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- _  .......  Hirdetéseket a legjutényoeabb örban közlünk.

U j ! U j ! U j ! tenf u multán ls bizony nem élve- ezt a jegyzőt kortespolitikából, meg J ösrneri és belátja majd mily ieaz
Sátoraija-Ujhely, mire. 27. í “n k “ T  I*!?uh?,0t’ " f 1 érZÜnk 32 elösegitett szerződéses viszonya a mádiak felháborodása, mily lagy- 

w . . . .. , . a2ok.bo1 a hangzatos miatt még a mai napig ott tart- matag a jegyző ellen indított vizs-
Magyarorszag hatara.n ott ahol jelszavakból. Csak amolyan vidéki ják Mád város jegyzői székében? gálát: meglátjuk fog-e a mg tor

ti vasúti vágányok a szélrózsa min- karaván circustársaság plakátjáról Holott minden városi érdek, a vény és h-azság szellemébenk’özzé- 
den irányából repítik ide az em- lemásolt reklámtaktika. Uj! Uj! Uj! polgárság nyugalma és jóléte meg- cserditeni . m. gyei klikkbasásko- 
bereket, egy táblácskát kene ki- Hát ugyan mi uj itten? Talán a kívánja, — hogy a jegyző ellen dásának és minden befolyását ér- 
fuggesztem ezzel a három reklam- főjspán politikája változott meg: folytatott fegyelmi vizsgálat — vényesitenifogia-eegy elkeseredett 
szócskával. Tudja meg mindenki Ezt itt nem hiszi és nem látja erélyesen folytattassék. És e helyett község megmentése érdekében ? 
mihelyst erre a földre lép, hogy senki? Valóságosan kacagtató a egy minden izében rendetlen éslagy- M . , .,  ,,
itt jelszavakból cirkuszba illő ko- közvélemény előtt a Széli Kálmán matag, hiányos és egyoldalú vizsgá- Meglátjuk majd elerkezett-e az 
médiát űznek. belügyminiszteri hősködése, amely- lattal állunk szemben. Hiszhaatő- 3 'zonyüs ,UJ r®n Vagy

A nagydobot verik fent a parla- iyel odafent a plenum előtt ho- ispán igazságosan akar eljárni, ak- 1 g csak üres szó tak minden 
mentben, hogy igy meg úgy elérke- zsánnát zeng a jog, törvény és kor a 224 mádi polgár és újabban nem€S P tarta,ma-
zett az uj rendszer. Uj! Uj! Uj! Há- igazság mellett és ittlent nem bírja 23 képviselőtestületi tag súlyos - . ....  ......
romszor is uj. A jog, törvény és igaz- elfojtani a jogtalanságokat, törvény- vádjaira — a jegyzőt azonnal fel- Sátoraija-Ujhely, márc. 28.
ság fog ezentúl érvényesülni. Mint- telenségeket és igazságtalansá- függeszteni ke'lett volna, és ha Protestáns néppárt. Az ország pro- 
ha ennek az érvenyesitese oly rét- gokat. ezt elmulasztotta minden időben, testánslakta vidékeit, mint egy fő-
tenetesen nagy államférfim érdem Vagy talán a jog kifejlődését sietni kéne ezzel a felfüggesztéssel, városi lapot több oldalról értesítik po- 
volna, mintha ennek érvényesítése lássuk abban, hogy a főispán az Mindezek azonban oly hiányok, ^^ai ágensek járják be s egy őrse. 
nem kötelesség volna ? Es mily erőszakoskodó, hivatalos hatalmá- amelyek pótlására a főispánt többé Pro*est*ns néppárt szervezésén buzgói- 
ujongó visszhang kiséri a nagydob Val visszaélő, a szegény polgárság elég erősnek nem tartjuk. lm egy- ° nac* _
ilyetén visszhangját. Hogyne; hisz ez zsírján gazdagodó mádi jegyzővel pár nyilatkozata után — amelyet Aff. . . . . . .  . „ „
a harsogás már csak azért is igaz, szemben nem tudja, nem akarja a megye közönsége előtt tett és ®r‘ , 5 <*Zt„ 'm,re' .a ye 111
mert újdonsült jelszavaival elitéli a megvédeni a mádi polgárok amelyet mi is szóról szóra ösmer- v,zsfá ,a att C,VŐ "ládl Jcgyr(í’ ,a*
múltat, amelynek megbuktatása jogait? — A t ö r v é n y  e s s é g  tettünk — nyilvánvalóvá lett, hogy pun  ̂ ? . ^ . szetrdai *ẑ má^an.a vizsgá*
után im jelszavakat, szépen hangzó alapján nyugszik és mozog-e az a ncki a belügyminiszter puriíikáló a! ,Java og* °z Cl m,a*t
jelszavakat lehetett faragni, ujjongó vármegye, amelynek főispánja el- politikája nincsen Ínyére. Tőle te- B” ° apUn* fe*e.°s sz®rkesztö*
visszhangot lehetett kelteni egy tűri, sőt előmozdítja, hogy a mádi hát ez irányban alig várhatunk ,e ° ^  m n .,r* tör’
egészséges államélethez eo ipso jegyző a M ád— tályal megyei ut valamit. vényszé i bíró és Dr. Lajos ügy-
szükséges jog, törvény és igazság- építését elvállalja, szerződéses v,- Módot fogunk találni arra, hogy

°M T V 0? " 1;  k f KK • -t. SZ°"yban á»J°n » vármegye tisztvi- a belügyminiszter teljesen tiszta Zoltán és Dr S z iM ,  Al-
Mert tekintsünk beljebb, nézzük seloje a megyevei,, a varmegye pol- képét nyerjen a mádi állápotokrol bert ü„yvé(kket Az ügy tárgyalás

és figyeljük meg a megyei közigaz- gárainak kárára ? Es keressük-e itt a és a mádi jegyző múltjáról és je- , t ** *
gatást és im látjuk, hogy egy esz- közigazgatásban az igazságot, ahol lenéről: és ha ezt a miniszter meg-

r p i  X T~) A ja földre, félig lehunyt szeméből sápadt Imikor meglátta anyját és felé akarta rága. Az emberek szívesen ereszkedtek
- L t  I arcán végig folyt könyje. emelni lesoványodott karját. Aztán ősz- vele szóba, de mikor távozott, hamisan

.................. .......  Másnap reggel, mikor fölkelt, eleinte szehuzódott ágyacskájában. Nyögött is összenéztek :
! azt hitte, káprázik a szeme, hogy a egy kicsit, amire az özvegy szeméből — Csinos, nagyon csinos.Anya. babát nem látja a bölcsőben. kibugygyant a köny. — Nem való ide.

-  A »Felsőmacvarorszáiri Hirlai.« tárcái a -  kiugrott sziláján, mint egy nőstény _  Nincs semmi baja szólott a gond- — Mindenki bele bolondulna.
* Kilöki a t.i _ oroszlán. Alig, hogy magára hányta nok, a ki már unta az érzékeny jele- Mikor az özvegynek fülébe jutott,

irta . ujiaxi Aniai. ruháját, szaladt a kórházba. Tudta, inig neteket. hogy félnek a szépségtől, szerette volna
— Vigye a kórházba a beteg babát, betegen, öntudatlanul feküdt, a házbe- Az özvegy napiában többször ott össsemarni az arcát:

— tanácsolta a mogorva kerületi or- lielc oda szállították imádott gyermekét, volt a gyermeknél. Öltözékére nem adott — Minek a félkezünek puska, a fél- 
vos az özvegynek, aki ékes fiatalságá- Az ő tudtán kívül. már, boglyos fővel járt, keztyütlenül, lábúnak ló. Szegény asszonyt minek
bán olyan elhagyatott volt, mint a ma- Dús haja rendetlenül omlott vállára, pedig fiatal és szép volt. De minek ci- teremt szépnek az isten, ha nem ad 
gános almafa. A sopánkodó szomszédok nehány fürt a kalap alól homlokára haj- comázza magát. Nincs más gondolata, hozzá egyebet?
sem tudtak ennél jobb tanácsot adni. |ott s beárnyalta fájdalomtól halovány nincs egyéb vágya, minthogy a baba Ismét csak sirt. Dehogy akar bárkit 
Tetszik emlékezni a szomszédokra, akik arcát. Könybcn úszó szemei kivörösöd- újra olyan kedvesen csicseregjen, mint is elbolonditani. Mintha a férfiak nem 
rendesen áldott lelkű emberek, minden- tek. Reszkető ajka öntudatlanul susogta: egészséges korában. Mikor anyákat Iá- maguktól bolondulnának, mikor olyan 
kor készek könyezni, csak egyebet ne _  Gyermekem, én édes egyetlen tott az utcán, akik egészséges gyerme- szép asszonyt látnak ? 
kívánjanak tőlük. l<is madaram, ne szállj cl tőlem . . . keiket sétálgatták, irigy szemekkel né- Egy nap izgatottan lépett a gond-

Mit is csinálhattak volna egyebet. A — Az utcán most is annyi ember zett utánuk: nok szobájába. Azt mondta, tiz napra
lelkemadta fiatal asszony olyan gyönge j írt-kelt, mint máskor. A szolgák kö- — Boldogok, ha tudnák, mily bol- el kell utaznia. Valami állásra van ki-
s törékeny, mintha csupa üvegből szöntötték a tekintetes urakat, a tekin- dogok! látása. Csekély jövedelemmel jár, és
volna. Az ember fél, hogy összetörik, tetesek a nagyságosokat és a nagysá- A baba sokáig volt beteg. Olyan sokat kell majd dolgoznia, de nem
Aztán ki gondozná? Ki ápolná? A kis gosok a méltóságosokat, a méltóságé- sokáig, hogy az özvegyasszony valahogy bánja úgyis lemondott már a boldog
árva is csak akkor lenne igazán árva. saj< pedig csak a szép asszonyok előtt beletörődött a bánatba. Aztán az or- ságról gyermekéért akar élni csak.

Köszöni szépen a tanácsot a fiatal billentgették meg a kalapjukat. A nap vosok is biztatták, ne féljen, majd fel Csalódtam gondnok ur, — szólott a 
özvegy asszony. Kórházba vigye az pedig nyugodtan sütött az égről, olyan gyógyul. A szomszédok is tanácsoltak fiatal asszony, mikor tiz nap nulva 
árva beteg gyereket, idegenek kezére nyugodtan, mintha az égi világosság és neki egyet-mást. Kár ám úgy elhanya- visszatért.
bízza az árva beteg gyereket, idegenek melegség csakugyan bevilágítana és golni magát egy fiatal asszonynak. El- Csinos, elegáns volt újra, mint va- 
kezére bízza azt a lényt, aki neki egyet- megmelegitcne mindeneket e föld há- hiszik, hogy nagyon szereti a gyereket, laha. Amint bejött, önkényleien kacér 
lene és mindene széles e kerek világon, tán. de azért magára is ügyelhetne. Ked- pillantást vetett a tükörbe, azután le-

Bizonyára meghasadna a szive, ha p)c hiába a fény és ragyogás. Az vétlenül ugyan, mégis vigyázni kezdett ült az asztal mellé, szép fejét kezére 
csak egy nap is nem látná. Lehajolt a özvegy könyes szeme előtt fátyol bo- újra az öltözékére. Így talán könnyebb támasztva. Szomorúság ült az arcán, 
bölcsőre s a baba picike keblére nyomta rjtja az eget, szürkeség a tárgyakat és lesz az emberek között mozogni. A csipkés kendőjével néha könyeket tó
fűiét, de nem hallotta a szívverést, a sötétség burkolja körül az embereket, szomszédoknak igaz volt. A csinos rült ki a szeméből. Ez már szokásává 
saját szive dobogásától. Úgy fuldoklóit, mire a kórházba ért, asszonykát szívesebben fogadták min- vált, mióta férje meghalt.

Hogy megrendült a félelem ő! egy- hogy a gondnok alig értette meg. denütt. Biztatták, hogy majd akadva- — Nem kaptam meg az állást, hiába 
szerre, hogy megrázkódott a törékeny — A gyeimekemet . . . lami foglalkozás. Talán zongoralccke, utaztam.
alak. Mintha megszűnt volna benne ke- Fölvezették egy első emeleti szó- vagy irnivaló irodában, \agy pénztá- De most a könyek hamar felszárad- 
ringeni a vér, megbénultak tagjai és bába. Fehér vánkoson nyugodott a ki- rosnő lenne talán. Csakhogy reményei- tak a szemüregében. A hangja sem volt 
injnt^egy^Jisszeondot^szobor^Jcf^ feje. Barányi melle pihegett, nek mindennap elhervadt egy-cgy vi- olyan fátyolosán lágy, hanem valami
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A MEGYE ÉS A VÁROS.

x  A mádí jegyző kudarca. Közöltük 
lapunk egyik előző számában azt a 
kérvényt, amelyet a mádi képviselőtes
tület kétharmad része, az intelligenciája 
és a legtekintélyesebb polgárai Illés- 
házi Endre jegyző egyik újabb erősza
koskodása és törvénytelensége ellen 
nyújtott be Pintér főszolgabíróhoz, kér
vén, hogy a jegyző áltál a képviselő
testület megkerülésével kinevezésre aján
lott helyettes bírót, akit saját erősza
koskodásainak keresztülvitelére oly ké
nyelmesen felhasználhatna, mint a fő
bírót — ne hagyja a helyettes bírói 
székben. Mert a polgárság megelégelte 
már a törvénytelenségeket és ezt a 
képviselőtestület beleegyezése nélkül 
kinevezett helyettes bírót nem fogadja 
el. Pintér főszolgabíró a kedélyek le
csillapítása céljából az uj helyettes bíró 
választására a közhangulat nyomása 
alatt — e hó 26-ára képviseleti gyű
lést hirdetett Mádon, amelyen szemé
lyesen elnökölt. Tanácsos is volt, mert 
bizony Mádon a mostani bíró és jegyző 
vezetésével gyűlést nem lehet és ezen
túl is alig lehet lesz megtartani. A jegy
zőt szólani nem engedték a gyűlésben, 
leabcugolták. A főszolgabíró csitította 
a kedélyeket, amelylyel az elkeseredés 
lángja csak egyidőrc volt visszatartható. 
A mádi ellenzék fényes és fél-győzelme 
a jegyző ellen indított akcióban már 
eddig is az, hogy a jegyző jelöltje el
lenében, az ellenzék jelöltje a köztisz
teletben álló ősz-polgár: Keresztény 
Mihály választatott meg helyettes bíró
nak.

A főszolgabíró ott a plenum előtt — 
a jegyzőnek a biró helyettesítés körül 
űzött erőszakoskodását szabá l yt a 
l annak és t örvényt e l ennek mi
nősí t e t t e  és rosszalásának jegy
zőkönyvileg ado t t  ki fejezést .  
A jegyzőt az utcán erősen mcgabcugol- 
ták. Hiszik és remélik a mádiak, hogy j 
ez a kudarc az első stáció — a me
nesztéshez, amely után soha nem élvezett' 
öröm érné a várost és fellélegzenék az 
erőszakos, nehéz teher nyomása alól. j

megmagyatázhatlan érdesség volt benne.
Elhallgatott. Úgy tetszett, mintha a 

gondolataiba mélyedt volna. Pedig va
lójában a járókelőket figyelte. Majd 
lassan fölvette a fejét és egészen hal
kan kérdezte : — Hogy van már ? ‘

— A baba? Mindjárt megtudja, — 
szóit a gondnok. Megnyomta a villa
nyos csengctyü gombját, mire előjött 
az fljgolónő, a I<> a gondnok kívánsá
gára'Csakhamar karján hozta a gyere
ket. Egy virgonc egészséges gyereket.

— Mama, mama! — kiáltotta a gyer
mek, rózsás kacsóit kinyújtotta, s le- 
kívánkozott az ápolóné karjaiból, hogy 
-édes anyjához mehessen.

A fiatal asszony összerezzent. Nem 
csuda, olyan régen nem csengett már 
a fülébe a kiáltás, : mama, mama, hogy 
már egészen úgy élt, mintha egyedül 
volna a világon.

De a kicsi belefogódzik a ruhájába, 
fölkapaszkodik az ölébe. Az özvegyasz- 
szony megcsókolja a gyereket, nem 
olyan szenvedélyes szeretettel mint ré
gen, hanem egészen kötelcsségszerüen. 
Az ápolónő, a ki lefogyott a sok éjje- 
lezézéstől, sápadtan, szótlanul állott 
előtte. És nem volt hoz/á egy szava 
sem. Pedig Isten után neki köszönhette 
leginkább, hogy a gyermek ismét az az 
egészséges virgonc teremtés, hogy kö 
vér karjaival Ismét olyan erősen kul
csolja át nyakát, mint régen és ismét 
olyan dacos és követelő módon emeli 
föl fürtös fejecskéjét édes szavakat gü
gyögvén fülébe.

— Mama . . . itt vagyok.
Itt van a megujhodt kis élet és kö

veteli a gyermekkor boldogságát és 
minden örömét. Ez az anya fölmutatván 
a kis teremtés húsos, piros karját, szo
morú arccal fordul a gondnokhoz.

— Már most . . . miből tartom el.
Mert úgy, de úgy félti az élettől, hogy

talán nem is bánta volna, ha meghal. 
És sirni kezdett olyan keservesen az 
özvegy, hogy nem sirathatja jobban, ha 
a kis koporsójára kellett volna bo
rulnia.

H Í R E K .
___

Palágyi Lajos
akadémiai dijat nyert.

Sátoralja-Ujhcly, március 27.

A Magyar Tudományos Akadémia 
e hó 2Gán délután tartott összes ülé
sében Eötvös Loránd báró elnöklete 
alatt döntött a Karátsonyi féle tragédia
pályázat során. Rég ideje, hogy a pá
lyadiját el nem nyerték, ez évben an
nál nagyobb kíváncsisággal leste az or
szág, hogy a negyvenhárom pályázó 
közül kinek nyújtja az akadémia az 
aranynyal díszített irodalmi babért, i 
Lelkes éljenzés hangzott fel az akadó- j 
mia gyüléstermében amikor a jeligés | 
levélből az elnök Palágyi Lajos nevét j 
olvasta fel. Egyhangúlag nyerte el a 
pályadijat Palágyi újabb remek irodalmi • 
terméke: a Római rabszolgák. A darab 
meséje a következő:

Pedanius Secundus házában egy 
Marcus nevű rabszolga él, a ki hosszas 
rabszolgasaga idjében annyi pénzt gyűj
tött össze, hogy magát a rabszolgaság
tól kiválthatta volna. De Pedanius a 
lefizetett összeg mellett sem bocsátja I 
szabadon, sőt kedvesét a keresztény 
Líviát elcsábítja. Marcus erre megtá- j 
madja Peadinust és legyilkolja. Ilyen I 
esetben római szokás szerint, nemcsak i 
ezt az egy rabszolgát végezték ki, ha- ! 
nem valamennyit. E miatt a többi most ; 
föllá/ad és Neró csakis testőreivel tudja j 
a lázadást csirájában elfojtani. A légiók j 
támadása alkalmával a szenátorok oly j 
gyáván viselik magukat, hogy Lucia, j 
Nero kedvese, arra kéri Nérót, hogy a j 
rabszolgákkal együtt a szenátorok egy : 
részét is végeztesse ki. Nero lanttal ke
zében maga énekli meg brutális hős-1 
ködését és a vérfürdőt, a mely körű- i 
lőtte elterül. A darabot a titánok kara ; 
fejezi be, a kik az erőszakot képvise
lik, de a kiket Jupiter a Kyklopokkal 
lever, azt szimbolizálva, hogy erőszak' 
erőszakot szül s a végső győzelem még j 
is az emberszercteté.

A bíráló bizottság a »Római rabszol
gák « meséjéről a legszebb elismerés 
hangján nyilatkozik, azt Írja a műről, 
hogy az eleje valósággal elragadó. Ly- 
rai részeiben elismerésre méltó festői 
erő s elejétől végig tartalmasság, Ízlés 
vonul át rajta. Tanult elme, finom ér
zékű lélek munkája, mely határozottan 
nyereséget jelent irodalmunkra.

Az írod dmi dicsőítésnek egyhan
gúan lelkes a megnyilatkozása, a 
sajtó kivétel nélkül üdvözli ezt a kitűnő 
Írót, aki fiatal kora dacára igazi ér
demmel, fényes nevet vívott ki magá
nak a magyar irodalomban. Ez idő sze j 
rint mi sokkal nagyobb érdeklődéssel j 
és igazi örömmel vesszük e hirt, mert 
Palágyi most közvetlen közelünkben, 
Sárospatakon tanárkodik, lapunknak 
illusztris munkatársa.

Irodalmi pályáján úgy ismerjük, mint 
egy nagy jövőre hivatott igazi tehet
séget. Alapos képzettséggel, minden fel
tűnés hajhászása nélkül, a munkának 
él. Sohasem vágyott a múló, napi ba 
bérok után. A fővárosi újságíró nagyobb 
és mély eszmék birtokában, felülemel
kedve a mindennapiságon lejött vidéki 
tanárnak, hogy egy fényes és nagy 
irodalmi pályának alapját szilárdabban, 
erős alapon felépítse.

Sárospataki — hihetőleg rövid — ta
nárkodása idejéből megőrizhet majd 
valami humort is: Ugyanis Palágyi La
jos Sárospatakon a német nyelv tanára.

— Kinevezés. Lakat os  Gyula a 
közel múltban Eperjesre távozott szám- 
vizsgáló számtanácsossá neveztetett ki. 
— Gazdagh Ká’mán a nagymihályi 
főszolgabirósághoz írnoknak kinevez
tetett.

Egyházmegyei gyűlés. Az alsózemp
léni ref. egyházmegye április hó 18 án 
Kercsztury János esperes és Mcczner 
Béla elnöklete alatt tartja tavaszi köz
gyűlését Sárospntakon.

Búcsú banket. Folyó hó 26 án 
tartották Stépán Géza baratai s tiszte
lői a bucsubankettet, a melyen a tisz
telők nagyszáma jeleni meg. A távozó 
uj járásbirót H\avathy József főügyész 
helyettes köszöntötte fel, tolmácsolva 
barátai s tisztelői jókivánatát, s kérve 
tartsa meg őket jó barátságában, kik 
szintén kellemesen emlékeznek meg az 
cltávozóról. Stépán meghatottad vála
szolt. A vacsora folyamán számos fel- 
köszöntő hangzott el s együtt marad
tak a reggeli órákig.

— Lelkészi kinevezés. Jaszkovics Pál 
petriki h. lelkészt — Kis-Almásra lel
késze, a petriki javadalom ideiglenes 
adminisztrálásával Csurgovich György 
szalóki lelkész bízatott meg. Legcza 
Ágoston vécsei segédlelkész Jeszcnőre 
helyettes lelkészszé kineveztetett.

Papi gyűlés. A beregi ev. ref. 
egyházmegye f. évi rendes tavaszi köz
gyűlését e hó 27 és 28-án tartja meg 
Beregszászban.

— Egyházi kinevezés. Kozora Endre 
kassai kanonok volt tőketerebesi plébá
nosnak O Felsége a Boldogságos Szűz 
Máriáról nevezett pestújhelyi címzetes 
prépostságot adományozta.

— Állami iskola. Szerencsen mint tu
dósitónk írja, a jövő iskolai évvel meg
nyílik az állami iskola.

— Tanári jubileum. Ungváron — 
mint tudósítónk Írja — a jövő hónap
ban ülik meg Medvigy János főgym- 
nasiutni tanár 30 éves tanári működé
sének évfordulóját. Ez alkalommal kar 
társai s volt tanítványai nagyobbsza- 
básu ünneplésben fogják szeretve tisz
telt kollegájukat s volt tanárjukat része
síteni. Az ünnepély rendezése céljából 
egy bizottságot’ alakítottak amely el
nökévé dr. Mikiia Sándor kanonokot 
választá. Az ünnepségről alkalomadtán 1 
meg fogunk emlékezni.

— Kinevezések. A vallás- és közok
tatásügyi minister Kassay-Farkas Emma j 
okleves tanítónőt a nagymihályi állami j 
elemi népiskolához rendes tanítónővé. 
A sátoralja-ujhelyi pénzügyigazgatóság j 
Ilmát János varannói járásbirósági fog
házőrt a gálszécsi adóhivatalhoz ideig
lenes minőségben hivatalszolgává ne
vezte ki.

— Kassai javítóintézet. Kassán a 
közeljövőben megkezdik a javítóintézet 
építési munkálatait. A kormány és a 
város megállapodásra jutottak, s igy 
már most mi sem gátolja a nagysza
bású építkezést.

— A dijnokok ügye. Plósz Sándor 
igazságügyi miniszter a napidijasok ér
dekében üdvös rendeletet bocsátott ki 
Tudva van, hogy a bírósági napidíja
soktól főnökeik rendszerint a minimá
lis munkaidőn felül is megkívánták a 
szolgálat teljesítését. A tegnap, egye
lőre tizenkét törvényszékhez, próbaké
pen kibocsátott rendelet meghagyja, 
liogy a napdijasok, ákik a hivatalos 
ólakban kötelességüket pontosan tel
jesítik, az ezen kívül teljesített munká
ért külön díjazásban részesülnek.

— Öngyilkos tanár. Gasparik Géza, 
a kassai polgári iskola tanára elborult 
elmével kést döfött torkába és elvér- 
zettt. A szorgalmas és általánosan sze
retett fiatal tanár üldözési mániában 
szenvedett, tettét önkívületi állapot
ban követte cl.

* Szóló- és borászati tanfolyam. A
vallás és közoktatásügyi m. kir. minis- 
terium megengedte, hogy mindazon 
tanítók iskolájában, kik a szőlő és bor- 
gazdasági tanfolyamra felvétetnek, a 
tanítás, amig a tanfolyam tart, szüne
teljen. Ahol azonban többen működnek, 
olt osztály összevonás által kell a tan
folyamra fel/ett tanító helyettesítéséről 
gondoskodni.

— Lindh Marcella hangversenye. —
mint sajnálattal értesülünk — ezúttal 
egészen elmarad. A művésznő impres- 
sániöjának túlzott igényei egyrészt, a 
közönség csekély érdeklődése másrészt 
lehetetlenné tette a hangverseny meg
tartását. Az előre váltott jegyek Lővy 
könyvkereskedésében visszavehető.

— Az ügyvédi kar értekezlete. La
punk multi számában már néhány szó
val megemlékeztünk ama értekezletről, 
amelyet Ambrózy Nándor kamarai he
lyettes elnök hivott volt a múlt szom
baton össze. A gyűlésen az elnök- 
helyett' s betegsége folytán nem jelen
hetett meg s igy az összegyűlt ügyvédi 
kar elé dr. Rosenthal Sándor terjesz
tette elő ama indítványt illetőleg kér
vényt, melyben a mizériák javítását 
kérik a minisztei tői. Az ügyvédi kar 
többek hozzá szólása után magáévá 
tette az indítványt, azonban még 
most nem terjeszti fel kérvényét az 
igazságügyminiszterhez, de egy bizott
ságot küldött ki, hogy vizsgálja meg s 
terjeszsze az értekezlet elé ama bajo
kat, amelyek orvoslásra szorulnak, ne 
hogy esetleg megtörténjék az, hogy 
valamiről megfeledkezzenek kérvényük
ben, ezt újólag összehívandó értekez
letnek kelljen újabb kérvényben kérel
mezni. Eltekintve attól, hogy itt nagyon 
de nagyon sok baj van amin segíteni 
kellene, mi is egy véleményen vagyunk 
az ügyvédekkel arra nézve, hogy leg
első feladat a törvényszéki palota épí
tésének kérdése. Elrémül az idegen, ha 
e töivénysz ’ épületébe belép. Elte
kintve attól, hogy a hivatalok szükek, 
oly ronda levegőjűk, hogy a munka 
valósággal a hivatalnokok egészségé
nek kockáztatásával jár. De reméljük, 
hogy a törvényszék ez idő szerinti el
nöke meg is valósítja ama szándékát, 
hogy mielőbb elkészítteti az uj törvény- 
széki palotát. Tehát az lenne a legelső, 
amin segíteni kellene. Második dolog: 
a bírák létszámának szaporítása. Sátor
aljaújhelyi törvényszékhez tartozik egész 
Zeinplén-vármegye, mely óriási teijedel- 
mínél fogva oly sok munkát ád, hogy 
a jelenlegi munkaerővel lehetetlen, hogy 
cl legyen képes látni kellő gyorsaság
gal a jogkereső közönség kivánatait. 
Ide tartozik azután 7 járásbíróság. Mily 
sok anyag kerül ide a felebbezések 
folytán. Á törvényszéki bírók létszámát 
tehát elkeriilhetleniil kell szaporítani, 
ha csak azt nem akarjuk, hogy évekig 
húzódjék cl egy-qgy ..p.er̂ s »gyftoR. 
Mind e mellett még számtalanok ama 
bajok amelyeknek orvoslását kell sür
getnünk. A bizottság lehetőleg nem
sokára elkészül majd jelentésével s ak
kor majd mi is visszatérünk s elmond
juk véleményünket ez irányban,

— Iskolai hirek. A húsvéti bizonyít
ványokat, mint értesülünk már e hó 
31-én kapják meg a főgymnasium nö
vendékei. IC nehány év óta divatozó 
rendszer élénk örömet okoz az ifjúság 
körében, különösen ott, a hol a kissé 
rosszabb bizonyítványt kell haza vinni, 
így még husvélig majd elmúlik a szü
lői harag. A negyedévvégi tanácskozás 
ma délig volt s szombaton már ke
zükben leend a bizonyítvány.

— Lóosztályozás. Kassán május l ó 
20-án lesz a lóoszlályozás a városi ma
jorban. Katonai részről Strausz János 
tüzérszázados küldetett ki az osztályo
zás ellenőrzésére.

— Templomfosztogatók. A helybeli 
rőm. kath. templomban e hó 26 án 
reggel a persely mellett két tolvaj kul
csot találtak, de a persely teljesen érin
tetlen volt. Minden jel arra mutat, hogy 
a perselyt feszegette valaki, de erős 
lévén a zára azt feltörni nem volt ké
pes. A nyomozást a rendőrség megin
dította.

— A tanítói helyettesítések. Az ál
lami népiskolákban és kisdedóvókban 
nagyon elszaporodhat:ak az iskolai mu
lasztások az állami alkalmazottak részé
ről, ama szigorú rendeletből Ítélve, a 
mit Zsilinszky Mihály államtitkár most 
bocsátott ki. E szerint a tanítók sza- 
badságolása körül olyan jelenségek me
rültek föl, a melyek az illetők kötctcs- 
ségérzetét kétes színben tüntetik föl és 
a kincstárt indokolatlanul megterhelik. 
Kimondja ezért a most kiadott rende
let, hogy a tanfelügyelőket fogja ezen
túl anyagi felelősségre vonni. Családi 
okokból egy év folyamán csak nyolc 
napi szabadság engedélyezhető. Ebből 
az igazgató csak egy napot engedé
lyezhet. A tanítók maguk semmi cí
men nem adhatnak osztályaiknak szün
napot; fegyelmi vétséget követ el, aki 
ez ellen vét. Ha nem fekvő beteg kér
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szabadságot, akkor 3 hónapon túl nem 
engednek szabadságidót s általánosan 
használt olyan indokok alapján, minő 
az idegesség és a vérszegénység, éppen 
nem adnak szabadságot, tessék azt a 
nagy szünidőben gyógyítani.!

— Zemplónvármegye állategészség 
Ügye. A vármegye állategészségügye a 
mai jelentés szeiint eléggé kielégítő.
A jelentés szerint csak rühkor s ser
tésvész, e két betegség van megyénk
ben ; és pedig sertésvész: a bodrog
közi j. Lácza 1, gálszécsi járás Szécs- 
Keresztur 2, a nagymihályi járás Lazony 
1, sátoraljaújhelyi járás Trauczonfalva 
4, szerencsi járás I lernád-Németi 1, 
varannai járás Csáldyó 1. Rühkor bod
rogközi járás Lácza 1.

— Közgyűlés. A „Sátoraljaújhelyi 
Keresk. Társulat «-nak márc. 25-ére hir 
detett közgyűlése a megielent tagok 
csekély száma miatt megtartható nem 
volt. Az alapsz. 10. §-a értelmében a 
közgyűlés ugyanazon tárgysorozattal 
ápr. 1-én d. u. 4 órakor lesz megtartva 
és a jelenlevő tagok számára való te
kintet nélkül fog határozni. A keresk. 
társulat t. tagjait ez utón van szeren
csénk újból meghívni. Schön Sándor 
társ. elnök, Schneider J. titkár.

— Tavasz. Mindazoknak, akik eset
leg nem tudták, tisztelettel hozzuk tu
domásokra, hogy tavasz vaiv. Csillagá
szati pontossággal köszöntött be 21-én 
hajnali két óra és 44 perckor. Ezúttal 
pedig az első tavaszi nap nem túlsá
gosan tett ki magáért, a mint hogy 
egész március hava abszolút bolondos. 
Kezdődött méter magas hóval, folyta
tódott széllel és esővel, majd sütött 
egy két napig a nap, de akár csak 
azért, hogy lucskossá tegye a világot. 
— A tél utolsó napjainak szele azon
ban felszántotta az utcákat, de nem 
emberelte meg magát még a hivatalos 
tavasz dátumára sem, mert igaz ugyan, 
hogy a járda egyik oldalát hat fok me
leggel aranyozzák be a hap sugarai, a 
másikon azonban jól esik beburkolódzni 
a téli kabátba. Mást nincs mit monda
nunk erről a beköszöntőről, ha csak a 
tavasszal együttjáró példabeszédeket és 
közhelyeket nem akarnánk citálni, no 
fneg a Pegázusról, mely ma egész na
pon keresztül száguldott végig orszá
gunkon, nyergeletlen hátán ifjú poé
tákkal és természetesen mázsányi ver
sekkel.

— Leégett gőzmalom. Kemecséről 
irja levelezőnk, hogy ott Vardecz Bá
lint féle gőz és olajmalom kigyulladt és 
teljesen elpusztult. A kár több mint 
30,000 korona.

— Kassai Kereskedelmi társulat köz
gyűlése. A kassai kereskedelmi társu
lat f. hó 23-án tartotta meg ez évi köz
gyűlését. A közgyűlést Szakmáry Ká
roly elnök nyitotta meg üdvözölve a meg
jelent tagokat, felolvasta a választmány
1899. évi működéséről szóló jelentését. 
A jelentés megemlékezik mindama vív
mányokról, a melyeket az év folyama 
alatt kivívott s bemutatja az egész évi 
zárszámadásokat. A vagyon a mérleg 
szerint G873 fit 18 kr. Bemutatja az
1900. évi költségelőirányzatot is, ez be
vételben 3710 korona, kiadásban 3268 
koronát tüntet fel, maradvány többlet
ben 442 korona vétetett föl. Számvizs
gáló tagoknak 1900 évre Hensch Ernő 
Dick Boldizsár és Rosmann Andor; a 
békéltető-bizottságba tagoknak: Knöpf- 
ler Vilmos, Quirsfeld János, Littmann 
Sándor és Mildner Ferenc; a betegse- 
gélyző pénztárba közgyűlési kiküldöt
teknek : Adriányi Béla, Braunfeld Sá
muel, Binder Sámuel, Elischcr Gusztáv, 
Kemény Géza, Maurer Adolf, Mildner 
Ferenc, Pausz Gyula, Pollák Róbert, 
Quirsfeld János, Rótt Gyula Szegő Ala
jos, Szemánn József, Vizi Domokos, 
Rosmann Andor és Oelschlüger Lajos 
választattak meg. Ezek után a közgyű
lési jegyzőkönyv hitelesítésével Pausz 
Gyula és Littmann Sándor tagok bí
zatván meg, a közgyűlés feloszlatott.

— Az erkölcstelenség ellen. A né
met birodalmi gyűlés elfogadta a kö
vetkező törvéuyjavaslatot: »Egy évi 
fogházzal és ezer korona pénzbüntetés
sel vagy ezek egyikével bűntettetik az, 
ki: 1. erkölcstelen nyomtatványokat, 
képeket vagy ábrázatokat árul, elad, 
osztogat, kiállít, falra ragaszt vagy bár

mi módon a közönségre hozzáférhető 
helyen terjeszt, ilyeneket terjesztés cél
jából készít vagy e célra készletben tart, 
hirdet vagy kínál. 2. erkölcstelen nyom
tatványokat, képeket vagy ábrázolato
kat tizennyolc éven aluli egyéneknek 
pénzért átenged vagy kínál. 3, erkölcs
telen használatra való tárgyakat a kö
zönségre hozzáférhető helyen kiállít, hir
det vagy kínál. 4. nyilvános hirdetése
ket kibocsát a végből, hogy erkölcste
len érintkezést létesítsen. — A fogház- 
büntetés mellett a polgári becsület el
vesztése s a rendőri felügyelet elren
delése is megítélhető*. — Vájjon nem 
lenne-e sokkal de sokkal nagyobb szük
ség ily törvényre minálunk, a hol a si- 
kamlósság, ledérség, sőt majdnem nyílt 
erkölcstelenség fölemelt fővel jár az ut
cán, köztereken, a kirakatokban stb. és 
szedi — megszámlálhatlan áldozatait!?

— Lőcs pocs. Ugyancsak furán kö
szöntött be a hivatalos tavasz. Esik a 
hó, a tavaszi nap elbújt a sűrű felhők 
közé. A tegnapi felöltőt ismét a bunda 1 
váltotta fel, a lakkcipőket az áldatlan I 
kalucsni. Ilyen március utolja régen 
volt. A házakon fehér lepel, ott meg
állt a hó. Annál nagyobb a sár az ut
cákon és az emberek boszankodva si
etnek. Haragszanak erre a tavaszra az 
egész világon. Nem örvendnek, csak 
az örökké szépülni óhajtó kisasszonyok, 
úgy tudva még mindig, hogy a már
ciusi hó felér minden arc-crémmel. De 
mi, akik nem akarunk megszépülni, 
szidjuk ezt az időjárást és alig várjuk, 
hogy a tavasz ne csak hivatalosan kö
szöntött legyen.

— Halálos harc a szerelemért. Oleár 
János és Paridra István felső-szalóki 
legények a falu egyik legszebb, leggaz
dagabb leányába voltak szerelmesek. 
A két csinos légénynyel a leány csak 
kacérkodott bizonyos női büszkeséggel, 
hiúsággal gyönyörködve, mint verseng 
a két legény kezéért és szivéért. A le
gények között pedig napról-napra fo
kozódott az egymás elleni gyűlölet. A 
vetélytársak keresték az alkalmat, mely 
majd döntsön ebben a kínos versen
gésben. Egy este a tavaszi nagy mun
káktól kifáradva tértek be a legények 
és öregek a falu korcsm ijába, ho po- 
hárcsengés, pipaszó inellett elmélkedtek 
erről a cudar világról. A két vetély- 
társ is ott iddogált a korcsmában kü
lön asztalnál, mikor valami csekélysé
gen összekoccantak. Eleinte viharos szó
harc fejlődött a két legény között majd 
ütlegelésre fordult a dolog. A két le
gény szikrázó szemmel, dühösen ron
tott egymásnak. Oleár János az erősebb, 
fojtogatni kezdte Panelra Istvánt, úgy, 
hogy ennek már a szeme is kidiiledt. 
A korcsmában jelenlevők gyönyörködve 
nézték a verekedést s csak akkor ré 
műitek meg, mikor Pandra István egy 
végső erőiköd issei kihúzta a csizma
szárból a hosszú kést, s mielőtt meg
akadályozták volna, azt győztes ellen
fele szivébe markolatig döfte. Oleár 
István, a megszűrt legény, pár perc 
múlva rmghalt. A gyilkos vetélytárs 
szánja-bánja bűnét s a csendőröket csak 
arra kérte, mielőtt börtönbe vinnék, 
hadd lássa még egyszer azt a leányt, 
kjért két fiatal szív a kárhozatba sü- 
lycdt. A leány pedig közönyös arccal 
nézte, mint kisérik az egyik legényt 
szomorúan a temetőbe, a másikat meg
bilincselve szuronyok között a börtönbe. 
Ez a szerelem.

— Bántalmazott honvédhuszár-száza- 
dos. Nyíregyháza városában, mint tu
dósítónk irja, — sokat beszélnek arról 
az esetről, a mely e napokban történt 
a városi szálló kávéházában. Baumeis- 
ter Ernő, a szálló bérlője tettleg bán
talmazta Lux Ödön honvédhuszár-szá- 
zadost, akinek föl van kötve a karja 
és teljesen védtelen volt támadójával 
szemben. Baumeistert a támadás után 
provokálni akarták, de nem tudták meg
találni. Eltűnt.

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

Magyar Nemzet politikai napilap 
lapunk inai számában közölt hirdeté
sére különösen felhívjuk lapunk t, ol
vasóinak szives figyelmét. A »Magyar 
Nemzet« főszerkesztője J ó k a i Mór és 
B e k s i c s Gusztáv, felelős szerkesz
tője A dór j án Sándor. Kiadótulajdo
nos : Athenaeum irodalmi és nyomdai 
részvénytársaság.

— A város jóforgalmu helyén több 
lakás kiadó esetleg a ház is eladó. Cím 
a kiadóhivatalban.

Ipar és kereskedelem.
Pénztárvizsgálat

— a betegsegélyző pénztárnál —

Lapunk előző számában említettük 
már, hogy Drexler miniszteri számta
nácsos, a keresk. miniszter kiküldöttje 
e hó 24-én megkezdette a miniszter ál
tal feloszlatott sátoraljaújhelyi betegse- 
gélyző pénztár vizsgálatát. A vizsgálat 
erélyesen megindult és ez idő szerint 
még folyamatban van, valószínűleg hol
nap már befejezést is nyer. Addig a 
míg a kiküldött teljes egészében át nem 
vizsgálta a pénztárt, nem tudhatjuk an
nak eredményét. Annyit azonban máris 
jelezhetünk, hogy az ipartestületi beteg- 
segélyző pénztár mostani elnökségének 
eltávolítása és uj tisztikar \álasztá- 
sának elrendelése bizonyosra vehető.

Mert hisz az természetes, hogy a mi
niszter nem hagyhatja azoknak kezé
ben a vezetést, a kik visszaélve a sze
gény munkában agyongyötrött iparos
segédek bizalmával, azok összekupor- 
gatott garasaiból oly lelketlenül gazdál
kodjanak’, amint ezt az 1900. évi költ
ségvetés feltárja. Mert nem találjuk azt 
széles ez országban sohol, hogy mint
egy 8000 koronás bevételből 600 ko
ronát fordítsanak tápdijra, mikor ennek 
a tételnek lelkiismeretes nagyobbitásá- 
val sok betegségnek kifejlődését lehetett 
volna megakadályozni, és szinte elretten
tő lelketlcnség ily alacsony tápdij tétel 
mellett 2000 koronánál többet köl
teni a tisztviselők fizetésére. Az el
nök pedig a közgyűlés megkerülésével 
minden esztendőben megszavaztat saját 
részére 400 koronát, ezt jogtalanul él
vezi, mert ez az állás tiszteletbeli állás, 
a vele járó elenyészően csekély fáradt
ság mellett minden módos iparos meg
tiszteltetve szolgálná ezt az állást, amint 
ezt a mostani elnök kitúrt elődje is 
tette, minden tiszteletbeli honorárium 
nélkül, sohasem használva ki azt saját 
üzleti céljaira. 6 korona 80 fillér a fürdő 
költség és ezzel szemben rokonsági 
kötelékek iránti jóindulatból egy apró 
szobácskáért, amelyet bárhol megkap
hatnának évi 140—160 koronáért, fizet
nek érte 480 koronát. És mindezt a 
rokonsági gavallériát szegény agyon- 
nyomorgatott iparos ifjak pénzével üz'k.

Hát nem e tisztán érthető miért zú
dult fel a város iparostársadalma az 
ipartestület mostani vezetősége ellen ? 
Ezt a forrongást nemhogy lohasztotta 
volna, de sőt tüzelte az, hogy a tör
vénytelenség káros szellemével egy ro
konsági kapcsolatot létesítettek a pénz
tár és az elnökség között. Sógorsági 
viszony elnök és pénztáros között. Hisz 
csak maga ez is elég indok az uj vá
lasztáshoz. De meg ott van a titkár, 
aki egy-két órai munkáért zsebel egész 
napos dotációt, egész napon át végzi 
a szolgabirósági teendőket. Pedig az 
iparosok rég kivánják a titkár nappali 
működését. Különben is a titkár sze
mélye iránt, aki a nagyközségi acrában 
mint elsőfokú iparhatóság, — miniszteri 
rendelet ellenére — tudatosan megma
radt végig titkári állásában, mint ket
tős forum erőszakosan keresztül vitt 
mindent: nagyfokú a bizalmatlanság.

A költségvetés nagymérvű irrealitása 
— amely csak nyilvánosságra most 
jött, miután erre szorítottuk a testü
letet — napnál fényesebben igazolja, 
hogy az ipartcstület mai vezetősége 
nem tud megfelelni hivatásának, a sze
mélyes érdekek puszirozása pedig va
lóságosan veszélyessé teszi ezt a mai 
vezetést.

Nem elegendő tehát, hogy az elnök 
most lemond a tiszteletbeli jövedelem

feléről és a titkár honoráriumából is 
enged. Ebből ő nem engedhet, mivel 
az neki egyáltalán nem jár. Ez az enge
dékenység olyasféle bünbánat. De ezzel 
a miniszter, tudjuk, meg nem elégszik. 
A múlt azt mutatja, hogy a mostani ve
zetőség könnyen még veszélyesebbé te
heti a jövőt. így tehát a vizsgálatnak 
már az eddigiek után is — hisszük — 
az a biztos eredménye meglesz, hogy 
az ipartestület mostani vezetőségét me
nesztik. Ezzel a miniszter megoldja az 
ügyet és lecsillapítja a méltánytalan — 
és igazságtalansággal felzaklatott ke
délyeket.

IRODALOM.
o A Pesti Hírlap valóságos irodalmi 

eseménynyel kezdte az újévet s azzal 
is zárja az első negyedévet, — Gár
donyi Géza ötkütetes nagy történeti 
regénye ez: Az egri csillagok, mely a 
lapban most ér véget. Oly rendkívüli 
érdeklődést, oly általános tetszést csak 
kevés mű aratott még a magyar ol
vasóközönségnél, mint a kitűnő költő 
és iró ez első nagyszabású regénye. A 
második negyedre azonban már újabb 
irodalmi eseményt jelent be a Pesti 
Hírlap: Mikszáth Kálmán uj nagy elbe
szélését, melynek közlését a közeli na
pokban kezdi meg. Az már régi ismert 
tény, hogy a Pesti Hírlap ad legtöbb 
és legváltozatosabb olvasmányt a napi 
események megbeszélésén kívül; ad 
előfizetőinek különféle kedvezményeket: 
évenkint nagy naptárt, havonkint kis 
jegyzéknaplót, díszes divatlapot féláron 
s mégis most újabb kedvezményt is 
tart fenti, de már csak leghívebb, leg
kitartóbb előfizetőinek; azt már csak 
azok kaphatják meg, akik megszakítás 
nélkül egész éven át előfizetői marad
nak a lapnak. Ezért is melegen ajánl
juk olvasóink figyelmébe e páratlanul 
álló, nagy magyar napilapot, melynek 
előfizetési ára egy hóra 2 kor. 40 fik, 
negyedévre 7 korona; s a Párisi Divat 
cimü hetenkint megjelenő díszes kiál
lítású divatlappal negyedévre 9 kprona. 
Kiadóhivatal: Budapest, V., Váczi- 
körut 78.

o Szókimondó újság. Ha minden ter
melő a saját termelését szállította volna ; 
a közvélemény nem méltatlankodott 
volna annyit a zab fölött. A »Magyar 
Szó*, mely a zabügyet megérleltc az 
érlelte az Ítéletre, a saját termését kí
nálja közönségnek. A közönség fgfr 
ítélt e lenné fölött. Soha magyar 
oly hamar s oly egyenes utón nem ju
tott a közönség rokonszenvébe, mint a 
»Magyar szó«, melyet általánosan ma
gyar szó-ki. ■ ! • újságnak neveznek. 
És méltán. A.- igazjag pallosával áll 
őrt a ma var közélet kapui előtt, hogy 
a hipokrita álszenteskedés be ne tör
hessen oda. Kíméletlen, de őszinte szá
vai rántja le a leplet a hangzatos jel
szavakkal do.gozó ala' 1-ról, a kiktől 
félti a magyarság ügy icrt nemcsak 
szavában magyar ez az újság, magyar 
minden ízében, hitvallása a legszélsőbb 
sovinizmus, a magyarság nemzeti karak
terének érvényesülése az egész vona
lon. A »Magyar Szó« minden rovata 
olyan, hogy gazdagságban, frisseségben 
és ötletcsségben egy laptársa sem ver
senyezhet vele, politikai hírrovata pe
dig valóssággal szenzációs minden szám
ban. A »Magyar Szó« esténkint 5 óra
kor jelenik meg z így korán reggel már 
a vidék legtávolabbi részeiben is ol
vasható. Előfizetési ára egész évre 28 
korona, fél évre 14 korona, negyed 
évre 7 korona, egy hónapra 2 korona 
40 fillér. A »Magyar Szó« kiadóhiva
tala Sarkantyus-utca 3. sz. alatt van.

o A »Háztartás«, Kürthy Emilné 
szerkesztésében és az »Athenaeum« 
kiadásában megjelenő magyar háziasz- 
szonyok közlönye legújabb számának 
gazdag és változatos tartalmából meg
említjük a következőket: A nők mun
kaköre. Egészség. Gyógynövények. A 
szépség ápolása. Lakás. Kézimunka. 
Divat. Pecséttisztitás. Mosás és vasalás.



Kártékony állatok, Háztartás. Konyha. _  • _
Étlapok tiz napra szóló ételrencklel s N Y I L T - T E R .* )
kitünó kipróbált ételek leírásával. Ba
romfi-udvar. Pince. Cselédeink. Kerté- . T ,
szét. Konyhakert. Diszkért. Szobakor- Nyilatkozat,
tészet. Gyümölcsös. Szőlómivelés. Nép-
szokások. Irodalom. Színészet. Zene. I4 »gy címeztetek mindenkit. bog)
Családi rovat. Szépirodalom. (Csak egy feleségemnek Andocskó Jánosnéna\
kis nyugalom. Szeráf.) Rejtvények. Hu- hitelbe semmit ne adjon, mert adós
mór és rendkívül tartalmas szerkesztői ságaiért semminéven nevezendő fele
posta. A »Ház.tartás« előfizetési dija , ,,, , ,
egy évre 12 korona, fél évre 6 korona, «■■?*•• nem vallnl°k'
negyedévre 3 korona. Megjelen havon- Kelt Sátoralja-Ujhelyben, 11)00
ként háromszor. Klőfizethetni a kiadó- márezius 28.
hivatalban, VII., Kerepcsi-ut 54. Mu- Andocskó János
tatványszáin ingyen. rézm űves

Kiadó tulajdonos : +) g rovat alatt közeitekért a szerkeszti:
LANDESMANN MIKSA. I nem felelő ?.

25. szám. (4) F E L S O M A G Y A R O S Z A G I  H I R L A P. Szerda, márezius 28.

I 6066/99. Tk. sz.
Á rve ré s i h irdetm ényi kivonat.

A gálszécsi kir. jbiróság, mint telek
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
dr. S'. rnuy István t. ügyész, mint kk. 
Ecscdy Sándor Ede és kk. Ecsedy Béla 
JűZSbf \ é^rehajtatónak, árvaszékileg hir
detett ügygondnokának Siket György 
és neje Hornyák Anna végrehajtatást 
szenvedők elleni 6170 frt hátrálékos 
tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási 
ügyében a sátoialja-ujhelyi kir. tör
vényszék (a gálszécsi kir, járásbíróság) 
területén fekvő az egresi 64. szánni 
tjkvben A. I. 2—3. sor 437/a és 437/b 
hr. t/.áinu ingatlanból álló Siket György 
és neje Hornyák Anna B, 6. 7. alatti 
összesen 18/48 ad jutalékára 313 frt, 
— továbbá az egresi 147. sz. tjkvben
A. 1. 1 sor 437. hr. számú ingatlanból 
Siket György és neje Hornyák Anna
B. 4. 5. 11. és 12. alatti összesen ,#/48- 
ad jutalékára 160 frt. kikiáltási árban 
és pedig mindkét jutalékra, az arra a 
3754/tk. 68. számú végzéssel Ardai Pál 
és neje Kis Bandi Erzsébet javára be
kebelezett haszonélvezeti jog épségben 
hagyása mellett az árverést elrendelte 
és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok 
az 19Ó0. évi április hó 2-ik napján 
délelőtt 10 órakor E g r e s  község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alól is 
eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10%-át vagyis 
31 forint 30 krt, illetve Is frtot kész
pénzben, vagy az 1881. LX. t.-c. 42. 
§-aban jelzett árfolyammalszámitott és 
az 1881. évi november hó l én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet
8. § ában kijelölt óvadékképes érték
papírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a ér
telmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előlcges elhelyezéséről kiállított szabály- 
szerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Gálszécsen, a kir. járásbíróság 
mint telekkönyvi hatóságnál 1899. évi 
dcczcmher 6. napján.

K ail, kir. jbiró.

Hirdetmény.
A vagyonbukott Rótli Géza csőd

tömegéhez tartozó »Club«-féle ká
véházi helyiségek és azokban el
helyezett csődlel tárilag összeirt 
kávéházi berendezések bérletére 
f. évi április 13-tól egy újabb 
bérleti idő veszi kezdetét Fel- 
hivatnak tehát mindazok, kik a 
bérletet elnyerni óhajtják, hogy 
ebbeli ajánlataikat 100 korona 
bánatpénz letétele mellett április 
hó 11 napjáig bezárólag alólirott 
tömeggondnoknál nyújtják be.

Bérbevevő köteles leend 1000 
korona óvadéki összeget letenni, 
vagy más alkalmas megfelelő értékű 
biztozitékot nyújtani. A csődvá
lasztmány fogja elhatározni, hogy 
a bérleti viszony időtartama med
dig terjedjen, nemkülönben fen- 
tartja magának a jogot, hogy a 
beérkezett ajánlatok közül szaba- 
dón választhasson.

Közelebbi felvilágosítások tömeg
gondnoknál szerezhetők

S. A.-Ujhely, 1900 évi márezius 
hó 27-ik napján.

D r. R ó tli J ó zse f
tömeggondnok.

I  R évész Sándor női- férfi divat-áru és confectió terme
¥  Maison de Luxé.

j| H1H* BUDAPEST, VII. Csömöri-ut 6. -MIN
X  M esteri szabással készítek D ivatterm em  p á r is im in tá ra  va N ői kalapokat, ások
sre j , ...... rr . —  berendezve, s a to ile tte -oka t ----  k i fását eredeti modellek
É  c Lgans ° oa c -----  k izá ró la g  eredeti m odellek  u tá n  -----  m in tá já ra  mérsékelt ár
ga különleges szövetekből. k é s z í t e m . m ellett eszközlöm.

H  ynsó (Joupon) Divatkelme, €rnyő, (nap- és esőernyő) fátyol, fehérnemű, férfi-kelengye, függöny, fűző, (mieder) gyermek-kelengye, 
é  illatszer, 3ngek, (blouse) Kesztyű, Ji/íosó, (creton, batist de laine) fíyak-öiszek, (Jabot) ílői-kelengye, Selyem- és szőnyeg-áruk
IS versen ym en tes beszerzési telepe. 4—-15
É l Z W  Szigorú üzleti elvek,
M  Nagyságos asszonyom !
ffi| Megkiilömböztetett tisztelettel van szerencsém nagyrabecsült tudomására hozni, hogy tavaszi eredeti újdonságaim
&  megérkeztek. Rendkívül nagy súlyt helyezek arra, hogy az előkelő hölgyközönség szükségletét úgymint ezideig, a jövőben
|j§ is szigorúan olcsó szabott árak mellett a legújabb (heute noveauté) és legjobb kivitelben beszerezhesse nálam.

Daczára az idei nagy áremelkedésnek azon kellemes helyzetben vagyok, hogy az idei korán és nagymeny- 
M  nyiségben eszközölt bevásárlásaim folytán az összes áru készletemet minden áremelés nélkül bocsájthatom forga-

lomba. 20 koronán fe lü l i  rcndelményeket bérmentve szállítok; idegen szövetekből is készítek toilette okat. 
f i  Amidőn még az alantirottakról szives tudomást venni szíveskedjék, kérem megtisztelő rendelményeit, melyeknek
ÍR lelkiismeretes és pontos teljesítéséről ezégem jóhirneve kezeskedik.

| | j  Kitűnő tisztelettel c  R é v é s z ó á n ó o r .
w  Teljes felelősséget vállalok a nálam vásárolt árukért, meg nem felelőt visszaveszek és kívánatra az
f i  érte fizetett összeget is visszatérítem.
g79 Általános ntegjegyzé- Levélbeli megrendeléseket lelkiismeretesen teljesítek.

Választók küldeményeket az összeg előzetes beküldése mellett a kívánt csikkből eszközlöm; meg nem 
25 cnh « mi A AU; felelő áruért az összeget postafordulattal visszaküldöm.
Wr ' ' Rendelmónyeket a beérkezés napján pontosan intézek el.
US Mérték után készülő rendelmén veket a lehető legrövidebb idő alatt szállítok, a pontosság érdekében
f i  nyekre vonatkozólag. minta darabot kérek.
f i  Mintákat kívánatra hé rmentve küldök, de szükségesnek találom a ezikket megnevezni, t. i. mily hasz- I
S  nálatra szükségeltetik.

Nyomtatott Landesmann Miksa és  Társa gyorssajtóján Sátoralja-Ujhely
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