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koronát. — Fogadják a jószivü felül- 
fizetők a szegénysorsu tanulók nevében 
őszinte köszönetünket. A  reiuiezöség.

— A viharágyuk és a nép. A követ- 
kező jellemző és érdekes dolgokat hall
juk Moórról : A viharágyuk Moórott 
már el vannak helyezve, sőt inár két 
ízben, mint jeleztük el is űzték a ve
szedelmes felhőket a láthatárról. A ba
bonás köznép, mint sok helyen, eleinte 
ott is az Isten lövöldözését látta a do
logban s az Isten haragjától tartott. 
Ma már azonban megbarátkozván e 
kérdéssel, kellő méltánylásban részesíti 
a viharágyukat. Hzen örvendetes vál 
tozás W ittinger Piu&z ottani szent Ke- 
renc-rendii zárdafőnök r. h. plébános
nak köszönhető; e tudós s általános 
népszerűségnek örvendő zárdafőnök 
ugyanis az Urnapi körmenet után a 
viharágyukat beszentelte és lendületes, 
érvekben gazdag beszédet intézett a 
jelen volt népsokasaghoz, melynek vé
geztével Isten áldását kérte ezen újabb 
törekvésükre.

— Özvegy vagyok, özvegy . . . Tu
lajdonképen manapság igen jövedel
mező mesterség" némelyeknél csinos 
özvegynek lenni. Különösen a fürdő- 
szezon alatt. Csatnab Fszter valójában 
sohasem esküdött meg senkivel az ol
tár előtt, de azért mégis özvegy, ő 
legalább ezt mondta eddig mindazok
nak, akiknek tekintete megakadt az ő 
formás, ringó testén. Gyászol is az ő 
nem létező uráért, örökösen fekete ru
hában jár. Mosolygó vidám özvegy 
Csatnab Eszter és nem bánatos, sőt 
nagyon jól ért ahhoz is, hogy a zord, 
öreg urak ajkaira is mosolyt csaljon 
Ez a mesterség igen szép .mi \ beütött 
eddig nála, bar iparhatósági engedélyt 
nem váltott erre. Hanem a formás 
özvegy kisasszonynak ma mégis egy 
kis ügye akadt a kassai rendőrséggel. 
Egy becsületes férfi Csatnab Eszter 
lakásán valahogy kiejtette pénzes tár
cáját, a melyben 40 frtok voltak. Mi
kor vissza ment érte, az özvegy kis
asszonyhoz, ez eltagadta, hogy a pénzt 
nálá vesztette el. Csakhogy ezzel nem 
érte be a becsületes férj, han$m jelen
tet tett erről. A pénzt nem találták 
meg, de igen egy kis takarékbetét
könyvet, a melybe Csatnab Eszter 40 
frtokat tptt be. Hogy ezt az összeget 
honnan vette nem tudta igazolni. Az 
eljárást megindították ellene s azóta az 
özvegy bánatos.

— Megverték a bírót. Zajosan mu- 
lattak-a kis-ujlaki legények a falu korcs
májában. A duhaj nótától hangos volt 
a falu, húzta a cigány s a mécses pis
logó lángjánál kipirult aicu legények 
vig pohárcsengéssel idogáltak. A falu 
éjjeli ugyancsak megzavarta a zajos mu
latozás Hegedűs Ferenc községi bíró, 
Farajos Pál esküdttel a korcsrn Iba sie
tett, hogy a legényeket csöndre intse 
A bortól felhevült legények egyrésze 
csak azért is hangosabban ordítozott, 
mig a békésebb hajlamú párt hazafelé 
készülődött. Valami csekélységen a két 
párt összeveszett s pár perc alatt oly 
parázs verekedés támadt, hogy rendre 
hullottak a betört fejti legények. A 
nagy verekedést megakadályozandó, a 
biró az esküdttel a verekedő legények 
közzé lépett, mire N yolecsnik András, 
János és István és Majoros András bod- 
rogvécsei legények a bírót és az esküd
tet ólmos botokkal megtámadták. A 
sok ridegtől Hegedűs Ferenc biró és 
Parajos Pál esküdt véres fővel félliol- 
tan rogyott a korcsma porondjára. A 
falubeli legények a bodrog-vécsei hő
söket véres verekedés után kidobták 
a korcsmából. A duhaj legények ha 
tóság elleni erőszak miatt az ügyész
séghez feljelentették.

— Furcsa válóper Kassán. A pol
gári házasság ellenségei ijesztő dolgo
kat hitettek el annak idején az értel
metlenebb néposztálylyal. ügy beszél
ték, Jhogy a ki az uj mód szerint all 
össze az-asszony nyal, akármikor elhagy
hatja. Sőt azt is elhitték a jámbor fa
lusi asszonyok, hogy rajtuk is túlad
hat az uruk s vehet magahoz fiatalt, 
nem is egyet, hanem amennyi után kí
vánkozik. Most, hogy már jóideje élet- 
belépett az a gyanúval fogadott pol
gári házasság, az előbb .kuriózumké
pen felhozott dolgokra szépen megjött
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az a cáfolat, Elválom. legulabh torvé*! 
nyes, Igen kevés történt. Az anya- 
könyvvezetői hivatalnál mindössze négy 
elválás vau bejegyezve, melyek közül 
a negyedik* most ment végbe, Az cl 
vált felek főképen a középosztályhoz j 
tartoztak s < rdekes, hogy az elváltasz 
szonyok közül kettő mar másodszor is i 
férjhez ment. A negyedik válts, mely 
nek apropójából Írunk a dologról, hű- i 
télén elhagyás miatt történt. A váló- 
perek maguk nem különösebb érdé- 
küek, de iegen különös dolog esett 
meg, mikor az egyik, immár elvált pár, 
házasságot kötött. Mikor arra került a 
sor, az anyakönyvvezető felszólítja a 
menyasszonyt, hogy írja alá a nevét; 
írja oda Se. M ónié . (A vőlegényt Sz. 
Mórnak hívták — Nem irom alá . . . 
Ilyen nevet, mint Mór, nem irhatok 
oda — mondta a menyasszony általá
nos meglepetést keltve. — De oda kell 
irniok, csak igy érvényes á házasság 
— biztatta az anyakönyvvezető.
Nem lehet, azt a M ór szót nem irom 
le — allhatatoskodott az égő arcú 
hölgy. Végre elszántan kezébe vette a 
tollat és odaírta uj férjének vezeték 
nevét, inig a Mórt elhagyta. Hogy a 
házasság hamarosan válással ért vé
get, ezek után nem csodálatos.

TANÜGY.

Iskolai értesítők.
Sátoralja-Ujhely, július in.

A tanév végezetével megjelennek az 
értesítők beszámolni az elmúlt iskolai 
év eredményéről, eseményeiről. Tanügy 
rovatunkban általános, áttekintő szem
lét akarunk nyújtani a lanügy barátai
nak szerkesztőségünkhöz beküldött ér
tesítőkről. Czélunk ezzel ilyképp is szol
gálatot tenni a tanügynek. A helybeli 
főgymnázium értesítőjéről már lapunk 
előző számában irtunk, most a követ
kező hozzánk beküldött értesítőt ismer
tetjük :

A  homonnai fe ls ő  keresi', iskola ér
tesítőjét K ováts József igazgató szer 
késztette. Az értesítő szellemi közle
ményét Kévése Emil kiváló gonddal 
szerkesztett tanulmánya képezi az »Át
menő tételekről a mérlegben« címmel. 
Az értesítő további lapjai meggyőznek 
minket arról, hogy az ifjúság a leghe
lyesebb szellemben les/, nevelve. Az 
ifjúsági egyesületek beszámolója leg
szebb képét nyújtja a tevékenységnek. 
Az előmenetelről a névszerinti osztály
zatok számolnak be kellő eredményről, 
a segítő egyesület beszámolója pedig 
mintegy koronája a tanév sikereinek. 
Az értesítő utolsó lapjai pedig kime
rítő felvilágosítást adnak az 1900/1901. 
tanévre beiratkozni szándékozóknak.

A  sátoraljaújhelyi róni. kath. elem i 
iskola értesítőjét Fábry Károly igazgató- 
tanító tette közzé. Beszámolójában ő 
is köszönetét szavaz a tanuló ifjúságot 
segélyezőknek, többek kött gróf Wal- 
lis Gyuláné és K atin ssky  Géza plébá
nosnak, kik a gyermekek felruháztatásá- 
nak költségeire pénzadományokat gyűj
töttek s ahhoz hozzájárultak. Az érte
sítő további lapjait az osztályozás és 
statisztikai kimutatás foglalja el.

A  sátoraljaújhelyi statusquo isr, anya- 
hitközség  elemi fiú- és leányiskolájának 
értesítőjében a lefolyt tanév eredmé
nyéről, eseményeiről Dr. Roseuherg 
Bernát iskólaszéki elnök számol be, 
köszönetét szavazva a Ruházó és Nép
konyha egyesületnek, mely 60 tanulót 
segélyzett fel téli ruhával és 4 6  gyer
meknek adott télen át ebédet. Beszá
molójának végén Nem es Lajos kir. tan. 
felügyelőtől búcsúzik el szép, meleg 
szavakban, ki elhagyva működésének 
eddigi fórumát — nyugalomba vonul. 
Az előmenetel az értesítő tanúsága sze
rint kielégítő s a szebb előmenetelt 
tett tanulók jutalmakban is részesí
tett ek.

KÖZGAZDASÁG.
* Újabb szövetkezetek, gróf A n d 

rássy Sándor most erős kézzel hozzá
fogott a szövetkezetek alakításához. Az 
elmúlt szombaton Andrássy u célból

Buttkan felkereste W iczm ándy Ödönt, j 
ahol Gerich Gyula és H ajdinger Ist
ván, a Lobkovitz hercegi uradalom igaz
gatója közreműködésével hitelszövetke
zet alakult. Nehány nap alatt a köz
ség lakossága több részvényt jegyzett. , 
A szövetkezet elnöke W iczm ándy lett. 
Ugyancsak az nap Andrássy gróf Wicz- 
mandyval együtt Deregnyőrc mentek; 

i Lönyay Gábor grófhoz, kinek elnök- 
j Rte mellett itt fogyasztási szövetke- 
■ zet alakult. A deregnyŐi szövetkezet j 
j ügyvezetésével az ottani református lel-! 
1 kész bízatott meg. Különösen őrven 
' detes ez újabb akcióban az a tény, ' 
hogy A nd tassy  Sándor gróf a »Zemp- 
lénvárm'egyei Gazdasági Egyesület« el
nöke Wiczmáiulyt az egylet 8  év előtti 
alelnökét és Lónyay Gábor grófot, a 
megyei közgazdasági étet ezen két ér
demes szaktekintélyét gazdasági tervei
ben a közreműködésre felkérte.

* Az országos viharról a napilapok 
tömeges s elijesztő híreket hoznak. A 
gazdasági jelentések konstatálják, hogy 
az idei, Ígérkező szép termésnek vége 
s nyíltan kifejezést adnak abbeli aggo
dalmuknak, hogy c pusztításokra ir
tózatos, általános nyomor következik. 
S méltán, mert az aratásra ezrével jött 
tót munkások kereset s kenyér nélkül 
mehetnek vissza, a termelők legnagyobb 
részét pedig — kenyér és pénz nélkül 
találja a tél. Valóban ideje lenne már, 
hogy a kormány komolyan foglalkoz
zék a télben űzendő házi ipar falun- 
kinti taníttatásával és rendszeresítésé
vel, mert a mai zavaros pénzügyi Hely
zet mellett, a legvérmesebb reményüek 
sem hihetik, hogy képes lesz majd a 
nyomorgók, éhezők százezreinek ke
nyeret adni.

* Vásári hirdetmény. A kereskede
lemügyi miniszter megengedte, hogy 
Csap községben az augusztus hó 15-rc 
eső országos vásár ez évben kivétele
sen augusztus hó 2 2  én tartassák meg.

* Az aratás. A magyar gazdára nézve 
az Isten legnagyobb áldásának elfoga
dása, kézhezvétele, betakarítása: az ara
tás fontos munkája, immár Péter-Pál 
napjának elmúlta után, az ország leg
nagyobb részében, a múlt hét folya
mán kezdetét vette. Cseng-bong, csö
rög, csattog a kasza és a sarló hazánk 
áldott kövér rónáin mindenütt, s a nép 
hálatelt szívvel tekint az égre, midőn 
gondosan gyűjti az. áldást, melylye 
jövő életét biztosítani akarja. Ha nem 
épen gazdag aratásnak nézünk is az 
idén elébe s ha bár a termés általá
ban csak középszerűnek mondható is 
csupán az ország összes vidékeire nézve 
mégis nagy áldás lesz az gazdálkodó 
közönségünknek, csak jó idő legyen a 
betakarításra s kellő ára legyen a ter
mésnek ! . . . Vármegyénkben is meg
kezdődtek már az aratási munkálatok. 
Múlt héten még ugyan leginkább csak 
az árpa aratás folyt, de a gabona is 
megérett már a sarlóra.

Ipar és kereskedelem.
x Csödelrendelés. Rosenz:véig Frigyes 

eperjesi bútorkereskedő ellen a csőd 
elrendeltetett. Tömeggondnok: Dr. Ősz- 
va ld  Tivadar. Bejelentési határdő : 
Szeptember 16.

x A konyakgyárak közt az a törek
vés van meg, hogy közös eljárással 
bírják a kormányt a mostani adózási 
rendszer megváltoztatására, mert a 
mai rendszer idestova teljesen tönkre
teszi ezt a különben virágzásra hiva
tott iparagunkat. A más adózási rend
szer mellett ugyanis az adó, mely hek
toliterenként 50 frtot tesz, a gyártás
kor fizetendő; miután pedig az ipari 
konyakot csak 1 0 — 2 0  évi befektetési 
után lehet forgalomba hozni, még kis- 
sebbszerü termelés mellett is óriási 
tőkét kell csupán adóba befektetni, 
amelyből ezenkívül még az a kár is 
hárul a gyárakra, hogy a fogyás (be- 
száradás és elpárolgás) után is adót 
kell fizetniük és hogy nagy kamatvesz
teség éri őket. E bajok orvoslása vé*

gett szükséges közös eljárás módoza
tainak megállapítása dolgában mos- 
folynak a tárgyalások.

x Fizetésképtelenség. M andel K. deb-
rcczeni cég fizetésképtelen. Arukért 
10.128, készpénzért 10.600 koronával 
tartozik, mig az aktívák a 8000 K. 
értéket képviselő árukból s 1600 koro- 
nára emelkedő kintlevőségből allanak.

x A vidéki kisipar érdekében. A va
súti iparügyi bizottság albizottsága Gel
lert Mór királyi tanácsos elnöklete alatt 
ülést tartott az »Országos Iparegyesü
let« helyiségeiben. Az ülés tárgya az 
aradi kereskedelmi és iparkamarának 
a kereskedelemügyi miniszterhez inté
zett és számos kamara által támogatott 
ama felterjesztése volt, melyben a M. 
Á. V. leltári szükségleteinek decentra
lizáltan, az üzletvezetőségek utján váló 
beszerzését kérte oly célból, hogy a 
M. A. V. szállításaiban a v idéki ipa
rosság az eddiginél nagyobb mérték
ben részesedhessék.

x A kivándorlók körútja. Egyes ki- 
vándorlás közvethő ügynökök, hogy a 
fővárosi rendőrség figyelemé alól a ki
vándorlókat eltereljék és igy könnyeb
ben éressék el áldozataikkal az osztrák 
fővárost, ahol a hazai rendőrség tilalma 
ki nem terjed, mert Bécsből már sza
badon utazhat a kivándorló Hamburg 
és Bréma felé, az ügynökök a követ
kező utón viszik az utasokat Bécsbe. 
A  gyülekezés rendesen Csapon történik. 
Erről az állomásról a következő állo
mások érintésével mennek Bécsbe : 
Debreczen, Mihályfalva, Nagyvárad, 
Bikés Csaba, Szeged, Szabadka, Vik- 
koveze, Mitrovicz, Brod, Sziszek, Zág
ráb, Zákány, Nagy-Kanizsa, Szombat
hely, Sopron, Bécs.

x Országos kereskedelmi kongresz- 
SZU8. A szomszéd Miskolc ez ősszel a 
kereskedő világ fontos találkozási he
lye lesz. Az itt tartandó harmadik 
országos kereskedelmi kongresszus elő
készítő bizottsága már Budapesten ülést 
is tartott. Elhatározta, hogy a kongresz- 
szust szeptember hó ló .  és iy . napjain  
tartja. Napirendjét a következőképen 
állapította meg: 1. Jelentés a szegedi 
kongresszus fölterjesztéséről, 2. A ke
reskedők országos szövetkezetének meg
alakulása, előadó Sándor Bál. 3 A ke
reskedelmi szerződések és az autonóm 
vámtarifa, előádó Matlekovits Sándor.
4. Fogyasztási szövetkezet, előadók dr. 
Messinger Simon és Guttmann Miksa.
5. Adóreform, előadó Szentpály Ist
ván. 6 . Hazai ipar, előadók Koós Samu 
és Gelléry Mór. 7. A polgári peres el
járás reformja, előadó Schreyer Jakab 
dr. 8 . A csődtörvény revíziója, előadó 
Glückstha! Samu. 9. A kereskedelmi 
képviselet a parlamentben, előadó Auer 
Róbert.

A szerkesztőség üzenete:
Fürdövendég. Intézkedtünk. Igenis Vadászy 

Antal ur már visszaérkezett Pöslyénböl
H. K. Helyben. Tessék a kassai színházhoz 

fordulni. Intézkedtünk
Ne a közölhető Sötét idő. (Mi ez?i. Napok 

múlnak, napok jönnek (Népdali.

Kiadótulajdonos:
LANDESMANN MIKSA.

Szerda, julius 11.
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Árverési hirdetményi kivonat.
A s.-a.-újhelyi kir. törvényszék 

mint telekkönyvi hatóság közhírré 
teszi, hogy Béres András végrehaj
tat ónak Mihalkó Mihály végrehajtást 
szenvedő elleni 1 2 0  korona tőkekö
vetelés és jár. iránti végrehajtási 
ügyében a s’.-a.-újhelyi kir. törvény
szék a s.-a.-újhelyi kir járásbíróság 
területén levő Sátoraljaújhely ren
dezett tanácsú városbao fekvő a sá
toraljaújhelyi 2059. számú tjkvben 
1 —2. sorsz. alatt foglalt Mihalkó Mi
hály végrehajtást szenvedő, továbbá 
(lyüttment Mihály, kisk. Mihalkó Já
nos. kisk. Mihalkó Mária és Lefko- 
vics Náthán tulajdonostársak nevére 
Írott és az 1881. évi LX. t.-cz. 156. 
svának c) ponja értelmében egészben 
árverés alá bocsátandó 106. hrszánfu 
belhely 872. Összeirási szánni ház <$s



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

SÍRKÖVEK ÉS PYRAM1S0K
nagy raktára dusválasztékban 5 1000 jrtig.

BURGER M. sírkő rak tárában S.-A.-Uj helyben
(f „ V ö rö s  ö k ö r “ é p ü le tb e n

Ugyanitt siremlék-kövek vésése, aranyozása és felállítása, a legjutányosabb árban elvállaítalik 

Sirdomb kőkerítések és vasrácsozatok fe lá llítá sa  a legszebb és legerősebb kivitelben.

Nyomtatott Landesm ann M iksa ós T á rsa  gyorssajtó ján  Sátoralja-U jh ely




