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Kossuth győz!
Irta : Bússá Barna.

Nézzük most mennyire hazug a | 
kiegygzés gazdasági része?

Két homlokegyenest ellenkező j 
gazdasági érdekű államot össze-, 
kapcsolni ugy, hogy kifelé egy i 
gazdasági egységet képezzenek, s 
együtt szerződjenek, — s hogy; 
ebben a viszonyban mind a két 
állam érdeke érvényre jusson, ~  j 
ez még nagyobb képtelenség. És 
megint csak az lehet az eredmé- j 
nye, hogy tényleg csak az egyik 
állam érdeke érvényesül a másik 
rovására. Ugy is történik 30 éve.

Ez a lehetetlenségek megoldá- j 
sára készült kiegyezés, a mit ugy S 
imádtak 30 évig, mint egy indus; 
bálványt, s amit ugy fognak majd 
emlegetni a históriában, mint az; 
államtudomány legnevetségesebb 
szörnyszülöttjét, — ez a hazug
ságok hazugsága utolsó napjait éli. 
Nem az ellenségei győzték le, — ' 
önmagában hordta romlása csirá- 
ját.

Nem is úgy pusztái el, hogy a 
magyar nemzet talán elkezdett ön-, 
állóan akarni, szembeszállt az osz
trák akarattal, s a két akarat 
összeütközése szétrobbantotta ezt 
az ingatak épitményt. Ó, ami a 
magyar nemzet önálló akaratát 
illeti, a felől századokig elállhatna 
a kiegyezés! Mi sosem fogunk 
mást akarni, mint amit Ausztria 
akar, — mi nem tudunk akarni, 
csak engedelmeskedni.

Más baj történt: Ausztriában 
megbomlott az akarat szerve, a 
parlament, s igy most nincs aka
rat, aminek engedelmeskedjünk. 
És ezzel csődöt mond a kiegyezés.

Ebben a zűrzavarban, ebben a 
pusztulásban lepattog a máz, ami
vel ez az intézmény be volt vonva, 
s meztelenül tűnnek elő a hazug
ságok, amikből összetákolták.

Világosan látszik már most, hogy 
ez a kiegyezés nem két önálló ál
lamnak szabad akarattal kötött 
szövetsége, hanem a régi osztrák 
zsarnokságnak alkotmányos for
mába való öltöztetése s fenntar
tása

Fenn kellett tartani 67-ben a 
birodalom egységét kifelé, a had
sereg egységét s Magyarország 
gazdasági lüggését Ausztriától. És 
fenn is tartották, — csak más lett 
a ruha, az elnevezés.

Bánja is azért Bécs, hogy a ma
gyarok most mindig alkotmányos 
utón, szabadon törvénybe iktatják 
azt, amit ő akar! A fő az, hogy 
Bécs akaratja teljesedjék, — hogy 
magyar törvény, vagy oszták csá
szári pátens alakjában, az nekik 
mellékes. És teljesedik. A hadserg 
egységes, osztrák, s teljesen a di

nasztiáé, Nekünk semmi közünk 
; hozzá. A külpolitikát önkényesen, í 
;s minden megkérdezésünk nélkül 
i csinálja a dinasztia, a magyar nem- 
ízet legfeljebb évenkint egy-egy 
delegációs határozatban alázatosan 
tudomásul veszi s hozzájárul. —

' Magyarország gazdasági érdekei- 
nek feláldozása Ausztria javára 
számos törvénycikkünkben van be- 

j cikkelyezve. A lényeg: az obszo- 
lutizmus, az osztrák uralom tehát 
teljes mértékben megvan. Annyi 
szívességet tettek velünk, hogy 
beburkolták ezt az abszolutizmust 
alkotmányos palástba.

Most aztán, kogy ez a palást,
I — a kiegyezés — foszladozik, 
szépen elővigyorog alóla az élő;

; abszolutizmus.
Lám, — ennek a kiegyezésnek j 

minden betűje szentség volt eddig j 
I — mig azokból a betűkből a mi 
romlásunk következett. De vélet- 

: lenül fel vettek belé egy pár pa- j 
ragrafust, amivel egy kicsit meg 
akarták édesíteni ezt a keserű po
harat. Bele tettek alkotmányos re- 

j zervátákat, hogy csak addig érvé- 
j nyes a kiegyezés, mig Ausztriában 
teljes alkotmányosság van. Persze 
úgy gondolkoztak, hogy ez mindig | 
meglesz, mert csak lesz annyi 
esze az osztráknak, hogy alkotmá
nyosan beleegyezik a mi kizsarol-! 
tatásunkba az ő javára. Körülbelül 
olyan volt tehát ez az Ígéret, hogy 

i önállóan rendelkezhetünk majd az 
utolsó debreceni vásárkor. Hát 
gondolták, hadd legyen ott, ha a j 

, magyarnak jól esik. Nekünk úgyse 
árt. I

Csakhogy csudamódon bekövet
kezett ez a bekövetkezhetlennek 

; hitt terminus. Az osztrák megbo
londult, még abba se akar bele
egyezni, hogy mi többet fizessünk 
neki, mint eddig. Muszáj egy kis 
abszolutizmussal észre téríteni.

I Igen, de ha ott abszolutizmus lesz, 
akkor a mi törvényünk szerint 
megszűnik a közösség.

Mit szólnak most ehhez azok, 
lakik eddig egy jottát se engedtek 
; volna el a kiegyezésből semmi 
áron? Ő, azok most egyszerre be-1 
látják, hogy az a kiegyezés rém 
is olyan borzasztó nagy szentség, | 
-  nem olyan megváltozhatatlan, | 
nem olyan sérthetetlen. Lehet azt 

ja változott viszonyokhoz idomítani., 
És meg is fogják tenni.

| Hál addig, mig a kárunk követ- j 
kezett belőle, szentség volt ez a j 
törvény, de most, hogy javunkra 
lenne, most már megváltoztatható.

Nem világos ebből, hogy itt a 
törvény, az alkotmányos forma 
mellékes ? A fő, a lényeg az, hogy 
a birodalmi egység, s a gazdasági 
függés fennmaradjon. Ha ez íenn- 

j maradhat a törvény mellett, akkor 
jcsak hadd éljen szegény törvény,

— de mihelyt a törvény szerint 
nem lehetne fenntartani, akkor 
pusztulni kell a törvénynek. Csi
náljunk más törvényt, amely mel
lett megmaradhat a lényeg, a tény
leges állapot. Ha csinálunk új tör
vényt, megengedik, hogy abba 
újra felöltöztessük a tényleg ural
kodó abszolutizmust, s ámíthassuk 
magunkat avval, hogy itt alkotmá
nyosság van. Ha nem csinálunk, 
akkor marad a meztelen abszolu
tizmus. — Vagy ki kételkedik ab
ban, hogy ha kimondaná a tör
vényhozás, hogy ragaszkodik a ki
egyezési törvényhez, s a közösség 
felbontásához, ha nincs osztrák al
kotmányosság, — hát másnap már 
a feloszlató kéziratot olvasná fel 
az elnök, s harmadnap megjelenne 
a császári pátens?

Itt jelentkezik a kiegyezés hazug 
volta! Es ez a hazugság fogja meg
ölni. Fényesen bebizonyul Kossuth 
igazsága, s önmagától szétmállik 
ez a természetellenes tákolmány.

Nem a függetlenségi párt győz 
itt, hanem az igazság és az eszme. 
Kossuth lelke győz, Koszuth Lajos 
szelleme diadalmaskodik Deák Fe
renc felett. Bizonyossá válik, hogy 
Ausztriával nekünk közösségben 
élni nem lehet, — csak két lehe
tőség van: vagy a teljes függet
lenség, vagy az abszolutizmus igája.

Válasszon a nemzet a kettő 
között!

Sátoralja-Ujhely, február 21.

Jog, törvény és igazság. Akár állandó 
rovatot nyithatnánk evvel a címmel, 
mert minden nap történik valami, ami 
meggyőzően igazolja, hogy milyen frá
zis a magyar kormány szájában ez a 
három szent szó. A zászlón ez a három 
jelszó ragyog, a valóságban pedig még 
mindig a másik három uralkodik: erő
szak, korrupció, protekció.

Most az utolsórul szól az ének.
Tolcsva község már évtizedek óta 

könyörög a belügyminiszternél, hogy 
adjanak neki egy csendőr-őrsöt, vagy 
legalább egy különítményt. Negycdfél- 
ezer lakosa van, rendkívül nagy for
galma, s kivált most, a szőlőtelepítés 
folytán, nyáron át állandóan 1—2000 
idegen munkás lakik ott, tehát feltét
lenül szüksége van csendőrségre.

Az első szervezéskor Liszka kapt? a 
csendőrséget, mert protekciója volt. 
Tolcsva azóta mindig kérte, hogy neki 
is adjanak. Kérelmét pártolta a főszol- J 
gabiró, a vármegye, a csendőrkei ület. 
Mégis mindig elutasította a miniszter, 
mert nincs létszám, nincs költség s tb .:

Most aztán egyszerre halljuk, hogy 
kap csendőr-őrst a szomszéd Bodrog- 
Olassi. Ez a 800 lakosú kis falu, amely
nek csendőrségre semmi szüksége nincs, 
amely ilyet soha sem kért, nem is ál
modott róla. Kap pedig azért, mert ta
lán évenkint egy pár hetet ott fog töl
teni az özvegy trónörökösné.

Ilyen célra mindjárt van pénz csendőr
őrs felállítására, sőt van miből 35 ezer 
fo< intos állomást építeni, amire szintén 
semmi szükség, van miből távírdát ál
lítani, amit mind soha se kapott volna 
Olassi, mert nem is kellett neki soha.

Hát, a legmélyebb hódolat mellett

is az uralkodó ház fenséges tagja iránt, 
nem értem, hogy mi szükség van most 
Olasziban csendőr őrsre, — a cifra ál
lomásiul nem is szólva. Ks szabad-é 
ilyképp igazságtalanságot elkövetni, 
mellőzni egy olyan község kérelmét, 
amelynek égető szüksége van csendőr
ségre, s oda tenni a csendőrséget, ahol 
arra semmi szükség.

A trónörökösnének bizonyára nem ju
tott eszébe, hogy Olasziba csendőröket 
adjanak, s az ő kedvéért végleg elüs
senek egy nagy községet jogos kiván- 
ságától, — sőt az ő nemes érzésének 
bizonyára rosszul esnék, ha megtudná, 
hogy az ő kedvéért mennyi fölösleges 
kiadást tesznek, s mennyi igaztalanságot 
követnek el. — Ez az egész komédia 
csak annak a szolgalelkúségnek a műve, 
amely a mi hivatalos köreinket olyan 
szomorúan áthalja, s amely, mihelyt egy 
magas rangu egyénről van szó, elfe
ledteti velők az igazságot, az önérzetet, 
a kötelességet, s alázatos, hajlongó 
szolgákká teszi őket.

Az >idö8 és előkelő Ugrón.« A »Hét«
vasárnapi száma, a Bánffy naplójában 
ezekkel a hangzatos jelzőcskékkel titu
lálja a mi pyramidalis politikusunkat. 
Finom maliciával leszedegeti róla a 
demokrata tógát és a maga meztelen
ségében mutatja be a társadalmi refor
mátort. Elkacagja magát azon, hogy a 
nagy demokrata a bécsi udvarral akarja 
ide plántálni az előkelő, előkelőbb és 
legelőkelőbb társadalmat, a maga gyö
nyörűséges fokozataival. Ékelődik azon 
a »taktikai tótágas«-on, amelylyel udvart, 
aristokraciát, zsentrit, latcinert és mise- 
ra plebset egy egységes nemzeti szel
lem piedesztáljára akarja emelni. A fo
kozatosság pyramidalis politikája im 
feljutott a »legelőkelőbb* polcra. Im
már az »idős és előkelő Ugrón* kezet 
nyújthat a Kolonicsok utódjainak, aki
ket figyelmessé tett arra a »gyönge 
nép«-re, arra a »romlott értelmiségi
re, amelyet most már az osztrák vas
karok társadalmi utón is sikeresen Top
panthatnának össze a »Gesammtmonar- 
chie« kebelén. Csak előre 1

Pártalakulás. Nem az újhelyi vagy 
a zemplénvármegyei függetlenségi párt
ról van szó, ez már régen meg van ala
kítva — papíron, életjelt azonban ma
gáról csak a képviselőválasztások alkal
mával ad, akkor is a tizenkettedik 
órában.

Munkácsról éresicenek ugyanis bennün
ket, hogy az ottani polgárság tekinté
lyes része elhatározta, hogy független
ségi és 48-as« alapon politikai párttá 
alakult. Az alakuló gyűlésen a központ- 

j nak egy kiküldöttje vesz részt.

A színház.
Sátoralja-Ujhely, február 19.

Fölötte örvendünk, hogy a sátoralja
újhelyi színház, építése egy tartalmas és 
minden tekintetben gazdag polémiát 
teremtett lapunkban. Nagyon fontos kér
dés, meg kell vitatnunk alaposan, mert 
csak igy remélhetjük, hogy a közvéle
mény a tiszta igazságot fogja belőle 
leszűrni, ki. Meczner Gyula kitűnő mun
katársunk, lapunk előző számában szép, 
de nehezen megteremthető eszméket
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fejtett ki ebben a kérdésben. Erre a 
cikkre feleletet kaptunk, amely szintén 
egy nagytekintélyű egyén véleményét 
(ismerteti Mindkét cikkben dacára az 
ellenvéleménynek a közügyek iránt 
való igaz szeretet, lelkes felbuzdulás 
nyilatkozik meg.

A cikk itt következik. KI kell olvasni 
mindkettőt, az előzőt is ezt is és meg
fontolva, objektiv meggyőződéssel Ítélni 
helyes volt e a képviselőtestület hatá
rozata, amikor a l égi színház újjáépítése 
mellett győzedelmeskedett r

Tehát:
Sátoralja- Ujhely városi színházának j 

kérdése nem mai dolog. Emlékszem! 
mintegy hat—hét évvel ezelőtt a volt 
nagyközségi képviselőtestületben már 
sűrűn hangzottak fel az óhajok, hogy 
a mai színházzal csiná'ni kell valamit. 
Ekkor történt, hogy a mostani polgár- 
mester a számszék elnöke egy nem re
mélt jövedelemre nézve, azt a javaslatot 
tette, hogy fordittassék az a színház 
átalakítására. — A képviselőtestület a 
javaslatot akkor egyhangúlag elfogadta 
és utasította a pénztárt, hogy mint 
külön tételt kezelje és kamatoztassa. 
Ezen letét gyűlt fel mai napig 40,000 
koronára — azon célból, hogy a jelen
legi színház átalakíttassák.

Hét éves határozat és megállapodás 
már az, a volt és jelenlegi képviselet ott 
is működött tagjainál — bogy a félre 
tett összeggel a jelenlegi színház ala
kítandó át. Ez ideig senki sem gondolt 
arra, hogy tereket sajátítsunk, épüle
teket romboljunk, utcákat emeljünk egy 
S .oraljaujhely város életére nem első
rendű kérdésért.

Bocsánat e kijelentésemért, de én a 
szinház kérdést nem tartom Sátoralja
újhelyre nezve elsőrendűnek.

Ma hogy áll a dolog ? — Akkor, 
mikor a szinügyi bizottság és polgár
mester a rozoga színházat használható , 
állapotba akarják helyezni, elő állanak 
a nagy haladók, újítók, hogy úgy 
mondjam város szépitők és akarnak 
építeni Sátoraljaújhelybe színházát — 
Temesvárnak.

Legalább az idb. Meczner Gyula cik
kéből ezt kell következtetnem — mert 
ha az általa felajánlott tervet fogadná 
el a képviselet egy millió koronán alul 
nincs szinház egy bazársorral.

Szakértőktől hallottam, hogy az ál
tala felajánlott terv kcresztülvihetetlen, 
mert 1 0 — 12 méteres esésnél 20  méter 
falat is kellene huzni — amely várfal
nak lehet célirányos, de egy város köz
pontján bizony csúnya alkotmány volna, j 
Aztán a feltöltés—által Bajusz József 
háza lehet szebb formát kapna, de a 
cikk iró háza el lenne temetve, 
azt pedig azt hiszem nem óhajtja. —
S aztán mire kellenének azok a bazárok? 
Mitől jó az — hiszen -annyi bolt van 
már Sátoralja-Ujhelyben, hogy ezekre 
sem lehet elegendő bérlőt kapni. — 
Vagy a város nyisson konkui renciát sa
ját polgárának? Egy rohamosan emel
kedő gyári és más városba 10— 15 új 
bolthelyiség nem csinál konkurrenciát, 
— de Sátoralja-U)helyben csak azok 
rovására lehet ilyet felállítani — akik 
ugyanannak megépítéséhez adó fillére
ikkel járulnak hozzá.

De ha bazárokkal vesszük körül a 
színházat — hol lesz a szabadtér ? Hol 
lesz a színháznak a szabad kijárása 
tűzveszély esetére ?

Bizony kérem, szépen van az a cikk 
megírva, alkalmas hangulat keltésre, — 
de Isten óvjon bennünket annak ke
resztülvitelétől, — örökös koldussá 
lenne Sátoraljaújhely város közönsége.

Papiroson nagyolhatunk, rombolha
tunk, hajingálhatjuk a 100  meg száz
ezreket, de ne vigyük bele a valóságba, 
mert Sátoraljaújhely még nincs ott, 
hogy adóterheit emeljük, hanem in
kább ott van, hogy a terheket köny- 
nyitsük.

De hát lássuk most már a jelenlegi 
állapot előnyeit :

Igaz hogy a szinház egy szűk utcá
ban van és lesz ezután is — azonban 
az utca mcgszélesbitésc által az az agály 
is eloszlatható.

A régi színháznak újjáalakítása az
zal az előnynycl jár, hogy uj terheket

nem ró a közönségre. Ez pedig nem 
kicsinylcndő dolog. Úgy tudom, cikkíró 
is azok közzé tartozott, aki lélt az át
alakulástól, hogy nagy lesz a pótadó ■ 
emelés — és nem retten vissza egy j 
hosszú életre szóló megterheltetéstől.

' Legyünk tisztában azzal, hogy Sátor- 
! aljaujhely város nagyon hosszú idő 
j  múlva lesz abban a helyzetben, hogy 
Thaliának állandó otthont teremtsen. 
Sátoraljaújhely városának nagyon hálás 

I közönsége van, de hamar megunja a 
I színházat. Egy darabot kétszer nem : 
f igen néz meg — már pedig hat hetes 
mondjuk két hónapos szezonért száz 
ezreket venni fel kölcsön és azt 50 
évig nyögni — nem a mi viszonyaink-; 

i hoz való.
Elfogadom, szép lenne szabad téren 

építeni egy monumentális színházat — ; 
hogy a hangya módjára itt átvonuló 
vigéceknek — mert mások nem igen J 
jönnek Ujhelybe — büszkén mutassuk 1 
meg azt, de mert terűnk és ilyennek 
a kisajátítására pénzünk nincs — aztán 
ezek az urak nem hoznak Ujhelybe 
pénzt csak innét visznek — maradjunk 
az olcsó mellett — mely a közterhet 
nem emeli. »Nyújtózkodjunk addig — 
ameddig a takaró ér.«

Nem akarok példákat felhozni, hogy 
van város ahol a szinház eldugottabb 
helyen díszeleg, de van szinház. — Ma
radjunk mi is amellett, hogy legyen 
szinház.

A terv és költségvetés realitásában 
nincs okunk kételkedni, azt két bizott
ság teljes alapossággal vizsgálta felül. 
Ezek szerint az átalakítás nem kerülhet 
többe 90,000 koronánál. Ezen összeg
ért egy teljesen a modern igényeknek 
megfelelő színházat kapnak, légfűtés 
és villany világítással berendezve. Ha 
hozzá vesszük, hogy a szinház 558 né
zőre építtetik 6 —7 felé ágazó kijárás-! 
sál — tehát a tűzveszélytől is teljesen ■ 
óva leszünk — nyugodtan mehetünk 
az átalakításba, különösen akkor, ami-; 
kor tudjuk, hogy ugyan egy ilyen szin-; 
háznak más helyen való felépítése 240; 
ezer koronát emésztene meg.

Ennyit kívántam a közérdek szem- 
pontjából az újjáalakítás mellett felhozni 

5.
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A MEGYE ÉS A VÁROS.

x  Megint a »beteg« pénztár. A sátor
aljaújhelyi bctegsegélyző pénztár ügyére 
vonatkozólag a következő nyilatkozat 
közététclérc kérettünk fe l:

E lap folyó évi 17 iki számában »a 
beteg pénztár« cim alatt egy közle
mény jelent meg, amelynek hangja és 
iránya oly természetű, mintha a tanács 
mint elsőfokú iparhatóság a sátoralja
újhelyi ipartestületi betcgsegélyzŐ pénz
tárnál konstatált szabálytalanságok fe
lett napirendre tért volna. Midőn ezen 
gyanúsítást a tanács nevében vissza
utasítom, egyszersmint kijelentem, hogy 
a kéidésben a tanács mint I. fokú ipar
hatóság az 1891. évi XIV. t. c. 79. 
§-a alapján intézkedett. Sátoraljaújhely
ben, 1900. febr. 20-án. Székely, s. k. 
polgármester.

Ezen nyilatkozattal szemben kény
telenek vagyunk megismételni a jelzett 
cikk befejező részét, amely szóról 
szóra ez:

»A tanácsot, mint iparhatóságot pe
dig arra kérjük, hogy tett intézkedé
seiről adjon hirt annak az 500 iparos
nak is, akit az ipartestületi elnökség 
ma csak eszköznek tekint.«

Hogy most a polgármester fenti nyi
latkozatával a tanácsnak ez irányban 
tett intézkedéséről értesít bennünket, 
ennek csak örvendeni tudunk. Megje
gyezzük még, hogy tudósítónk a jel
zett cikk során a tanácsra csak a ti
toktartásért neheztelt. Hogy ezen nyi
latkozattal ez a neheztelés megszűnt 
az — természetes.

Most pedig — miután láthatják az 
iparosok — hogy az elsőfokú iparha
tóság mozgalmukat figyelemmel kiséri: 
érdekükben áll a mozgalomnak tovább

| való vezetése. Mai nap folyamán falra
gaszok hirdetik, hogy az ipartestületi 
betegsegélyző pénztárnak e hó 25 én, 
a legközelebbi vasárnapon d. u. 2 óra
kor a Dianna kert nagytermében köz
gyűlése lesz. Kívánatos tehát, hogy az 
iparosok az igazságos ügy védelmére 
észszerűen tömörüljenek. Ottan pedig 
tiszta meggyőződéssel, minden őszinte 
és buzgó iparos gyakoroljon jogos kri
tikát. Ez kötelesség,, amely elől sem a 
vezetőségnek, sem az iparosoknak el
zárkózni nem szabad.

x  Utca rendezés. Meg kell valla
nunk, sajnálattal bár, de tekintve sze
gény voltunkat, majdnem teljes öröm
mel megnyugodtunk abban, hogy az 
új szinház a régi helyén újjáalakítva — 
végre valahára — felépüljön.A teljes örö
münket csak a szinház szűk utcája ron
totta el. Egy legújabb hir után — a 
mely a város benfentes köreiből kiszi
várgott — immár teljes örömmel né
zünk a városi képviselőtestület utolsó 
határozatának 'keresztülvitele elé, mert 
megbízható forrásból értesülünk, hogy 
a legközelebbi gyűlésen a szinház utcá- j 
nak kiszélesítése kerül tárgyalás alá. 
Ilyképp tehát minden argumentum a 
mellett szól, hogy a meglévő összeg j  
erejéig a régi helyen épüljön a szinház. 
Kettős nagy érdek kívánja ezt a többi 
apró érdek mellett: kapunk nagyszerű 
színházat aránylagosan olcsó áron és 
egy régi szűk sikátorból utcát csiná
lunk a város központján.

HÍ R E K.

A mucsai strucmadár.
Sátoraljaújhely, február 18

A megyei közélet sivár homokjában 
megszületett immár a strucmadárka is.

Azok, akik a vármegye történetét 
egykoron megírni fogják, kutatván a 
forrásokat, könnyen rábukkanhatnak 
erre a~5trucmadárkára.

A lapunk és több laptársaink hasáb
jain fogják majd olvasni, hogy egyik 
vasárnapon irodalmi színvonalon álló 
est volt a városi színházban, amely
ről a mucsai hivatalos közlöny nem 
tartotta érdemesnek referálni. Mel
lőzött egy megyei irodalmi tekintélyt, 
aki oly jó volt neki, mikor még az ő 
hasábjain ragyogtatta humorát, nem 
is szólva arról, hogy mellette egy or
szágos hirü, jeles poóta nyilvános sze
replése sem érdekelte. Nem csodál
kozunk mindezen. Hisz természetes, 
hogy a hivatalosan megfizetett dol
goknak kell helyet szorítani. Mi köze 
volna hát a mucsai közlönynek iro
dalmi eseményhez.

De pikánssá teszi az iigyecskét az, 
hogy sokkal észszerűbb és jövedel
mezőbb dolognak tartotta a mucsai 
közlöny ebből az irodalmi estből egy 
kis botránykát kihámozni, beledugta 
hát fejécskéjét a »nyílt« szemétdomb 
garmadájába és onnan rugdalódzott 
kifelé. Az »ártatlan« strucmadárka 
olyan szépen rugdalódzik, hogy gyö
nyörűség elnézni. b.

— Kinevezések. A gálszécsvidéki anya
könyvi keiületbe anyakönyvvezető he
lyettessé Eperjcssy Elemér, — a bod- 
rogszentesibe Lebovics Mór, — a kosa- 
róc/iba Grósz Rezső neveztetett ki.

— Felsömagyarország maecenása. 
Gróf Andrássy Dénest, gróf Andrássy 
György fiit illeti e cim, kinek annyi
szor nyilatkozik meg lelke az ő feje
delmi adományai és segélyezéseiben. 
Csak nemrégiben járta be a budapesti 
lapokat az a hir, hogy egy magát meg
nevezni nem akaró főur a kultuszminisz

ternek 116,000 frtot küldött jótékony 
; alapítványokra. Csak a beavatottak tud
tak, hogy ennek a fejedelmi alapítvány
nak adományozója a monoki gróf, ki 
nemsokára ezután nyugdijalapitvanyá- 
val tisztikarát, majd a kassai »Lelenc
házat« és »FelsŐmagyarországí múzeu
mot« lepte meg. Felsömagyarország me
gyéi évente körülbelül 80—100 ezer 
forintot élveznek a főur bőkezűségéből, 

j ki mostanában Dénesfalvának templom- 
! építésére 3000 forintot, a kassai hon- 
i vedszoborra pedig ugyancsak 3000 fo
rintot adományozott.

— Házasságok. Glück Mór budapesti 
vámhivatali főnök c hó 27 én esküszik 
örök hűséget Neuwirth Vilma kisasz- 
szonynak Neuwirth Adolf helybeli la
kos leányának. — Zala József ung
vári mérnök e hó 27-én Budapesten 
házasságra lép Polatschek Róza kisasz- 
szonynyal Polatschek Dávid budapesti 
lakos leányával.

— Koadjutor választás. Mint távira
tilag értesítenek bennünket a tegnap 
Jászon megtörtént koadjutor kijelölés 
alkalmával 58 szavazattal dr. T a k á c s  
Menyhért jelölletctt dr. Argalács Márk 
12 és Károly Irén szavazata ellenében. 
Takács Menyhért dr. újhelyi születésű, 
első iskolá;t is Ujhelyben végezte, je
lenleg pedig a kassai premontrei gim
náziumnak igazgatója.

— Gyárvizsgálat. Broóser Mór, kas
sai iparügyi felügyelő a múlt hét fo
lyamán Sátoralja-Ujhelyben gyár- és 
malomvizsgálatot tartott.

— Kinevezés. A m. kir. igazságügyi 
miniszter Harsányi Gyula sátoraljaújhe
lyi törvényszéki joggyakornokot aljegy
zővé nevezte ki.

— Zajos közgyűlés. (Saját tudósí
tónktól) F. hó 18 án vasárnap tartotta 
a sátoraljaújhelyi ipartestület évi ren
des közgyűlését a Diana termében. — 
Előrelátható volt, hogy a gyűlés zajos 
lefolyású lesz; de a vasárnapi jelenetek 
eddig páratlanok a sátoraljaújhelyi ipar
testület évkönyvében. A teremben em
ber-ember hátán tolongott. A két párt
nak körvonalai mindjárt kivehetők vol
tak, amennyiben az uralmon levő párt 

-hívei az elnöki asztaEkörülraz ellenzék 
pedig hátrább foglalt helyett. A gyű
lés lefolyása egyébként a következőkép 
történt. Staut József főispáni titkár, 
iparha^ósági biztos pontban 3 órakor 
megérkezvén, az egész közgyűlés zajos 
éljenzéssel fogadta, mely még fokozó
dott, amidőn az iparhatósági biztos ki
fejtette programmját és azon irányt, 
amelyen haladni fog. Programmjának 
összfoglalatja a törvény, jog és igazság 
lesz. Bánóczy Kálmán ipartestületi elnök 
ezután a zárszámadást és a költség- 
előirányzatot terjesztette elő, amelyet 
a közgyűlés elfogadott. Gáthy Géza 
titkár felolvasván ezután az évi jelen
tést, kiemelendő belőle, hogy az ön
álló vámterület létesítése és az Auszt
riával megkötendő gazdasági kiegyezés 
ellen az ipartestület is felemelte tilta
kozó szavát s ez irányban fel is irt az 
országgyűléshez. h.zután a betegse
gélyző pénztárba a főnökök közül ki
küldendő 25 tagot választották meg. 
A szervezetlen ellenzék ugylátszik ere
jét későbbre kívánta fentartani, mert 
paszivitásra adta magát és a hivatalos 
liszta túlnyomó többséggel győzött. 
Most az ellenzék három indítványa kö
vetkezett amelynek elseje, hogy az 
ipartestületi betegsegélyző pénztár meg
vizsgálására rendkívüli közgyűlés hivas
sák egybe. Az ellenzék nevében az 
indítványt T ö r ö k  Antal terjesztette 
elő, ki alig hogy bevégezte szavait az 
ellenzék az elnökség és titkár zajos 
abc.ugolásában tört ki. A csizmadiák 
tekintélyes száma éljenzésével ellcnsu 
lyozni próbálta ugyan az abcugolást és 
pedig oly jámborul, hogy hatalán az el
lenzék éljenezte volna az elnökséget 
akkor bizonyára ők ismét abcugolásban 
törtek volna ki. A második indítványát, 
hogy az egyleti hivatalos órák nappal 
tartassanak, a közgyűlés elvetette. Most 
következett a Török, Jenik és Főző 
által vezetett ellenzék harmadik indít
ványa, melynek értelmében Gáthy Géza 
titkár leköszönését követelte a múlt 
heti közgyűlés alkalmával használt sza
vaiért, az elnökségnek pedig bizalmat
lansági votumot indítványozott. Az el
lenzék a titkár és elnökség falrengető
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abcugolásában tört ki, úgyhogy a szó- 
nők utolsó szavai elvesztek a nagy- 
zajban. Hiába volt az iparhatósági biz
tos közbelépése a felzaklatott kedé
lyeket lecsillapítani és a szavazást el
rendelni nem lehetett. Már-már ökölre 
mentek a tagok, amikor az iparható
sági biztos ennek elejét vette, a gyű
lést feloszlatta, mely igy határozat ho-; 
zatal nélkül oszlott fel. — Az ellen-1 
zéknck tömörülése és ellenőrzése az 
ipartestületre nézve csak kedvező lehet, 
és egy egészséges irányzat fölülkere
kedését jelenti. Kell azonban, hogy 
higgadtságát kellőkép megőrizze, mert 
csak normális eszközökkel lehet elérni, 
hogy a sérelmek orvosoltassanak és j 
hogy az ipartestület a kellő nívóra, 
visszahelyeztessék.

— Búcsú lakoma. A sátoraljaújhelyi j 
dalárda abból az alkalomból, hogy köz-! 
szeretetben álló derék alelnökét, Stépán 
Géza kir. aliigyészt Nagy-Kapósra kir. ! 
járásbirónak nevezték ki, f. hó 26-án, | 
hétfőn este a F r i s s  vendéglő nagy-1 
termében a távozó alelnök tiszteletére j 
búcsú társasvacsorát rendez. — Az j 
aláírások végeit úgy a működő mint a j 
pártoló tagok között iveket köröznek.

— Kivándorlás. Kivándorlás és ismét 
kivándorlás. Minden héten csak erről I 
kapjuk a szomorú híreket. Most is Cé
héről Írják nekünk a siralmas sorok; t, 
hogy e hó 19-én 24 ember indult út
nak onnan Amerikába. Ma holnap már j 
rai is fogunk puszta házakról, lakatlan 
utcákról és néptelen falvakról regél
hetni. Cseléd nincsen: kepébe nem áll 
senki, mert már nincs ember, a ki be
álljon. Ha valami váratlan segély nem 
szakad ránk, valahonnan, úgy lesz sok 
szántatlan föld vidékünkön e tavaszon, 
léteink kaszálatlanul maradnak e nyá
ron és az anyaföldre hull vissza a búza 
szem, mert nem lesz, a ki az aranyos 
kalászokba belevágjon a sarlóval. Avagy 
nem baj? Pusztuljon a földgazdasági 
nem kár érte, úgyis mostohán jutal
mazza a reá ömlött verítéket ?! Igen 
ám, de ki fogja megfizetni a retrenetes 
adót, ha nemcsak pénzünk, de még 
betevő falatunk sem lesz? Ezt szeret
ném megkérdeni azoktól a zöldtollas- 
kalpagu császári és királyi generális 
uraktól, kik a népek bárgyú államfér
fiakéi kierőszakolták a lajdinánt urak 
számára a fizetésemelést és hagyomá 
nyos agyukban ott kavarodnak holmi 
őrült álmok: a hadi keretek kibővíté
séről, az ezredek szaporításáról, a tü
zérség reorganizációjáról s uj ágyukkal 
való fölszereléséről, az osztrák monar
chiának nagyhatalmi állásához mért, 
hadi tengerészeiről, sőt delikateszr.ek 
talán egy Kínába intézett kalandocská- 
tól sem riadnak vissza. Népek, mikor 
riadtok már föl átkos álmotokból.

v. s.
— A »Népkonyha Egyesület* közgyű

lése. A sátoralja-ujhelyi izr. Népkonyha- 
Egyesület folyó évi február hó 25-én, 
délután 2  óiakor az izr. iskola tanter
mében tartja rendes évi közgyűlését. 
A közgyűlés tárgyai: 1. Elnöki meg 
nyitó. 2. Pénztári jelentés. 3. Titkári 
jelentés. 4. A  számadások átvizsgálá
sára bitottság kiküldése. 5 Az alapsza
bályok 8  § ának 1., 2., 3 , 4., 5. pont
jaiban jelzett tagok, u. m .: elnök, társ
elnöknő, alelnök, pénztárnok és a tit
kár választása. 6 . Egyéb indítványok.

— Öngyilkos ügyvéd. Egy hányatott 
élet ért e napokban Telkén szomorú 
befejezést. Valamikor a legszebb kar
riert jósolták Szopó Jánosnak, aki isko
láit, jogi tanulmányait fényes sikerrel 
végezte. Rövid idő alatt járásbiró lett. 
Egy könnyelmű tette azonban szeren
csétlenné tette egész életére. Összezör
dült a feljebbvalóival s állásától meg 
kellett válnia. Ügyvédi irodát nyitott, 
de az nem jövedelmezett úgy, mint 
remélte. Ezután Tokajban albiró volt 
egy pár esztendőn át Búnak és ivás- 
nak adta magát. Deliriumba esett s az 
irodája szertezüllött. Elment dolgozni 
a más irodájába, de ott sem tudott 
annyit keresni, a mennyi elég lett volna 
neki. Felakasztotta magát.

Szomorú haláláról és hányatott éle

téről egy nagyváradi lap következőket j 
írja:

Nagy szenzációt keltett ma délelőtt 
Tenkén az a hir, hogy Szopó János i 
ügyvéd, / k / / Juszt in tenkei ügyvéd iroda 
vezetője fi iak isztotta magát. A megbol
dogult igen intelligens, képzett ember 
volt s tragikus halála nemkülönben egész j 
szomorú élete igaz részvétet keltett is- j 
merősei körében. A megboldogult jogi 
tanulmányai sikeres végeztével bírói pá
lyára ment. Szép talentumával hamaro- j 
san sikerült előhaladni s mar “26  év es; 
korában járásbiró volt Zentán, onnan 
pedig Kassára helyezték át. Itt valami) 
kellemetlensége volt, a melyből kifo
lyólag levelet irt Tisza Kálmánhoz az 
akkori miniszterelnökhöz, a melyben kí
méletlenül nyilatkozott az egész kor
mányról. A levél miatt ellene fegyelmi 
vizsgálatot indítottak s ennek végezté
vel állásától elmozdították s nyugdíj 
igényétől is megfosztották. Ez után Bc- 
léuyesben ügyvédi irodát nyitott. Elein- 
tén jól ment neki, de később busko- 
mor lett s az ivásnak adta magát, iro
dáját, a reá bízott ügyeket elhanya
golta, úgy, hogy kénytelen volt az ügy
védi gyakorlattal felhagyni. Elköltözött 
Telikére, hol dr. Papp Jusztin ügyvédi 
irodavezetője volt* Az állásba s függő 
helyzetébe nem tudott bele törődni s 
mert anyagi viszonyai sem voltak a 
legrendezettebbek, — szerencsét pró
bált a kormánynál nyugdija folyósítá
sát kérve. Négyszer kopogtatott hiába, 

i Most ötödször kísérelte meg. A kérvény 
i beadása után említette ösmerőseinek, 
hogy ha most is elutasítják, eldobja ma- 

1 gatól az életet. Azok bár szavait nem 
vették komolynak, vigasztalni, megnyug
tatni igyekeztek, nem sikerült. Tegnap 
előtt megjött a végzés. Elutasították 
ötödször Elkeseredéseben felakasztotta 
magát a lakásán. Mire észrevették — 
teste hideg volt. Szomorú haláláról sür- 
gonyileg értesítették Ungvarott lakó 

j  egyetlen testvérét.
— Öngyilkosság. Szabolcsik János Ki- 

rályhelmeczen állomásozó csendőr folyó 
hó 20  án szolgálati fegyverével az or
són főbe lőtte magát. Szabolcsikot va 
sárnap este dulakodás közben megver
ték és abbóli félelmében, hogy e miatt 
szolgálatából elcsapjak és megbüntetik 
öngyilkosságot követett el.

KÖZGAZDASÁG.

Egy-két szó a szölögazdákhoz.
Céke, február 19.

A pincében van a bor. Talán első 
termése a drága kölcsönből felépített 
szőlőnek és senkinek nem k ell; avagy 
olyan árt kínálnak érte, mely mellett 
tekintve az adót, a rá fordított mun
kát és a drága kölcsön kamatait, meg 
nem álhat a szegény szőlőgazda.

Éppen úgy vannak vele önök, sze
gény gazdák, mint mi fóldmivelők.

De miként rajtunk, úgy önökön is 
lehetne segíteni, csak kevesebbet pa
naszkodnánk és többet tennénk. Sőt 
önökön szegény szőlőgazdák, még in
kább, mint mi rajtunk. Mert önöknél 
könynyebben valósítható meg az eszme 
mint minálunk ; mivel kevesebben van
nak és igy hamarább jutnak egyetér
tésre.

Ne járjanak Pontinstól-Pilátusig, kép
viselőtől államtitkárhoz, innen pedig a 
miniszter legmagasabb szive elé udva
rolni, kunyorálni és koldulni; mert ez 
egy önérzetes emberre nézve lealázó és 
úgyis hiába való. Bármily bájosan fog 
js az a miniszter mosolyogni önökre, 
az borukon nem. igen fog meglátszani, 
hogy nagyobb árt kapjanak érte; mert 
az olasz borvám csak az marad, a mi 
volt, amig tart az a szerencsétlen liai
son, a melybe balsorsunk sodort bele.

Mert azt, hogy boldoguljunk, általá
ban nem óhajtják Bécsben ; sőt a »Ge- 
sammtmonarchie-ra és a nagyhatalmi po
zícióra veszedelmesnek tartják. Mert 
úgy gondolkodnak hogy a szegénység 
szolgaság s ha vagyonosodul találnánk, 
még fölébredne bennünk a*, önérzet s 
földhöz találnánk teremteni mint egy 
férges gombát, a »Gesammtmonarchie«-t 
a nagyhatalmi pozícióval együtt.

Amit pétiig Bécsben nem óhajtanak, 
azt már a mi drága államférfiaink ép
penséggel nem akaiják. Ezt nem azért 
mondom, mintha vádolni akarnám őket; 
elvégre is nem tehetnek róla szegé
nyek. Hiszen ösmerik önök azt a leg
újabban feltalált ördögöt: a szuggestiót. 
Ennek ellenállhatatatlan hatalma alatt 
állanak, a mi derék államférfiaink, mely j 
az udvari ebédeken elfogyasztott pezsgő 
révén jut cl lelkükhöz.

Ha pedig várni akarnának, amig az) 
az átkos kötelék megszakad, mely négy
századon át annyi fájdalmat és köny- 
lnillatást okozott nekünk, addig elkop
nék markukban a koldusbot is, mely j 
rövidesen kezükbe kerül, ha csak föl 
nem kell a saját megsegítésükre.

A dolog kis tevékenység és moz- j 
gékonyság mellett könnyebb, mint azt j 
első tekintetre hinnénk. Nem uj, a mit 
itt elmondok; nem is az én találmá- i 
nyom, nem kérek rá patentét. A kiil- j 
földön évtizedek óta létező és kitünően ; 
bevált intézmény ez.

Alakítsanak pinceegyesületet és bo- í 
csássanak ki részjegyeket és nyernek 
egy oly szervezetet, melynek üdvös | 
hatása az egész vonalon érezhető lesz i 
rövid idő alatt.

Mi lesz első sorban is ennek az ered- j 
ménye? Meg lesz teremtve a borkeze- 

| lésben az egyöntetűség. Mert bocsás- 
; sanak meg kedves szőlőgazdák nagy 
baj volt önöknél a borkezelésben való 

| különbözőség a múltban és ez fogja 
boruk előmenetelét hátráltatni a jővő- 

i ben is. A külföldön, a hol rendes és 
; szakszerű pincckezelés dívik, nem tud
ják megérteni, hogyan lehetséges az, 

j hogy az ugyanegy pincéből, ugyanegy 
évről, sőt az ugyanegy szőlőből került 
bor hordónként különbözzék. Ezt a kö
rülményt, mely ismerve viszonyainkat 
nagyon természetes idegenben csalás
nak minősítik és ez rontotta és fogja 
rontani szőlőgazdaságunk hitelét.

A pincegyexületnek másodsorban fel
adatává jutna reklámot csinálni és visz- 
szahóditani borainknak a külföldet, mely 
teljesen elveszett. És pedig kizárva 
minden közvetítő kereskedelmet, melyet 
kivált c téren terhel sok bűn, direkt 
utón juttatni el a bort tisztán és hami
sítatlanul a fogyasztó asztalára. Hogy 
ezt elérhesse, meghízható utazókat kel
lene tartani, kik elmennének a külföldre, 
hogy ott megmutatnák a bort a maga 
tanusithatlan eredetiségében, és mon
danák :

»Ime, ez a hegyaljai bor, a mint ezt 
az Isten adta; és nem az, melyet isz
tok és drágán fizettek, mely pedig nem 
más, mint mint olasz borból, mazsolá
ból és czukorból eredő kogyvaszték.«

Végűi a pinceegycsület egy oly hat
hatós eszköz lenne a borhamisítókkal 
szemben, a minőt sem a törvény, sem 
pedig a legjobb akaratú miniszter sem 
biztosíthat bortermelésünknek. Mert ha 
a közönség egyszer megösmeri a bor- 
szei zésnek igazi forrását és meggyőző
dik arról, hogy a pinceegyesület föltét- 
len bizalomra érdemes, teljesen elfor
dul attól a kereskedelemtől, mely any- 
nyiszor becsapta, és melyre a legutóbbi 
időben rásütötték a hamisítás bélyegét 
és keresni fogja a termelővel azt az 
összeköttetést, mi az áralakulásra min
denesetre csak kedvezően fog hatni.

Ha pedig a pinccegyesülct gyökeret 
vert, sziláidnak fogja érezni lába alatt 
a talajt, egy lépéssel tovább is mehet 
és nem lesz lehetetlen előnyös kölcsönre 
szert tennie, hogy tagjainak előleget is 
adhasson abban az esetben, ha kedve
zőtlenek lesznek az árak s jobb árala
kulást szükséges leend bevárni. És ilyen 
módon a borkereskedelem is teljesen 
azok kezébe jutna, kiket ez leginkább 
megilleti: a szőlőgazdák kezébe.

Viribus unitis! E jelben van a győ
zelem.

Várlaky Sándor.

* Az Abauj-Tornamegyei Gazdasági 
Egyesület ^900. évi március hó 8 ., 9. 
és 10-ik napjain Kassán a Baromvásár- 
teren lévő egyleti istálóban díjazással 
egybekötött tenyészbika-vásárt rendez.

* Alakuló közgyűlés. F. hó 18-án tar
totta meg a f. évi május elsején életbe 
lépő »Tokajvidéki keresk. és gazdasági 
bank részvénytársaság* igazgatósága 
tisztvisclőválasztógyülését, mely alka

lommal Fényes V. könyvelőnek és Reis- 
mann M. pénztárosnak választattak meg- 
--  Tokaj varos és vidéke kereskedői 
nagy reményt fűznek ezen uj intézet
hez, melynek főcélja Tokaj város gaz
dasági viszonyait emelni, a közjólétet 
előmozdítani és általában Tokaj várost 
ismét virágzóvá tenni Ezen uj intéze- 
igazgatója Fuchs Mór (Bodrog-Kercsztur, 
kinek megkezdett akciójától sokat re
mélnek. In.

FARSANG.
)( Farsang Gálszécsen. A farsangi mu

latságokról szóló legutóbbi jelentésének 
ott hagytam el, hogy egész Gálszécs a 
Malcher-féle bacskói kastélyban rende 
zendő piknikre készül, — nos, meg is 
tartatott és mondhatom: fényesen si
került. Visszaemlékezve a gálszécsi 10 
éven belüli farsangi mulatságokra, egyet
lenegyet sem mondhatok oly sikerült
nek, mint ez volt. Pazar dísszel beren
dezett termekben, a merre néztünk min- 
déniitt szép és bájos hölgyek, leányok, 
asszonyok vegyest . . . Ott voltak a 
többek közt: Sárkány Vilma, Neuwirth 
Anna, Koch Jolán, l’ekáry Gézáné, dr. 
lilék Imréné, dr. Schwartz J-né, ifj. 
Koch Gáborné, Malcher Béláné, Malcher 
Lászlóné, Pafcsuga Jánosné, Szirmay 
Margit, Kovács Samuné, id. Koch Gá
borné, Paykos Károlyné, Malcószki Já
nosné, Mejedli Róbertné, Kapeller Róza 
stb. stb. Jó kedv uralgott . . . lukullusi 
lakoma, üdítő italok, kitűnő zene, csoda-e 
ily körülmények között, hogy este 6 
órakor megkezdve csak másnap reggel 
8  órakor szakadt vége a mulatságnak, 
— de csak — egyelőre, mert közkí
vánatra »folytatása következik*.

X A homonnaí jótékony nőegylet ké
zimunkák sorsolásával egybekötött tánc
estélyt rendez e hó 27 én a »Stefánia* 
szálló termében Belépti- és sorsjegyek 
kaphatók: P ó 1 án y i Dezső gyógyszer- 
tárában Homonnán.

X Batyu mulatság. A légenye-mihalyi 
vasúti állomás tisztikara, fesztelen ke
délyű, pompás batyubált rendezett f. 
hó 17-én szombaton este. A mulatsá 
gon a vidék intelligenciáJáBóITvalamint 
Kassáról és városunkból is szép szám
mal vettek részt, kivilágos kiviradtig 
folyt a tánc, s csakis a reggeli vona
tokkal oszlott széjjel a közönség, egy 
kedvesen eltöltött éjszaka emlékét vive 
magukkal.

TÖRVÉNYSZÉK.

§ Esküdtszéki tárgyalás e hó 23-án.
Dr. Fried Lajos védelme mellett rablás 
bűntettével vádolt Horváth Rumnyi és 
három társa elleni ügyében.

§ Az első esküdtszéki tárgyalás. Sá-
toralja-Ujhelyben ma tartották az első 
esküdtszéki tárgyalást a váárniegyeháza 
nagytermében. Az első tárgyaláson meg
jelentek Bcrczely Jenő dr. kassai kir. 
táblai elnök, Falsz Andor dr. kassai 
kir. táblai biró, és a kassai kir. tábla 
tanácsjegyzője. A tárgyalást Fornszek 
Béla kir. törvényszéki elnök vezette, a 
vádhatóságot Hlavathy József kir. fő
ügyészhelyettes képviselte. A védői tisz
tet dr. Szirmay István töltötte be. Vád 
lőtt Kurncz János volt, ki szándékos 
emberöléssel vádoltatott. A kir. törvény
szék elnökének lelkes üdvözlése után 
Hlavathy kir. ügyéz, majd Szirmay dr. 
beszéde következett, melyről valamint 
az esküdtszék megalakulásáról és a tár
gyalásról jövő számunkban referálunk, 
ítélethozatalra nem kérőit a sor, • mert 
két tanú meg nem jelenése miatt 
a védő a tárgyalás elnapolását kérte.

A szerkesztőség üzenete:
Zt. Patak. Most már nem akarunk reá visz- 

szatérni. Ext a thémát jő  volna általánosság
ban, mint szükségest feldolgozni, név és mi
niszter említése nélkül.

Újságíró Bpest. Menni fog. Szombatra mi is 
írunk róla.

Érdeklődd Helyben. Szerkesztőnk nem tartja
érdemesnek az ilyen nyílt téri szószátyárko
dásra felelni.

Kiadó tulajdonos:
LANDESM ANN MIKSA.
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o Tej eladás.
Naponta 100 literen felül, 

a Kis-Bári bérgazdaságban 
eladó

Értekezhetni:

fríömann germánnál, 
Kis-Bári.

• I ö v # k U U m u o s

mellékfoglalkozásra
találnak

urak és hölgyek
előismeret nem szükséges.

Bővebbet Wekcrle tér :\ örös- 
ökör épület) I-ső em 

Déleiül! ü 12-ig, délután 5-ig.

Üzlet megnyitás.
Van szerencsém a n. é. közönségnek becses tudo

mására hozni, hogy Sátora lja-l’jhelyben a b'o-utczán levő
Haas kit láp tir házában

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

divat- és ro|ös-üzktet
az „Arán ff csiHatp'-hoz

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

Magam és üzlet raktáramat a nagyérdemű közönség 
szives jó indulatába ajánlva becses látogatását kéri

Kiváló tisztelettel

Liehtenstein Lajos

L A N D E S M A N N  M IK S A  é s  TAKSA
kél gyorssajtóval, különféle segédgépekkel és a ledivatosabb 

a kor igényeinek megfelelően berendezett

K ÖN Y V N Y  OM D ÁJ  A
W E K E R L E - T É R  SÁTORALJA“UJHELY D R .  S C H Ö N  H Á Z

ajánlkozik mindennemű könyvnyom dái i m iinkd n;tk. u. m : hírlapok, folyóiratok, könyvek, röp- 
iratok, diszmlivek, szinlapok, takarékpénztári évi zárszámadások, tanodái jelentések, árjegyzékek, számlák bárca- 
könyvek perforirozva (lyukkasztva) levélpapírok és levélboritékok, eljegyzési, lakodalmi és táncvigalmi meg

hívók, táncrendek, gyászjelentések, körlevelek, táblázatok falragaszok stb. stb,

ízléses, h ibátlan , gyors, pon tos és ju tá n y o s  árban
kívánatra  iöbb szín be ti való elkészítésére.

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

N Y O M T A T V Á N Y O K B Ó L
m elyek  itt: olenobluin k;iph;itók, mint bárhol.

dö /izefésre  és Hirdetésed Közlésére a legaldalmasaBB és legolcsóBB lap a

„Felsőmagyarországi FIírlap"
5 vármegye független polgárainak legelterjedtebblapja. Megjelen hetenkint kétszer.

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

Nyomtatott Landesm ann M iksa es T a rsa  gyorssajtóján Sátoralja-U jhely
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