhatatlan abban a házban, erről sze
mélyesen meggyőződtem, midőn ke
nyeret és fát vittem, mely azonban egy 
napra is alig lesz elegendő. Hölgyeim



az ember szive összefacsaiodik ennek mer Ferenc 40 fillér. Sátoralja-Ujhely,! szűnik ? Miként kell a mostani nem )( Első fecske a farsangban. A ho- 
a láttára. — Esedezne felhívom a nő- 1900. február hó 14-én. — Langermanu jzedéket nevelni a jövőnek, hogy lég- monnai »róni. kath. olvasókör« e hó 
egylet figyelmét a leggyorsabb intéz Károly, pénztárnok. alább ott álljon, a hol állottak az 1848- 11-én tartotta táncmulatságát a *Ste-
kedésre. Egy homonnai. i bán élő iparosaink, a kik a szabadság- fániá« szálloda termében, mely 'mint

— Kedélyes kórház. Nincs várme- f r v i r  PQ plfM Tl I harc ipa-i szükségleteit saját erejükből minden évben, úgy ez évben is fénye-
gyénkben több oly kedélyes kórház, i * " előállítani képesek voltak. sen sikerült. A rendezőség élén dr.
mint a szerencsi cukorgyár által fenn- A »demokrata« mostani elnökség Thoronszky Elek a kör elnöke és a
tartott, a honnan a betegek kórházi * , . r<< . , . — egykorú ellenzék — a nemes törek bálanyja Thoronszky Elekné mindent
ruhában járhatnak, ki az ablakon át A Pe n z ta r - véseket előbb kigunyolta, később le- elkövetteka bál sikeréért.
mulatni. I)e ennek megvan aztán a tra- -  Iparosok a szerkesitőséKünkben. — szavaztatta és az akkori elnököt »aris- )( Tanférflak mulatsága. A szerencsi 
gikus eredménye is. A napokban egy tifu- Sátoralia-Uilwlv február 15 tok'ratá,iak< minősítette »idegenből ke- tanítók az ottani, általuk alapított Nép-
szos beteg szökött ki e vasrács nélküli J J ’ ‘ iült« trombitájával. Es lön sötétség, kor- könyvtár és a zemplénmegyei Tanítók
ablakokon, és a mezőn kóborolva egy Az ipar törvény- megalkotása idejé- látoltság ; a testület működése a szc- Háza javára február hó 24-én dal, zene 
vízzel telt árokba esett, ott feküdt éj- ben kilátásba vétetett a betegsegélye- gődtetés és szabaditás, no de a békéi- <<s táncestélyt rendeznek, melyre úgy 
jel fél két órától, fél hatig, úgy hogy zés ügyének törvényes rendezése is, ietés is, a mi nagy feladat különben. a város közönsége, mint’ az egész kör
aznap délutánra meg is halt. Bár az ezt azonban csak az 1891. évi törvény- Az elnökséget vezérlő személyes hiúság nyék érdekeltsége a legnagyobb re- 
igazgatóság igyekszik mindent a lehető hozásnak sikerült megalkotni, és pedig motívuma pedig megbuktatta a célt, a ménynyel készülődik. A meghívók e hét 
titokban tartani, nem is szeretné, ha a NIV. t. c. áltál. A biztosítási kény- melynek megvalósítására a törvény kö- végén lettek szétküldvc,
az általa más világra küldött ember szer alkalmazásának, a munkaadók hoz- telezi. És annak a betegsegélyző pénz- — .n n - r
halála vagy testi balesete nyilvános- zájárulási kötelezettségének, a segéd tárnak is azért kellett az ipartestület f / A 7 P  A 7 IA  \  C  A i  •
ságra kerülne, de a sors aztan sokszor béréből levont járulékok a munkaadók kebelében megszületnie, hogy a mind IVv /
különösen üldözi, pl. az elmúlt kará- általi beszolgáltatásának, a járulékok nyájunk által szeretett gyermeknek mos- ____
csonykor 3 halálos szerencsétlenség tör- közadók módjára való behajtásának, tolulja legyen. + . ,
tént. Aztán ha a nagy közönség tudná, továbbá az iparhatósági felügyelet- és És hol volt az elnök a betegse- , ^  V8t888k 011888 Felsőm agy aror-
mily sok vér tapad ahoz a cukorhoz, | ellenőrzésnek elve ezen törvényben ra- gélyző pénztár vizsgálata alkalmával ? 8zf fl0"- ^  »eföiyt időszakban rendkívül 
talán bizalmatlansággal is viseltetnék katott le, de az ipari és gyári alkal- Szegény betegsegélyző pénztár, te ,°m<̂  mértékben nedves
iránta — a részvények megesnének. — j mazottak betegsegélyzéséről szóló t. c. csakugyan beteg vagy ; az orvost a id0Járas uralkodott Fclsómagyarorszá- 
Különben.ígérjük, hogy ezentúl nagyobb ! az előbb elsoiolt elvek mellett tekin- gyógykezelésért a beteg fizeti, te pe- ?on\ yakran havazott ugyan, a hóta-
figyelembe fogjuk részesíteni a megyénk tettel van arra is, hogy betegség esc- dig azért fizettél betegem, hogy beteggé aro azonban rövid ideig tartott, mert
alsó részén történő állapotokat is. j téré való biztosítás címén a munkások légy. at enyhe, esős időjárásban a hó elol-

— A Bodrog áradása. A megdagadt; és munkaadók ne nagyón terhcltesse- Erős a hitünk, hogy az ipartestület is ^adt| minck következtében a vetéseken,
Bodtog, mely zugó árjával rémületbe nek, továbbá a betegsegélyzés ügyének | valami betegségben leledzik ; a betegség ,'? tve a mezőkon így az egész Bodrog- 
tartotta vármegyénk községeit lassan- Ausztriában való rendezésére, amelynek simptomái jelentkeztek a múlt vasár- »ozon nagyon solc helyen allö víz is 
kint vissza-visszatér medrébe. Sátoralja- saját munkásviszonyainkra való vissza- nap délután, a midőn a testület józanul képződött. Néhol a folyók és patakok 
Ujhely aljában ugyan mértföldnyi szé- hatását a vámterület közösségénél fogva! gondolkozó eleme hiúsította meg a köz- !s k'aradtak és elöntotték a réteket s 
lességben öntötte cl a réteket, és me- iparpolitikai szempontból nem szabad : gyűlés határozatképességét. Lám, a hang- ‘tt*®tt a Yet. „e»cet is. A bőséges eső 
zőket, úgy, hogy a vasúti töltéseket figyelmen kívül hagynunk. ! zatos és cikornyás évi jelentések pan- 6s havazás következtében azohban leg
csapkodja hullámaival a falvakat azon- Úgy a tanoncok, mint a gyakornokok i tallonja alól is kilátszik végtére a ló- j a,ább a kártékony férgek és egerek 
bán megkímélte eddig piszkos habjai- nagy része a munkaadóval egy ház- láb. Hogy utoljára látszassák ki ez a j naKy°bbrfszt kipusztultak: a vetések
tói. A száraz időjárás következtében tartásban él s betegség esetében a ház-j lóláb, az ipartestület tagjainak igazsá-1 Pcdl£ feluddltek» sdt a késöJJ vetettek
folytonos apadás* a van kilátás. nál ápoltatik ; súlyosabb betegség esc-j gos Ítéletére bízzuk, s ha a tagok az (,s nagyobbára kikeltek. Helyenkint

— Megtalált holttest. Tokaj mellett j teben azonban azok is kórházi ápolásra Ítélet hozatalánál részrehajlók lesznek i az0llban az ^.vetett mag megromlott,
egy varjukkal lepett és a tél fekete ; szorulván, a belépés kötelezettsége a holnapi ipartestületi közgyűlésen is, j m?5l!t.t* bar kisebb mértékben, a veté-
proletárjaitól elcsonkitott holttestre i ezekre is kiterjesztetett. akkor mi kötelességszerüleg érdekükben i < *{?. ? a ’ s, 1 *°„ . 1 a^y^a
akadtak. B a r k i  Ferenc visói lakos Üzen általános intézkedések után ki- semmit sem tehetünk. Nem pedig azért! NaSy általánosságban az őszi gabona-
holttcste volt. Még az év elején indult terjeszkedik a törvény a betegsegélyző mert az az elnökség, aki a hatalom nap- vctf sek kielégítően allanak. Minden
ei Barki otthonról. Most már alig lesz pénztár által nyújtandó segélyezés mód- fényében sütkérezve azzal dicsekszik, esetre azonban állandó jó időre volna 
lehetséges megállapítani, mi ölte meg. járói, az évi járulékokról a fizetési kö- hogy »demokrata« létére 500 iparos áll saikség, mert különösen az esetleg tar- 
Hihetőleg a zordon tél hidegén'agyott telezettségről és a bejelentés kötelezett- a háta mögött, nem tudja, mily vészé- fos szaiaz, hideg időjárás a fejlődésben 
meg és pusztult el, de lehet titokzatos ségéről. Elősorolja továbbá a törvény lyes elveket hirdet, és mert nem akar- ^vő vetéseket érzékenyen károsíthatná, 
bűntény is. A csendőrség megindította a betegsegélyző pénztárak nemét, az juk hinni, hogy az 500 iparos egyszers- * .. ' a U«^a,niS , , 1
ez ügyben a nyomozást.8 eljáró hatóságokat stb. mint polgár is. idd aUott be, erős északi széllé és ha

— Felakasztotta magát. Bohács Já És ennél a pontnál: »eljáró hatósá- Hogy a betegsegélyző pénztárban ez hosszabb ideig tartana, anélkül, hogy
nos D. S. korcsmájában, mint kimérő gok« — megállapodunk. beteg állapotok Vannak, az konstatálva h lepel ereszkedne a földre még vég-
voit alkalmazvva. Ura lopással gyanú- Lapunk folyó hó 10-iki számában lett; hogy az ipartestületnél vannaké?- z^tef  ,s }l<:be? * f‘ repcevetések csak 
sitván, a szegény ember ezt annyira megemlékeztünk azokról a szabályta- konstatálni fogja az uj iparhatósági biz- fezben kielégítők, helyenkint kivesz- 
szivére vette, hogy a kamarában fel- lanságokról, amelyeket az iparhatóság tos? Az anomáliáknak, a törvényszerűt- tck* ^  lóherékben és lucernásokban az 
akasztotta magát. Mire levágták, már I a sátoraljaújhelyi általános ipartestület lenségeknek, a szabálytalanságoknak egérokozta pusztítás következtében je
rég lószenvedett. betegsegélyző pénztáránál konstatált, megszüntetését azonban erősen köve- [pn«keny a kár. L miatt sok helyen

n i is i oi/nn q ii'iv/i-»ortáio+ aii.aima Nem ismerjük az iparhatóságnak tett teljük. fel fo^ ák szántani* különösen as erősen
vafe  hó^l^é^sz^re^sétle^ég3 t^rt^nt intézkedéseit, mert az -  úgy latszik A tanácsot, mint iparhatóságot pc- megkárosodott hereféléket. Takarmány-
tal e hó 15 én szerencsétlen eg történt _  hjvataIos titok marad; és Cz a hi- dig arra kérjük, hogy telt intézkedései- termiekben a Felvidéken hiány mu-
u lv  ' haUnfékon hogy szömyit ' atalos tilok "e"’ az <*ész röl adjon hi. t annak az 500 iparosnak 'átkozik; sőt néhol az ország egyébúgy halántékon rúgta, hogy szörnyet s osztály( sér(i. nlert „agy meg. ig> a kit az lparteslü|eti elnökség ma vidékem is panaszkodnak a gazdák e

A hol a vevők bibliáinak Múlt tene » ,anacs •  törvény által előirt kö- csak eszköznek tekint. ™a,t- A sz? 'ökb=n aa olmos esőzések— A boi a vevők JUDI amak. Műit „cm?! Ha megtette, ______ és az cne következett nagy hidegek
évben ünnepelte meg Mauthner Ódon, Ua|a k emd^ k . ha nem, ,ássa Kkövet: ------- ------------------------------------kisebb-nagyobb kárt okoztak; néhol a

Ennyit követelünk mi FARSANG. gyümöleslák is szenvedtek. ^ ______
. r p . . .  . . . hivatásos kötelességünk tefiesitéseben , I

évfordulólát. azi idén megjelent mag- de többet kövctel %  érdekeltség; az -------  A s z e rk e sz tö sé e  ü z e n e te ’
árjegyzékben, mely a gazdakozonségnek osztály. Ha látta .volna a! )( Hanflverseny Királyhelmeczen. A | A sz e rk e sz to se g  ü z e n e te ,
egys/.ersm-nt szakavatott Útmutatóul is ^  tekinté|yes iparosokból I »Bodrogközi Kaszinó Egyesület« könyv- B. B. Liszka. Csak folytassa igy, ai adatait
szolgál, latható, hogy vevőinek nagy tömeget amely folyó hó 11-én I tára javára e hó *24-én Király-Hel- időközönként szívesen hasznosithaijijk.
része mint a naponta százanként be- stc'rkesimketfelkereste á . mécsén saját helyiségeiben báró
érkező elismerd és d.csérd icvelek iga- azs. t ök élelm ére felkérte: UyeyIstván egyleti elnök védnöksége ^ "b t^  ankeí! “ ' 
zolják, jubilál. Nagy dolog ez most, mi- a/ ese,be„ nem zárkózott volna el a i  alatt, Frieder Sarolta, Riszdorfcr Anna, Nem közálhetök. A házi bál. — Vagyok olyan 
ltor amerikai here és más alárendelt | tieok elárulásától sem: mert I Szakraida Jánosáé urhölgyek és Hajusz legény mint te . . .  A finom de gyenge kos«,
minőségű magokkal árasztják e a ma- kötelességét teljesíti, annak nincs, Andor, F.mödy László, Fedák István, .  - •; , , ,
gyár gazdákat. Különben is általánosan lehet titka Fráter Zsigmond, Harsány! N„ Isépy Kiadó tulajdonos;
ismert, hogy Mauthner Ödön az egye- - Dc mert a szerves összefüggésben Zoltán és Nagy Dezső közremii- L A N D E S M A N N  M IK SA , 
düh cég, melyhez foltétien bizalommal sáto,aIja újhelyi ipartestület- és be- ködösével hangversennyel egybekötött ^  -  - -
fordulhat imnden gazda és minden kér- ' pénztárának jogi természe- táncmulatságot rendez. A hangverseny N Y Í L T - T É R . * )
tészkedo. Év.zedek óta majdnem az g *  X I g t8rvé Jk Sáltal előirt kezdete pontban esteli 8 órakor. A „ ,
összes osztrák és magyar uradalmak, , , k teljesítése, a megállapodás A belépti jegyek ára személyenkint 3 Egy rendkívül ]e emzo, s tálán 
élen, a népszerű József főherceg O fen- szinhelyét kötelességszerüleg el kcil hagy- korona. Jegyek előre válthatók N<?~ eddig még páratlanul álló esetet va
ségével, 2 0 -2 5  év óta állandóan Mauth- . mc icel) pendítenünk azt a methy János kaszinói pénztárosnál Király- gyök kénytelen, saját reputatióm meg- 
nernél fedezik magszukségletükct. De ^  a md hangja, rezgése, kell Helmeczen. védése érdekében a nagy közönség
nemcsak a nagy uradalmak és minta- ho felébressze iparos osztályunk alu- )( Kaszinó-bál Nagymihályon. A nagy- Ítéletére bocsájtairi. 
gazdaságok, hanem hazunk nagy és kis szé̂ o át * mihályi Kaszinó bál f. hó 10-én ment Stefanovics István, vasúti tisztvi-
gazdainak, kertészkedőinek zöme is A  t^ ‘óJ  tcrmés/ctü törvényen ala- végbe és fényesen sikerült. A rende- selő 1898. évben panaszt adott be a 
Mauthner világhírű üzletének állandó testületekben — milyen a többi zőség élén Sulyovszky István állott, a kassa-egvházmegyei hatósághoz Ge-
vevöje- , A ,, a j  v között az ipartestület -  megkell hogy zenét Lányi zenekara szolgáltatta. Az csei Lajos ó-liszkai róni. kath lelkész

— Nyilvános szamadas. A sátorija- . effyetcmosség hajlama; s első négyes 40 pár táncolta. ellen. A panaszt elutasították azért,
újhelyi iparosok önképző egylete által ^ /okon célnak érvényesülnie kell, mert )( A varannói műkedvelők. Varannón, mert Szekerák Kálmán sárospataki 
f. hó 11-én rendezett felolvasó . estély ^ |cö2mttvc|ődés emelkedésével a testű- c hó 24 én, szombaton műkedvelői elő- apát esperes-plébános, mint kiküldött, 
bevételéről: !, jelentőségre és mélységié többet adást rendeznek, mely alkalommal elő- vizsgáló biztos azt jelentette, hogy

Bevétel: . . . 208 kor. 70 fill. | ^ jelentőség. meiyseg adják »A Csikós«-t, Szigligeti Ede ki- kihallgatta Kolozsy Ferenezó-liszkai
Felülfizetés: . . 19 » 60 » yEr‘re azonban a sátoralja-ujhelyi ipar- tűnő népszínművét. Helyárak: Támlás- jegyzőt és Kvaszinger József püs-
Összes bevétel: 228 » 30 » teslü|ct ujabbi szervezetében sohasem szék 2 korona 4 fillér, körszék 2 ko- pöki tiszttartót, akiknek vallomásai
Kiadás: . . . 166 » 56 » törekedett. Hol vannak azok a férfiak, róna, zártszék l korona 40 fillér, álló- szerint a panasz teljesen alaptalan.
Tiszta jövedelem: 67 kor. 74 fill. akik a testület működésének üzembe hely 1 korona, gyermekjegy 40 fillér, Egv évig hordta zsebeben btefa- 

Felülfizettek- Dókus Gyula 10 korona, hozatalánál tevékenykedtek és egész- karzat 00 fillér. A befolyó tiszta jőve- novics lstván ezen ^utasító  Phspbki 
L ó  I>ál 6 korona, Friss Hciman 1 ko- séges és komoly eszmékkel előálltak, delmct a létesítendő varannói kozkór- leíratott a nélkül, hogy ezt %élem. 
róna, Sebőn Andor 1 korona, Bőli.n Mire kell a magyar iparosnak töreked- j ház alapja javára fordítják. Az előadás (* R rovat alatt közöltekérta azerkeaatö 
Albert 60 filiér, N. N. 60 fillér, Schrei- nie, ha a vámközösség egykoron meg- j után tánc lesz nem felelős.
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vagy Kvaszinger .lózsef tiszttartó ur- vezetésnek eshetett áldozatul. de < 
ral közölte volna. Megelégedett az- újból szóbelileg i> kijelentette, óni
xai. hogy bennünket volt barátait litett két tanuk előtt, hogy pilspü 
nyilvánosan került, mert a püspöki kének tett jelentése megfelel a va 
határozatból azt következtette, hogy lóságnak.
hamis vallomást tettünk. Most tehát a tévedés ki van zárva

Véghetetlen megbotránkozással hall s kétségtelen, hogy vagy Szekerük 
gattam véletlen találkozásunk alkal- állítása, vagy a mienk valótlan. Mi
ntával Stefanovicsnuk szemrehányó- után pedig o ragaszkodik azon álli 
sait. s olvastam a püspöki pecséttel táshoz. hogy mi egv olyan ügyben, 
ellátott, s igy kétségkívül hiteles el- melyről semmi tudomásunk nincs, 
utasító határozatot. Érthetetlen és vallomást tettünk, minket kétség 
megbotránkoztató volt előttem adó- telenül hazugsággal, hamis vallomás 
lóg. mert én a panaszolt esetről sem tétellel gvanusit 
közvetve sem közvetlenül tudomás- Ezért megsértett egyéni reputatióm 
sál nem bírtam, soha senkinek erről védelme végett a büntető bírósághoz 
nem nyilatkoztam, tehát Szekerük akartam fordulni, de utóbb meggvő- 
Kálmán úrnak sem tanúskodhattam, ződtem. hogy amit Szekerák ur Vi
de ő erre nézve engemet soha nem követett, arra a büntető törvény - 
is kérdezett, ki nem hallgatott, ve- könyvben. >ajno>. nincs paragrafus, 
lem sem hivatalos, sem magán jegy s csak a társadalmi erkölcstannak, 
zőkönyvet föl nem vett. s azt hiszem a katholikus erkölestan-

Miután pedig Kvaszin^er .József nak is ebbe a szakaszába ütközik: 
püspöki tiszttartó hasonló értelemben hazudni nem szabad, 
és ugyan oly megbotránkozással nvi- Ezért kénytelen vagyok a nyilvá- 
latkozott. tekintettel az ó - vala- nosság előtt kijelenteni. hogv nagv- 
mint Szekerák Kálmán ur hivatali ságos és főtisztehmdő Szekerák Kai 
és társadalmi állására. s miután en mán apát-esperes sárospataki plébá- 
nekem sem volt soha célom a feltii- Mos ur püspökéhez intézett hivatalos 
nővágyás s más becsületének a meg- jelentésében tudva valótlant állított, 
gázolása, közös megállapodás folytán 'a valósággal teljesen ellenkező té- 
miden lehetőt elkövettünk arra nézve, nveket adott elő! s hamis bizonvité- 
hogy ezen ügyet békésen, a kölesö- kokat koholt.
nős felvilágosítás utjain elintézzük. Elvárom Szekerák urnák vagy a 
mert valami végzetes tévedést gya- kassa-egyházmegvei hatóságnak ün- 
nitottunk. érzetétől, hogv ezért a nvilatkozatom-

Ezért személyesen, majd írásban ért megteszik ellenem a bűnvádi 
fordultunk a kassa-egyházmegyei fő- feljelentést, s ez által nekem, mint 
hatósághoz fölvilágositás végett, de igazságos embernek alkalmat nvuj- 
onnan azt a választ kaptuk, hogy tanak arra. hogy a bíróság előtt 
Szekerák Kálmán ur előbbi jelenté- szerezzek elégtételt megsértett bő
sét mindenekben fentartotta. csületemnek. vagy adhassak Szekerák

Még ezúttal is megkíséreltük ebből „rnak. ha jóhiszeműsége valónak 
ügyvédi felszólításban, majd dr. Éried bizonyulna.
Lajos és dr. Búza Barna ügyvédek Ohtsz-Liszka. HKK). fehr. 0. 
személyes megjelenése által Szekerák _
urat felvilágosítani, hogv végzetes Kolozsy rerencz,
tévedésnek, vagy rosszakaratú félre I i*uyz°

|  ÉRTESÍTÉS. _ |
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses pj* 
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Ifizelső leánykiházasitási egylet m. sz. §
L e á n y  és fin biztosi tó intézet. q

Alapittatott 1863-ban. 5

a  Sátoralja-Ujhelyben Zemplénvánnegyére főiigynökséget V  
O létesített. Iroda . U ekerletér, Vörös-ökör épület 1. cm. O

Q  Előnyös feltételek mellett aliigynökségeket felállít, ügy- O  
O nököket felfogad, ebben nem jártasokat díjmentesen be- Q 
9  tanit. — Bővebbet az iroda helyiségben. 9
9  Ugyanitt egy pénabesaedö is felvétetik  9

8 8

Boreladás
1889. övi T okajhógy aljai

asszu és szomorodni bort
üvegenként is eladok.

h ó k  un
s.-o.-uihelyi lakos.

d Tej eladás.
Naponta 100 literen felül, a Kis-Bári bérgazdaságban eladó 

Értekezhetni:

piőmann germánnál, Kis-JJári.

Üzlet megnyitás, {
Van szerencsém a n. é. közönségnek becses tudó- J  

mására hozni, hogy Sátoralja-Ujhelyben a Fő-utczán levő 5
Haas Fiilöp ur házában  A

a séta-térrel szemben, egy a mai kornak megfelelően 2
berendezett Z

divat- és rőfös-üzletet I
(tz „ A ra i f f /  c s i l l a g " -hoz  ®

nyitottam. —- Ezen szakmában hosszú időn át szerzett Z 
tapasztalataim azon kellemes helyzetbe juttattak, hogy Z 
raktáramat a legújabb és legizlésesebb árukkal szerel- Z 
hessem fel, melyeket az első forrásnál tett bevásárlásaim Z 
folytán, a legjutányosabb áron bocsáthatom a nagyérdemű Z

j) közönség rendelkezésére. Z
9 Magam és üzlet raktáramat a nagyérdemű közönség Z
I  szives jó indulatába ajánlva becses látogatását kéri Z
)  Kiváló tisztelettel X

\ Lichtenstein Lajos. £
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