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Frázisok.
*A kiogyozös az jíllat- 

ogószségiigyi ogyezmóny- 
nyol áll vagy bukik-.

Darányi Ignác.

Mintha Krűger elnök fenségesen 
impozáns táviratát olvasnék: >A 
búrok csak akkor nem fognak 
harcolni, ha mind meghalnak!«, — 
olyan hatalmasan hangzik Darányi 
miniszter elszánt nyilatkozata.

Csak az a baj, hogy hallottunk 
mi már igen sok ilyen elszánt 
hangú ultimátumot a minisztere
inktől, de minden elszántságnak 
az lett a vége, hogy az osztrák 
álláspont győzött s a miniszter 
urak már sokkal szelidebben ma
gyarázták meg, hogy ők tulajdon
képpen nem is azt mondták, amit 
mondtak, hane a egészen mást.

Hallottuk mi már azt is, hogy 
a kvótát semmi szin alatt se fog
ják felemelni, meg azt is, hogyha 
nem sikerül alkotmányos utón 
megkötni a kiegyezést, akkor a 
gazdasági különválás fog követ
kezni, — és aztán mégis felemel
ték a kvótánkat és csináltak „egy
oldalú" kiegyezést, -— és még min
ket szidtak össze a magas kormá
nyok, hogy a mit mondtak azelőtt, 
azt minek értettük úgy, ahogy ők 
mondták.

Hát bocsánatot kérünk, de most 
már Darányi ígnácnak se tudunk 
hinni. Különösen azóta, hogy az 
osztrák parlament egyhangúlag le
szavazta az állategészségügyi egyes- 
séget. Fogadni merünk, hogy meg 
fogják változtatni ezt az egyez
séget nem sokára s mi majd vi
gasztalásul megint kapunk valami 
olyan szoíizmát, mint pl. az volt, 
hogy az önálló rendelkezés csak 
azt jelenti, hogy mi önállóan fenn
tartjuk a gazdasági közösséget 
Ausztriával.

Ha azt mondta volna Darányi 
úr: én az állategészségügyi egyez
ménynyel állok vagy bukom, — j 
ezt még tán elhittük volna neki. | 
De hogy a kiegyezés, ez a három-1 
szór szent örök bálvány, megbuk-| 
jék egy pár szarvasmarha miatt, 
— ilyet ne akarjon velünk Dará
nyi elhitetni. — És ha Magyar- 
ország összes marháit és disznóit 
ki kellene pusztítani miatta: még 
akkor se engednék megbukni aj 
kiegyezést.

Az kétségtelen, hogy a kiegye-1 
zésnek fenn kell maradni, mert 
Bécsben akarják. Az is kétségtelen, 
hogy ha Ausztria és Magva1 ország 
veszekszik valamin, hát mindig a 
magyarnak kell annak a bizonyos 
okosabbnak lenni, aki enged. Vi
lágos tehát, hogy meg fogják vál
toztatni az állategészségügyi egyes- 
séget.

És vájjon kiknek a segítségével

akar Darányi ur Ausztriával szem- 
beszállani?

Ott van egy parlament, amely 
az egész kormánnyal szemben egy
hangúlag meg meri szavazni a Ma
gyarország ellen szóló indítványt. 
Vájjon ha Darányi ur Bécscsel és 
Ausztriával szemben a mostani 
egyezség fenntartását fogja a mi 
parlamentünkben javasolni, mit 

| gondol, hogy hány szavazata lesz 
ia három millión vásárolt többség
iből? Bizony leszavazzák ott őtet 
erősen, mihelyt megtudják, hogy 
Bécsből mást parancsoltak, mint 
amit ő akar! — És akkor meg
sütheti az elszántságát.

Nincs magyar nemzet és nincs 
magyar országgyűlés, amely szabad 
akarattal tenné azt, amit a haza 
érdekében jónak lát, — hanem van 
egy pénzen vásárolt tömeg, amely 
vakon szavaz meg mindent, amit 
Bécsből parancsolnak, ha mindjárt 
elpusztítja is vele a hazáját. Ilyen 
viszonyok közt hiába van meg 
egy-két miniszterben a becsületes 
jóakarat, nem mehet vele semmire.

Megszavazták a tiszti fizetések 
felemelését, meg fogják szavazni a 
kvótaemelést, az ujonclétszám fel
emelését és meg fognak szavazni 
minden gonosz igazságtalanságot, 
amit az osztrák akar. És ez nem 
is lesz máskép mindaddig, mig fel 
nem ébred minden emberben, az 
egész nemzetben az eltiport, az 
elfojtott becsületérzés.

Lelkesítőén szép az a földmi- 
velésügyi programm, amit Darányi 
a parlament elé terjesztett. Szabad 
országban áldás volna egy ilyen 
miniszter. Nálunk alig használhat 
valamit, mert százféleképpen meg 
van kötve a keze. Minden törek
vése beleütközik a gazdasági ki
egyezés börtönfalaiba, minden ak
cióját megbénítják a gyarmati füg
gés bilincsei.

Meg merte-é Ígérni határozot
tan az olasz borvám-szerződés meg- 

jváltoztatását? Dehogy merte! Hisz 
i érzi, hogy nem rajta áll az.

Elmondta erről az ügyről azt a 
már épen nem ismeretlen frázist, 
hogy a kormány tanulmányozza 
az ügyet, s tudni fogja kötelessé- 

[gét. O hányszor és hány ügyben 
hallottuk mi már ezt!

Ha egy független állam minisz
tere mondana ilyet, annak a kije
lentésnek lenne értéke. De ná
lunk a határozott Ígéretnek ez a 
félénk kerülgetése már azt jelenti, 
hogy nem lesz a dologból semmi.

Elhisszük, hogy teljesíteni fogja 
a kormány a kötelességét. Csak
hogy köztudomású dolog, hogy a 
magyar kormánynak csak egy kö
telessége van : a bécsi parancsnak 
engedelmeskedni. Avagy tessék 
mutatni — talán Wekerlét kivéve 
— harminc év óta csak egy szál
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magyar kormányt is, amely mindig 
és mindenben ne kizárólag ezt az 
egy kötelességet teljesítette volna! 
Hát nem nagy vigasztalás lesz 
nekünk, ha csak a kötelességét 
fogja megint teljesíteni a kormány.

Ilyen határozatlan nyilatkozat 
nem elégítheti ki a Hegyalját. Ne
künk életkérdés az olasz borvám 
ügye. Mert ha megmarad a mai 
állapot, ha ezután is tengerszámra 
hozhatják be hozzánk olcsón az 
olasz bort s küldhetik szét innen, 
mint tokaji bort, akkor vétek min
den fillérért, amit szőlőültetésbe 
fektet az ember.

Azért nem szabad evvel a nyi
latkozattal megelégedni, hanem ha
tározott válaszra kell kényszeríteni 
a kormányt.

Búza Barna.

Sátoralja-Ujhely, márc. 21.

Ismét megy egy főispán. Mint a *Te-
mesvarer Zeitung« hiteles forrásból je
lenti, Pálffy Elemér verseci főispán 
legközelebb félévi szabadságra megy, 
amelynek elteltével más állami szolgá
latba lép. Tehát immár az ötödik fő
ispán, aki több a főispán menesztésének 
okszeiii tervbevétele óta, a hivatalos 
udvariasság formáinak betartásával — 
menesztetik. Minél inkább közeledik az 
általános választások ideje, annál sű
rűbben fognak menesztetni a Tisza- 
Bánffy hívei. Beavatott politikai körök
ben teljes határozottsággal állítják, | 
hogy Széli Kálmán a választásokat az
zal az egynéhány főispánnal — akik 
félig nyíltan, félig leplezetten a BánfTyék 
tántoríthatatlan hívei — meg nem kezdi.

A választások közeledése. Hiába igye
keznek ellensúlyozni azokat az erős 
alappal biró hiteket, a melyek a vá
lasztások közeledését érzik a levegőben. 
Az az érvelésük, hogy a kvótát nem 
merik bele vinni a választásokba — 
helyes. Mert hisz tudják, hogyha a 
nemzet szavazatára bíznák a kvótafel
emelést, a mely az összevásárolt parla
menti többséggel megszavazható volt, — 
akkor az megbuktatná a mai kormányt 
és egy egészséges parlamenti alakulás 
fejlődnék ki, ez pedig összeroppantaná 
a dualizmust, a melynek hajója már 
különben is zátonyra jutott. Ámde ki 
van adva a jelszó Bécsből és a »jog, 
törvény és igazság« üres szavaival do- 
bálódzó kormány is úgy csüri-csavarja 
a Deák törvényét, hogy a kiegyezést, 
kvótát és mindent, a mit csak a bécsi 
udvar kíván tőle — még egy abszolutisz
tikus Ausztriával is keresztül vigyen. 
A költségvetés gyors keresztülhajtása a 
parlamenten, mind arra mutat, hogy a 
kiegyezést és a kvóta ügyét ha törik- 
szakad is, őszszel tető alá vonják, — 
hogyazután kitűzhessék a választásokat, 
meggyengitsék a Tisza-Bánffy szélső
jobb frakcióját, kinevezhessék az uj bel.* 
vallás és közoktatásügy, az uj király 
személye körüli és az uj — pénzügymi
nisztert is. Ekkor akarja kezdeni Széli 
az úgynevezett »uj rendszer*-cs mun
káját. Hogy minő lesz az — ezt már 
az clőcsatározásokból is láthatja az or
szág és különösen — az iparos és keres
kedő világ.

Egy város elkeseredése.
Mád, márc. 19.

ibp.) Mint egy pusztuló város vész
kiáltása úgy hangzott az a kérvény ame
lyet Mád város képviselőtestületének 
kétharmad része, az intelligenciája, e 
hónap elején Illésházi jegyző ellen in
tézett a járás főszolgabirájához. A vár
megye közhangulatából kiéreztük és 
tapasztaltuk, hogy ez a kérvény — a 
mely lapunk egyik előző 20. számában 
megjelent — egészen fellázította a ke
délyeket. Nem akartuk a szabadság, 
egyenlőség és testvériség napjából kiá
radó fényt elhomályosítani a mádi el
keseredett állapotok árnyékaival és ad
dig is itt a helyszínén igyekeztünk meg
győződést szerezni, hogy vájjon úgy 
hangzik-c Mád egész polgárságának el
nyomatása és feljajdulása ott a mádi 
hegyek között, mint ahogyan ez a ré
mes hang a főispánhoz beadott kér
vényből 224 polgárnak, a főszolgabíró
hoz most beadott kérvényből pedig 23 
képviseleti tagnak ajkáról rémesen kiált 
bele nemcsak a vármegyébe, hanem az 
egész országba.

íme egy szabadelvűnek hirdetett or
szág egyik községében szabadon ural
kodható a népakaratot elfojtó, a sza
bad meggyőződést nem tisztelő, a sza
badszólást lehurrogó elöljáróság. Mind
az a panasz, mindaz a tiltakozás, amely 
Mád város intelligenciájának kebelében 
összegyülemlett és most az ajkakon ki
tört, mindaz egy béketürő, egy szelíd, 
egy okos polgárcsoport megnyilatko
zása. Az amit írással papírra vetettek 
eddig, semmi ahhoz a valósághoz amely 
Mád városában az elkeseredésnek hul
lámaival beborít minden jókedvet, min
den nemes tötekvést a közügyek al
kotmányos vezetésére, minden energiát 
a közgazdasági törekvések hathatós 
kifejtésére. Az egész város egy szívvel 
kesereg a fölött, hogy a központi ha
talom, a basáskodó, erőszakoskodó és 
erkölcstelen életével a városi tisztessé
get mélyen sértő jegyzőt mind mai napig 
itf hagyja.

Hiszen ha semmi indok és ok nem 
lett volna arra — amint volt és van is 
— hogy Illésházi ellen necsak a fe
gyelmi eljárás indittassék meg, hanem 
hogy a fegyelmi vizsgálat befejeztéig 
állásától fölfüggesztessék; már maga 
az az erőszakoskodás, íz a dölyfös di
rigálás, amelylyel ő fellázította itten a 
polgárság zömét — az előkelő értelmi 
osztályt le egész a becsületes magyar 
nép hatalmas táboráig — már maga ez 
teljesen elegendő indok arra, hogy ezt 
a jegyzőt levegyék Mád község nya
káról.

Különben a megindult vizsgálat 
huzavonája eddig is ázt mutatja, hogy 
a központ nem akarja Illésházit elejteni. 
Hisz’a jegyző büszkén veregeti a mel
lét, hogy őt alulról hiába akarják el
ejteni, mert őt felülről erősen tartják.

Ez az ami a »jog törvény és igaz
ság« közállapotairól lerántja a salsi lep
let. Mig parlamentben, népgyüléseken, 
banketteken a »jog, törvény, és igazság« 
üres szavaival dikcióznak, addig lenn 
az erőszakkal, a nép elnyomatásával, a 
szabadelvüség üres frázisaival valóságos 
orzsiákat ülnek. Egy kortesvezér, egy 
szájhős hatalmi expozitura, becsesebb 
ember a vármegye előtt, mint a pol
gárjogok szentsége és a polgárok nyu
galma. . . .

De ha sírva kell panaszkodnunk mind
ezek fölött: megüzenjük im azoknak, a 
kiket illet, hogy mi minden erőnkkel 
szent meggyőződésünkkel nyíltan síkra



szádunk egy elkeseredett község érdé- Endre szécskcreszturi lelkész remekel- lasztotta meg rendes lelkészéül a ma fog sz.mbcn állani egymással, E ere n c 
kében és nem szűnünk meg harcolni tek ebben. Ritka jó kedv uralkodott a gyar-izsépi rcf. egyház. l ' c r d i nánd és Frigyes.  Mérkőzni
mindaddig, a mig a nyugalom Mád köz- lakománál és a jó kedvnek tulajdonit- A varannoi izr. jótékony nöegylet fognak egymással és ez a mérkőzés
ségében helyre nem áll. Ható, hogy a mulatságnak csak a reg- saját alaptőkéje javára e hó 2 fi-én a nagy jelentőséggel fog bírni a jövő há-

Első sorban is kérdjük a vármegye geli 5 óra vetett véget. A szép bankett »Korona« szálloda nagytermében jóté- borúra nézve, s mert ez a mérkőzés 
főispánját miképp véli ő képviselni a rendezése n háznagynak dr. Schwartz konycélu, tánccal és tombolával egybe- fogja eldönteni, hogy ki lesz az osztrák 
»jog, törvény' és igazság« kormányát, Ignác körorvos jó ízlését dicséri. kötött műkedvelői e lőál l ás t  ren- magvar hadsereg fővezére, Frigyes
ha egy községben a jogtalanságokat, a _  A király köszöneté a F. M. K. 9cz. Színre kerül: »Mozgó fényképek* vagy Erére Fcrdinánd főherccg-c? A 
törvénytelenségeket és az igazságtalan- E. nek A Felvidéki Magyar Közmüve- bohózat 3 felvonásban. írták: Blumcn- gyakorlatok helye — mint hiteles for- 
ságokat hónapok óta ölbe tett kezek- lődési Egyesület megküldte a királynak dia! Oszkár és Kadelburg Gusztáv, rásból értesülünk — Galiczia bérces 
kel nyugodtan szemléli? az egyesület 18‘.)0 —1899. évi miikdé- fordította: Ucltai Jenő. — Személyek: része lesz és négy hadtest fog szem-

És ha ez a kérdésünk nem elég, séről szóló évi jelentéseit. A király most RaPor Kálmán — Földes Albert. Ma- ben állani egymással, a krakkói, a 
meg fogjuk majd ezt tenni hathatósak- miniszterelnökség utján köszönetét fe- r*ska, felesége — dr. Simonovits I.-né. przemysli, a lembergi és a kassai. A 
bán és magasabb forum előtt is. Mert jezte ki az egyesületnek, a melyről Göncs Bálint az apósa — Rockenstein krakkóinak és a przemyslinek Frigyes 
szabad államban a mádi állapotokat Nyitravármegye főispánja az cgy'esiilet József. Róza, felesége — Kracmer S ín- főherceg, a lembergi és a kassai had- 
nyugodtan szemlélni lehetetlen. elnöke a következő hivatalos ..tiratot dómé. Kazár Vilma — Blum Hermina, testnek Ferencz Ferdinand főherceg

kapta: Méltóságos Elnök Ur ! Ő csá- Dr. Kaján Tóbiás — Ureczky Sándor, lesz a vezére. Bérces Galíciában száz
szári és apostoli királyi Felsége folyó Menszky Borisz lengyel nemes — So- harmincegy gyalog-zászlóalj, százhúsz 

H Í R E K .  évi január hó 3-án kelt legfelsőbb el mogyi Jenő. Ladányi — Lampel Nán- lovasszázad, háromszáznégy ágyú és
határozásával a József főherceg Ő cs. dór. Julis, szobaleány — Földes Al- három utász-zászlóalj, összesen 75,000

------ lés kir. Fensége magas védnöksége alatt ben né. Kezdete este 8 órakor. Színház gyalogos, 13,000 lovas vitéz fog gya-
o „ hrnt KnsQiitbnak! “Iló Felvidéki Magyar Közművelődési és tombola jegyek előre válthatók Cséri korlátozni 304 ágyúval. A kassai ha-
ozüDrui rvuübuumeiK. | Egyesületnek 1890—1899. évi mükö- Herman üzletében Varannón. todik hadtest felette fárasztó, de na-

Sátoralja-Ujhely, nutrez. 20. j déséről szóló jelentését legkegyelnie- — Egyházmegyei gyűlés. A felső- gyón érdekes mcnctgyakorlatot fog 
Nem akarjuk megsérteni a vármegye ' sebben elfogadni és egyúttal elrendelni zempléni ref. egyházmegye e hó 29-én tenni, gyalog indulnak Kassáról és a 

közönségét avval, hogy fejtegessük, méltóztatott, hogy a nevezett egyesü- tartja tavaszi közgyűlését Sátoraljauj- magas, hólepte Kárpátokat fogják át- 
miért kötelességünk Kossuth Lajosnak létnek ez alkalomból a legfelsőbb kö helyben. Megelőző napon lelkész-érte- lépni. Nagyfontosságu, fáradalmas, de 
Ujhelybcn szobrot állítani, i szönet nyilvánittassék. Miről Méltósá- Rezleti gyűlés lesz. felette tanulmányos lesz ez az ut, a

Szégyen és gyalázat lenne ránk, ha : godat múlt évi november hó 16-án kelt Lind Marcella hangversenye — melyre sokáig vissza fognak emlékezni
erről az önmagunk iránt való köteles- felterjesztése kapcsán örvendetes tudó- m,nt értesülünk — e hó 31-én szom- derék bakáink. A kassai hadtesthez 
ségünkről nem volnánk meggyőződve, másul és az egyesülettel való szives baton este lesz a városi szinzázban. A tartozó ezredekből résztvesznek a nagy 
ha csak egy ember is akadhatna, aki közlés végett azzal van szerencsém ér- 1 itka műélvezetet ígérő estére ismételten gyakorlaton a kassai 34, ungvári 66, 
egész nagyságában és kikerülhetetlen- tesiteni, hogy a szóban forgó jelentés felhívjuk műpártoló közönségünk figyel- munkácsi 65, szatmári 5, egri 60, lo- 
ségében nem érzi ezt a kötelességet. a legmagasabb családi hitbizományi mét. A jegyeket L ő v y Adolf helybeli sonczi 25 és a máramarosi 85. gyalog- 

Nem is úgy kell megindítanunk és i könyvtárban helyeztetett el. Fogadja könyvkereskedő árusítja. ezredek, huszárság, a kassai vonatezred,
folytatnunk a szoborra való gyűjtést, Méltóságod kiváló tiszteletem nyilváni- — Meghívó. A »Sátoraljaújhelyi ke- a II. hadtest tüzérezred és nagyszámú 
mintha valami jót és nagyot cseleked- tását. Budapesten, 1900. évi február hó rcsked. társulat* t  tagjai folyó hó 25- egészségügyi csapat. A zárógyakorla- 
nénk, mintha ez az akció szép és di- 26-án. A miniszterelnök helyett: Tar- én vasárnap d. u. 3 órakor a városháza tokat Jasló és Krosno között tartják 
cséretes volna tőlünk, — hanem pi- kovics,  s. k. államtitkár. nagytermében tartandó évi közgyii- meg. Krosno mintegy harmincöt kilo-
rúlva, szégyenkezve kell összeraknunk — A Csiszér család színpadunkon 1 é s r e tisztelettel meghivatnak. Tárgy- méternyire északra fekszik a Dukla- 
níléreinket, mint aki most ébred egy Az elmúlt szombaton nem mindennapi sorozat: L Evi jelentés a múlt évről, szorostól. Krosnotól huszonöt kilomé- 
nagy mulasztásnak, egy súlyos és gya- műélvezetben részesítette Csiszér Kál- ^  muE 1899. évi számadások es ternyire keletre fekszik faslo. Frigyes 
lázatos véteknek felismerésére s ennek mán és neje, valamint a fiatal Csiszér 19()0, évi költségvetés jóváhagyása és és F e re n c z Fe j d i n á n d főhercegek 
a véteknek szégyenpirjával arcán igyek- írónké azt a kis számú előkelő közön- a fe|mentvény megadása. 3. A 3 évi az idén először fognak nagyobb sereg
szik azt jóvá tenni. séget, amely a városi színházban a vá- cildus lejártával, a tisztikar, elnök, al- testeket vezetni, s igy most teszik le

Nem az lesz szép ettől a vármegyé- rosi tisztviselők nyugdíjalapja javára elnök’ 12 választmányi tag, 3 szám- a hadvezért próbát, 
tői, hogy szobrot állít Kossuthnak, ha- rendezett előadáson megjelent. A kas-1 vizsgá!ó tagnak választása. 4. S/abá- — Osszeégett kis leány. Bányász 
nem az szégyen és gyalázat, hogy ezt sai nemzeti színház tagjai ők, kik ne-! ly°san bejelentett indítványok tárgya-1 vármegyei huszárőrmester kis lánykája 
idáig elmulasztotta. hány év előtt is kiérdemelték már az kisa- 5 Közgyűlési jegyzőkönyv hitele- — midőn édes anyja a szomszédban

Mindenki igyekezzék, hogy ez a újhelyi közönség tetszését, most még késére 2 ta& kinevezése,- Sátoraljauj- foglalatoskodott — a kemence mellé 
szégyen ne szennyezze sokáig a vár- jobban megerősödve szépen, finom elő- hc|y’ 1900> marc- l8- SchSn Sándor ment, ajtaját kinyitotta és a tűzzel ját-
megye nevét. Mindenki igyekezzék, adásban mutattak be két egy felvoná- elnök> Schneider Jakab titkár. szakozni kezdett. A kis leányka ruhája
hogy ezt a bűnt minél előbb jóvá te- sós darabot. Csiszér írónké egy szép — A lezuhant petróleumlámpa. Szécs- a fűztől lobot vetett és lángba borult, 
gyük. fejlődő színpadi csemetécske, aki még Keresztur községben a múlt vasárnap A szegény teremtés visitni, majd esz-

Ne legyen addig más célja, más gon- ma nem bir teljes routinnal, még a ' együtt mulatott az egész falu legény- mélet nélkül futni kezdett, ki a várme-
dolata, más törekvése a megye társa- lámpaláz fátyolossá teszi előadását,* de sége a korcsmában s mikor már mű- gyeháza udvarára, ahol szerencsére ép-
dalmának, mig ez meg nem valósul, gráciozus egyéniségével, kellemesen édes ködni kezdett bennük az ital, szokás Pcn Dongó Gy. Géza főszámvevő ha-
Ne adakozzon, ne áldozzon addig senki csengésű orgánumával maholnap mint szerint verekedésre került a sor. /v ve- ladt. Menten az udvarban összegyülem-
egyéb célra, mig ez elérve nincs. Hall- a vidék egyik kitűnő naiv csillaga fog rekedés folyamán Makaház András bot- lctt vízbe mártotta a kis leányt, ez 
gasson addig minden jótékonycél, pi ragyogni. A Csiszér család később meg javai leütötte a gerendáról lelógó pet- azonban mitsem használt, kabátját bo-
henjen minden társadalmi mozgalom, fogja ismételni az átrándulást, — érdé-! róleumlámpát, melynek tartalma a du- ritotta hát reá, melynek a bélése is
mert ez a legelső és legnagyobb kö- műkhöz híven, remélhetőleg nagyobb lakodó csoportra ömlött. A petróleum összeégett. így aztán sikerült a szegény
telcsség most. közönség előtt. lángra lobbant és valóságos lángten- kis leánykát, veszélyes sebek árán a

Teljesítse a kötelességét, hozza el _ Tűzvész Naaymihályban LGy kell 8e''bc borította a legényeket. Ijedten tűzhaláltól megmenteni.
áldozat-filléreit minden magyar ember! jl0ay az gyujtogató-baiidaramely meneküEek az udvarra s rémült kiál- — Katonák házassága. A király lcg-

— jó idő óta rettegésben tartja a vár- I fissal szaladgáltak fel s alá. Az össze- magasabb elhatározása folytán a had-
— Esküvő. Domán Dávid balassa- megye kisebb-nagyobb községeit*, most U>7iilt népnek végre sikerült néhány le- seregben legközelebb olyan rendeletét 

gyarmati kereskedő tegnap örök hősé- Nagymihályon ütötte föl sátrát. Tudó- megmenteni, de majdnem mind- bocsátottak ki, a mi a hölgyeket na-
get esküdött Roth József helybeli tekin- sitónk csak az elmúlt héten értesített nyajan sériUést szenvedtek, Kod- gyón érdekelheti. Ugyanis a katonai
télyes kereskedő leányának Margitnak. két nagymihályi tűzesetről, most egy U0VSf'ky. Mihály, Bobicsák József és hivatalnokok házasságáról szóló rende- 
A polgári esketést délután 3 órakor valóságos tűzvész pusztított ottan, amely I Volácsni Mihály pedig valószínűleg be- let második paragrafusát fogják módo- 
Székely Elek polgármester végezte, az könnyen végzetessé válhatott volna erre Mckdnak sebeikbe. sitani. Ez a szakasz tudniillik arról szól,
egyházi esküvő 4 órakor tartatott meg, a fejlődő kereskedelmi városra. E hó — Az Ács János tragédiája. Hagy- b°gy a házasulandó tiszt mennyi mél
ából jelen volt a város társadalmának 18-an éjjel 2 órakor ismételten nagy mád-falva legszegényebb, de egyúttal lékjövedelmet köteles felmutatni és biz- 
sZine-java. liste 8 órakor a Hungária tűzi lárma verte föl a mélyen szuny- legszerencsétlenebb embere volt Ács tositani. Kimondja az uj rendelet, hogy 
szálloda éttermében lakoma volt. nyadó lakosságot, félig öltözetlenül Tános. Már mint fiatal legény elkezdett ennek a mellékjövedelemnek a fizetés-

_ A gálszécsí kaszinó ünnepe. A rohantak a vész színhelyére, de a nagy szerepelni az élet színpadán, a meny- sel együtt 3000 koronára kell rúgnia.
múlt őszszel a gálszécsi kaszinó cóye- tűztenger láttára, mely a várost clbo-! nyiben heves szerelemre gyuladva egy A mellékjövedelem biztosításának kö- 
sület elWőke Nemthy József a vármegyei '''tolta képtelenek voltak hirtelenében napon egy szép menyecske iránt, an- telezettsége csak egy esetben esik cl; 
árvaszék elnökévé választatván a ka- tájékozódni. A tűz az alsó utcában i nak férjét, ki nem jó szemekkel nézte akkor, ha az ugyanezen időben leteendő 
szinó elhatározta, hogy tiszteletének és Hreák házában keletkezett és már-már Jankó lángolását s házától eltiltotta, kaucióval együtt magasabb fizetéssel 
szeretetének megnyilatkozásául volt el- majdnem a nagy utcán Spiegel Bernát úgy megtalálta bujába simogatni, hogy járó előléptetésben részesül az illető, 
nőkének arcképét megfesteti és József és Friedmann Simon lakóházai gyű- az belehalt és szegény Jankónak Vácra Mindez igen megnehezíti a katonai hi- 
napján megtartja a leleplezési iinne- ladtak meg, mert nemcsak szikrákat kellett menni légváltoztatás végett hú- vatalnokok házasságát, mert hiába, a 
pélyt. Mint gálszécsi tudósítónk írja, a Vlt* a na£y szél, hanem a zsúppal fe- zamosabb időre. Na, de idővel elsimul- legnagyobb hadúrnak a tisztek családi
kép elkészült. Mandel József_jelén- dctt házakról egész zsindely és szalma tak a viharok s visszatért szülőföldjére, jólétéről is kell gondoskodnia, de meg-
leg Szécskereszturban tartózkodó festó- csomókat. Ha ez még 10 percig igy Itt elvette mátiromságának okozóját s nyugtató az eddigi házasokra nézve az, 
művész remekelt a képpel. Az ünne- tart» lehetetlen lett volna megmenteni úgy látszott, a kiállott szenvedés után hogy rájuk ez a rendelet nem vonat- 
pély vasárnap este 7 órakor vette kez- a va,‘osL Több család egészen tönkre nyugodtan tölti cl élete hátralevő ré- kozik és az eddigi letett kauciót nem 
detét, midőn a kaszinó összes tagjai- ment> "£y hogy a betevő falatjok sincs, szét. F:gy reggel kiment a határba szán- kell fölemelni.
nak és hölgyvendégek jelenlétében a a,ig volt valami biztosítva. Botrányos tani s amint hozzáfogott, akkor vette — A sátoraljaújhelyi első OCarína 
megjelent tiszteletbeli elnököt dr. Mól- közbiztonsági állapotról ir levelezőnk, észre, hogy az ekevas el van törve és társulat folyó évi április hó 1-én, va- 
nár Béla országgyűlési képviselő és a midőn clpanaszolja, hogy a tűzhelyek nem használhatja. Elhatározta, hogy sárnap a »Magyar Király« szálloda ét
kaszinó jelenlegi elnöke melegen üd- színhelyén az ingóságokat hiába mén- hazamegy és magcsináltatja. Mikor haza termében, részben uj hangszerek bc- 
vözölvén,, lehullt a képről a lepel és a tik ki a lángok közül egy valóságosan ért, feleségét másnak az ölében találta szerzésére, részben pedig elhalt gyár- 
falrengető éljenzés megszűnte után szervezett tót csoport a tűzi pánikot csókolódzva, kacagva, mint valami gerle- telepi munkások özvegyeinek és árvái- 
Nemthy József meghatottan köszönte I felhasználva mindent ellopkod. így Fe- pár. Ács János csak kifordult a szoba- nak felsegélyezésére ocarina hangver- 
meg a kaszinónak iránta tanúsított sze-! kcte színigazgató titkárjától, Leszkaytól ból és elment a korcsmába, ahol egész senyt rendez. Az ocarina társulat több 
rétét. — Ezután lakoma volt. — A i minden ingót és egy száz forintot tar- estig ivott. Estefelé haza ment és a izbeni fellépése még a vidéken is nagy 
kaszinó nagytermében alig fért a kö-' tiilmazó tárcát elloptak. Többen pa- mestergerendára felakasztotta magát. feltűnést keltett; úgyhogy legutóbb Deb- 
zönség oly sokan jelentek meg. Fel- j naszkodnak kimentett és ellopott ér- — A kassai VI. hadtest idei nagy rccenben történt fellépése alkalmával is 
köszöntőkben persze nem volt hiány, léktárgyak és egyéb ingóságok után. gyakorlata. Évtizedek óta nem volt oly I fényes sikert aratott. Belépti dij: sze- 
Sárkány Imre a kaszinó alelnökc, dr. j —Lelkész-választás. TormayVÁ\ pel- érdekes és nagyfontosságu nagy gya- j mélyjegy 60 fillér. Kezdete este fél 8 
Molnár Béla orsz. képviselő, Fcdák sőczi scgédlclkészt meghívás utján vá- korlat, mint az idei lesz. Két főherceg i órakor.
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— Halálos szúrás. Őrmezőn mint tu

dósítónk Írja, e hó 18 án Hcrnaczky 
suszter mester vasvillával fejen szúrta 
Szot ák Mihály fiatal legényt, ki nem 
régen Amerikából került haza. Nevezet
tek egy udvarban laktak, de Szoták 
valahányszor részegen hazakerült a 
korcsmából, mindig fontosán bezúzta 
a majszter ur összes ablakait. Most is 
úgy történt, Szoták haragra lobbant és 
leszúrta a garázdálkodót. A sebesült 
még kivándorolt a templomtérre és ott 
nyögte ki a tettes nevét és összero- 
gyolt, Glüclc Manóné adta az első se
gélyt ki ugyanis életre keltette. De 
életben maradásához kevés a remény. 
A gyilkost letartóztatták.

-- A tavaszi idény beállta alkalmával 
Böhmnó Polonyi Teréz női divat var
rodáját ajánljuk a divatot kedvelő hölgy
közönség figyelmébe, hol is a legújabb 
divat szerinti női ruhák páratlan kivi
telben készíttetnek.

— Nyilvános számadás. A »Bodrog
közi Kaszinó Egyesület« könyvtára ja
vára múlt hó 24-én Király-Helmecen 
megtartott hangverseny alkalmából a 
belépti dijakból befolyt 482 korona. 
A hangverseny összes költsége 137 ko
rona és 88 fillér volt, tehát a könyv
tár javára fennmaradt 344 korona és 
12 fillér.

A hangverseny alkalmából eszközölt 
felülfizetések a következők : Arany Jó
zsef (Becsked) 4 korona, Bencsik Ist
ván 7 kor. Bíró Pál (Sátoralja-Ujhely) 
4 korona, Blasek Jenő (Perbenyik) 2 
kor. Boross István (Kassa) 3 kor. Dá- 
nes György 3 kor. Egry Elek 1 kor. 
Fuchs Pál 2 kor. Guttmann Mór (Luka) 
6 kor. Koncz József (Becskcd) 3 kor. 
gróf Mailáth József 20 kor., Révy G. 
Viktor 6 kor., báró Sennycy István 45 
kor., báró Sennycy Béla 14 kor., Stein- 
feld István 4 kor., Szilágyi Bertalan 3 
kor., Szmrecsányi János 10 kor , Szmre- 
csányi Béla (Véke) 3 kor. és Szűk Ödön 
3 korona, összesen 143 korona. Az 
adakozóknak ez utón fejezi ki az egye
sület hálás köszönetét. — Király-Hel- 
mecz, 1900. márctus 20. Fráler Zsig- 
mond, kasz. titkár, Némeihy János s. k. 
lcasz. pénztárnok.

Ipar és kereskedelem.

A „beteg“ pénztár.
(K) Szülőföldem szép határától pár 

évi távoliét után c napokban érkeztem 
haza s meglepetve kellett hallanom, 
hogy amit 1895 ben megírtam, betelje
sedett. Az akkori »Sátoralja« hasábjain 
ismertettem azt az erkölcsi romlottságot, 
amely a sátoraljaújhelyi ipartestület 
kebelében fészkelni kezdett akkor, a 
mikor a mostani elöljáróság megkezdte 
működését.

Kissé drasztikus volt a hasábok tar
talma, de eredménye annál kevesebb. 
»A megtisztított istálló« volt az egyik 
hasábnak a cime, amelyet az alkalom- 
szerűség indokából ide iktatok, hogy 
lássa be minden iparos, hogy a követ
kezmények beigazolták méltó feljajdu- 
lásomat és hogy beteljesedett, amit 
akkor Írtam volt.

Hogy is szólott hát az az ének?...  
Következőleg :

»Mielőtt a magunk elébe tűzött irány
hoz hiven egy olyan ügy tisztázához 
fognánk, a melynek megvilágítása épp 
annyira következménye az igazságnak, 
mint érdeke a »közügy*-nek, előbb 
konstatálnunk kell, hogy jelen közle
ményünk cime nem tőlünk ered, de 
arról a részről vétetett, amely a sátor
aljaújhelyi ipartestület védelmére hiszi 
magát hivatottnak. Hogy a régi veze
tők alatt állott ipartestületnek istálló
hoz való hasonlítása* emeli ó a mai 
ipartestület tekintélyét és jó hírnevét 
akkor, a midőn a mainak is ugyanazok 
a tagjai, akik a réginek kötelékébe tar
toztak : ez — a jó Ízlés hiányától elte
kintve — olyan kérdés, amelyre a szá
mot és egyéniségeket illetőleg egyfor
mán tekintélyes iparososztályunk vé-
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delmezőik adhatják meg csak a fele
letet.

Mi, közönségünk és közügycink érde
két óhajtván szolgálni, lapunk ez évfo
lyamának 3. számában »a közönség 
köréből« cimii rovatban helyet adtunk 
egy oly közleménynek, amelynek tar
talma és véleménye megegyezett a 
miénkkel,

Ezen közleményre egy »bálbizottság« 
(sic!) nevében cáfolatot vettünk, amely 
cáfolat a valóságról ugyan nem, de ar- 
ról meggyőzött bennünket, hogy az 
ipartestület védelme jó kezekbe tétetett 
le; mert lehet-é komoly ügyek elbírá
lására alkalmasabb és helyénvalóbb 
testületet képzelni el, mint a minő egy 
»bálbizottság« ?

A komoly és társadalmunk egyik elő
kelő faktorának vitális érdekű ügygyei 
szemben tanúsított eme frivolitás arra 
késztetett bennünket, hogy betekintsünk 
azon institutio rejtélyébe, amely ha va
laha az »Augiásé volt«, úgy — a ta
pasztalatok alapján bátran mondhatjuk 
— ma az illegitim örökös ifj. Augiás 
színeit viseli.

Nem pusztán a sátoraljaújhelyi, de 
magának az egész vármegyei iparos
osztálynak egyik nagyon előkelő alakja 
adott nekünk módot a betekintésre ; 
és igen sok iparos hordta össze Író
asztalunkra azt az anyagot, amelyből 
ha ítéletet akarunk hozni, az nem lehet 
más, mint nagyon szigorú.

Nem lehet e helyen feladatunk aka
démikus értekezést tartani az iparosok 
szellemi fejlődésinek szükséges voltáról, 
mert azzal iparos és nem ipaios egy
formán tisztában van már ma; s igy 
csak rámutatunk tapasztalataink egyik 
legfontosabbikára, nevezetesen arra, 
hogy az iparos tanoncok iskoláztatása 
a legteljesebb mértékben stagnál. A 
tanoncok 30°/0*ka nem jár iskolába, 
egy jó része pedig elmegy hibe-hóha 
csak azért, hogy az erre következő 
hosszú pauza alatt elfelejtse azt, amit 
esetleg már megtanult. Ennek a nagy 
arányokat öltött iskola mulasztásnak 
oka nem a tanoncok betüiszonyában 
keresendő; de keresendő az ipartestü
letben, mint azt Jelenek Adám, a tano
dái bizottság elnöke lapunk előző szá
mában leplezetlenül előadta; mert na
gyon természetes, hogy ha a tanoncok 
felszabadításánál az iskolai bizonyitvá 
nyokra senkisem kiváncsi, s azok hiánya 
a felszabadítást meg nem gátolja, úgy 
az a tanonc nem érzi az iskolábajárás 
szükségét. Hogy ezekből a »szabad 
tanrendszer* mellett felnőtt tanoncok- 
ból, ma, az ipari tulfejlettség és nagy 
igények idejében minő iparosok vál
nak, az előre látható! Az pedig, hogy 
ez nem az iparososztály előmozdítására, 
de inkább a már jövő hóban bekövet
kező egynémely restauratio bizonyos 
iránybani eldöntésére törekvő dolog, 
kétségtelen; mert lehetetlen feltételezni 
azt, hogy egyéni érdek nélkül nyújt
hatnának segédkezet olyan dologhoz 
az iparosok, amely önmaguknak rom
lására vezet.

Egy másik körülmény — a melyre 
információnk szintén siilyt helyez — 
az, hogy az ipartestület szegődtet és 
szabadit a nélkül, hogy az ipariskolai 
tandíj befi etéséről meggyőződnék, a 
mi nyilvánvaló megkárosítása a város 
pénztárának. Ez által is kerülhet egy 
néhány szavazat a »jó ügy«-re!

Terünk nem engedi, hogy ez alka
lommal mindazon anomáliákat tollhegyre 
vegyük, a melyek e — különben nagyra 
hivatott testületben fészket vertek ; csak 
e két fődologra mutattunk reá, a me
lyek gyöngítik az ipartestületbe vetett 
hitet és bizalmat és veszélyeztetik az 
iparos osztály érdekeit, kilátásba he
lyezve egy tanulatlan, cscnevész iparos- 
gcncrátiót. Hogy ennek az iparos-gc- 
neratiónák tanulatlan s épen azért he
lyét majdnem mcgállani ivem tudó em
bereiért s a visszamaradt iparos érde
kekért elég vigasztalás lesz é az, hogy 
ezzel egyes emberek érdekei lettek 
előmozdítva évekkel előbb ? — az is
mét olyan kérdés, a melyre helyes fe
leletet csak az iparos-érdekek fejlesz
tése- és előmozdításával megbízott »bál
bizottság« adhat.

Mi egyet tudunk I Azt pedig, hogy 
a nyájasság, a mindenkivel egyformán

jó viszony és könyörületesség mind 
nagyon szép dolgok, ha ez az egyéni 
érdekek vállra emelése mellett nem a 
közügyek rovására esik.

Az iparosok első sorban maguk van
nak hivatva önérdekeiknek védelmére; 
s ezt a védelmet és ügyeik intézését 
sem »a közös fogvájó«-hoz címzett he
lyiség szokásos értekezleteire, sem a 
»bál-bizottság«,ra nem bizhatják, annál 
kevésbbé, mert a védelem fekete pan
tallóiba alól kilátszik a lóláb. S ha már 
eddig akadtak éles szemű egyének, a 
kik észrevették, úgy bizonyára lesznek 
többen is, a kik észreveszik a lejtőt, a 
melyre ez a szebb reményeket keltett 
testület lépett és visszatartják attól a 
»felfele gördiilés«től, a melyek a »Zó- 
lyomka« felé vezet, a honnan az ipa
rosok ügyei legjobban áttekinthetők.

Beösmerjük : talán túlságosan éles tol
lal irtunk; de nem lehetett simábban 
és szelidcbbcn szólni arról a romlásról, 
a mely észretérés nélkül hovatovább 
csak növekedni fog.

Az iparosok józan gondolkozásán és 
saját javukat növesztő erején fordul 
meg, vájjon megmaradjanak-e a mai 
állapotok, vagy bekövetkezzék-é már 
egyszer a »jobb kor«, a mely után 
»buzgó imádság epedez* sokaknak aja- 
kán!

Végül pedig egyet, hogy mi talán 
önérdekünk ellenére teszünk akkor, a 
mikor egy lapunkban megjelent s fize
tett nyílttéri közlemény kapcsán fogla
lunk állást a fizető ellen ; de mi nem 
nyílttéri jövedelmünk emelésére, de az 
igazság és közügyek szolgálatára érzünk 
hajlamot és hivatást; mert szebb és 
kedvesebb előttünk a jó munka utáni 
öntu lat, mint az egyéni érdek, ha ez 
az érdek mindjárt sajátunk is«.

Ez az a hasáb, melyről fentebb em
lítést tettem. Az intelem a »falra hányt 
borsó« sorsára került s iparos osztá
lyunk öt év múltán kezd elmélkedni a 
felett, hogy igazaim beteljesedtek. Az 
erkölcsi romlottság magva már öt évvel 
ezelőtt el volt vetve, s gyümölcse most 
virágzik a »beteg« pénztár ügyében, s 
a barackfával egyidejűleg kivirágzik az 
ipartestületben is.

Vigyázzátok I . . . vigyázzatok I . . . 
a néhai »bálbizottság« nem gyógyít
hatja meg a *beteg«-et.

IRODALOM.
A fővárosi 1848—49-i és Kossuth 

múzeumról. Az 1848—49-i hős honvé
dőink, vértanúink és Kossuth Atyánk 
emléktárgyainak múzeuma, a nemzet 
kegyiletnck legszebb temploma és leg
jobb iskolája a szent hazaszeretetnek.

Három ezernél több emléktárgy: sok 
száz olajfestésü csatakép és arckép, 
több ezerre menő nyomtatott képek és 
proklamációk, az ellenségtől elvett zász
lók, honvédruhák, Kossuthnak csaknem 
összes torinói bútorai, a világ minden 
részéből összegyűjtött ezernél többféle 
Kossuth képek, kéziratai stb. képezik 
a budapesti 1848—49. emlékek gazdag 
múzeumát.

A fővárosi 1848—49-i múzeumunk 
megalapítása óta a legbccsescbb és lég 
érdekesebb kiadmánya e múzeumnak 
most jelenik meg.

Több évi utánjárás és sok áldozatok 
árán most kiadott képünk Kossuthnak 
egyetlen legtökéletesebb életnagyságu 
képe.

E remek és nagybecsű képnek mú
zeumunk érdekében való megvételét me
legen ajánljuk hazafiság tekintetében 
legjobb községeink, kaszinóink, olvasó
köreink, egyleteink és minden jó ma
gyarnak pártfogásába, 3 frt 40 kr. cse 
kély árért. E képnek bolti ára 5 frt 
és 50 kr. vagyis 11 korona lesz.

Minden igazi jó magyarnak, — ha 
módjában áll — szent kötelessége tá
mogatni a fővárosi legnagyobb 1848—49. 
múzeumot, midőn a jeles főváros ta
nácsa múzeumunknak eddig birt helyi
ségét elvette, mig a német Göthe mú
zeumnak ingyenes diszhelyiséget adtak 
a derék fővárosban.

Az 1848 — 494 dicső napoknak a múlt

ötvenéves jubileum alkalmából ma nin
csen nagyobbszerü emléke, mint az 
1848—494 és Kossuth muzeum, amély- 
nck hazafias Tolltartóihoz, kiadványaink 
vevőihez fordulunk, tudatván, hogy a 
hősök és vértanunk e Pantheonának 
létezése megszűnnék, ha országunk jobb
jai nem támogatják azt.

Budapest, 1900. március hó. Haza
fias tisztelettel: Kr ivácsy József, 
1848—49-i honvéd tüzérezredes, Ko
márom várának v. tüzérparancsnoka, 
gróf Krei th Béla, az 1848—49-i Kos
suth muzeum alapitója.

A »Magyar Bazár« Igen szép, Íz
léses divatképekkel, rajzokkal és kime
rítő le:rásokkal, magyarázatokká! jelent 
meg a »Magyar Bazár« legutolsó divat
lapja, az »Athenaeum« kiadásában és 
Wolil Janka szerkesztésével. De nem
csak a chickes divat gyönyörködteti 
az olvasót ebben a divatlapban, hanem 
az irodalmi rész is megfelel a legké
nyesebb igényeknek. A folyó szép an- 
hivatal. Előfizetési dija ennek a legré
gibb és legjobb magyar divatlapnak 
negyed évre 4 korona. Megjelen ha
vonként négyszer. Megrendelő cim : 
»Magyar Bazár« kiadóhivatala, Buda
pest, VII., Kerepesi-ut 54.

KÖZGAZDASÁG.

* Tokaj-hegyaljai borvásár. A föld
művelésügyi miniszter, a kereskedelmi 
és iparkamarához intézett leiratban közli 
az érdeklődőkkel, hogy a zemplénvár- 
megyei gazdasági egyesület Sátoralja
újhelyben a jövő április hó 26-án bor
kóstolással egybekötött borvásárt ren
dez oly célból, hogy a tokaj-hegyaljai 
pincékben levő valódi tokaj-hegyaljai 
borokat a maguk eredetiségében bemu
tassa.

* A vásárok engedélyezése. A vá
sárügyünk rendezetlenségéből eredt hi
ányokat s hátrányokat a kereskedelmi 
kormányzat már régebben felismervén, 
több alkalommal határozottan megje
lölte azon irányt, melyet a vásárok en
gedélyezése körűi követni szándékozik 
s követ is; a kereskedelmi kamarák
hoz, valamint a törvényhatóságokhoz 
intézett leirataiban többször hangsú
lyozta, hogy a túlságos s sok esetben 
gazdasági jelentőséget teljesen nélkü
löző vásár az iparosok és kereskedők 
ártalmára van, mert ezek kénytelenek 
a verseny miatt a vásárokat felkeresni 
s minden haszonra való kilátás nélkül 
költekezni: hátrányos továbbá a közön
ségre is, mert alkalmat adnak a vásá
rok sűrű felkeresésére s igy munka
nap-veszteséget okoznak; hátrányos 
végre az emporiumképes vidéki városok 
forgalmának fejlődésére. A minisztérium 
a vásárok engedélyezésénél ezen szem
pontokat tartja tényleg szem előtt.

A szerkesztőség üzenete:
Több mád! polgárnak. Értekezlet határozatát 

a közgyűlés e,é kell terjeszteni ét erről ben
nünket értesíteni. l>het majd memorandum 
alakjában egyenesen a belügyminiszterhez fei- 
küldeni.

Nem közölhető: Utazás három napon át a 
paradicsom körül.

Kiadó tulajdonos:
LANDESMANN MIKSA.

NYILT-TÉR.*)

Nyilatkozat.
Szánalomra méltó az az intelligens 

ember, — kivált egy dactor juris — 
aki más fegyverekben való szegénység
ből durvaságokhoz folyamodik, midőn 
kétségbeesett ügye védelmére kel, mely- 
lyel más ember, kinél az emeleti lak
osztály nem áll üresen, magára nézve 
legokosc.bbnak tartaná hallgatni. Ennyit 
az amerikai útlevelekben utazó dr. Fáid 
Andor urnák talmi oroszlánbőgésekkel 
teli kirohanására. — Finis I 

Czékc 1900. márc. 19.
Várlak? Sándor.

*) E rovat alatt közöltekéit a -sserkesztő
nem felelős.



24. szám. (4) F E L S O M A G V A R O R S Z Á G I I I I  R L A Szerda, márczius 21.
0253/1899. Tk. sz. 3825. hr. számú, valamint a t.-terebcsi verésen a megállapított kikiáltási áron ; szabályszerű elismervényt atszolgáltatni.
Árverési hirdetményi kivonat, nn, ’ m !l “‘1  ‘S eladatni ftf '  .. , , , Kclt Gáteécs™ » kir. já.ishir.ís.-ig,J 1101, ll.'H, 1259, 131)0, 1470, lo24, Árverezni szándékozok tartoznak az mint telekkönyvi hatóság 1899. évi de*

A gálszécsi kir.. jbiróság, mint telek- 1627, 1773, 1880, 2026, 2123, 2150a, ingatlan becsárának 10% át vagyis 8 cember hó 10. napján,
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy '2286, 2545, 2601, 2793, 2847, 2952, forint 70 kiajczart, illetve 2.3 forint 50 . . . . .  . . .  . . . . .
Szerbin Mihály t.-terebesi lakos végre-1 3937, 3162. hr. számú ingatlanból Bőd- krajezárt készpénzben, vagy az 1881. iSalin t, kir. ajnro.
hajtatónak ismeretlen tartózkodásu Bőd- nár János 13. 5. 11. 16. illetve 13. 2. LX. t.-c. 42. § aban jelzett árfolyammal j i , \ , \ J // 1 |
nár Ján08 végrehajtást szenvedő elleni sorszám alatti t kvenkint % jutalékaira számított és az 1881. évi november hó I »1 J l j) II |K< A V0 0 7 II-10 II || k
100 frt tőkekövetelések és jár. iránti | 87frt illetve 235 frtban ezennel mcgalla- 1-én 3333. sz. a. kelt igazságiigyminisz-j* ^ l  ̂ Jl' \ U111 L U 1 Cl |J I' I\
végrehajtási ügyében a sátoralja-ujhelyi! pitott kikiáltási árban az árverést elren- téri rendelet 8 . íjában kijelölt óvadék-j m < / .  t
kir. törvényszék (a gálszécsi kir, járás- j delte és hogy a fennebb megjelölt in- képes értékpapírban a kiküldött kezehez n d ^ y V a la S Z lc K D f ln
bíróság) területén levő a tőke terebesi gatlanok az 1900. évi áprÍIÍ3 ílO 21 -ik letenni, avagy az 1881. LX. t-ez. 170. kaphatók:
44k. számú tjkvben A. I. I. 2. 24. 28. napján délután 2 Órakor T.-Terebes köz §-a élteimében a bánatpénznek a bíró- .
sor 957, 958, 3244, 3330, 3515,3591, ség házánál megtartandó nyilvános á - ságnál előleges elhelyezéséről kiállított l a p u n k  K ia d O H lV a ta la b a n .

|  Révész Sándor női- férfi Divat-áru és confectió terme |
Š  M a iso n  d e  1 .uxe. M

Ű  H1N+ BUDAPEST, VII. Csömöri-ut 6. W

fi[zó (JouPon) Divatkelme, €rnyő, (nap- és esőernyő) fátyol, fehérnemű, férfi-kelengye, függöny, fűző, (mieder) jyermek-kelengye, 
Illatszer, 3ngek, (blouse) Kesztyű, JVlosó, (creton, Batist de laine) fíyak-öiszek, (Jabot) fíőí-kelengye, Selyem- és szőnyeg-áruk

versen ym en tes beszerzési telepe. 2 15
Szigorú üzleti elvek. 7».®"  ....~

Nagyságos asszonyom !
Megkiilömböztetett tisztelettel van szerencsém nagyrabecsült tudomására hozni, hogy tavaszi eredeti újdonságaim 

megérkeztek. Rendkívül nagy súlyt helyezek arra, hogy az előkeld hölgyközönség szükségletét úgymint ezideig, a jövőben 
is szigorúan olcsó szabott árak mellett a legújabb (heute noveauté) és legjobb kivitelben beszerezhesse nálam.

D aczára az idei nagy áremelkedésnek azon kellemes helyzetben vagyok, hogy az idei korán és nagymeny- 
nyiségben eszközölt bevásárlásaim  folytán az összes áru készletem et minden árem elés nélkül bocsájthatom forga
lomba. 20 koronán fe lü l i  rendelményeket bérmentve szá llítok; idegen szövetekből is készítek toilette-okat.

Amidőn még. az alantirottakról szives tudomást venni szíveskedjék, kérem megtisztelő rendelményeit, melyeknek 
lelkiismeretes és pontos teljesítéséről ezégem jóhirneve---kezeskedik.

Kitűnő tisztelettel <31 év ész Sándor.

Általános megjegyzé

sek a vidéki rendelmé- 

nyekre vonatkozólag.

Teljes felelősséget vállalok a nálam vásárolt árukért, meg nem felelőt visszaveszek és kívánatra az 
érte fizetett összeget is visszatérítem.

Levélbeli megrendeléseket lelkiismeretesen teljesítek.
Választék küldeményeket az összeg előzetes beküldése mellett a kívánt csikkből eszközlöm: meg nem.

felelő áruért az összeget postafordulattal visszaküldöm.
Rendelményeket a beérkezés napján pontosan intézek el.
Mérték után készülő rendelményeket a lehető legrövidebb idő alatt szállítok, a pontosság érdekében 

minta darabot kérek.
Mintákat kívánatra bérmentve küldök, ele szükségesnek találom a ezikket megnevezni, t. i. mily hasz- 

nálatra szükségeltet ik.

LANDESM ANN MIKSA 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  SÁTORALJÁ"UJHELY DR. SC H Ö N  H Á Z

ajánlkozik mindennemű könyvnyomdái munkának, u. m .: hírlapok, folyóiratok, könyvek, röp- 
irutok, diszmüvek, szinlapok, takarékpénztári évi zárszámadások, tanodái jelentések, árjegyzékek, számlák bárca- 
könyvek perforirozva (lyukkasztva) levélpapírok és levélborítékok, eljegyzési, lakodalmi és táncvigalmi meg

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

Ízléses, h i b á t l a n ,gyors, pontos és jutányos árban
kívána tra  iöbb 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 lcsób b an  kaphatók , mint bárhol,

Nyomtatott Landesm ann M iksa ós T á rsa  gyorssajtójan Satoralja-Ujholy
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