
POLITIKAI ÚJSÁG,

Válaszúton.
Sátoralja-lJjhely, julius i:i.

(A'-—rr.) A lelkiismeretes szü
lőknek most nagy gondot okoz 
főiskolákra megérett gyermekeik- j 
nek pályaválasztása. Nem csak 
azért, mert a szülőit tisztelő és 
szerető tiu első sorban megszívleli 
szülei tanácsát, -'hanem azerf~l5, 
mert a tudományos pályák any-1 
nyira tömöttek, hogy csakis a ki
váló tehetségek mennek valamire,! 
a legtöbb szürke ember marad | 
egész életén át. Dolgozik, fárad 
és sokszor még annyira sem tu d ! 
menni, hogy legalább öreg nap- í 
jaiban meglegyen kiméivé a gon- j 
dóktól és nélkülözésektől.

Kétségkívül akkor cselekszik 
legbölcsebben a szülő, ha megfi
gyeli gyermekeinek hajlamát, mely j 
különösen az elevenebb eszű nö
vendék embernél már jó korán 
jelentkezik. A hajlamút nem kell j 
elnyomni, hanem ápolni és fejlesz- 
teni a gyermekben. Legjobb, haj 
nemes szenvedéllyé erősödik ez 
a hajlam a gyermekben, mert csak | 
igy éri el lelkének vágyait. Se le- j 
beszélni, se rábeszélni nem kell a 
gyermeket, kivéve, ha oly pályát 
választana, mely nem felel meg j 
se fizikumának, se tehetségének, j 
mert ezen esetekben ismét a szil- j 
löknek kötelessége felvilágosítani i 
gyermekeiket a téves lépés eset-' 
leges következményeitől.

A pályaválasztásnál, ha csak 
valaki a sors kegyéből földbirto-j 
kosnak vagy tőkepénzesnek szü-! 
letett, első sorban arra kell ügyelni, 
hogy az oly tőke legyen, melyből 
tisztességesen meg lehessen élni. 
De hát melyik pálya ez a mai vi- 
lágban, midőn annyi a tudományos 
pályákra törekvők száma, hogy 
nem tudnak egymástól megélni. | 
Miként a túlzsúfolt szobában egy
más elől emésztik fel a levegőt, j 
úgy az egyés túlzsúfolt pályákon 
egymás szájából veszik el a ke
nyeret. Bizonyítja ezen állításunkat 
azon tapasztalás, hogy csekély pár 
száz forintos állásra okleveles egyé
nek pályáznak, csakhogy valami 
biztos keresetforráshoz jussanak

A mai viszonyok közt legbizto
sabb megélhetést a gyakorlati pá
lyák Ígérnek. Ezeket azonban mi 
magyarok nem igen szeretjük. Vé
rünkben van a latájnerség. Erre a j 
szakra tör az ifjúság nagy része., 
Annyi a jogászember nálunk, hogy 
fele is elég volna. Sok nálunk aj 
tudós, az igazán képzett ember, j 
de ez a tudás csekély jövedelmet I 
hoz. A hivatalnok ember diplomá- j 
jával évtizedeken át ott dolgozik, 
az Íróasztal mellett és éppen csak,- 
hogy megél fizetéséből mig haj

valamelyes gyakorlati pályát vá
lasztott volna, kevesebb erővel, 
könnyen megtalálta volna a bol
dogulás útját.

Egy időben a papi pályára tó
dultak ifjaink. Ez a pálya szép, 
de sok lemondást követel, ha va
laki egész lélekkel akar dolgozni. 
Szépsége mellett kenyeret is ad, 
mert az egyházak papjaikról sze
rencsétlenség vagy elaggás esetén 
gondoskodnak. És mégis a papi 
pályára évről-évre kevesebben je
lentkeznek és csekély kivétellel 
csak a legszegényebb tanulók vá
lasztják e pályát, mely ingyen ké
pezi őket addig, mig kápláni vagy ! 
lelkészi állomáshoz jutnak.

Nem szívesen mennek ifjaink a 
katonai pályára, melyen pedig | 
gyorsan lehet haladni egész a leg
magasabb méltóságig. Hadsere
günkben éppen ezen idegenkedés 
következtében kevés a magyar 
elem. És hogy mennyire idegen
kednek a magyar iljak a katonai 
pályától, kitűnik onnan, hogy az 
egyes katonai iskolai alapítványi 
helyekre alig találni pályázót.

A tanári pálya se kapós. Egy
másután_épülnek középiskoláink
és megtörténik, hogy egy-egy 
szakra évről-évre meddők marad
nak a pályázatok. Igaz, hogy a 
tanári pálya sikeres bevégzése sok 
tanulással jár, az is igaz, hogy a 
legtöbb tanár ambíciója végleg 
betelik az ötödéves pótlékkal, mert 
egyéb előmenetelből csak százból 
egynek jut, mégis mindennek da
cára a tanári pálya minden terhe 
mellett sok örömet nyújt annak, 
ki nem mesterségnek tartja a ta
nári állást, hanem oly fontos hiva
tásnak, melyen a nemzet boldog
sága épül fel.

Ez a három most a legelhanya
goltabb pálya. Pedig annak, ki 
tisztességesen betölti, nemcsak biz
tos megélhetést nyújtanak, hanem 
becsülést is. A pap még tisztelet 
tárgya, a katona legdrágább kin
csünket, hazánkat védelmezi, a ta
nár a tudományt oltja be lelkűnkbe.

Nem szólunk most a többi pá
lyákról, melyek szintén vagy túl
zsúfoltak vagy elhanyagoltak, csak 
annyit mondunk, mert hisz na
ponta látjuk, hogy többé-kevésbbé 
minden pályáról elmondhatjuk, 
talán a fentemlitett három pályát 
kivéve, hogy sok az eszkimó, ke
vés a fóka.

És ez úgy lesz mindaddig, mig 
a gyöngébb tehetségű tanulók ki 
nem szorulnak a középiskolából s 
helyet adnak azoknak, kik a tudo
mányos pályák valamelyikére való 
hajlamukat már mint kis diákok 
elárulják.

Sátoraija-Ujhelv, julius 14.
*Victoire (les iriées agrieoles*. Mi

be sem várjuk azt a gyorsírói jegyze
tet. amelyet P a rá n y i Ignác földmive- 
lésügyi miniszter oly epedve vár Pa
risból. Teljesen fölösleges.

Mit válto/.tat a dolgon, hogy 
Darányi nem az a g rá r , hanem a me- 1 
sógazdasági eszmék győzelmére koccin
tott Meline-nel r Itt csak a francia szö
veg fordítását) m sántikál az. excu.se. 
Mert hiszen agricole ez tényleg mező
gazdasagot jelent — szó szerint. De 
mar ez: »Les idées agrieoles*, már ez 
se francia nyelven, se magyar nyelven 
nem jelent semmit. Mert a mezőgaz 
dasag mint ilyen valami anyagi, valami 
materiális tényező, amelynél szó lehet 
művelésről, munkáról, produktumokról, 
de mi köze az eszmének a mezőgaz
dasághoz ? A mezőgazdasággal kapcso
latos kis vagy nagykörű irányzatok ess- 
méiröl beszélhetünk. De ha ezekről az 
irányzatokról szólunk, akkor mar nem
csak mezőgazdaságról, hanem a mező
gazdasággal mostan kapcsolatos egyéb 

i áramlatok pro és kontra hullámzásából 
j kifejlődött- ellentétekről—teszünk lap- 
i pangó célzást. No és ha ehhez a »les 
idées agrieoles*-hoz hozzáteszszük a mi- 

I niszter áltál is elösmert kijelentés ki
egészítő szavát a »victoire«-t, akkor tel
jesen tisztán áll előttünk, hogy itt el- 

I lentétes áramlatokkal állunk szemben. 
[Hogy is tudnánk elképzelni győzelm et, 
hogy ha ezt nem egy más erő, egy 
más akció ellenében vivnók ? Victoire- 
ról beszélt a miniszter: ez tény. be
szélt pedig a francia és magyarellenes 
agrárius eszmék főkolomposa előtt, 
Méiine előtt. Talán udvariaskodás volt 
az egész? Talán nem is oly komolyan 
gondolta, ahogyan mondta?

De a ki nem tud arabusul, az ne 
| beszéljen arabusul. bp.

A takarékpénztárak
ideális hivatása.

Sátoralja-Ujhely, julius 1.3.
(W.) Tudom, ha e cikk címét elol- 

! vassák, mindjárt valami csodabogárra 
fognalc gondolni, mert azzal mindenki 
tisztában van mifelénk, hogy a taka- 

; rékpénztárak ideális célokat nem kö- 
! vetnek, hanem főhivatásúknak tartják,
I olcsó betéteket és olcsó leszámolási hi
telt szerezni, a kölcsönt kereső felek- 

| nél pedig tőkéiket minél magasabb ka- 
: maira elhelyezni, mert átlagos felfo
gás szerint a mi közgazdasági viszo
nyaink mellett ez az egyedüli módja 
annak, hogy az intézeti érdekeltség ál
tal várva-várt kedvező üzleti eredmény 
elérhető legyen.

A takarékpénztárak vezetőinek ily 
érdemben való működése különben tel
jesen érthető, mert a vállalat prospe
rálásától függvén kenyérkeresetük, il
letve befektetett tőkéik jövedelmező
sége, természetes, hogy első sorban az 
aránylag legbiztosabb üzletág kultivá
lására fordítják figyelmüket, aminek kö
vetkezménye azonban, hogy Magyaror
szágon a pénzintézetek legnagyobb ré
sze csupán fentemlitett célt tartván

szem előtt egyoldalú hivatást teljesít, 
mig a jogos pénzkereslet iránti igé
nyek kielégítése, az ipari és kereske
delmi téren való kezdeményezés és köz
reműködés vagy szóba sem kerül, vagy 
legjobb esetben csak jóakaialumegem
lékezésben részesül, hathatós cselek
vésről azonban csak ritkán hallhatunk 
valamit, különösen vidéken nem.

I la ennek dacára előfordul, hogy 
egyik vagy másik takarékpénztár vál
ságos helyzetbe jut, úgy ez mindig csak 
a hiányos ellenőrzés folytán lehetsé
gessé vált valamiféle visszaélésnek, vagy 
ugyancsak' a vezetés hibája folytán egy- 
egy kiváltságosán protegált üzletfélnek 
nyújtott tulmagas hitel következtében 

j történik, de még alig hallottunk esetet,
| hogy egy pénzintézet azért bukott volna 
meg, mert jogos hiteligényeket a náluk 
szokásosnál méltányosabb leltételek 
mellett eléghetett ki.

Megengedem különben, hogy a szol
vens nagyiparos, nagybirtokos, nagy- 
kereskedő és a megfelelő vagyonnal 
biró egyéb felek jogos hiteligényeiket 
Magyarországban még aránylag elég 
kedvező feltételek mellett kielégíteni 
képesek, azonban határozottan karos a 
hazai közgazdaság fejlődésére, hogy a 
kiskereskedő, kisiparos és a középosz
tály kevésbé vagyonos része kölcsön
höz jutni nem tuti, és pedig leginkább 
azért, mert ezen körök megfelelő \a 
gyónna! nem rendelkezvén — nagy köl
csönöket nem is igényelhetnek, kisebb- 
szerű váltókölcsönökkel pétiig a hazai 
takarékpénztárak nem igen szeretnek 
bíbelődni, sőt talán azt az állítást is 
megkockáztathatom, hogy azt az ipa 
rost, vagy kiskereskedőt, a ki egy öt, 
vagy tiz forintos váltót akarna vala
mely banknál leszámítol látni, szánalom
mal fogadnák, vagy talán ki is nevet
nék.

A hazai iparos, vagy kiskereskedő 
tehát, ha feleinek 5 - 1 0  vagy 15 fo
rintos összegeket hitelez, ebbeli tőké
jét nem használhatja, mert ilyen cse
kély összegű váltók leszámolithatók nem 
lévén — maga is pénzszükségbe jut 
és üzletforgalmát korlátolni kénytelen, 
másrészt pedig a fenti oknál fogva vál
tót nem is kér és ezáltal a fél hanyag 
fizetővé is válik.

I A magánfél pedig, ha 5 vagy 10 
forintra van szüksége, mely összeg ere
jéig pedig könnyen szerezhetne jótál 
lót, ugyancsak fentemlitett oknál fogva 
a zálogházhoz kénytelen fordulni, ahol, 
ha egy egész évi kamatot veszünk ala
pul, annyiba kerül a kölcsön, ameny- 
nyit azon a kis tőkén behozni seho
gyan se lehet. — Ha pedig zálogtárgy 
nincs, pénzt nem kaphat.

Ily módon járulnak egyes nálunk meg- 
honosult szokások, ipari és kereske
delmi forgalmunk korlátozásához és 
sok esetben egész családok romlásá
hoz és habár az osztrák-magyar bank 
határozmányai szerint — dicséretére le
gyen mondva az intézetnek nála 
minden váltó tekintet nélkül az összeg 
csekély voltára — leszámitoltatható, 
ez a tekintetbe jövő körökön mit sem 
segít, mert az osztrák magyar banknál 
csak a girószámlával bitó felek számi- 
toltathatnak le váltókat, már pedig Ma
gyarországon olyan felek, a melyek az 
5 vagy 10 forintos kölcsönre rászorul
hatnak, a banknál rendszerint nem bír
nak girószámlával, lévén ennek első 
követelménye, hogy az illető fél be
jegyzett cég legyen és óvadékképpen 
legalább* is 4 0 0  forintot kamatmente
sen letegyen.

I^upunk nuvi Mzánui -4- oldal.



56. szám. (2)
Hogy a kis ember pénzszerzés dol

gában nem mindenütt küzd ilyen aka
dályokkal. arról meggyőződtem egy 
nemiég valamely német lapban meg
jelent és a »Francia bank« 1890. évi 
üzletforgalmát illető kimutatásból, mely 
szerint ezen világtekintélylyel biró in
tézetnél a múlt év folyamán összesen 
11740 millió frank összegű váltó ke
rült leszámítolásra és csupán a Paris
ban leszámítolt váltók között 208600 
darab szólt egyenkint 10  frankról és 
kisebb összegről (tehát öt forintnál ke
vesebbről) 823,780 drb szerepelt egyen 
kint 11 franktól 50 frank összeg ma
gasságáig (tehát kb. 5 frt 50 krajcár
tól legfeljebb 25 írtig), 1,070.155 darab 
váltó szólt egyenkint öl franktól kezdve! 
legfeljebb lOÓ frankig (tehát kb 25 fo- 
rinttól kb. 50 frtig) és csak a megma
radó nem egész két harmada a Paris
ban benyújtott összes váltóknak szólt 
egyenkint 1 0 0  franknál magasabb ösz- 
szcgről.

A francia humanizmus és gyakorlati 
érzék azonban ezzel sem elégszik meg 
mert a bank privilégiumának legutóbb 
megújításakor a francia kormány kikö
tötte, hogy a bank ezután 5 franktól 
tehát kb. 2 frt, 50 krtól kezdődőleg 
köteles váltókat leszámítolni, mely rend
szabály előnyeiről a franciák bizonyára 
nem mitőlünk szereztek be felvilágo
sítást.

Cikkem feliratába azért foglaltam 
bele az »ideális« szót, mert a hazai 
felfogás és a hazai viszonyok mellett 
méltán tarthatják egyesek ideálisnak, 
hogy egy pénzintézet p. o. 1 0  vagy 12 
krajcár végett egy 5 vagy 1 0  forintos 
váltót leszámítoljon, de hogy a dolog
nak nagyon is reális oldala van a meg
bízható, de szegényebb emberek pénz
szerzésének és az általános forgalom 
emelésének szempontjából és hogy végre 
a »Francia bank* példája szerint az 
ilyen csekély ügyletek is haszonnal jár 
hatnak ,a leszámítoló intézetre, azt senki 
sem fogja komolyan tagadásba vehetni.

A  M E G Y E  É S  A  V Á R O S .
A.b -•}!*«.* .

<< A zemplónmegyei jegyző-egylet az
elmúlt héten tartotta éves közgyűlését 
a Homonna mellett levő Szirtalja nevű 
kiránduló helyen. Fodor Jenő sárospa
taki jegyző elnökölt a zajos közgyű
lésen, melyen Zemplénmcgyének majd
nem minden jegyzője megjelent. Vitát 
idézett elő a jegyzői nyugdíjalap siral
mas állapota. A belügyminisztertől a 
vármegye ellen szigorú vizsgalatot kö
vetelnek, mert az alap a sok fizetés 
miatt már majdnem teljesen kimerült. 
Az egylet különben most üli negyed- 
százados fennállását, amelyet az erdő 
bényei fürdőben nagy ünnepségek közt 
fognak megtartani.

. Elöljáróság választás. E hó 8 -an 
volt Legyes-Bényen az elöljáróság vá
lasztása. Minden csendben folyt le. Bí
rónak id, Csendes János régi bitót egy
hangúlag és pénztárosnak P isák  And
rást nagy szótöbbséggel választották 
meg.

HÍ R E K.

A sümegi udvarház meséje
s a valóság.

Kisfaludy Sándor hagya
tékát e hó 4-én elárverezték.

I V. A győri szegényes, diákszobacs- 
kábán, a mécses világánál ül egy diák- 
gyerek. Előtte könyv, arcán lángolás, 
széniében tűz s gyönyör. Elforgatja a 
lajíot, ismét elejéről kezdi, nem tud 
betelni vele. Keble feszül, úgy érzi, 
hogy szive hevesebben dobog, nem bir 
magaval, összecsapja a könyvet és 
emelt karral, a lelkesedés remegő, ful
dokló szavával szavalja :
A magyar nemzetnek sok siralmát látom : 
Segilj meg Ur Jézus . . kiért fohászkodom, 
Nem lést híintetctien, te hamis árul*'..
Kéziten akadsz* oh Mécs nemzetünket lontó. 
Átok alatt leg y é l..................

F E E S Ő M A G Y A R O R S Z Á G I 11 1 R L A 1’ . Szombat Julius 14.

Azután az asztalra borul, sir, s íi  ful
dokolva a lelkesedés túláradó érzése 
alatt. Majd felüti fejét, könyuztatta ar
cát az ég felé emeli merészen, biisz-; 
kén, s kis tintás kezét a keblére téve ! 
szilárd, erős hangon esküszik: »Szeret
lek szegény hazám! Dicsőségedért 
élek!«

S a lelkesültség mámorától elfogva 
néz fel, fel az égre, mintha szótalan 
szavakkal kérné az egektől esküje tel
jesedését . . .

Ez a gyerek ifjú : K isfa ludy  Sándor 
volt!

2. Hosszú évek múltak el 1 A  tanú-| 
lás. a boldogság, a szenvedés s majd 
ismét a boldogság évei. A férfivá lett , 
kis diák, mint magyar nemes, szolgálta i 
királyát karddal a kezében, mint férfi, j 
szenvedett, a szerelem rabláncai alatt 
— s a szivbcli szenvedés kínos órái-; 
bán, a sümegi udvarház tornácán, a 
susogó akácok árnya alatt megírta a 
»Kesergő szerelem* regényét, könyet; 
csalva az olvasók szemébe; mint fiatal 
házas, éneket vert lantján a »Boldog 
Szerelem* énekét.

S a szerelemmel megszerette a Musa 
is; inig a fiatal hitves a szerelem csók
ját csókolta a férj arcára, addig a } 
költő szoruló kebellel hallgatá a »Ma > 
gyár előidők* bűvös-bájos regéit. S a! 
szeretkezés éjjeleit meglopva, dolgozott 
a férfi, hogy beváltsa a győri kis diák 
esküjét: »Szeretlek hazám, dicsőségedért j 
élek!«

Az elrabolt éjszakák mellett meg
vonta magától a költő a jólétet is. 
Egymásután vándorolt az ősi birtok 
idegen kézre, hogy árából hajlékot 
építsen és táplálékot adjon a csecsemő 
»magyar irodalomnak«.

Meghalt a költő, sírba tették vele 
együtt a babért, s a családjának nem 
maradt egyéb, mint a sümegi u d va rh á z , 
a kegyeletes emlékezés, í a szegénység, j

3. Az udvarház még mindig áll. 
Egyetlen lakója a költőnek egy özve- ; 
gyen, szegényen, elhagyottan maradt 
unokája. Amikor felkél a nap, amikor : 
delelőre szökik s letűnik a badacsonyi J 
hegyek mögé, áz a szegényen maradt; 
özvegy kegyelettel törülgeti, simogatja, 
helyezgeti a régi bútordarab >kat s fűzi j 
az édes emlékeket, mindegyik fölött, 
könytelt szemekkel . . .  Itt irta a nagy
apa a szerelem regényét . . . itt a re-! 
géket . . . itt pihent meg kis csaladja 
körében . . . minden, minden egy-egy 
emlékezet.

4. Kívül dobpergés hallatszik. Az 
özvegy felriad, kitekint az ablakon,

j azután odatámolyog a szuette iróasz- 
| tálhoz, keblére öleli azt a kis képet,
! megcsókolja azt a másikát, kapná a 
I régi íróeszközt. . .

— Senki többet ? . . először . . . má
sodszor . . .

Az öreg kalamáris kihull a kezéből, 
lerogy arra a megvedlett székre és 
sir . . .

— Harmadszor! . . . — Megvétetett 
hangzik be szárazon a hivatalos hang.

Az özvegy feleszmél . . . könytelt 
szemeivel rátekint a falon függő nagy 
képre és nézi, hosszan, kétségbeeséssel 
azt az öicg urat, akiről mindig úgy 
beszéltek az emberek, mint ünnepelt 
nagy emberről, s most mégis ennek' a 
nagy embernek a háza fölött ütik meg 
a dobot, s veszik el unokájától a kis, 
megvedlett épületet, azokat a féltett 
ereklyéket, a nagyapa arcképét, az 
öreg íróasztalt, mindent, mert a nagy
apa jószivü volt s a hazának adta a 
birtokol s nem gondolt az unokákra .. . 
E d d ig  a mese.

5. A magyar kultuszminiszter enge
dd inéból ez a mese: valósággá vált.

Bujdostk

Uj esperes P/tbics Zsigmond kas 
sai püspök a napokban nevezte ki Bes- 
senyey István monoki plébánost espe
resnek.

Lónyay gróf és neje Stefánia
mint tudósítónk írja a bodrog- 

olaszii tiizkárosultak segélyezésére 1500 
koronát adományozlak. A községi elöl
járóság a nemes szivü adakozóknak ez 
utón hálás köszönetét nyilvánítja.

— Uj fögimnáziumi igazgató. A pre
montrei kanonokrend egyik nagytudo- 
mányu és köztiszteletben álló tagja b>ze- 
pessy Géza a rozsnyói főgymnasium 
igazgatójává lett kinevezve. Szepessy 
Géza, kit nemcsak rendtartásai, de a 
kassai társadalom is szerette és becsülte, 
a kassai főgimnáziumban a fizikát és 
mathematikát adta elő.

— Vendégszereplések az ungvári szín
körben. Csóka Sándor jeles színtársu
lata mintegy hónap óta működik Ung- 
váron a közönség lelkes pártfogása mel 
lett. Megemlítettük már, hogy Ungvá- 
ron, az elmúlt héten négy estén át M á r
kus Emília vendégszerepelt. A kitűnő 
művésznőt csütörtökön utolsó fellépése, 
a »Kaméliás hölgy« előadása után za
jos óvációkban részesítették, tisztele
tére pedig fényes bankettet rendeztek 
a r Koron a “ szálloda nagytermében. A 
jövő héten, három estén at Fedák Sári 
vendégszerepei a színkörben. E ven
dégszereplés előtt ugyanott szerződte- 
tési célból hétfőn és kedden K álm án

j Margit játszik.
Esküvő és temetés. Alig nehány 

napja, hogy öröm s megelégedés lako- 
| zott egy boldog család otthonában.
| Hogyne, hisz egyetlen vágyát látta a 
i szülő teljesülve, leányait adta férjhez. 
E napokban vezette oltárhoz. Rohoska  

j József tanár Sárospatakon N agy  Boris- 
j kát, ugyanekkor esküdött örök hűséget 
i A n ta l Géza lelkész N agy  Jctti kisasz- 
| szonynak. Ritka alkalom, hogy két 
testvér egy napon rebegjen Isten s/.cnt 
oltáránál esküt vőlegényének. Szinte 

j repes örömében ilyenkor a szive az 
anya és apának. Lemondanak ők már 

I mindenről, egyedül gyermekeik boklog- 
j ságál óhajtják. Alig hangzik el a lakó- 
j dalmi zaj, alig múlik el nehány nap, 
midőn a boldogságot felváltja a szo- 

j moruság. — Zord kezével lerántja a 
j fiatal asszonykákról az ünneplő ruhát,
I hogy felöltöztesse a fekete gyászba, 
j Néhány nappal ezelőtt még reszkető 
i kezeivel megáldotta leányait az, aki 
I ma már meghidegülve fekszik. S a 
j haldokló végső imája, utolsó szava,I  csak a hálaadás volt Istenéhez, hogy 
: ha nem is sokáig, legalább egy pár 
! napig Élvezhesse gyermekei boldog- 
1 ságát . . . — N a g y  Gusztáv sáros- 
; pataki th. akad. tanár haláláról a ko- 
! vetkező jelentés értesít bennünket: A 
sárospataki ev. ref. főiskola tanári kara J  és gazdasági választmánya mély fájda- 

; lommal jelend szeretett kartásának, a 
! gazdasági választmány elnökének pe- 
! remartoni N agy G usztáv  theol. akadé
miai tanárnak, életének 56-ik, tanári 
működésének 31-ik évében, folyó julius 
hó 1 1-ik napján d. u. 3 órakor, hosz- 

j szas szenvedés után történt gyászos 
j elhunytat. A boldogoknak földi ma
radványai julius hó 13-án pénteken d. 

le. 10  órakor fognak a főiskola udva- 
i iáról az ev. ref. egyház szertartása 
szerint örök nyugalomra helyeztetni.

! Sárospatak, 1900. julius 12. Áldott le
gyen emlékezete!

Magyar név. Belügyminiszteri en- 
jgedélylytl Reichard Jenő sátoralja-uj- 
helyidakos vezetéknevét »Rákos*-ra; 
kiskorú Klein Aurélia, Margit és Her- 

j mina homonai illetőségű, kassai lako
sok vezetéknevüket »Kis* re valtoztat-

nába ku 1 n.' Most úgy értesülünk, hogy 
a j y .  gyű y  ezred parancsot kapott, hogy 
hadi készenlétbe helyezkedjék, állító
lag azért, mert ez az ezred lett kisze
melve arra, hogy szükség esetén Kínába 
menjen.

— Halálozás. Mózer János, városunk 
egyik derék iparosa, e hó 1 0  én el
hunyt. Temetése 1 2 -én nagy részvét 
mellett ment végbe,

— A kassai nyári színházban egy
mást követi a fővárosi művészek ven
dégszereplése. Mint állandó vendég D e
zső József szerződtetett tagja a társu
latnak. Már említettük, hogy Németh  
József a Népszínház, Könaszéky Gusz
táv a Vígszínház művészei e héten ven
dégszerepeinek ottan. Ugyancsak' e hó 
24-én és 25 én G aál Gyula a vígszínház 
kitűnő művésze lép fel Trast gróf (A 
becsület) és Cárié) Coretti (A becste
lenek) szerepében. Utána Balassa  Jenő 
játszik több estén át: ezek egyikén be
mutatja a »Három pár cipő«-ben hí
ressé vált kitűnő alakítását : N achtfa l- 
ter Gyulus bárót. Vendégül várják még 
Kassára Penyvessy Emilt is, a vígszín
ház jeles bonvivanját.

— Szeszélyes nyár. Falbot, a sokat 
kikacagott és kigunyolt időjóst ugyan
csak fényesen rehabilitálja ez idei jú
lius, melynek bolondos időjárása sza
kasztott úgy köszöntött be, a hogy azt 
a derék német megjósolta. A hónap 
első napjaiban tűrhetetlen, kánikulai me
leg uralkodott s a múlt hét végén hir
telen annyira sülyedt a hőmérő, hogy 
a ruhatárból a felöltőket kellett elő
szedni. Az állandó hidegben az ég is 
bcborult és tegnap reggel óta hideg 
eső szitál az utcákon, a mely ugyan
csak őszi hangulatba ringatja az egész 
várost. Az cső egész napon át tartott 
és a csípős, hideg szél még barátság
talanabbá tette az időjárást. Az egész 
felvidékről esőzéseket jelentenek, ame
lyek az aratás munkáját megakasztják. 
Es semmi kilátás arra, hogy az időjá
rásban lényegesebb változás álljon be, 
mert a meteorológiai intézet további 
esős és szeles időjárást jósol, úgy, hogy 
tanácsos volna, hogy a nyaralók miha
marább kályhákat szerezzenek be ma
guknak, hogy a nyaraláshoz szükséges 
meleget — vegyi utón állítsák elő.

— Váltókká változott megrendelési ivek. 
Nehány hónappal ézelőtt városunkban 
megtelepedett egy uj vezérügynökség s 
pedig P feifer Zsigmond budapesti gép
gyáros részére akart itt városunk s 
környékén üzletet csinálni. A mint érte
sülünk néhány nap előtt a cég egyik ügy
nökét csalás vétsége miatt a helybeli 
ügyészség letartóztatta. A vizsgálati 
áriatokat átfutva a következőket Írhat
juk :

Pfeifer Zsigmond budapesti géprak
táros ügynökével. G rosz Józseffel, to
vábbá egy Schiveitzer Mór nevezetű 
ügynökkel egyetemben a csalásnak nem 
egészn uj. de vakmerő módszerével tíz
ezrekre menő összegek erejéig károsí
tották meg Heves vármegye négy falu
jának lakosságát. Megrendelési ivek he
lyett a tudatlan parasztokkal váltókat 
írattak alá s igy Rees, P. iáu, Bállá és 
Sírok községekben egész , embe 
siratja most, hogy a »h »fővárosi 
úrral* ismeretségbe jutott, ..iert a vál
tók' értekét azoknak uj tulajdonosai ko
nyha-: lenn! bchajtottlák. Ebben az ügy
ben A ' Dezső hevesi szolgabiró, aki
nél tömeg . teltek panaszt, megkezdte 
az előnyoiiRozást és Pfeifert meg Schwei- 
tzert előállítottá. Grosz Józsefet azon
ban nem lehetett kihallgatni, mert ha
sonló manipulációk miatt időközben a 
sátoralja-ujhelyi királyi ügyészség tette

— A negyedév lejártával fölkér 
jiik tisztelt vidéki előfizetőinket, 
hogy hátralékaikat beküldeni s elő
fizetéseiket megújítani szívesked
jenek.

Nyáron az egész fürdő-évad alatt 
előfizetőink kívánságára n lapot bár
hová Utánuk küldjük, még akkor is, 
ha főbb szőr változtatnak tartózko
dási helyet.

— Kinevezés. G aal Ferenc volt hely
beli főgymnasiumi h. tanár Szabadkára 
rendes tanárnak kincvezletctt.

tAk‘ A sátoralja újhelyi városi kaszinó
saját alaptőkéjének gyarapítására c hó 

| 2 l én a Boek-félc kerthelyiség tánctér- 
1 méhen zártkörű nyári táncmulatságot 
rendez.

— Magyar ezretlek hadi készenlétben.
A kassán megjelenő »Pannónia« erről a j 
következőket Írja; Katonai körökben 
még tegnapelőtt az a hir volt elter
jedve, hogy abban az esetben, ha a 
monarchia érdekei megkívánnák, a ma
gyar ezredek közül az ülvenkettedik 
számú pécsi gyalogezredet fogják Ki

ni a kezét. Pfeifer és Schweitzer Grosz 
távollétében mindent Grószra iparkod 
tak fogni, hogy maguk a bajból mene
küljenek, a kihallgatott tanuk azonban 
terhűkre vallottak. A nyomozást négy 
községben s nagy apparátussal foly
tatják.

— Furfangos tolvaj. Furfangos mód
ját eszelte lei a csirke tolvajlásnak egy 
cigányasszony. A külsőségeken járva 
nagyon megéhezett a csirke-pecsenyére, 
sokáig gondolkozott, miként lehetne 
ezeket az apró jószágokat megfogni a 
nélkül, lk>gy ezért az udvarra kelljen
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Szombat, julius 14

Kiadó lakás
A fóutezán J)r. Ilorvátli-féle ház 
emelői óit 2  szoba, konyha és 
kamarából álló lakás azonnal 
kiadó.

E l e g á n s
l e v é l p a p í r o k

Dobozonként
1 k o r o n á é r t

K A P H A T Ó
landesmann jYiiksa és Társa

könyvkereskedésében 
S á t o r a i  j a - t  j  lit"  ly

W ekerle-tér 502.

Szoptatós Dada
kerestetik julius 25-ére. 
Czim a kiadóhivatalban.
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