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A kacérkodók.
Sátoralja-Ujhely, július 17.

»Mais cju'il me sóit permis en 
terminant. de rcvenir :t M. Aiélinc 
;t notre illustre présidtnt; je con- 
tinue la parabole de souhaiter 
qu'il sóit eticore pr^sent a la 
inoisson, á h  victoire des idées 
ayricoles. Messieurs. je porté la 
santd de M. le prdsident MtMine!«

(bp.) Magyarország földmivelés- 
ügyi minisztere a párisi nemzet
közi mezőgazdasági kongresszuson 
szóról-szóra igy végezte beszédét. 
Fehér abrosz fölött Mumm-os pa
lackok durrogása közben igy mond
ta : »Azonban legyen nekem meg
engedve, hogy illusztris elnökünkre, 
Méline urra visszatérve, folytassam 
a hasonlatot és azt kívánjam, hogy 
ő megérje az aratást /r, a mező
gazdasági eszmék győzelmét. Ura 
im, poharamat Méline urra eme
lem ! í

Nagyon szépen mondta. Hang
zatos befejezés. A hosszú nyakú 
vékony pohárkák összecsengtek 
és Magyarország mezőgazdasági 
patronusai büszkeségtől duzzadó 
kebellel éljenezték Meline urat. 
Megérdemli. Olyan állam férfiú, aki 
hazája érdekeit erősen védelmezte, 
aki a hazai mezőgazdaság fellen
dítésén annyit fáradozott, aki oly 
győzelemre vezethette a francia 
mezőgazdaságot az idegennel, a 
magyarral szemben is az megér
demli, hogy poharat ürítsenek az 
egészségére. Államférfit! a szó ne
mes és hazafias értelmében és 
nemcsak amolyan frázisgyártó, 
szószátyár, tósztozó legényke. Él
jen Meliiie! kiáltja a földmivelés- 
ügyi miniszter után a sok gazda
sági egyesület. Magyar egyesüle
tek. De sőt tovább megyek. Nem
csak a sok egyesület, hanem Bartha 
Miklós ur a magyar függetlenségi 
lepelben harsogva szónokló mező- 
gazdasági tekintély is éljenzésben 
tör ki Darányi mellett, mert Me- 
line-nek felbuzdulva kívánja, hogy | 
megérje az aratást is.

Lám lám milyen csinosan lehet 
megtéveszteni a közvéleményt, i 
Elég hozzá a Darányi tósztja, a 
Bartha ur szemérmes pattogásai i 
és a magyar közvélemény máris | 
hasra esik. Elcsudálkoznak, hogy; 
miképpen is lehetséges e két ha
zafias gondolkodású urat birálgatni 
és a nemzetietlenség vádjával il
letni? Persze a közönségnek nincs j 
ideje ezekkel a kérdésekkel tüze-| 
tesebben is foglalkozni. Nem láthat 
át a Darányi szóáradatán. Bartha! 
ur csalafintaságain pedig éppen
séggel el nem igazodhatnak, oly 
ügyesen ért ő ahhoz, hogy a po
litikában járatlan közvéleményt 
balladikus stílusban és nem éppen 
szerénytelenül leckéztető modor
ban — megtéveszsze. Egyik napon

j még régebben — buzogány- 
csapásokkal döngette a Lajta vám
sorompóit, másik napon — már 
később — megelégedett azzal, hogy 
társadalmi utón építsük tel a ma
gyar iparállamot, harmadik napon 

; — már a legvehemensebb modor
ban szidja azokat, akik Darányit 
leckéztetni merik, amiért a Méline- 
nel kötött mezőgazdasági paktumot 
hibáztatják.

Ezt az utolsó kirohanást egyéb 
í ként köszönettel vesszük Bartha 
úrtól. Most már teljesen tisztába 
vagyunk azzal, hogy Bartha urék 
csak a cikornyás dekórum kedvéért 
űznek némi függetlenségi politikát, 
de im ez utolsó nyilatkozata után 
tisztán áll előttünk az ő taktiká
zása.

Kérem egy magyar függetlenségi 
publicista helyesli és éljenzi a nia- 

jgyar mezőgazdasági érdekek leg
nagyobb ellenségét Melinet, aki 

I — saját hazájában indokolható 
vervvel — mindent elkövetett, hogy 
a magyar mezőgazdasági érdekeket 
saját országa érdekeiért megsértse 
és bennünket megkárosítson Hiba 
volt a P. Z/.-tól, hogy éppen Me
linet támadta, amikor éppen ma
gasztalnia kellett volna benne a 
puritán, lelkes hazafit, aki a kis
gazdákból összealkotott francia 
mezőgazda társadalom védelmére 
védvámot állított. De igenis nem 
lehet a fülünket betömni az elől 
az ügyetlen szóáradat elől, amely- 
lyel Darányi bő aratást kíván an
nak a Meline-nek, aki a védvám- 
mal rettenetes károkat okozott a 
magyar gazdaközönségnek. Meline 
első sorban a hazája érdekét kö
teles védeni. Es ezért inkább tisz
teletet érdemel és nem gáncsot. 
Vajha a mi földmivelésügyi minisz
terünk ily biztosan akarta volna 
védeni a hazája érdekét, nem zen
gett volna hozsánnát a Meline ara
tásához. Mert mi más egyéb ez az 
aratás, mint a mi búzánk export 
piacának minél szőkébb körre való 
szorítása? Ezért kontrázik a mi
niszter mellett Bartha ur ? Ez az 
a bizonyos mezőgazdasági eszme? 
Hát ezért az eszméért kellett Pá- 
risig utazni? Kár volt. Itthon a ka
rosszék ben, csöndes és komoly 
gondolkodás után talán rájöhet a 
miniszter majd arra — amit előbb 
is elérhetett volna, hogy ez a nem
zetközi mezőgazdasági parolázás 
egy nevetséges komédia. Hisz Fran
cia és Németország minden gaz
dasági érdeke homlokegyenest el
lenkezik a miénkkel. Itt nálunk 
agrár törekvés lehet a gabona árát 
felsrófolni és annak piacot terem
teni, Franciaország érdeke a bel
piacát védelmezni az árakat leszo
rító importtól. A legeklatánsabb

ellentét: a mi exportunkat cson
kítani, hogy az ő belső konjunk
túrájuk a mi versenyzésünkkel kárt 
ne szenvedjen Egy szolidaritás lé
tezhetnék az európai államok közt, 
a mit Goluchovszki tervezett: 
a középeurópai vámszövetkezés 
Amerika ellen. Csakhogy itt erről 
most szó sincs.

Most egy pár ur összeült pezs- 
gős ebédre és a miniszter elszólta 
magát. Ennek nyomán pedig 
Bartha ur megragadja az alkalmat 
és gyönyörű fényesre puccolja a 
fidei comissumok és latifundiumok 
urainak csizmáit és neki megy egy 
egész polgár osztálynak. Nyilván 
azért, mert ez hangzatos, tetszetős 
és hálás támadási modor. Védel
mére kél a gabonaárakat srófoló 
agrároknak, akik egy ankéten az 

; önálló vámterület eszméjét meg- 
j buktatták. Tehát a fokozatosság 
lelvén halad. Csakhogy a fokoza
tosság utolsó lépcsőjén mert 
ennél lejebb eső lépcsője már nincs 
— kérdem hogyan akarja ő az 
ipari államot társadalmi utón el
érni, mikor azt még állampresszi- 
óval a törvényes önállóság mellett 
sem lehetne az agraristák mai el- 

; veivel ?
Mennyivel szebb és magyar és 

; igaz lett volna a Bartha ur Meline 
pártfogása, ha ő megírta volna 
azt, hogy üdv Meline-nek, amiért 
ő a mi exportunk-csonkitásával 
egyenesen arra serkent bennünket, 
hog>- önálló vámterület mellett, 
ipari fejlesztéssel igyekezzünk ter
ményeinknek itta közelben a piacot 
megteremteni és ne akarjuk erd- 
nek-erejével a fidei comissumok 
és latifundiumok bigott programm- 
jához híven a mi exportunkra fek
tetni a haza boldogságát.

Sátoralja-Ujhely, julius 18.
Résen kell állani. Bárki is elolvas

hatja e lap hasábjait az elsőtől utol
sóig, nem talál abban sehol olyan figyel
meztetést, amely a felekezek közti 
nyugalmat korbácsoló és a mindegyre 
veszedelmesebb mérveket öltő néppárti 
mozgalmakról tett volna említést. Kö
vetkezetesen kerültük ezt. Sőt ellenke
zőleg azon nagyszabású társadalmi moz
galmakat, amelyekben néppárti veleitá- 
sokat fedezett fel a zempléni közvé
lemény — mi pártoltuk is. Mert a 
»népboldogitás« jeligéje alatt feltéte
leztük és még ma is fel akarjuk téte
lezni a tisztes célokat és nem az egyes 
osztály-érdekek ellen való izgatást ke
ressük ottan, hanem igyekszünk azokat 
helyes mederben tőlünk lehetőleg pár
tolni is. Sajnos éppen az utolsó időben 
mégis tudomást kell vennünk a Zem
plénben lappangó néppárti mozgalmak
ról is. Sajnos hogy: kell. Fáztunk ettől 
a kötelességtől. Szerettük volna hogy 
csak üres félelem legyen az a keser
nyés hangulat, amelylyel immár egy j 
szervezetszerüleg előkészített és talán ! 
nemsokára eklatánsaidban érvényesülő!

Lapunk nmi Hzáma 4 oldali.

néppárti mozgalom morajló háborgását 
mcgneszelték. Szerettük volna hogy 

i senki észre ne vegye és magától tóm- 
bolodjék ki az a káros vihar, amely 
ezt a régi jó igaz nemzeti eszméktől 
át és áthatott vármegyét úgy sem ka- 

(rosithatja. Ámde másképp áll a dolog 
ma. Most már többé nem lehet hall
gatással elkerülnünk egy hírlapi akciót, 
amelyet vármegyénk politikai nyugalma 
és politikai presztízse érdekében meg 
kell indítanunk.

Már megemlítettük, hogy Zemplén- 
: ben a néppárti szervezkedés határozott 
nyomaira jöttünk. Bekövetkezett az 
amiről bár sohasem kellett volna ír
nunk, bekövetkezett az a mi a tótság 
közeléből — a néppártiak jól trágya 

|zott terrénumát ól - im szivárog át ide 
I is. a demagog, a hecckáplánszerü utcai 
politika settenkedve terjesztgeti szár- 

; nyait errefelé is. Hogy félelmünk nem 
hiábavaló azt a Pesti H írlap  vasárnapi 

| vezércikke is megerősíti, jelezvén, hogy 
; im a szomszédban a tótvidékeken elért 
eredmények után résen kelt á t/anunk. 
Hz legyen az ébresztő kürtszó, hall
gassuk csak:

»Ide a néppárt előreláthatólag csak 
az aratás után fogja importálni nép- 
boldogitó és népbutitó eszméit, mivél 
itt az aratás ideje alatt az emberek 
ennél sokkal becsületes-ebb és isten
nek letszöbb munkával vannak elfog
lalva. Hát itt igenis szükséges Ókét 
be nem ereszteni, vagy még idején 
kiverni, ha befurakodtak.

Mi azt szeretnénk, ha a politikai bé
két a választások előtt sehol sem ke
verné föl senki, A választások pedig 
1901 közepe elótt nem fognak bekö
vetkezni. Az »őszi választást már túl
haladott jelszó s igy a pártoknak 
még bőven elég idejük van az akcióra. 
De ha valahol a néppárti apostolok 
megjelennek a hamis igét terjeszteni, 
ott igenis azonnal akcióba kellene lépni 
a többi párt szervezetének is. akár 
szabadelvű, akár szélsőbaloldali legyen 
az jr párt. Ami megbízható magyar 
elem van, csatasoibu kell azt hívni 
ezek ellen az emberek ellen, neveze
tesen pedig ellengyülésekkel és ellen- 
tüntetésekkel kell őket leszerelni.

Amit ezek az emberek most csinál
nak, kicsiben és imitt-ainott, az egyen- 
kint nem sok ugyan, de sok lesz ak
kor, ha lassan behálózzák a kerüle
teket s egyszerre számtalan jelölttel 
lépnek akcióba az ultramontán papok 
támogatása, vagy épen nyílt föllépése 
mellett. Hz ellen talpon kell állani, 
mivel minden magyar párt ellen való 
veszedelem lappang benne.

Gutta cavat lapidem, non vi, séd 
sacpe cadendo.

A nagymihályi választókerületről la
punk egyik előző számában fe n n ta r tá s 
sa l közöltünk egy hirt. Ebben a hírben 
megírtuk, hogy a kerület egyik tekin
télyesebb egyénisége úgy nyilatkozott 
előttünk, hogy A ndrássy  Géza gróf tel
jesen vissza akar vonulni a politikai 
térről és hogy a legközelebbi általános 
választások alkalmával nem vállalja el 
többé a mandátumát. Megírtuk ebben 
a hírben azt is, hogy nem tudjuk meny
nyiben adjunk hitelt ennek a hírnek, 
azt is említettük, hogy nem tudjuk 
nem-e akarja ez a híresztelés amolyan 
»bokorból-ugrató« politikával keresztül- 

i vinni azt a tervet, amelylyel A ndrássy  
gróf helyett egy a kerület közéletében 
szereplő egyéniséget ilyképp akarnának
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kon működő ügynökökre, a kik a fel 
vidék népét pénzért átsegítik a halár 
állomásokon, hogy onnét, a/után zavar 
talanul folytathassa útját Amerikába 
Most ismét tudomásunkra jutott egy 
ilyen vállalat, a melynek vezetője 7 /7  
szócska Anna, előbb nagymihalyi, most 
kassai lakos. Nevét faluk szerte isme 
rik — csak a rendőrségne': nincs tu
domása létezéséről. Héját ja a falukat, 
kötelezvény fejében felvesz 25-50 fo
rintot — és ezért azután ötös-tize:; cso
portokban szállítja a népet a kassa — 
oihrbergi vasúton Becsbe, hol átadja 
őket a vele szövetségben álló ügynök
ségnek A határ állomásokat úgy ke 
ruli ki, hogy gyalog vagy szekereken 
megy a szomszéd kis állomásig, a hol 
már nincsenek rendőrök. Működési tere 
a nagymihály körüli falvak, különösen 
Sámogv, Laikus, Bánócz stb., ahol sze
replése óta feltűnően növekedik a ki 
vándorlók 'száma. Nagyon ajánljuk a 
kassai rendőrség figyelmébe.

— Két emberélet egy kötél miatt.
Bocs községben N a g y  János gazdaem
ber hálában tűz ütött ki. Sze dicsére 
mindent ki lehetett még idejekorán a 
lángok közül menteni. Akkor eszébe 
jutott Nagy Jánosnak,., hogy egy uj kö
telet telcjtett a kamarában. Berohant, 
hogy kihoz'.a azt is. Mű felesége jaj- 
gatva utána rohant. De alig volt a há 
zaspár az égő házban, a mikot a ge 
rendák recsegve-ropogva lezuhanlak és 
maguk al t temetté.c a férfit Is, az asz 
szouyt is. Nagy Jánost holtan, a fele
ségét pedig életveszélyes égési sebek
kel boriivá húzták ki a füstölgő romok 
közül.

Váltókká változott megrendelési 
ivek hírben említett Pfeifer Zsigmond 
többé nem tagja a D rössler bizományi 
üzletében itt működött I lalász és Pfeifer 
vezérügynökségnek. Pfeifer csalásait a 
saját szakállára követte és ezért óva
tosság céljából erre felhívjuk a gaz lu- 
kö/önség figyelmét.

— Gomba mérgezés Özv M rozek  
Jánosné, mint varannói levelezőnk írja, 
a minap gombát szedett ai erdőben, 
hazavitte megfőzte és családjával 
elköltötte. Tizenegyéves kis leánya, kis 
ha és maga az anya is csakhamar he
ves gyomorbántalmakat szenvedték — 
de nem tekintették egyébnek, mint kö
zönséges gyomorfájásnak, és igy nem 
is fordultak segélyért. Később, amikor 
a görcsös fájdalmak már borzssztóan 
kínozták mindhármukat, segély után 
kiáltottak. Nagysokára ha 1 >tta meg, egy 
az utcán haladó öreg as z >ny a rémes 
kiáltásokat, berohant a h.i/.ba, de ek
kor a kis leány mar halva volt, az asz- 
szony pedig a fájdalmaktól eszméletle
nül feküdt. Gyorsan segítség után fu
tott, mire a segítség megérkezett, már 
az asszony is meghalt és csak a kis 
fiun tudtak segíteni.

— Fuchs Henrik a csapodár. Zemp- 
lénmegye felső vidékét nemrégiben ér 
dekcs asszony járta be. Mabei Wors 
hingtunnak hívják, egyenesen Ameri
kából hajózott át hozzánk a - férjét 
keresni. Szép sugárnövésü, barna asz- 
szony. Úgy történt, hogy Newyorkban 
még ez év elején örök hűséget eskü
dött neki Fuchs Henrik, a ki sokáig járt 
utána, mig a szép miss a nagy lépésre 
elhatározta magát. A férj boldognak 
mondta magát s rögtön az esküvő után 
ötezer dollárt kért nejétől, egy mészá
ros üzlet berendezésére. A pénzt meg
kapta s azután elment üzlet után né/ni, 
az epekedő asszonyka pedig várta, várta 
vissza, válla . . . De hiába. A  napok 
kínos epekedés, aggódás közt múltak, 
a mikor a miss megtudta, hogy hüte- 
len férj búcsú nélkül visszatért a szép 
Magyarországba. Nem sokáig gondol
kozott Mabei Worshington, összepa
kolt, hajóra ült és áthajózott az ú vi- 
lagba, keresni szivét, szerelmét, meg a 
— pénzét. Azt tudta, hogy a hűtlen 
Zemplénmegyéből vándorolt ki, de nem 
ismerte a község nevét. Fél Zemp- 
lént bejárta hát türelemmel, mig végre 
Király-Helineczen megtalálta ői. Itt azu
tán csalás miatt feljelentést tett férje 
ellen, ügyvédet fogadott és a nélkül, 
hogy szóba is állt volna vele, vissza
tért Amerikába. Nem érdektelen az. 
sem, hogy a feltalált férjnek hétszere-

F K L S Ő M A G Y A R O R S Z Á G I  1II R 1. A P.
j sc,i gyülilv meg a baja, mert itthon is 
van egy 1 -leségc és gyermeke.

Gyilkossay egy lakodalmon. Egy
logházvise t legény borzalmas gyilkos 
ság.i tart,a izgalomba ILrettő i.özség 
lakosságát. A rutul kijátszott szerelmes, 
ölesre fent g. Hókkal, keblében a sötét 
boss/u tei vév -l ment a lakodalomén, 
hogy a le íny hűtlenséget, ott a lakó 
dal.ui ünnepségben, a mulatság hevé
ben megtorolja. A leányt óvta a vég
zet s az áldozat egy önfeláldozó i;i- 
gányasszony lett. Mikor a megcsalt le 
gény kezében megvillant a kés, a ci- 
gányasszony a leány elé ugrott s a kés 
markolatig az ö szivét járta keresztül. 
Ott halt meg a szerencsétlen áldozat 
a lakodalmas ház udvarán, A gyilkos 
legény nézi áldozatát s kétségbeesett 
Inc gon káromolja az Istent, aki meg
óvta a szép arat életre fent gyilokjá- 
tól. A faluban megjelennek a csendő
rök' es erős bilincsekbe verve viszik a 
legényt oda, a honnét csak nemrég 
került ki: a börtönbe. A legény dühé
ben és vad kétségbeesésében őrjöngve 
tépte rabláncait, úgy hogy kezén lábán 
kiserkent a vér.

A borzalmas gyilkosságról tudósítónk 
a következőket Írja :

Nagy lakodalmat csapott a falu egyik 
módos gazdája A szép menyegzőről 
természetesen Bözsi János, a híres tán
cos, a falu egyik legdelibb legénye nem 
maradhatott el. A fehér ruhás, mii tus 
koszorús halvány leány, egykor szere
tője volt a legénynek. És tálán még 
most is szerelték egymást, de a fogház 
viselt legény nem számíthatott mar a 
szép leány kezére. Hangos volt a falu 
a c g.myzenétol, kurjongatástól, pohár- 
csengéstől, a duhaj táncokat járó legé
nyek, leányok zajától. A szoba egyik 
zugában ült Bözsi János, közel mellette 
a cigány, előtte egy halom kiürített 
fllaskó. Bö/si Jánosra ki sem gondolt. 
Még az a derűs aicu, fehér nihaju, fá
tyolos menyasszony sem, ki egykor 
annyi boldog őrit töltött a legénynyel, 
egykori szerelőj i/el. Bözsi János me
reven nézte a menyasszonyt s szomorú 
halvány arcát lassanlant a düh, az el
keseredés pirosra fi-stette. A düh lel
kében egyre fokozódott. A harag és 
elkeseredés el bénította agyat. A vad 
szenvedélytől szikrázó szemekben vissza
tükröződött az agyában megszülcmlett 
gondolat aljassága, mikor egy élesre 
fent kést magasra tartva, kirúgta maga 
alól a széket, s a leányra rohant. 
A végzetes percben azonban Pangó 
Bili cigány asszony a menyasszony elé 
ugrott. A legény magasra emelt kése 
lesújtott s markolatig fúródott a Pangó 
Bili szivébe. A szerencsétlen asszony 
pár percnyi kínos vergődés után kis :en- 
vedett. A hamarosan előhívott csen
dőrök álltai vasra veit legényt Kassára 

! bekiséi lék.

Fénykép remekek. Soha se volt 
1 annyi nézője egy fénykép kirakatnak, 
mint a Szakátsy-eukrázda mellett lé- 

! vőnek. Az itten előnyösen ismert Ke- 
í m ny műtermének tulajdonosa Frey 
: Miksa állította ki, a meg itten nem is- 
j mert plattin i fényképeket, melyek mű- 
I vészi kivitel tekintetében bátran verse- 
j nyezhelnek bármelyik fővárosi fényké 
| pész remekeivel. A fényirdát remeklé- 
! sci után ajánlhatjuk a közönségnek.

közönség pártfogó szeretettbe ajánlva, 
átadta neki az óvoda kulcsait. Az első 
napi beiratkosás alka 'mával. 1 0 0  gy ér
ni knél többen jelentkeztek a 345 lét
számú óvodakötelesck közül, amiirt is 
a beiratás lezáratott. Flört- tudjuk, 
hogy az óvoda a legközelebbi időben 
kibővítésre szorul.

— A sárospataki ev. ref. főiskolában
a jövő 1 0 0 0  — 1 9 0  Fik iskolai év szep
tember un kezdődik. A fógymnasium- 
bau, mely három párhuzamos osztály 
lyal van ellátva, a beiratkozások szep
tember 5., 6 . és 7-én fognak véghez 
menni, a theol. és jogakadémián pedig 
az előadásokra való jelentkezés határ
ideje szeptember 7. és 8  ika. Az újon
nan jöttek az akadémiába szeptember 
1 -8 -ig vétetnek lel, a katonaságtól jö
vők október 8  ig. Az előadások* szép 
tember 11 -én kezdődnek. Behatási dij 
uj tanulók részire a gimnáziumban I 
korona, a theol. és jogakadémián 8 
korona. Tandíj és egyéb dineken a 
gimnáziumi tanulók közül az I. és II 
osztálu prot. vallásnak egész évre 50 
koronát, nem protestánsok 6(5 koronát, 
a Ili. és Vili. osztálynak, ha protes 
tansok -18 koronát, ha nem protestán
sok 61 koronát fizetnek. A theol. aka- 
d ■mián a tandíj egész évre 18 korona. 
A jogakadémián a prot. vallásnak tan
díj és egyéb címeken 6 4  koronát, nem 
protestánsok 8(1 kor. fizetnek. A theol. 
akadémia hallgatói és a prot. vallásu 
joghallgatók az ünnrpi követség (le- 
gátló) kedvezményét élvezik. A joghall
gatók és gymn. tanulók tandijelenge- 
dés kedvezményében részesülhetnek s 
az erre vonatkozó kérvények* augusz
tus 25 éig a főiskola igazgatóságához 
nyújtandók be. Szorgalmas és jó elő 
menetelő tanulók szorgalmi dijakban 
és tápiutézeti jótéteményben (ingyenes 
10 és 80 koronás helyek) részesülhet
nek. A 120 koronás helyekre csak kor
látolt számban vehetők fel a tanulók. 
A varosban ;; főiskolai igazgatóság ál
tal engedélyezett helyeken szállás és 
élelmezés olcsó áron átlag 24 70 ko
ronáért kapható. Tudakozódásokra kész
séggel ad felvilágosítást úgy a főgymn. 
mint az akad. igazgatói hivatal.

— Gymnasiuml hir. H orváth  Sándor 
főgymnasiumi igazgató Budapestre uta
zott, hogy a kegyesrendi nagygyűlésen 
részt vegyen. Visszatértéig az igazgatói 
teendőket a kir. főigazgató renedelé- 
térc I la d a d y  Géza kegyesrendi tanár 
fogja végezni. (Lakik : Kegyesrendi ház 
I. emelet 9. sz.) Miről az érdekeltek* 
ez utón ét tcsitletnek.

A szerencsi állami iskola építése 
a befejezéshez közeleg, már csak a 
belső berendezése és az udvar parko
zása és feltöltése van hátra. Lnnék da
cára a község azon hivatalos értesí
tést nyerte, hogy az állam fedezet 
hiányában csak 1901. január elsején 
képes azt megnyitni. A község nehogy 
egy esztendőt elveszítsen jelen helyze
tében azon ajánlatot telte az államnak, 
hogy ha már saját anyagi helyzetét 
megerőltette 25 ezer forinttal, képes a 
tanítók fizetését uj évig az államnak 
előlegezni azon 1 0 0 0  forintból, amelyet 
az állam évi hozzájárulás címen a köz
ségtől szerződésileg Kicsikart. 11 iába ! 
Kell a pénz a kínai expedíciókra I

Ipar és kereskedelem.
TANÜGY.

•— Kitüntetés. A sáiospataki irodalmi 
Kör az Országos Tanári Kgyesület te
mesvári' közgyűlésével kapcsolatban tar
tott tanszer kiállításon első helyen nyert 
kitüntető oklevelet.

— A szerencsi ovoda megnyitása. 
Tudósítónk irja, hogy Szerencsen Va
sárnapon d. e. 11 órakor ment végbe 
a szerencsi óvoda megnyitása, a fel
ügyelő bizottság és a város értelmisé
gének és nagy közönségének jelenlé
tében. BAnyay János g. k. esperes, 
mint az óvodai felügye ő bizottság el
nöke érdekes visszapillantást vetett az 
óvoda keletkezésére, kiemelte azok ér
demeit, ki!< létesítése körül férfiak és 
nők kiváló érdemeket szerezték s 
egyúttal bemutatta a közönségnek 
S z ilv a  Katalin kinevezett óvónőt, őt a

x C8Ödelrendelós. U dvarhelyi Sándor 
kereskedő ellen csődöt rendelt el a 
nyíregyházai törvényszék. Csődbiztos 
dr. Virányi Dezső. Tömeggondnok dr. 
Szesetay  Zoltán.

x  A Miskolcon iétesitendö szövőgyár 
nak, melyet a Schwartz vV Kössler cég 
épített 2 millió K. alaptőkével, a kor
mány évi 30.000 K, szubvenciót, Mis- 
kolez városa pedig ingyen telket, fél 
millió téglát és tiz éven át 5000 K. 
szubvenciót ad.

x Csőd. Beliczky  István szerencsi fű
szer és csemege kereskedő 18 ezer ko
rona passzívával csődbe jutott. Az ak
tívák 7 ezer koronára tehetők. Csőd
tömeggondnok dr. A /tm ann  Flek ügy
véd. A bejelentési határidő július 18; 
már eddig I 15-cn jelentették be 50— 
2 0 0 0  koronáig terjedő különböző ősz- 
szegü követeléseket.

Szerda Julius IS.

KÖZGAZDASÁG.
* uj állattenyésztési felügyelő. A föld- 

mivelésiigyi miniszter Kobza Sándor el- 
hunytéval megüresedett állattenyésztési 
felügyelői hivatal vezetésével ideigle
nesen A udrasovics Géza rn kir. intézőt 
bízta meg.

* Tenyészállat díjazás Tőke Tere 
besen. A zciuplénvármegyei Gazdasági 
Kgyesület ez év szeptember hó 10  én 
1 óketer'ebesen a földmivelésügyi mi 
nisaer támogatása mellett kis gaz
dák lóversenyével egybekötött szarvas- 
marha és lótenyésztési jutalom dijosz- 
tast rendez. Az állatkiállitáson és ló- 
versenyen csakis a galszécsi járás la 
kosai vehetnek részt. Uradalmak és 
földbirtokosok állatai nem dijaztatnak, 
csakis díszoklevelekkel tüntettetnek ki. 
Kisgazdák lovainak és csikóinak díja
zására 16 dij van kitűzve összesen 710 
koronával jutalmazva. A szarvasmar- 

j hák közül a pinzgani származású és 
| nyűgöd származású tenyészállatok kü-
I m-külön dijaztatnak 28 díjjal 6 2 0  ko
ronával jutalmazva. Akisgazdák lóver
senyére 6  dij van kitűzve 320 koro
nával jutalmazva. A gazdasági egyesü
let által rendezendő ezen igen nagy 
szabású állatdijazás, mely előre lát ha- 
tólag igen jól fog sikerülni, már előre 
is biztosítva van, mert Alalonyay Fe
renc, Cseley Lajos Szem ere Gáspár, Ne
mes Sándor és az egyesület titkára va
la.nini egy 15 tagú előkészítő és szer
vez.) és egy 60 tagú rendező bizott
ság faradságot nem ismerő ügybuzga
lommal munkálkodnak ezen szegény
s o r a  kis gazdakőzönségiink érdeké- 
bem rendezendő tenyészállat díjazás si
kere érdekében.

* A borhamisítás föforrása. Még
mindig érezzük és ki tudja mikor fog
juk kiheverni a bői hamisítások lelep
lezése nyomán felmerült közgazdasági 
károkat. Es ime most megint uj oldal
ról kell megösmernünk, hogy mily hal
latlanul lelketlen módon inficiálatatott 
a magyar borpiac nemcsak az orszá
gon belül, hanem a borimport legna
gyobb forrásásából. Tudjuk, hogy kü
lönösen a hegyalja i borkereskedők óri
ási mérvben vásárolnak Fiúmén át szál
lított olasz borokat. Ösmerjük a bor
hamisítás vádjával illetett kereskede
lem azon védelmét, hogy nem szüksé
ges az olasz bort hamisítani. Oly olcsó 
áron kerül az hozzánk és természete
sen a hegyaljai borral megengedett per- 
centben történt összeházasítás utján igy 
kerül a mi régi jó nevű piacunkról a 
Hegyalja export tei (Heteire. — Hogy 
mily utón lesz a mi piacunk kétszeres 
fondorlattal is diszkvalifikálva szóljon 
erről a következő tudósítás:

Fiuméből Írják, hogy az ottani bor- 
ellenőrző bizottság tagjai egy hivata
los beadván) b.m ama meggyőződésük
nek adnak kifejezést, hogy 1893. óta 
Magyarországba Fiúmén ál több m int 
f é l  m illió hektoliter ham isított bor ke
rült. A beadvány — melyről a jelen
tés nem mondja meg, hogy hova volt 
intézve, — elmondja, hogy a magyar 
kikötővárosban sokkal olcsóbban árul
ják az olasz és dalmát bort, mint a 
termelői helyen, holott a szállítási költ
ség is számot tesz. Ha Bariban, Anco- 
uában, Szicilában és a dalmát-szigete- 
kdi a bornak az ára heklolileréukint 
24 korona, ugyanaz Fiúméban már csak 
16 — 18 korona. Ennek a titkát minden 
fiumei ember ismeri. Azok a taliáu és 
dalmát termelők, vagy kereskedők oda
haza tiszta bort árulnák- Magyaror- 
szagra ellenben ham isítottál küldenek. 
Legalább 20 — 25 százalék vízzel hígít
ják, és miután a viz nem kerül pénzbe, 
természetes, hogy Fiumébcn a 16 ko
ronás ár mellett is többet nyernek, mint 
odahaza a 24 koronásnál. A hamisí
tást minden aggodalom nélkül űzhetik, 
miután a magyar kikötővárosban nincs 
állandó borvizsgáló bizottság és a vegy- 
kisérleti állomás nincs fölhatalmaz\ a 
borvizsgalatra. Ily viszonyok közt nem 
csodálható, hogy most is átlag 60 — 80 
ezer hektoliter hamisított bor özönlik



Sárospatakon
Rákóczy-utczán (Dr. 
Lengyel ur házával 
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4 szoba, 2 konyha, 
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esetleg már folyó 
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('1 a d  ó .
A ház udvarán kai is van.

Hővebbet:

íebovits Jtenrík
háztulajdonosnál 
S  á rosp atah o n .

E rovatban egyszeri közlésért 
5  sorig 50  fillér  fizetendő.

Apró hirdetések
közzétételére

legalkalmasabb Zemplénvár- 
megye legelterjedtebb s

egyetlen politikai lapja
a

felsőmagyarországi Jíirlap.

Az apró Hirdetéseit elért fizetendők.
E rovatban egyszeri beiktatás f> so
rig 50 fillér, minden további szó A 
fillérbe kerül, vastagabb betűkből 8 
fillér. Felvilágosításokat szives kész
séggel : ud a kiadóhivatal. Lcvélbeli 
tudakozódásokra pontosan válaszo
lunk. ha’a szükséges lovólhélyog he- 

•V' küldetik.
Vidékről beküldhetők az apróhirde
tések postautalvánnyal; a posta- 
utalvány szelvényére az apróhirde

tés szövege is feljegyezhető'.
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