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Gazdagság.
Irta: Búza Barna.

I.
Ugy-e bolond ember az, aki dús

gazdag lehetne, s mégis koldús 
akar maradni, akinek két kézzel 
nyújtja a sors a gazdagságot, csak 
el kellene vennie, s ő fut a gaz
dagság elől és görcsösen ragasz
kodik a koldúsbothoz ?

Ilyen bolond ember vagy te, 
édes magyar nemzetem!

Nincs ország a földön, amely 
olyan bőven el volna látva az élet 
minden szükségleteivel, a lét min
den feltételeivel, amely olyan ide
ális természeti, földrajzi, gazdasági 
egészet képezne, mint a mi Ma
gyaré rszágunk.

Minden, amire a természettől 
embernek szüksége van, megterem 
itten. Minden nyersterményt, ami 
bármely ipar üzéséhez szükséges, 
bőségesen ád a haza földje. És 
mindent, amit az ipar emberi szük
séglet számára produkál, könnyen 
és olcsón előállíthatnánk itthon.

Csak akarni kellene és nem szo
rulnánk rá, hogy csak egy kraj- 
cárnyi nyersterményt is kivigyünk 
pénzért a külföldre. Nem szorul
nánk a külföld iparára, a külföld 
hitelére, pénzére.

Nem tudunk akarni, s rabszol
gái, zsellérei maradunk a külföld
nek s országunk gazdagságát ide
genek élvezik, nekünk belőle csak 
a koldusbot marad.

Megterem nálunk minden ami 
az iparűzéshez kell: kőszén, vas, 
porcellán, kova, salétrom, gyapjú, j 
cukorrépa, bőr, meg minden kép
zelhető nyersanyag. Az ipar min
den ágához szükséges nyerstermé
nyeket bőségesen produkálja a 
magyar föld. Ha feldolgoznánk 
itthon, lenne mindenünk s egy 
gombostűt se kellene behoznunk 
külföldről.

De nem dolgozzuk fel tizedré- 
szét se. Eladjuk feldolgozatlanul 
az idegennek s aztán drágán visz- 
szavásároljuk tőle, mikor iparcikké 
feldolgozva visszahozza hozzánk. 
— És ez az oka a mi szegény
ségünknek, hogy a nyersterménye
inknek ki kell menni külföldre, 
hogy feldolgoztassanak s hogy a 
feldolgozás drága diját külföldiek
nek fizetjük meg, mig itthon a 
népünk éhezik, mert nincs mun
kája, nincs keresete.

Hogy gazdagodik meg Anglia 
a gyarmataiból? Nem enged azok
nak sehol gyárat építeni. Azokkal 
termeltet élelmiszert, nyersanyagot. 
A nyers anyagot az angol keres
kedő, gyáros megveszi, hazaviszi 
Angliába, ott feldolgozza iparcikké 
s akkor visszaviszi a gyarmatokba. 
Azok megveszik drágán, — a drága 
árból aztán vesz az angol megint

olcsó élelmiszert, olcsó nyersanya
got. így táplálják a gyarmatok 
Angliát, igy hízik, gazdagodik Ang
lia az ő rovásukra. Nem erőszak
kal, nem zsarolással fosztogatja ki 
őket, csak avval a rá nézve elő
nyös gazdasági berendezéssel, hogy 
maga Anglia iparüző és kereskedő 
állam, mig a gyarmatok földmű
velő, nyerstermelő területek. Az a 
sok millió gyarmati lakosság mind 
az angol r.ép zsellére, annak a 
javára dolgozik, annak a gazdag
ságát szaporítja.

Ép ilyen viszonyban vagyunk 
mi a külfölddel s különösen Ausz
triával. Magyarország földművelő, 
Ausztria iparos állam. Magyaror
szág táplálja és nyersanyaggal el
látja Ausztriát, Ausztria viszont 
feldolgozza a nyers anyagot ipar
cikkekké s ellátja azokkal Magyar- 
országot. Ugyanaz a viszony van 
köztünk, mint Anglia és az ő gyar
matai közt. Ez a kiegyezés gaz
dasági alapgondolata: Ausztria ipa
ros állam, Magyarország földmű
velő. A szövetség folytán tehát 
Ausztria iparának állandó piaca 
lesz Magyarország, viszont Magyar- 
ország nyersterményei állandó ve
vőt találnak Ausztriában.

Azt mondták, hogy ez a kap
csolat elégíti ki legjobban mind a 
két állam gazdasági érdekeit s 
azért akarják ezt a viszonyt a 
kiegyezésben állandósítani.

És ilyen hazug argumentummal 
állandósítják a gazdasági szolga
ságot, a gyarmati függést.

Rómától és az ő provinciáitól 
i egész Angliáig és az ő gyarmatáig 
mindenütt azt bizonyítja a világ- 

! történelem, hogy ha egy földmű
velő s egy ipart és kereskedést 

; űző terület gazdasági egységbe lép, 
ott mindig az iparos fog a föld
művelő rovására gazdagodni, bol- 

1 dogúlni.
Mi se vagyunk ez alól a szabály 

; alól kivétel, mi rajtunk is érvénye
sül ez a kemény természeti tör
vény.

Mit eszik a cseh—morvaországi, 
ausztriai gyáros, kereskedő, mun
kás? Magyar kenyeret, magyar 
húst. És mit ád érte? Cipőt, posz
tót, üveget, c'ukrot, meg száz más 
iparcikket.

Hát kenyeret nem lehetne Cseh
országban többet termelni, mint 
most, mert a kősziklán nem terem 
búza. A csehek tehát okvetlenül 
rá vannak szorulva a mi kenye
rünkre. De posztót, üveget, cuk- 

: rőt, meg mineen egyéb iparcikket 
I lehetne nekünk itthon is csinálni, 
! mert meg van hozzá minden, ami 
szükséges — hisz a nyersanyagot 

j úgyis nagy részben mi adjuk. Es 
j akkor nem menne ki értük a pénz 
külföldre, avval a kenyérrel, amit 

'értük adunk, nem a cseh gyárost,

a cseh munkást táplálnánk, hanem 
honfitársainkat, avval a nyereség
gel, amit hoznak, nem idegenek 
gazdagodnának, hanem a nemzeti 
vagyon szaporodna.

A Szudétákon, a cseh, morva 
hegyvidékeken egymást érik a vi
rágzó gyárvárosok, gazdag munkás 
nép lakik mindenütt. A mi hegyes 
vidékeink népe szegény és nyo
morult, krumplin, zabon tengődik 
s alig van év, hogy közadakozás
sal ne kellene az éhínségén segí
teni.

Miért ne készíthetnék ezek a 
mi hegyi lakóink a nekünk szük
séges iparcikkeket ? Miért nem ad
hatnék mi azt a pénzt, azt a ke
nyeret, amit iparcikkekért a cseh 
munkásnak adunk, amivel a cseh 
gyárost gazdagítjuk, — miért ne 
adhatnók azt inkább a mi felvi
déki népünknek? Hisz nem ördög- 
ség az iparűzés, a mi embereink 
is meg tudnák azt csinálni, amit 
a cseh munkás megcsinál.

És akkor az az óriási vagyon, 
ami ipari cikkekért külföldre ván
dorol ebből az országból, mind 
itthon maradna és a felvidékünk 
nem koldusok hazája lenne, hanem 
gazdag, virágzó, iparűző vidék és 
akkor nem lennénk adófizetői a 
külföldnek, hanem élnénk szaba
don, szépen a magunk embersé
géből.

Sátoralja-Ujhely, március 6.

Lapunk és a fővárosi sajtó. Mint
Zemplén-várlnegye egyetlen politikai 
lapja, olyan helyzetben vagyunk, hogy 
a megyei közgyűlések politikai vonat
kozású tudósításait egyedül mi közöl- 

! lietjük. Ilyképp a »Magyarországi va
sárnapi száma szóról-szóra átvette tő
lünk a megyei közgyűlésről szóló tu- 

I dósitás azon részét, a mely Várlaky 
\ Sándornak a kivándorlás ügyében Mól- 
\ nár főispánhoz intézett interpellációját 
és a főispánnak erre mondott feleletét 

j tartalmazta.
A főispán kijelentése, a melyet a sok- 

I kai később megjelenő helyi hivatalos 
lap részéről meg nem cáfoltak, mert 

j meg nem cáfolhatták, ismételten leír
juk, igy szól:

»A kivándorló ágensekről fölterjesz- 
j test tettunk a miniszterhez. Jelentettük,
I hogy olyan ágens van, a ki majdnem 
I a zsarolással hasonlatos eljárással, ut- 
' levelek ügyében megkerüli a vármc- 
■ gyét, fölmegy egyenesen Pestre és 

express elintézi az útleveleket. Erre 
kapott a vármegye kioktatást, hogy 
a vármegye lassú az útlevelekkel, ezért 
kell kerülő utón a miniszterhez menni.« 
(Felkiáltások : Ez törvénytelenség!)

A »Magyarárszág« megjegyzi, hogy 
ezzel szomorú tény jutott napvilágra. 
Kitűnt ugyanis, hogy maga a belügy
minisztérium segíti elő a kivándorlást 
az útlevelek gyors kiadásával.

De sokkal érdekesebb a »Pesti Napló« 
vasárnapi számában közölt megjegyzés. 
A P. N. a Magyarországból vette át a 
tudósítást a következő kommentárral: 

»Ez a tudósítás megdöbbentő. De

bocsánatot kérünk nem bízunk a hite
lességében. Mert tüzbe tesszük a ke
zünket, hogy rossz helyen kopogtat 
az, a ki a belügyminisztérium utján 
akarja előmozdítani — ha furfanggal 
is — a felvidéki kivándorlást«.

Úgy hisszük, hogy ha a Magyaror
szág és igy a Pesti Napló is, a zsur
nalisztikában bevett szokáshoz híven 
megjegyzi, hogy ezt a tudósítást a »Fel
sőmagyarországi Hírlap«-bői vette át, 
akkor elmaradt volna a P. N. fenti 
megjegyzése. Mi mint a helybeli poli
tikai élet közvetlen szemlélői, ott a köz
gyűlésen jegyeztük a főispán szenzációs 

i nyilatkozatát, fenntartjuk, hogy igenis 
j Molnár István főispán azokat úgy 
mondta a népes közgyűlés előtt, a ho
gyan azt leírtuk, sőt erre a meg- 
jegysésére — amint későbbi tudósítá
sunk során is kitűnik — interpelláló 
Várlaky még visszatért, kijelentvén, 
hogy »nincs megelégedve a miniszter 
válaszával, nem szabad a fórumokat 
semmi ürügy alatt átugrani.«

Értjük a M-g és a P. N. megdob* 
bentését és örvendünk azon, hogy Mol
nár főispán ily egyenes nyíltsággal lep
lezte le a kormányt, a megye közön
sége előtt. Hogy a P. N. védelmére 
siet a belügyminiszternek, talán éppen 
a főispán nyíltsága döbbentette meg 
oly erősen. Bocsánatot kérünk, a »jog, 
törvény és igazság« tömjénfüstös érá
jában jobban kéne ostorozni a törvény
telenséget és kevesebbet sopánkodni 
— egy főispán nyíltságán.

A belügyminiszter és a főispán. Előző 
cikkünkben ismertetjük Zemplénvárme- 
gye múlt havi közgyűléséből a kiván
dorlás ügyében kifejlődött országos ér
deklődést és a fővárosi sajtó megdöb
benését.

Ámde a mai napon, ennél sokkalta 
érdekesebb helyzetet teremtett a főis
pán nyilatkozata. Ugyanis a kormány 
félhivatalos sajtója a »Magyar Nemzet« 
i 11 c t é k e s forrásból a következőket 
Írja:

Néhány nappal ezelőtt néhány lap 
azt irta, hogy a belügyminisztérium 
előmozditja a kivándorlást közigazga- 
gatási utón. Ez a merőben képtelen 
állítás cáfolatra nem szorul. Éppen a 
napokban történt hogy a belügyminisz
térium a kivándorlás korlátozása te
kintetében igen erélyes leiratot inté
zett a vármegyékhez* stb.

Hát aki olvassa az előző cikkben a 
főispán nyilatkozatát és szembe állítja 
ezzel a belügyminiszter lapjának cáfo
latát, világosan láthatja, hogy S z é l i  
Kálmán belügyminiszter és M o l n á r  
főispán közt, a főispánra végzetes, hiva
talos affér keletkezett. Mert azok a 
lapok amelyek azt írták, hogy a bel
ügyminiszter előmozditja a kivándorlást, 
ezt a megjegyzést a »Eelsőmagyaror- 
szági Hirlap«-ban közölt azon nyilat
kozat után tették, amelyet Mo l n á r  
István főispán Zemplénvármegye ta
vaszi közgyűlése előtt mondott.

1 Iogy a belügyminiszter és főispán ho
gyan intézik el egymásközt ezt a hi
vatalos ügyet, mindenesetre kíváncsian 
várjuk, de nem halaszthatjuk el' a »M. 
N.« cáfolatára megjegyezni, hogy az 
nem zárja ki, hogy Molnár főispán 
nyilatkozata idejében nem e tökéletesen 
híven vázolta a belügyminisztérium 
ebbéli álláspontját. Mert hisz a »Ma
gyar Nemzet« azt Írja: »hogy ép
pen a napokban történt, hogy a bel- 

I ügyminiszterium a kivándorlás korláto-
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zása tekintetében igen eiélyes leiratot 
intézett a vármegyékhez.« Molnár főis
pán még február hó 27-én mondta a 
nyilatkozatát és ha a belügyminiszter 
csak »e napokban* volt »igen erélyes« 
a kivándorlás megakadályozása ügyé
ben, akkor Molnár főispán egyenes és 
— bátor kijelentése alkalmával, nem 
igen tudhatott meg semmit a be!ügy 
miniszter félhivatalosában most meg- 
énekelt »erély*-ről.

Affér a megyei közgyűlésből. A ki
vándorlás ügyében Várlaky Sándor 
cékei plébános munkatársunknak a me 
gye közgyűlése előtt a főispánhoz in
tézett interpellációját Dr. Fáid Andor 
terebesi ügyvéd magára vonatkoztatván, 
lapunk előző számában »nyílt téri* le
velet intézett Várlakyhoz. Erre vonat
kozólag Várlakytól tegnap a követ
kező levelet kaptuk :

Tekintetes Szerkesztő Ur! Magán 
ügyeim távol tartanak hazulról. Ut- 
közben értesültem a nyílt 1 ívéiről, 
melylyel Dr. Fáid Andor ur megtisz
telt. Nehogy Dr. Fáid Andor ur, va
lamint a nagyérdemű közönség egy 
percig is azt higyje, hogy magamra 
öltve a hallgatás lenge mezét, meg- 
ugrani akarok a köteles válasz e lő l; 
nagyon kérem, szíveskedjék b. lap
jában jelezni, hogy miként haza jövök | 
utániról, érdemleges válaszszal fogok, 
szolgálni minden irányban. Fogadjaj 
őszinte tiszteletein kifejezését s vagyok 
Buttkán 1900. márc. 6 -án lekötelezett 
hive Várlaky Sándor s. k.

Több főispán menesztése. Úgy lát
szik, hogy maholnap valóságos csele
kedetté lesz a kormányelnoknek azon 
terve, — amelyet a múlt hetekben több
ször megirtunk, — hogy a választá
sok előtt több főispánt meneszteni fog 
és úgy látszik, hogy ezen a cimen va
lóságosan állandó rovatot kell majd 
nyitnunk. Erre enged következtetni a 
»Budapesti Hírlap« vasárnapi számá
ban közölt szenzációs cikk, a mely a 
mostani politikai helyzetről, és többek 
között Molnár István főispánról a kö
vetkezőképen nyilatkozik:

»A kormánvclnök nem bizha- 
tik teljesen a főispánjaiban, a kik
nek egy része mindenképp le van 
dán kötelezve a Tisza-rendszer 
kormányainak. Több főispán van, 
a kik Floránszky Nándornak bel
ügyminiszterré való kinevezéséről 
azt vallják, hogy az halálos csapás 
a Tiszákra, ami ha beköveteznék, 
mint régi 7 isza-fárliak ott hagy
nák a főispánságot. Ilyennek tart
ják többek közt a főispánt kar 
doyenját, Molnár István zempléni 
főispánt is. Ezekkel a főispánok
kal, a kiknél a választás fogal
mához hozzárartozik a hatalmi 
erőszak és a pénz döntő alkal
mazása, akik sem érzelmeikkel, 
sem emlékeikkel nem szakíthat
nak, — lehetetlenség sikeres vá
lasztást rendezni, különösen, a 
mikor a jövőből elő villog a tiz 
esztendős kvóta, a katonareform 
s a dualisztikus forma válsága.« 
stb.
Különösen érdekessé teszi e hirt a 

»Budapesti Hírlap« kedden megjelent 
tudósítása, amely a lap vasárnapi szá
máról — ahol a fenti köz.lemény is 
megjelent — a következőket Írja:

»Tegnap este egy lakomán miniszte
rek ajánlottak egymásnak a figyel
mébe. Általában véve pedig konsta
tálták, hogy teljesen megfelel a hely
zetnek. Azt következtették belőle, 
hogy az alkalom, a mely a dolgot 
megérleli, nincsen messze.«

A színház kérdés.
— Közművelődési szempontok. —

Sátoralja-Ujhely, márc. 5.
»Sine ira et odio.«

Városunk köziig} einek nagy nagy 
csoportjában a színházé az, mely ez 
idő szerint a pálmát magához ragadá ; 
bizottságok, képviselőtestületi közgyű
lések, társadalom, sajtó egyaránt fog
lalkozva Tliália templomának hol, hogy 
és mily költséggel leendő emelésével 
annyira, hogy majdnem azt lehetne 
gondolni — ez Sátoralja-Ujhely legfőbb, 
legfontosabb, ez valódi életkérdése!

Tősgyökeres polgáraként városunk
nak, ki 50 év alatt mindig kötelessé 
gének ismerte minden közügynél a 
maga részét kivenni, követni óhajtom 
igen tisztelt barátaim példáját, midőn e 
becses lap hasábjain szerény észrevé
teleimmel a nyilvánosság elé lépek, | 
hosszú múltamhoz híven fentartva azon 
elvemet, mely szerint soha, legkevésbbé 
midőn a közérdeket szolgálom — nem 
riadok vissza semmitől, még attól sem, 
hogy nem egyszer érvényesült rajtam j 
a »mondj igazat, betörik a fejed.«

Hát a szóban forgó ügy iránti érdek
lődés oly forrongásba sodra ez elméket, 
magával ragadva a kedélyeket is, mely 
a higgadt, fontoló, számitó eljárás mel
lőzésével, egy kiadott jelszó mintegy 
imperativ suggeralása alatt ugyszólva 
lázas sietséggel akaiá a kérdést meg
oldani, mi azt eredményeaé, hogy — 
horribile dictu — a városi képviselő- 
testületi közgyűlés nagy többségének 
érvényre jutott határozatát, ugyanazon 
többség egy tiz nap múlva tartott köz
gyűlésen desavonalta, mi vajmi gyenge 
meggyőződésre enged következtetni, 
egyszersmint oly precedenst alkotva, 
mely — eltekintve attól, hogy egy 
rendezett tanácsú város legelőkelőbb 
testületének erkölcsi pressigét érzéke
nyen alászállitja, mitől nagyközségi 
minőségünkben szigorúan óvakodtunk
— mondom ettől eltekintve, jövőbeni 
zavaroknak, kellemetlenségeknek lehet 
szülő annya.

Legyünk azonban conciliánsak; bo
csássuk meg egymásnak a gyakran vér- 
mérséklettől származó tévedéseket; fo
gadjuk el, hogy egyikünket sem vezé
relnek emberi gyarlóságok: hiúság, el
fogultság, indokolatlan rajongás, hatalmi 
aspiráció vagy ép — ments Isten! — 
mellék-magán érdek, hanem mindany- 
nyiunkat csupán a közjó iránti buzgalom 
lelkesít, mindannyian anyagi viszo
nyaink számba vétele mellett óhajtjuk 
a minket c téren megillető igényeket 
kielégíteni; — hogy tehát az e kérdés 
körül felmerült és napi renden levő 

nézeteltérések azon ős forrásból fakad
tak »plures doutus viae ad pontificem« 
vagyis »több út vezet Rómába«. Ne 
rohanjunk tehát szuronyt szegezve e 
gyöngép, delicat, körültekintő udvari
asságot érdemlő kegyeltünknek, hanem 
kérem, óva intem az illetőket c helyütt, 
valamint ezt a zöld asztalnál tettem : 
gondolják meg a lépést türelemmel! élve 
a római híres mondattal »Caveant au- 
tem consules, ne respublica detrimenti 
capiat« »óvakodjanak ám a tanácsosok, 
nehogy Ujhely városa kárát vallja« !

IC felfogásom támogatásául hivatko
zom dr. Hornyay barátomnak a »Zem
plén«-ben közzé tett cikkére, hol he
lyesen említi fel, hogy nem csak ha
zánkban gyönyörködött a közönség 
egyszerű helyiségekben, sátrak, ereszek 
alatt a színművészeiben, hanem Bécs
— a császárváros születési-, rang- és 
pénzai istocratiája, azok a vérünkön hí
zott és mindennemű élvezetekben'! dő 
zsölés által elkényeztetett Ínyencek a 
mienknél nem sokkal nagyobb, csino
sabb és kényelmesebb Burgszinházban 
hódoltak a múzsáknak egész a múlt 
80-as évek végéig 1 constatálom — ma
gam is 60 évvel ezelőtt velők együtt
— én persze a kakasülőn — sokszor 
merültem el csodálattal a világirodalom 
remekeinek a világ legnagyobb színészei 
által bemutatott művészi előadásaiba! 
Csakhogy Hornyay kartársam ezek után 
ott kötvén ki »tehát alakítsuk át a 
mostani színházat azonnal« nem bírok
— sajnálatomra — a logikai egymás
után nyomára jutni.

A helyi lapokban eddig napvilágot lá-

! tolt cikkek bőségesen foglalkoztak a szín- 
j ház kérdésével, de kockáztatom azon 
megjegyzést, hogy annak csak alaki és 
anyagi oldalával; nevezetesen: épitsünk-é 
a nemzeti színművészet számára ennek 
megfelelő, városunk díszes helyén mind
kettőt diszitendő, egyszersmint a kor 
igényeit kielégítő otthont ? vagy — ta- 
tarozzuk-ó a meglevőt ott abban a 
minden aesthetikal érzést, közegészséget, 
tűzbiztonságot stb. kigunyoló sikátor
ban ? — nem szándékom tehát ez irány
ban véleményemet fejtegetni, általában 
nem csekély »én «-cmet előtérbe vinni; 
de ép oly kevéssé ezen magában eléggé 
méltó ügyet másokkal összeházasitani, 
amennyiben a : b elsorolása,
mint a melyek .n a ' <"•/. . jövőben e 
valóban szegény váios által lennének 
vagyoni erőnket messze túlhaladó áldo
zatokkal csak megvalósíthatók, nem 
csak a szőnyegen levő kérdésre nézve 
hátrányos, de minden reálisan, komo
lyan gondolkozó polgárban aggodalmat 
keltő, mert nem elég erre, arra, amarra 
kölcsönt felvennii a sperativ jövedelem 
homokba pingált önkéntes számait egy 
lágy Sephirke is befújhatja és az alapos 
számítás nélküli nagyzolás oda sodor
hatná városunkat, hova elrettentő pél
daképpen egy társvárosunk már elju
tott — — a csődbe \

Én a színház kérdését célszerűnek, 
sőt szükségesnek találom szellemi, nem
zeti és művelődési szempontból érinteni, 
ezzel mintegy inaugurálni óhajtván vá
rosunkban egy mozgalmat, mely hivatva 
legyen a színészet valódi rendeltetését 
magasabb piedestálról tekinteni, annak 
nevelő, nemesítő üdvös hatását kellően 
méltányolni és ez utón annak érett, édes, 
lelket frissítő gyümölcsét élvezni, csak 
másodrendű kérdésnek tekintve : állás 
bán vagy palotában mutatják-é be e 
művészetet ?

Ha csak futólag bele pillantunk a 
színészet történetébe — elhallgatva a 
régibb időket — Shekespearétől mai 
időnkig az Angol, Francia, Német és 
saját magunk színpadai a legmagasabb 
niveaun álló iskolái voltak a művelt 
társadalomnak, mindenütt fejlesztve a 
nemzeti nyelvet és finomabb érzékeket, 
felmagasztalva a gondolkodást, megra- 
gadólag kidomborítva az élet fény- és 
árnyoldalait, hogy a nézők amazt kö
vessék, emetől elriadjanak amiért is 
általánosan azon meggyőződés fogam- 
zott meg a köztudatban, hogy a szin 
művészet kulturmissiót teljesít, miglen 
az újabb időben, főleg az alig lezajlott 
század »findu siécle« aerájában a régi 
nemes irány és ízlés a gazdagabbak 
hangadó rétegeiből kiindult ledér áram
lat által meginétclyeztetett hova tovább 
tért foglalva.

Ne vegye senki érzékenyen őszinte 
legjobb szándékú szavamat, hogy ná
lunk is hangoztatják >uj színház kell 
culturális tekintetből* ! igyekezzünk hát, 
még mielőtt ilyen vagy olyan színházat 
építünk e jelszóhoz Ízlésünket, vágya
inkat, élvezeteinket idomítani, áthatva 
azon hazafias hittől, hogy ezzel, ez utón 
és módon nemzetünk, édes zengzntii 
nyelvünk, irodalmunk, ifjabb nemzedé
künk hazánk csemetéinek javát, hala
dását szolgáljuk!

Lépjünk erős akarattal és szilárd el
határozással sorompóba szemben a most 
divó romlott erkölcstelen iránynyal, 
hogy ne legyen mint eddig, operette, 
»teknős béka« »Osztrigás Miczi«-éknél 
telt ház, a Nemzeti Színház ünnepelt 
művészei ped ig: Nádai, Jászay Mari 
az üres padjaink okozta hosszúságúk
ban majdnem a sülyesztőbe zuhannak.

Dr. Schön Vilmos.

A MEGYE ÉS A VÁROS.

:=< Rendkívüli közgyűlés a vármegyén.
Molnár István főispán e bő 14-ére rend
kívüli közgyűlésre hívja egybe a töi- 

j vényhatósági bizottság tagjait. Ezen 
I közgyűlés egyetlen tárgya lesz : a vár- 
j megyei tiszti-, segéd , kezelő- és szol
gaszemélyzet törzsfizetésének emelésére 

j 1900. évi máiéin L V h 23,597/11 
számú beliig’ n r  n  ezvénynyel 
engedélyezett i.,. .7 . ..^rona állami 

| pótjavadalmazás mikénti fclhasználasá- 
| nak mcgallapitása.

A zemplénvármegyei tisztviselők fize
tését tehát 15474 koronával felemelik. 
Mindenesetre érdekes vitát fog provo
kálni a pótjavadalmazás mikénti és kü
lönösen milyen arányban leendő fel
osztása.

H Í R E K .

Március tizenötödike.
Sátoralja-Ujhely, márc. 7.

Ibolyanyiláskor, mezők zöldülésekor, 
lányos, friss, édes tavaszi szellő leve
gőjen keresztül szokott közeledni a ma
gyarok szabadságnapja, a magyarok 
szent napja: március idusa. Ma már itt 
van mellettünk, a mindennapi élet si
vár ködéből kezd kiragadni bennünket 
e napnak közelgése és fagyos jégbori- 
tott mezők, hóval fedett fekete főid, 
színtelen, kegyetlen, metsző hideg járja 
át a levegőt.

Máskoron, talán mámoros ielbuzdu 
lásra serkentve *z ibolyaillattól, az első 
madárszó csicsergésétől, a tél melegé
vel elárasztott szobák ablakain át be
áradó első tavaszi napsugár fényétől 
ittasan hozsánnát zengünk és üdvözöl
jük a szabadság, egyenlőség és testvé
riség szent napját, mint a szabad és 
őszinte nemzetek dicsőséges nagy me
ni oirj át.

Milyen véletlen játéka a sorsnak ? A 
kihalt szabadságérzet, a porba tiport 
testvériség érzete, az egyenlőség nemes 
eszméi sárban fetrengve és mindennek 
tragikus siralmához hozzásimul ez a si
vár, kietlen természet. Mintha a nem
zeti géniusz mindeddig képes lett volna 
szive melegével felolvasztani a tél kér
ges jégbarázdáit és mintha most meg
szakadt volná benne minden vércsatorna 
és hideg élettelen testtel zuhant volna 
a félédes mélységes sötétségbe.

Olyan hidegen, olyan szomorúan kö
zeleg március idusa. Talán ez a természet 
maliciája. Hogy ugyan mit harcolnak 
még egyesek szabadságért, minek fel
melegedni a testvériesség kebelén, miié 
való az egyenlőség zászlaját lobogtatni, 
mikor mit sem ér már e kapaszkodás, 
mikor minden némes, minden nagy, 
minden eszményi ideal az emberiség 
fagyos jégkérgét hidegen érinti, mikor 
minden de minden felbuzdulás egy nir
vánába hullajtott köny — amelyért 
legjobb esetben kikacagják az embert; 
ha ugyan bolondnak nem tartják.

De mégis jó hogy időnként felráz 
tespedtségünkből ennek a napnak tar
talmas, fényes emléke. Jó, mert jön idő, 
mert jönni kell, amikor egy nemzet 
testéről leomlik a jégkéreg, hisz orszá
gok, korszakok alakulásának hullám- 
zalos váltakozásában eljutunk még egy
szer oda, ahonnan kiindultunk, a csen
des, narkotikus téli álomból egy uj 
tavasz friss levegője felrázza u! nként 
az emberiséget. A világhistória filozófi
ájában rejlő hullámzatos erő kirázza 
az álmot a lecsukott szemekből.

Jó, hogy időnként — március nagy 
idusán — eszünkbe jut hogy nemcsak 
voltunk, hanem leszünk. Jó, hogy tel
jesen nem dobta cl még ez a nemzet 
a becsületet, jó hogy időnként, eszten
dőnként eskükbe jut, hogy lesz még 
egyszer igazi virradat.

— Kirendelés. Az igazságügyminisz
ter Okruczky Zoltán király-helmeci já- 
rásbirósági aljegyzőt a sátoralja-ujhelyi 
ügyészégi kerületbe ügyészségi megbí
zottul rendelte ki.

— Igazgatói jubileum. Sárospatakon 
az állami tanitóképezdében e hó 17-én 
szombaton d. c. 10 órakor nagy ünnep
séget rendez az intézet tanári kara és 
ifjúsága. Dezső Lajos igazgatói műkö
désének 25. évfordulóját ünnepük. Az 
ősz igazgató kiváló kvalitásai széles 
körben ismeretesek. Dezső igazgató 
azon kevesek közé tartozik, aki a jubi
láns ünnepeltctést nemcsak a forma 
kedvéért, ele igazán megérdemli. Hosszú 
és fényes pályáján a hazafiasság és a 
hazafiui kötelesség eszményei vezérel
ték, a magyar paedagogia körül kifej
tett fáradhatatlan és buzgó munkálko
dásával a külföld tanügyi köreiben is 
kitüntetést szerzett a magyar névnek.



19. sií'm. (4) F E L S O M A G Y A R O R S Z A G I H 1 R L A P. Szerda, márczius 7.
Jubileumi ünnepsége iránt barátai, tisz- í — Tolvaj asszonyok. Demeter Róza petróleum lobot vetett amitől a szegény | _ r r-% \  *7T\ A /
telői, valamint a sárospataki tanítóké-j és Horváth Terka asszonyok, abból él-j asszony ruhája is mcggyuladt. Hiába K O ^ v J A I S A . V J .
pczde ösmerősei és tanügy hívei köré- j tek, hogy holmi madzagokat fontak s ! volt minden mentési kísérlet a szegény
ben igen meleg érdeklődés mutatkozik, azt házról házra hordva árulták. Ily há- asszony teljesen összeégett és kiszen* , ”
Az intézet nagytermében tartandó ün-! zalások alkalmával, a mi kezük ügyébe vedelt. * Az uj szőlők adómentessége. Köz*
nepély után ugyancsak az intézetben j esett, azt siettek elkezelni, úgy hogy — Öngyilkos kéményseprő. Ko s árkó  ^dornámi dolog, hogy az uj szőlők bi- 
közcbéd lesz. Egy teríték ára 4 korona.; kereskedésük tulajdonképeni hasznát tő- György kassai kéményseprősegéd már zony °s lt*e,ST az állami adó alól fel van- 
Az üi icpélyt rendező képezdei tanári; ként c lopott tárgyak képezték. Város-! hosszabb idő óta dolgozott mesterénél !'ak mcI?tv?* Ls Pe d i8  a filoxera áltaJ 
kar felkéri azokat, akik a közebéden í ról-városra, h ízról-házra járva eljutottak ! s szorgalma és ügyessége folytán gaz- klPusztuk uJra beültetett szőlő 10 
résztvenni óhajtanak, hogy e számié- Sátoralja-Ujhelybc is, a hol különösen dája gyakran bízta őt meg a pénzek U V'g adómentes, ha időközben más mi
kukat legkésőbb e hó 10-ig Kötse Ist- a tyúklopás nemes sportját űzték nagy | beszedésével is. Kosarkó meg is felelt vc^ sl vonatott 1S l ka parlagon
ván tanárral tudassák. I előszeretettel. Demeter Rózát tetten is I minditr hűségesen gazdája bizalmának, ; marad* 6  év,S adómentes. A szénkéne-

— Március 15. A »Sátoraljaújhelyi érték egyszer Tremiche Jakabné tyuk-J azonban legutóbb midőn ismét nagy pzésse l fontartott szőlő adójának két-
Városi Kaszinót a szokásos ünnepség- jainak ellopása álkalmával, azonban itt összég pénz került kezeihez, betért egy ; harmadrészét engedik el, de ezt éven- 
gel fogja megülni március Iduszát. A niég használt egy kis sirás s tovább csárdába egy pohár borra. A bor mel- ," )t keI1 ké™‘ a .1dire*a  ter™° a™er.1' 
nagy és szép bankettet a városi szin-1 eresztették őket. Alig, hogy innen el- j lett összetalálkozott több rég nem Iá- j ka\  vesszővel beültetett szőlő 6 évig 
házban március 15 én este fogják meg- i távoztak Zajcz Ferencné apró marháit | tott ismerősével s Így észre se vette,! a , entCS* bdd,5 n az . adómentességet 
tartani. dézsmálták meg nagy szerencsével s hogy az jdő mjnd később-későbbre jár c*fk a ' e&ycne* állami adóra kérhet-

A s á t o r a l j a ú j h e l y i  fő g y m-1 azután úgy elillantak, hogy a rendőr- j s a saját pénzén kívül már gazdájának ték’, '”? ?  azonban a közigazgatási bi- 
n a s i u m  hazafias érzelmű tanári kara J ségnek nem sikerült őket elfogni. A j pénzéből is jó sok fogyott cl. Hajnal- & kimondotta, hogy l*yen szőlők 
és ifjúsága nagy lelkesedéssel készül: két tolvajasszony ismert alakja Kassa j bán kellett volna átadni gazdájának a tulajdonosaitól az általános jövedelmi 
március 15. ötvenkettedik évfordulója- városának is s igy nem alaptalan a j pénzt. A szerencsétlen kéményseprő nem Püta<Jó sem szedhető be. 
nak megünneplésére. Az ünnepély, mely ; gyanú, hogy Kassát is »szercncéltetni« tudta elviselni a sikkasztás szégyenét I * A tokaj-hegyaljai takarékpénztár 
az iskola rajztermében lesz, szíveseni hgja legközelebb; a rendőrség már s elhatározta, hogy megválik életétől. ó3 iki közgyűlése, f. hó 4-én tartatott 
látják a szülőket s a tanügy barátait, előre is megtette az intézkedéseket, Hajnali 5 óra lehetett, mikor Kosarkó meg Lichtenstein Dezső igazgató elnök-

— A zemplénmegyei kör. A buda- hogy »illő* fogadtatásban részesüljenek. | szobájában eldördült a gyilkos fegyver, lete alatt. A közgyűlés az igazgatóság
pesti egyetemen tanuló zempléni ifjúság — Kivándorlók toborzása. Ungme- j a  dörrenésre besiettek szobájába, azon- és felügyelő bizottság jelentéseit örven- 
végre megvalósította szive vágyát — gyében egy tanító fölhívást intézett | bán nnr ekkor csak egy vonagló holt- detes tudomásul vette, amenyiben e je- 
megteremtette közös otthonát »Zemp- kollegáihoz, hogy a hamburgi Falk és i testct találtak. * ' lentésekből meggyőződött, hogy az in-
lénmegyei kört ciin alatt. A mozgalom társa hajózási cég minden kivándorló _  E|tünt jf:u j u h á s z  jenö a ]ías. tézet helyesen vezettetik. A múlt évi
élén Mendik Károly műegyetemi hall- után fejenkint két koronát fizet, ha az saj épészeti iskola volt II éves nővén- méde£ szép nyereményösszeggel záró-
gató áll, s indítványára az alakuló és ő hajójukon mennek Amerikába. Ezért! (léke mar hosszabb idő óta igen ledér doU le* ~  dacara a mu,t évi Pénzka*
tisztválasztó gyűlésen elnökké egyhangú biztatja kartársait, hogy saját érdekük- j t§ietmt3(j0t folytatott Apjának Juhász lam|tásoknak. Ugyancsak e közgyii- 
lelkesedéssel Várkonyi Béla joghallga- ben minél több kivándorlót toboroz- Lajos> kassai törvényszéki irodatiszt- ,ésen választatott meg újból közfelkiál- 
tót s a zene akadémia jeles növendő zanak. Az osetet bejelentették a me- j  nek mindcn ;ntése hiába . aló volt, a tással az alapszabályok értelmében a 
két választották meg. Titkár: Novak gyei tanfelügyelőnek. fju ncm al<art meghajolni az apai intés klsorsok igazgatósági ta g : Székely Ká-
Béla műegyetemi hallgató, — jegyző: — A farsangi mulatság áldozata. előtt. A múlt hónapban végre annyira | rül/  és dr; Springer József or-
Davidovics Izidor orvostanhallgató lett. Tudvalevő dolog, hogy az emberek a kiélesedtek az ellentétek a fiú és szülei vos‘ Az igazgatóság tagjai: F risch \  il-

— A »beteg« pénztár gyógykezelése, farsang utolsó napjaiban mulntási szén- között, hogy az már nappal nem is mos, Lmdenbaum^ Fiilöp, Paulay Gá-
A sátoralja-ujhelyi betegsegélyző pénztár vedélyeiket szabad pórázra eresztik, mutatkozott otthon s csak a késő éj- bor, bzékely Károly, dr. bpringer Jó-
már igazán nagybeteg lehet, mikor spe- Ezek közzé tartozott Keresztesy János |je|i órákban tért haza dőzsöléseiről Z!]e . ^oma, A lelügyelo bizott-
ciális doktorokat hívnak a meggyógyi- tokaji szabósegéd is, ki az ez idei far-1 Végre egy éjjel hiába várták haza, a ^ ta^ a‘ - orv Já,los* r'Sen Ignácz, 
tásához. A kassai kereskedelmi és ipar- sangi vigságból ugyancsak kiakarta flu ncm jött. Eleinte reménykedtek, Mlkola ^ ™ án- A koz£ya,és az ,gaz' 
kamara kiküldöttje járt itt, hogy vala- venni a maga részét. Múlt vasárnap ugyan j hogy majd csak megtér az engedetlen gatoság á tat megszavazott 2U0 korona 
hogyan meggyógyítsa a rósz hírét en- is bál volt, melyen reggelig táncolt. A hu, de miután napok múltak s még se ° SSZ?.ge  ̂ íonyCv. o ra ez íe yes eg 
nek a nagy betegnek. Egy kassai lap mulatság végeztével még betért egy ■ lelték sehol, a szerencsétlen szülők a v l̂l( oniasu
utján — miután itten már nem ülnek pohár sörre a közeli vendéglőbe, aztán ! rendőrséget szólították fel. hogy keres- * A hatósági munkaközvetitö intézet 
fel a hivatalosan dicsérő tudósítónak — haza ment pihenni. Lefeküdt s többé tesse az eltűnt ifjút, úgy Kassán mint március 15-én megkezdi működését, 
agybalőbe dicsérik a »beteg« pénztár töl sem kelt. A boncoló orvos agy- a szomszéd városokban. A nyomave- Mint értesülünk a kereskedelmi minisz- 
vezetőit. Hát mi ehhez csak annyit szélhüdést konstatált. szett Juhász Jenő 20 éves, erős, kifej- ter a kereskedelmi- és iparkamarákhoz
szólunk, hogy a hivatalos vizsgálat ered- — Betörés. Egy idő óta betörők ga* lett ifjú; szőke haja és bajusza van. leiiatot intézett, a melyben felhívja a 
ményét — a mely az általunk közölt gazdálkodnak városunkban. Említettük, Utoljára barna ruha és sötétszürke kamarákat, hogy a kamara területén
mulasztásokat es hibákat felfedezte — hogy eddig ismeretlen betörők Bock puha kalap volt rajta. ^vő ipartelepek tulajdonosainak figyel-
bevárjuk. Hogy a szakértő a számadá- Imre vendéglőjébe törtek be. újabban : - ? = =  - .== mét e szociális szempontból oly kiváló
sokat és az őt hónap óta be nem ve- Kiss János postatiszt pincéjét törték Í R O T T A T  O lV /í fontosságú intézet működésére irányit-
zetett tételeket rendben találta ez lég- fel, ahonnan egy hordó bort guritot- sák. Hasonló irányban utasította a mi-
feljebb csak annyit bizonyít, hogy az tak el. niszter a kerületi iparfelügyelőket is.
a sátoralja-üjhelyi gyártelepi tisztviselő — Ajándékok Ó8 protekció. Érdekes Rómába az idén egész karavánok fog- * Viharüző ágyuk. Raum Oszkár, a
— aki ezeket gyorsan utólagosan be- rendelet érkezik a napokban az állami, nak menni Magyarországból is. S az budapesti központi meteorologiai inté- 
vezette — jól működött. Dicséret illeti községi és magánjellegű elemi iskolák jdej utazók ép úgy, mint a többiek, a zet assistense e hó 18 -án vásárnapon
a privátdiligenciáját. Ámde azért a kő- tanítótestületéhez, melyet a vallás és magyarok ép úgy mint az angolok, lállyán a jég elleni védekezésről és a
teles nyilvános kritikánk gyakorlása közoktatásügyi miniszter juttat el a tan- merengve fognak megállani a forum viharüző ágyukról előadást tart. Az 
közben ez nem tántorít el bennünket felügyelők utján. Szól pediglen az a felséges romjai között. Elvonul előttük előadás alatt a viharüző ágyuk kczelé- 
attól a meggyőződésünktől, hogy a be protekciót szeiző ajándékokról, me a Világtörténet egy darabja. Lábaik sét gyakorlatilag is bemutatja, 
tegsegélyző pénztár költségvetése irrea- lyekkel a tanítványok a tanítónőknek aiatt a föld rég kihalt nemzedékek nyo- * Üzleti forgalom. A farsang utolsó 
lis. Valósággal lázitó egy szegény és névnap vagy más alkálmakkoi kedves- ,liat mutatja. Egykor büszke csarnokok hete az üzleti forgalom szempontjából 
beteg iparosokat segélyző pénztár olyan kednek. Ezennel az ilyen kedélyes ál- emelkedtek itt, hősök és szónokok raj- jgcn csendesen folyt le s most már 
költségvetése, a mely mintegy 8 ezer lapotoknak vége szakad, mert ilyen zottak a még ép márványoszlopok kö- husvétig, illetve a kitavaaszodásig fel
koronás bevételéből csak 602 koronát célokra gyűjteni és ajándékokat elfő- zött. Aztán befújta az egészet porral JendUlés ncm is várható. A holtévad 
fordít tápdijakra és mintegy 3 ezer ko- gadni tilos. Az érdemet elnyomta ed- a szél. Domb emelkedett a forum he- folyamán a megingott cégek leszámol-
ronát tisztviselői dotációkra, ebben pe dig az ajándék s igen helyes intézke- Myén; a római nemzeti szellem sir- na|c a viszonyokkal, néhány hétig még
dig évenként 400 koronát — tehát dés ez, mely az erkölcsi tekintetekben | dombja. Es tehenek legeltek a dombon, a fizetésképtelenség számában tehát alig 
majdnem annyit mint szegény betegek is hátrányos kényszer-ajándékozásokat melynek oldalában feketén meredt elő áll be a kívánatos csökkenés. Hogy 
tápdijára — az »áldozatkész* elnöknek megszünteti. S vége lesz annak is, hogy a yadkaktuszok közül a Jupiter tem- miként alakulnak a viszonyok a jövő-
— tiszteletdijként. a rossz tanuló édes apja apró ajándé- j plomának egy oszlopdarabja, az ősz- ben, az főleg a tavaszi időjárástól és

Nem is szólva arról, hogy rokon- kokat küldözgessen a tanítónak, szól- lopfej maga. Es aztán újra nemzet lett a vetések állásától függ. Uttóbbiakra
sági kötelékek iránti jóindulatból egy ván eként: »Helyettem kis világ . . .« : Róma népe. Lett egy »Italia Unita*. nézve az időjárás eddig általában véve 
apró szobácskáért évi 480 koronát po- i — Eltűnt utazó. W e i s z  Ármin h o -, A pápai palota a Monté Cavallón ki- kedvező volt, de a tavaszi fagyok be- 
csékol el a »betegsegélyző* pénztár, monnai születésű 39 éves kereskedelmi i rályi székhelylyé vált. Ls megindult a következése alighanem súlyosan vissza 
csak igen közeire kell eltekintenünk, utazó, még január 27-én elutazott ren- .'nemzeti régiségek kutatása; mint egy fogr hatni a kereskedelmi forgalomra, 
hogy annál siralmasabbnak lássuk a des kőrútjára. Felesége már két hétre rég holt nagyságot, mint egy évszázad mely élénknek különben sem Ígérkezik, 
helybeli betegsegélyző pénztár ügyét. rea kaza várta. Weisz csak nem jö tt; óta porladó fejedelmet, akinek sírjára __
Itt van közelben a sát ospataki, ahol 5400 s most sincs hir róla< Növte,i az asz' rábukkantak, úgy ásták ki szent kegye-
koronás, tehát jóval csekélyebb bevétel szony nyugtalanságát leginkább az, lettel a forum romjait. S ma gyikok A  szerkesztőség üzenete:
mellett 1440 koronát, tehát kötszernél hogy- ^«je elmebaja miatt Kraft-Ebing : sütkéreznek a márványköveken, melye-
többet mint itten, fizetnek tápdijakra. Bi- tanár kezelése alatt állt Bécsben s igy nem ir is költeményeket, elgondolja, ?8*NB R̂ í k^
zony siralmas állapot, hogy a sátoralja- nincsen kizárva, hogy tegi baja vett átérzi azt, amit Lamartine irt. tos értesítést,
újhelyi ipartestületi betegsegélyző pénz- valahol rajta erőt. A rendőrség elren-1 Caesár porlik, a régi roma romokban Tudósítóinkhoz. Felkérjük lapunk tisztelt
tar ilyetén kezelését eddig türelmesen delte országos körözését. hever, s kövén az egy nyárig élő gyil- munkatársait és tudósitéit, hogy a tervezett
nézték és csak örvendünk, hogy mint, -  Álarcos rablók. GultmannIgnAc [ kocskák sütkéreznek
egy ?00 tekintélyes iparos és napról- bereckt béiló bázaba a múltkoriban éj-! A forum történetét szépen és érdé- nlinket pont0san értesíteni szíveskedjenek
napra növekedő számban az iparosok jel két álarcos rabló tört be. Az egyik kesén mutatja be szóban és képben a Kisasszony Inkognitó. Névtelen levelekre nem
értelmisége — megvédeni siet a sze- pisztolyt szegezett a már nyugalomra »Nagy Képes Világtörténet«, melynek válaszolhat unit.
gény és beteg iparosok ügyét, a tiszte- tért lakó mellének, ki azonban kira- 59  ik füzete jelent meg most. A tizen-
letdijakkal felvértezett elnökség elle- gadta azt a rabló kezéből. Az egyik- két kötetes munka szerkesztője Marczah ) /z  öszze-vissza tört leányka. (Ta-
nében. nek álarcát is letépte, de a kormos Henrik, egyetemi tanár, a rómaiakról ĵ n ngy tetszik érteni, hogy összetört figura,

— Az Ínségesek. A sztropkói és szin- ember ábrázatját fel nem ismerhette, szóló kötet szerzője dr. Geréb József, mert egy élő lényt még átvitt értelemben sem
nai járásban l  hivatalos összeírás sze- A fejüket vesztett rablók erre kereket Egy egy kötet ára díszes félbörkötés- Y T é J K S o j T r r T
rint 1795 munkaképes és 486 munka- oldottak. A rendőrség erélyesen nyo-j ben 8  írt; füzetenként is kkpható 30 s k̂ k̂ ssé átdolgozni igy sok benne a fölösleges 
képtelen Ínséges akadt. Ezeknek fölse- mozza. krjával. Megjclen minden héten  ̂ egy észbontás, átdolgozva talán használhatjuk,
gitésére a kereskedelmi miniszter insé- — Összeégett. Rémes szerencsétlen- füzet. Kapható a kiadóknál (Révai Test . — —
ges munkára huszonkilencezcr koronát ség történt Sárospatakon- Szenuin Jó - ( vérek írod. Int. Rt. Budapest, Ullői-ut Kiadó tulajdonos:
utalványozott. Ezenkiviil az egyes járá* zsefné szid. Duranyik Mária petróleumot 18.) s minden hazai könyvkei eskedés M n p c iu r  a mkt iuttvga
sokban gyűjtést is rendeztek. akart tölteni a már égő lámpába. A ; utján. L M N U L öW lA W N  M ltV b/V
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Márkon, 400 méter

a n y a s z é n a  e ladó.
Bővebb felvilágosítást ad 

Rád, 1900. márczius 6
Szerdahelyi Vincze.

Saját szőlőmben termett

Sima zöld ojtvány, furmint és hárslevelű, riparia portalis alanyban 

e s r i r e  80 irt.

Riparia portalis jól beérett sima vessző ezre <V f r t .  

Sátoralj a-Ujhelyben,

Kótits László kocsigyáros.

L A N D E S M A N N  M IK S A  é s  TÁRSA
két gyorssajtóval\különféle segédgépekkel és a ledivatosabb betű fajokkal,

a kor igényeinek megfelelően berendezett

K Ö N Y V N Y O M D Á J 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 l t ö n y  v n y o i i i d f i i  m u n k á n a k ,  u. m : hírlapok, folyóiratok, könyvek, röp- 
iratok, diszmüvek, szinlapok, takarékpénztári évi zárszámadások, tanodái jelentések, árjegyzékek, számlák bárca- 
könyvck perforirozva (lyukkasztva) levélpapírok és levélboritékok, eljegyzési, lakodalmi és táncvigalmi meg

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

í z l é s e s , h i b á t l a n ,gyors ,  p o n to s és ju tá n y o s  árban
kívána tra  több színben 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 o lcsó líb an  kaphatók , mint bárhol.

& lefizetésre és íiiróeléseR közlésére a logalfiatmasaBB és lagolcsóBB lap a

„Felsőmagyarországi Í-Iirlap“
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 közöltetnek

Sienit, granit, labrador, szürke és fehérmárvány, valamint homokkő

SÍRKÖVEK é s  p y r a m i s o k
nagy raktára dús választékban 5 1000 írtig.

BURGER M. sirkőraktárában S.-A.-Ujhelybeii
a  „  V ö rö s  ö k ö r “ épületben

Ugyanitt siremlék-kövek vésése, aranyozása és felállítása, a legjutányosabb árban elvállaltatik 
Sirdomb kőkerítések és vasrácso&atok felá llítása  a legssebb és legerősebb kivitelben.

Nyomtatott Landesmann Miksa és T á rsa  gyorssajtóján SátoraIjaTÜjheíy ------------------------- --------— “
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