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POLITIKAI ÚJSÁG.



0>4 szám. (2) F E L S O M A G Y A R O S Z A G I HI R L A P.

már maijában véve is egy ország nyu
galma és békés fejlődése szempontjá
ból veszedelmes betegségnek csiráját 
mutatta. A néppárt alapereje a papi 
befolyásnak, a lelkiek ápolására hiva
tott pásztor feladatának politikai cé
lokra való fordításából, kihasználásából 
áll. Nem a néppárti urak tehetsége és 
tudása veszedelmes, hanem az, hogy a 
reverendát és a templomba tartozó 
többi dolgokat, amelyeket épen a sa
ját erejük megőrzése érdekében meg 
kellene óvni a politika viharainak nem 
mindig tiszta és nem mindig a reve
rendához méltó hullámaitól.

Ezért, ha a néppárt nagyobb becsü
lést akar szerezni a maga szereplésé
nek, az első dolog, a mit tenni kel
lene, az, hogy volt elnöke nyomdokain 
járva, mondatná le papi hivatásukról 
és papi működésükről mindama tag
jait, kik a reverendát viselik. De nem 
ám úgy történjék ez a lemondás, hogy 
csak egy el nem nyert kanonoki állás 
miatt való elkeseredés diktálja. I lancm 
ha a néppárt tagjai csakugyan minden 
erejükkel a politikának szentelik ma
gukat — amint hogy a pap-tagjai is 
már jó ideig cselekszik — akkor ám 
tessék ott hagyni azt a területet, mely 
a politikánál kell, hogy szentebb le
gyen előttük, az oltárt és a templomi 
szószéket. Ne keverjék össze szószéki 
hivatásukat a népgyííléseken való sze 
repléssel és ne adjanak jogot arra a 
föltevésre, hogy az egyszeiü, könnyen 
megtéveszthető nép gyakran csak azért 
hallgatja meg őket, mert nem tutija 
belátni a külömbséget, mely pedig 
ugyancsak meg van a politikailag agi
táló és a templomban áldást mondó 
pap kétféle szereplése közt. Pedig ez 
a föltevés teljesen jogos.

A mi pedig az.t az uj »akciót« hir
deti, a mit Molnár János a lemondása 
okául mond, az ugyancsak nem fog 
ijedelmet kelteni seholsem. Hála Is
tennek a néppárt működése, bármeny
nyire felhasználja a múltban a meg 
nem engedett fegyvereket is, koránt
sem hódit annyira, mint a mennyire a 
gyengébb lelkű politikusok félni szok
tak tőle. Igaz, hogy hallatlan fárado
zást fejt ki a néppárt még a nyári 
szünet akrtt is a népgyűléscinek ren
dezésével ; de épen ez a nagy fárado
zás bizonyítja,'4*ogy ugyancsak nehéz 
a munkája. Hiába, vannak bizony esz
mék, amelyeket semmikép sem lehet 
bevétetni a józdll magyar közönséggel, 
bármilyen mézes-mázos szóval és bár
milyen papi asszisztenciával is tálalják 
fel őket  ̂Ezért olyan szizifusi a nép
párt mókája. És niá&felől, vannak esz
mék, mételyek önerejükkel hódítanak, 
fáradságps kapacitálás nélkül.

Ha mi a néppárt papjainak az egy 
házi működésről való lemondást ajánl
juk, nem is azért teszszük, mintha a 
magyar politika erejének veszedelmét 
látnok az ő szereplésében. És a Mol
nár János példájának követését azért 
sem ajánljuk, mintha mi azt rcmélnők, 
hogy Molnár ezentúl már irtózni fog 
attól, hogy reverendáját szereplésében 
felhasználja. Hanem ajánljuk azért, mert 
ezzel a nép szemében tisztázódnék egy 
félreértés és mert a felekezetieskedés 
hullámainak elsimulásához ez nagyban 
hozzájárulna. Már pedig az nagyon kí
vánatos volna, ha már folynak politi
kai küzdelmek és harcok Magyarorszá
gon, hogy e harcokat tisztességes fegy
verekkel vívják úgy az egyik, mint a 
másik táborban.

H Í R E K .

Közeleg a vadász-idö
Auguutus hónap elején a kövér fog

lyok pattogó repüléssel emelkednek fel 
a vizsla előtt és a Lancaster megdör
dül 3  s/ahad és egyenes mezőn. I lahó! 
hahó! Szűk lesz a város, a mezőre vá
gyom. Diana fehér és izmos lábszárai 
csillognak a törpe bokrok harfavány le 
velei közül. Hahói hahó! Puskázó urak 
járnak erdőn, mezőn, a vadászat meg
kezdődött.

A kövér foglyok szerelmes házasélc- 
tét a puskndörgés megzavarja ; á szé
les hatu nyulak a vörös Pripaeus ár

nyékában ugyancsak a múlandóságra 
gondolnak, a kopók csaholása ősz kö
zeledtével felveri a mezei nyugalmat.

Még két hét: a szürke gyorsröptii 
foglyok után az ízletes nyulak gazda
gítják a gondos házi asszony asztalát 
Hahó, hahói Diána hegyezi nyilait, 
vig vadászokkal robogó kocsik dörög
nek az országúton.

Ám most még csak a szelidebb faj
tája kezdődött el a vadászatnak.

Hízott foglyok és két hét múlva nagy- 
mellű fácánok teendik változatossá a 
zsákmányt, a mely főként nyulakból te
lik meg.

A tapsifülesek, amelyek február óta 
nem hallottak puskaropoga >t, élvén a 
szerelemnek és a házi tűzhely apai 
örömeinek, nyár jöttével gáládul meg
szöknek hazulról és magányos, szabad, 
ám veszélyes életet kezdenek;

Ám két hét múlva vége a könnyelmű 
életnek. A dűlő útra se lehet kimenni 
már, inért a plébános ur, a ki a hosz- 
szas bolyongást nem kedveli, oldalba 
durrantja az embert, illetőleg a nyulat.

A városokból a vonatok sárgatáskás 
urakat szállítanak a vidékre, a koca
vadászok pedig erősen tisztogatják a 
derék Lancastert. A szürke és véreden 
lesipuskás ellenben nem szól semmit, 
rövid puskáját hóna alá szorítva, már 
régen járja a mezőket. A vádásztörvényt 
nem ismeri és a nyulat mindig meg
lövi. Néha őt is meglövi a kerülő.

A szabad mezőkön Ők kóborolnak, a 
puha lucernásban ők heverésznek és a 
berekben jóizüekct alszanak. Eddig.

F.

Nyáron az egész fürdő-évad alatt 
előfizetőink kívánságára a lapot bár- 
horá utánuk küldjük, még akkor is, 
ha többször változtatnak tartózko
dási helyet.

— Felelős szerkesztő távollétébcn a 
szerkesztésért felelős : a szerkesztőség.

— Stefánia Zemplénben. Gróf Lónyay  
Elemérné, mint értesülünk, szeptember 
hó első napjaiban férje rokonai láto
gatására—Zemplénvármegyébe érkezik. 
Ez alkalommal .Deregnyőn, gróf Lónyay  
Gábor családját is meg fogja látogatni.

— Elölépés. A m. kir. pénzügymi
niszter Talapkovics Vazul kir. tanácsos 
helybeli kir. pénzügyigazgatót a VI-ik 
fizetési osztály I-ső fokozatába (6000 
kor.) előléptette.

— Gyémánt mise. Szent/éleky  Géza 
c. kanonok, nagymihályi róm. kath. 
plébános e hó 6  án ünnepelte meg első 
miséjének 60-ik évfordulóját és születé
sének 83 ik évét. A jelzett napon a 
róm. kath. templomban hálaadó isteni 
tisztelet volt, a melyen a jubiláns, a 
kerület lelkészei és az intelligencia 
számos tagjai részt vettek. Az isteni 
tiszteletet Kapossy Menyhért vásárhelyi 
róm. kath. plébános végezte fényes se
gédlettel. Az ünnepelt, ki maga is részt 
vett az isteni tiszteleten, ezután a gra- 
tulánsok egész sorát fogadta, az egész 
vidékről, sőt a messze távolból is töb
ben jelentek meg, hogy az agg kano
noknak szerencsekivánataikat kifejezzék.

— Kinevezések. A m. kir. pénzügy- 
miniszter S zigety  Bertalan homonnai 
in. kir. adóhivatali ellenőrt ugyanoda 
pénztárnokká és Bettelheim  Soma hely
beli m. kir. díjtalan adóhivatali gya
kornokot ugyancsak a helybeli kir. 
adóhivatalhoz adótisztnek, Vengrinovics 
Ede kassai m kir. adótisztet pedig To
kajba kir. adóellenőrnek kinevezte.

— Tanügyi hir. A közoktatásügyi 
miniszter B ánya i Piroskát a szerencsi 
áll. elemi Iskolához, Turcsányi Kata
lint a t-tercbcsi áll. elemi iskolához 
tanítónőkké nevezte ki.

— Orosz diákok Ujhelyben. A vilá- 
gotjáró orosz diákok, mintegy nyolc- 
vanan e hó 9 -én a Budapest felől jövő 
esti gyorsvonattal átutazóban érintették 
Ujhclyt és 15 percig időztek az állo
máson. Tudósítónknak alkalma volt a 
csoport vezetőjével dr. D em itsch J.-val s 
a diákok néhányával beszélni. Magyar- 
országról igen kedvező véleménynyel 
vannak. Budapestről és a magyar éte
lekről, italokról valóságos elragadtatás
sal beszéltek ele a magyar dohány- 
neműről igen elkeseredetten nyilatkoz

tak. Vezetőjük megjegyezte, hogy a 
fiuk, mióta Pesten gulyást és pörköltöt 
ettek, valósággal ostromolják, hogy 
ebédre, vacsorára, sőt még reggelire 
is azt kapjanak. Arra a kérdésre, hogy 
kedvezőbb vélcménynyel voltak-é fe
lőlünk a látogatás előtt, mint most, igy 
válaszolt:

— A látogatás előtt úgy ismertük 
önöket, mint mezei népet, akik azon
ban hódolnak a civilizációnak is ; is
mertül; egy pár intézményüket, néhány 
művészükről és írójukról nagyon sok

S szépet tudtunk, de az általános benyo- 
| másunk mégis az volt, hogy egy kissé 
elmaradottak. Most azt tapasztaltuk,

I hogy önöknél nagyon is modern álla
potok uralkodnak, csupán a szántóföl
deken dolgozó munkásnép hasonlít a 

j mi képzeletünkben megalkotott ma- 
I gyúrókhoz. Városaik szépek; szégyen
lem megvallani, de a mi állapotaink 
sokkal ázsia abbak, noha mi is erősen 
haladunk !

Végül pedig azt mondta :
— Sajnáljuk, hogy Magyarországot 

hagytuk utoljára, jövőre majd itt kezd
jük s úgy megyünk nyugatra. Önök 
nagyon rokonszenvesek.

Színészet Gálszécsen. To/nay La
jos színtársulata, mint tudósítónk írja, 
e napokban Varannóról Gálszécsre ment 
és 7 én megkezdte előadásait. Bemu
tatóul egy Csiky darabot adták telt. 
ház előtt. Kitűntek Tolnay, Tolnayné. 
Nyolcadikán a »Mozgó fényképek* c. 
bohózat került szilire. Kiváló alakot 
mutatott be R élay  Gyula Kaján Tóbiás 
szerepében. Dicséretes igyekezettel 
játszott még E g r i Berta, Mariska sze
repében.

— Gólya a vasúton. A minap a Fel
vidékről utazott egy fiatal asszonyka 
Kolozsvárra. Útközben szülési fájdalmak 
fogták el az assszonykát, mire az uta
sok elhagyták a kupét, csupán a ka
lauz maradt bent, hogy emberbaráti 
kölelességét teljesítse. Néhány óra 
múlva ismét megújultak a fájdalmak s 
a jó kalauz segítségével ismét egy kis 
fiú jött a világra. A kicsinyek és az 
asszonyka egészségesek. Milyen lesz a 
meglepetés Kolozsváron, a mikor egy 
helyett hárman fognak megérkezni.

— Telefon Kassa és Budapest közt.
Végre megvalósult a kassaiak álma. 
Telefon köti őket össze a fővárossal. 
Hogy ez Kassa kereskedelmi és társa
dalmi életére mily fellenditően hat majd 
— azt nemsokára tapasztalni fogják 
azok, akik annak idején oly elkesere
detten harcoltak e terv ellen. A tele
fonhálózatot október elsején adják at 
a közhasználatnak, amikor is impozáns 
ünnepségre készülnek a kassaiak.

— Kitüntetett iparosok. A magyar 
királyi kereskedelmi muzeum által ren
dezett fonó-, szövő-, ruházati- és bőr- 
diszmüáru ipari kiállításon Nagymihály- 
ból M astsenvik  Ede szabómester és 
Szabó  Miklós szíjgyártó vetlek részt. 
Most zárult be ezen kiállítás és a ke
reskedelemügyi miniszter az elismerő 
okleveleket és címeket már szót á* kül
dötte. Úgy Mastsenyik Ede, mint Szabó

; Miklós elismerő oklevelet nyertek. A 
miniszter ezenkívül a nevezett kiállí
tóknak sikeres részvételük és a közér
dekű cél iránt tanúsított hazafias ér
deklődésükért köszönetét nyilvánított.

— Magyar fiú halálhíre a »Filippinák«- 
ról. Varannón lakik Hober J. hiva
talnok családjával együtt. A család 
egyik tagja Sándor világot ment pró
bálni Amerikába, de úgy látszik nem 
akart meggazdagodni, mert azonnal 
beállt az Egyesült Államok harezoló 
gyarmati seregébe. A sereg felsőbb 
parancsra a Eiíippinákra ment, s oda 
érkezése óta folytonosan tűzben járt, 
úgy, hogy az utóbbi idők ben a sereg
ből alig maradt egy pár legény, akik 
azután mnglehetős szabadjára voltak 
engedve. Á minap hivatalos levél ér
kezik Amerikából a szülőkhöz, amely
ben hivatalosan bejelentették fióknak 
Hober Sándornak clestét. Nagy lett a 
szomorúság. A család gyászt öltött <s 
siratta meghall tagját, sőt még gyász- 
misét is szolgáltattak a holtnak vélt 
fiú lcikiiidvéért. — A hét folyamán a 
családnak ismét levele érkezett a Ki 
lippinákról s a sorokban elsiratott gyer-

mekiik Írását ismerték fel a gyászoló 
szülők. A levél átolvasása után öröm 
költözött a családba, mint hogy a le
vél nyomán tudomásukra jutott, hogy 
a már holtnak vélt Sándoruk jelenleg 
teljes egészségnek örvend. Az eltévedt 
Iliire vonatkozólag maga 1 lobek Sán
dor igy ir:

Kedves jó Szüleim !
Az amerikai katonai parancsnokság 

utján értesülhettek halálomról. Ez az 
éitesités nem igaz. Hogy pedig mi t 
történhetett az, hogy halálomat jelen
tették, elmondom ; mi a csapat mara
dékai kóboroltunk. Utánunk jött egy 
fél napi járóra a derék had. Egy
szerre lövöldözést hallunk, s az ellen
ségnek egy kis csapatja kitört a sű
rűből.

Egyik bajtársammal egyszerre ta
lált az ellenséges golyó. Mindkettőnk 
sapkája a földre hullott. A bajtárs 
kiszenvedett, engem korházba vittek.
A sebesülteket elhordó katonák az 
egymás mellett talált sapkákat, me
lyeken az illető száma van kivárva, 
összecserélték, s igy jelentettek en
gem halottnak, meghalt bajtársamat 
pedig csak sebesültnek.
I lobek Sándor, levele további részé

ben azt Írja, hogy teljesen egészséges 
és oly jól érzi magát, hogy kedve 
volna a kínai veszélyek közé rohanni, 
de ezt már a szülők nem engedik. A 
holtnak vélt fiatal ember a szülei csen
gésére lemondott tiszti rangjáról — s 
néhány hét múlva hazajön.

— Akik mosakodnak. A Biharprszág 
fővárosában megjelenő félhivatalos »Sza
badság« hasábjain pár nappal ezelőtt 
»Nagyvárad a hideg vízben« címmel 
csinos hosszúságú cikk jelent meg, 
melyben mindazok névleg fel voltak 
sorolva, akik a nagyváradi uszodának 
rendes látogatói. Nagyváradon tehát 
féltő gondossággal, pontos statisztikát 
vezetnek azokról, akik elég fényfóáőek 
ahoz, hogy bizonyos következetessé
gei mosakodjanak. Mi az ördög, hát 5 
Nagyváradon az is érdem, ha valaki 
15 krajcár ellenérték fejében csikós úszó
nadrágban piheg a »hideg vízben'«? 
ügy látszik, mert ime ők fs'belekerül
tek a »jelenvohak« közzé, s számukra 
megdöbbentő precizitássá! szerkesztett 
állandó rovatot nyitott a »Szabadság«. 
Nem hiszzük különben, hogy azok a 
notabilitások igen örülnének, a kikről a 
»Szabadság« ilyen- nyilvánosán doku
mentált intim leplezéseket tesz. Még 
csak pár nap, s meg fogjuk tudni, hogy 
Nagyváradon : ki vált hetenként tiszta 
inget, ki használ állandóan szagos szap
pant, s ki mossa a fogát Odollai! Oh, 
Mucsa, mennyit nevettünk rajtad, és 
ime most kénytelenek vagyunk komo
lyan venni téged. A vidék nem engedi, 
kogy meghazudtoljanak.

-*• Lopás. Vakmerő lopás történt a 
napokban Sajó-Hulvégen. Egy éjjel 
Požigal József és Barancsi Balázs arra 
ébredtek fel, hogy ingóságuk értéke
sebb része észrevétlenül eltűnt, sőt 
Pozsgai Józsefnek a feje felé akasztott 
forgó pisztolyát is ellopta valaki. A 
csendőrség megejtette ez ügyben a 
nyomozást s a tettes személyében meg
csípték Köteles János sajóhidvégi la
kost, aki tettét nem tagadta s beis
merte, hogy álkulcscsal felnyitotta éj
nek idején az ajtót s úgy lopta el az 
elveszett tárgyakat.

— Járvány. Varannón és a szom
szédos fálvakban a szamárhurut járvá 
nvosan fellépett. A járványnak már 
eddig is számos áldozata van a gyer
mekek sorából.

— A verekedés vége. T.-luczi tudó
sítónk a következőket Írja: S za ká c s  
János és O rosz József már régen ellen
séges szemmel nézték egymást és csak 
az alkalmat lesték, hogy kitölthessék 
egymáson a bosszujokat. Ez az alkalom 
eljött. A Szakács János sertése meg
döglött, mire Orosz József oda kiál
totta Szakácsnak:

— Bár már te döglenél meg, téged 
nem sajnálna senki.

Ebből azután heves szóváltás támadt 
s Szakács elragadtatva dühétől a vas
villát úgy szúrta az Orosz fejébe, hogy 
az most félholtan fekszik s egyik szeme- 
világát is elvesztette.

Szoníbat augusztus 11.



Végzetes szerencsétlenség. Vég
zetes szerencsétlegség történt Szeren
csen a közel múlt napokban Turóczi 
Lajos mezőőr vigyázat'ansága követ
keztében. A dolog úgy történt, hogy 
Turóczi Lajos elment fegyverét tisztí
tani egy a város végén levő kovács 
műhelybe, de a fegyverbe rozsdáit töl
tést nem tudta sehogy sem kivenni, el
határozta tehát, hogy kilövi, de igy 
sem sikerült. Arra a gondolatra jött 
ezután, hogy ütni fogja a töltést és 
igy ki tudja venni, ütött is rá egyné
hányat, de eközben a fegyver elsült s 
a sörétek a Kovács műhely előtt ját- 
szodozó, Tóth István és Kállai József 
gyermekek testébe fúródtak és egyi
ket nyakán a másikat pedig lábán ve
szedelmesen megsebesítették. A súlyo
san sebesülteket a lakásukon ápolják. 
Az eset után a tettes Turóczi Lajos 
azonnal jelentkezett a csendőrségnél, 
de szabadlábon hagyták. A község elöl
járósága tudtunkkal már elszedte egy 
ízben a kerülőktől az ő régi módi lesi 
fegyverüket és revorvereket osztott ki 
közöttük. Csudálatos, hogy Turóczinak 
még mindég volt ily ókori fegyvere, 
és mert a süldő nyitlak már jó na
gyocskák, hát reperálni is kellett.

— Müvészestólyek. Füredi Károly, a 
délvidéki subvcncionalis színházak és 
a zombori városi színház volt igazga- 
gatója, művészi körútját tartva, egye
lőre három előadásra Nagymihályba is 
ellátogatott. Az első előadás szomba
ton, e hó 11-én van a Barnái szálló 
nagytermében. A társulat primadonnája 
F. B a rts  Aranka. — Krecsányi Ignác 
az aradi színház volt kedvence, drámai 
művésznője pedig Imrey Edith, a színi 
akadémiát végzett legjelesebb fiatal 
tagja. A műsorban »New-York szépe«, 
»Clcopatra« és »Görög rabszolgái Is 
szerepel, jelenleg a fővárosi színházak 
cassa darabjai.

— Egy holt ember, a kit kétszer te
metnék el. Miskolczon történt az alábbi 
eset A bábonyi bérc körül járók egy 
60 éves ember hullájára akadtak. A 
hullát, miután .személyazonosságát nem 
tudták megállapítani, eltemették a kath. 
szertartás szerint. A pap az utolsó imát 
mondta a koporsó fölött, a mikor meg-- 
jelent W echsler Sámuel miskolezi lakos 
és elmondta, hogy sógora néhány nap 
óta eltűnt és erős a gyanúja, hogy most 
őt temették el. A leszögezett koporsót 
nem lehetett fölbontani, arckép pedig 
nem volt, s igy csak a megmutatott 
ruhák után jelentette ki Wechsler, hogy- 
az eltemetett tényleg az ő sógra. Majd 
S tern  Hermán is jelentkezett és a ru
hákban felismerte öcscse ruháit, mire 
a halottat a zsidókórházba szállították, 
a hóimét másodszor, de már a zsidó 
vallás szertartásai szerint temették el.

— Megölte a forró víz. Nagyszalán- 
czi tudósítónk egy kis gyermek külö
nös haláláról ad hirt. B á l  Mária, a ki 
sok gyermeknek az anyja, a napokban 
egy nagyfazékban paszulyt főzött, hogy 
gyermekeinek, mig ő a mezőn dolgo
zik, legyen ennivalója. A mikor meg
főtt az étel, a konyhaközepére tette 
és kiment, hogy valami dolgát elvé
gezze. Azalatt a konyhában játszadozó 
gyerekek egyike Ferenc meglökte . a 
két éves Lajost és ez egyensúlyt vesztve 
fejjel a fazékba esett. A gyermek a sú
lyos égési sebekbe belehalt. Az anya 
ellen gondatlanság miatt vizsgálatot in
dítottak.

— Szerencsétlenség a pályaudvaron.
E hó 7-ién borzasztó szerencsétlenség 
történt a miskolezi pályaudvaron. Egy 
jómódú kereskedő egy véletlen folytán, 
a mint a személy vonatról leadott, 
egy olyan sínpárra talált lépni, a hol 
ugyanabban a pillanatban berobogó 
gyorsvonat elgázolta. A szerencsétlen 
áldozat N eum ann  Samu mcző-csáthi ke
reskedő, a ki,c hó 7-én Budapestről 
hazautaztában Miskolczon kiszállott a 
vonatból, hogy a nagy melegben egy 
pohár sörrel lehűtse magát. Neumann 
nem a rendes oldalon szállott le, ha
nem ott, a hol egy olyan sínpár volt, 
melyen ugyanakkor a gyorsvonatnak 
kellett berobogni. Abban a pillanatban, 
mikor a vasúti kocsi lépcsőjéről leszál
lóit, észrevette a gyorsvonatot, de már 
késő volt. A szerencsétlen embert hal
dokolva szállították a miskolezi kór*
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házba. A szerencsétlenül járt ‘embert] 
felesége és hal gyermeke siratja.

— A Felvidéki Magyar Közművelő 
dÓ8l Egyesület e hó 2 8  án délelőtt Í0 
órakor Zólyom szabad királyi városban 
tartja meg XVIII-ik rendes közgyűlé
sét, a melyre az egyesület összes ala
pitó, Örökös, rendes és pártoló tagjait 
meghívja. A kereskedelemügyi minisz
ter az elnökség felirati kérelmére, mind
azoknak az egyesületi tagoknak, akik a 
közgyűlésen résztvenni kívánnak gyors
vonatokra is érvényes kedvezményes 
vasúti jegyeket engedélyezett. E ked
vezmény szerint, az egyesület tagjai, 
a magyar államvasutak által kiadandó 
igazolványok mellett: III. osztályú gyors
vonat jegygyei a II. osztályon, 11. osz
tály11 gyoorsvonati jegygyei pedig az 

I b osztályon utazhatnak Zólyomba.
Mindazokat az egyesületi tagokat, a 

kik ezen kedvezményes vasúti utazásra 
jogosító igazolványra, valamint a Zó
lyomban való elszállásolásra igényt tar
tanak és a közgyűlés után megtartandó 
diszebédén (egy teríték ára 4 korona) 
résztvenni akarnak, felhívja az egyesü
let, hogy ezen kívánságaikat a E, M. 
K. E. közgyűlési rendezőségéhez (Zó
lyom, Városháza) e hó 20-ig bezárólag 
bcjelen êpi szíveskedjenek. Későbbi je
lentkezések nem vétetnek figyelembe. 
Közgyűlésének napirendje: 1. Elnöki 
megnyitó.- 2. Az ügyvezető alelnök be
számolója az egyesület 1899 — 1900. évi 
működéséről, 3 . Az elnökség évi jelen
tése, az 1899. évi zárszámadás, az 1901. 
évi költségvetés és a vonatkozó hatá
rozati javaslatok. 4. A központi szám
vevő megválasztása. 5. Esetleges indít
ványok, melyek az elnökségnek 8 nap 
pal a közgyűlés előtt bejelentetnek. 
(Alapszabályok 16. §.) 6. Az 1901. évi 
közgyűlés helyének meghatározása. 7. 
A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítői
nek megválasztása.

A sikkasztó postamester. Multi 
számunkban megírtuk mát azt a nagy 
sikkasztást, melyet Roth J. sebeske- 
lemeni postamester követett el. Újabban 
illetékes helyről a következő értesülé
seket kaptuk. Az elsikkasztott össze
get- még nem lehet megállapítani vég
legesén, mert a rováncsolás egyre tart, 
Be az, eddigi hiány már /elülhaladja a 
46,000 koronát. A sikkasztó éppen sza
badságon volt, amikér pénztárvizsgála
tot kezdtek tartani. Szabadságáról nem 
is tér£ vissza, az.eddigi nyomozás pe
dig mindeddig nem vezetett eredményre, 
igy valószínű, hogy Amerikába szökött 
ki. A sikkasztó hivatalnok ellen a szük
séges bűnvádi eljárást megindították.

MULATSÁGOK.

sainak tikilmazásairól szóló 1895. évi 
XIAT. t. c. 1. § bán nyert felhatalma- 
/as alapján a közforgalomban levő réz- 
gálicot miután azon cikkek közzé so
rolja, melyeknek hamisítása, valamint 
a hamisitottaknak forgalomba hozatala 
tilos és az említett t. cikk megtorló ha- 
tározmányai alá esik. Az idézett t. c. 
végrehajtása tekintetében 1896. évi jú
lius 9-én 88286. sz. a. kiadott utasítás 
kiegészítéséül teliéit a kereskedelmi és 
a belügy-miniszterrcl egyetértőleg a 
következőket rendelte 38188. szánni 
körrendeletében: »Rézgálic elnevezés 
alatt csat* oly gyártmány hozható for
galomba, mely a jegecréz beszámításá
val legalább 98 százalék tiszta jegeccs 
réz-sulfátot tartalmaz a többi 2 száza
lékban pedig az elkerülhetetlen ned
vességtartalom mellett, legfeljebb csak 
annyi vasvegyület lehet, mely 0.5 szá
zalék fémvasnak felel meg. Jelen ren
delet keltétől számított három hó múlva 
lép hatályba.

* Egy újabb akció. Az Országos ma
gyar gazdasági egyesület Becs község
tanácsának azon rendszabály ellen, a 
melyben azt óhajtja behozni, hogy a 
bécsi piacra kerülő eladó állatok után 
a fogyasztási adót ne a vevő fizesse, 
hanem a felhajtó, vagyis a termelő fi
zesse, s pedig minden körülmények kö
zött, akár eladja azokat, akár nem, ak
ciót akar megindítani és megkereste a 
zempléni gazdasági egyesületet is, hogy 
az is a saját hatáskörében mozgalmat 
indítson meg. Ezen rendszabálynak a 
behozatala előtt kell minden gazdának, 
minden gazdasági egyesületnek sorom
póba áliani, mert ezen uj intézkedés 
nagyon sérelmes lenné a gazdaközön
ségre és ellenkeznék az eddigi régi szo
kásokkal. Földmivelési kormányunknak 
is lépéseket kellene tenni, hogy ezen 
tervbe vett megszorítás a bécsi vásá
rokon életbe ne léptettessék. Állítólag 
az osztrák gazdasági egyesületek e te
kintetben már a szükséges lépéseket 
megtették, sőt a magyar kormánynál 
is közbenjártak, nagyobb súlyt fognak 
azonban ennek az ügynek kölcsönözni 
akkor, ha látják azt, hogy a magyar 
termelők is, erélyesen állást foglalnak, 
ezen kérdésben. Célszerű lenne pl. a 
gazdaközönségnek Bécs községtanácsát 
kényszerhelyzetbe hozni úgy, hogy ne 
rendelkezzék a közélelmezéshez ele
gendő husmcnynyiséggel. Egyedül a 
magyar és osztrák gazdaközönségnek 
magatartásától és eljárásától függ'ezen 
sérelmes és káros uj intézkedés beho
zatalának megakadályozása. Tömörül
jön tehát a gazdaközönség és köves
sen el minden tőle kitelhetőt, hogy 
amúgy is válsággal küzdő helyzete ilyen 
intézkedések behozatala által ne rosz- 
szabbittassék.

— Nyóri táncmulatság. A »sátoralja
újhelyi ált. ipartestülctf e hó 19-én a 
Bock-féle kerthelyiség fedett tánctermé
ben zártkörű nyári táncmulatságot ren
dez. 'Beléptidij személy-jegy l korona, 
családjegy 2 korona,

— A sátoraljaújhelyi első ocarina-
társulat e hó lo-én, a gyártelepi ét
teremben, különféle tréfás előadásokkal, 
céllövészettel, léggömbök felbocsájtásá- 
val és az ocarina-táfsülat hangverse 
nyével egybekötött nyári táncmulatságot 
rendez. Az esti órákban ködfátyolké- 
pék mutattatnak be. Belépti dij szemé- 
lyenkint 1 korona, családjegy 2 kor. 
A tiszta jövedelem a társulat alaptő
kéjének gyarapítására fog fordittatnn 
A mulatság délután 4 órakor kezdődik.

— A »Z.-Agárd és vidéke olvasókör« 
egyesület saját könyvtára javára c hó 
14 én Z.-Agáidon, saját helyiségeiben, 
báró Sennycy Béla egyleti elnök véd 
nöksége alatt zártköt ü hangverseny és 
táncmulatsággal egybekötött megnyitó 
ünnepélyt rendez. Részletes műsor a 
hangverseny napján a pénztárnál kap* 
ható. A hangverseny kezdete este 8 
órakor. A belépti jegy ára személyen- 
kint 2 korona.

KÖZGAZDASÁG.

i{! A rézgálic hamisítása ellen. A föld
mivelési miniszter a mezőgazdasági ter
mények, termékek és cikkek hamisitá-

Ipar és kereskedelem.

x A betegsegélyzö-pénztárak reformja.
A törvény alapján létesített betegse- 
gélyző-pénztári szervezet viszonyaink 
között nem bizonyult jónak, amennyi
ben a? erők teljes szétforgácsolására s 
ez viszont arra vezetett, hogy a pénz
tárak legnagyobb része nem tudja meg
valósítani a kitűzött célokat. Bctegse- 
gélyző-pénztáraink legtöbbjének csekély 
a tagsági létszáma s ezért jövedelme 
is oly kevés, hogy abból a kezelési 
költségek fedezése után a munkások 
segélyezésére már alig marad valami. 
A kereskedelmi miniszter rég ismeri 
ezeket a tarthatatlan állapotokat s ezért 
a munkásbiztositás terén első sorban 
az 1891. évi XIV. törvénycikk módo
sítását s a betegsegélyzö-pénztárak 
újjászervezését tartotta szükségesnek. 
A miniszter alapos tanulmányok után 
a törvény módosítására nézve terveze
tet dolgoztatott ki s azt, mint előadói 
javaslatot, véleményezés végett a na
pokban küldötte szét az érdekelt tes
tületeknek és szakköröknek. A javas
lat gyökeres intézkedésekkel ugyan, de 
az eddigi szervezet megbolygassa nél
kül kíván a munkás betegsegélyezés 
hiányain segíteni. A fősűlyt a kerületi 
betegsegélyző-pénztárakra, mint hiva
tásos szervezetekre helyezi. IC pénztá
rak külső igazgatási teendőit a községi 
elöljáróságok hatáskörébe kívánja utalni,

szükségesnek tartja a kerületi pénztá
rak kötelező szövetségének a megal
kotását és a pénztárak ellenőrzését a 
szövetség feladatává teszi. A biztosí
tási kötelezettséget a mezőgazdasági és 
erdei termelés mellékiparágainál alkal
mazott munkásokra, az ipartörvény alá 
nem tartozó, de iparszerilleg űzött fog
lalkozások alkalmazottaira, a házi cse
lédekre és az államnál, törvényható
ságoknál és községeknél ideigelenes szol
gálatban álló egyénekre is kiterjeszti. 
Az ipartestületi, gyári és vállalati, va
lamint a magánegyesűleti pénztárak kö
zül csak azokat tartja fenn, melyeknek 
állandóan legalább ezer tagjuk van s 
igy életképeseknek bizonyulnak. A pénz
tári tagok járulékait a foglalkozás ve
szélyessége és a segélyezésnek terü
letszerinti költségéhez képest 2 — 3% 
között változó összegben állapítja meg 
és végül, hogy biztosítsa az alapos és 
minden irányra kiterjedő állami felü
gyeletet, a betegsegélyzö-pénztárak és 
azok szövetsége fölé állami biztosító- 
hivatal felállítását tervezi. Ipari műn- 
kiskörökben kétségkívül megnyugvást 
fog kelteni a miniszter említett intéz
kedése. A javaslat mélyreható, szakava
tott intézkedéseivel biztosítani óhajtja 
azt, hogy a megbetegedett munkások 
ellátásánál a biztositó-pénztárak képe
sek legyenek minden jogos igényt ki
elégíteni.

x Szerszámgép gyár Alsó-Mecenzófen.
A Gedeon J. és társa szerszámgép
gyári cég értesít, hogy Alsó-Mecenzé
fen gyárat alapított és azt a mai kor 
igényeinek megfelelő gépekkel felsze
relve, emelőgépek, fúrógépek, fúvók, 
kovács-tűzhelyek, esztergapadok, maró
gépek, szerszám- és vasmegmunkáló gé
pek gyártására rendezte be.

x Miskolezi kereskedelmi kongresz- 
SZU8. A szeptember 16. és 17-én Mis
kolczon tartandó harmadik orsz. ke
reskedő-kongresszusra úgy a kormány 
mint a kereskedelmi iparkamarák, va
lamint összes hazai keréskéűő-társula- 
tok és ezek utján az egész magyar ké- 
reskedőosztály ’ meghivattak, Már is szá
mosán jelentkeztek az ország külön
böző részeiből, bár a jelentkezési ha
táridő csak augusztus* 15'*én jár le. ‘lA ■ 
kongresszusra utazók az Összes vasutak 
kon mérsékelt áron utazhatnák az élő- 
készitő-bizottság által kiállított' igazol
vány alapján. Miskolcz város kereskedő- 
osztálya nagy előkészületeket tesz az 
odasereglő vendégek fogadására. Á kon
gresszus egyike lesz a legnépesebbek
nek, mivel a magyar kereskedőosjdáíy 
elveit és törekvéseit ezúttal impjî án* 
san fogja kinyilvánítani. A miMrolczi 
na&ygyülésen szóba jön a magyár’ ke
reskedők országos szervezete és egyik 
főkérdés lesz a fogyasztási szövetkeze
tek ügye is.

Kiadótulajdonos:
LANDESMANN MIKSA.

508-1900. V. sz. , ■

Á r v e r é s i  h ir d e tm é n y .
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX, törvónyezikk 102 (§) paragrafusa 
értelmében ezennel közli írré teszi, hogy a 
sátoraljaújhelyi kir. törvényszék 1900. évi 
2584. szánni végzése következtében Óra* 
vecz Anna javára Sztankay Béla ellen 80 ko
rona s járulékai erőjéig HKX). évi márczius 
hó 25-én foganatosított kielégítési végre
hajtás utján felülfoglalt és 1400 koronára 
becsült következő ingóságok u. n i.: 1 te
lién, 2  kocsi és 1 cséplőgép nyilvános ár
verésen oladatnak.

Moly árverésnek a tokaji kir járásbíró
ság 1900. évi V. 97—4. számú végzése 
folytán 80 kor. tőkokövololés, önnek ItKX). 
évi január hó 2 0 . napjától járó 6  százalék 
kamatai és pedig összesen 77 kor. 40 fil
lérben biróilag már megállapított költsé
gek erőjéig H.-Olaszibnn Sztankay Méla 
lakásán leendő eszközlésére 1900. augusz
tushó 16-ik napjának d. u. 4 órája batáridőül 
kitűzőtik és ahhoz a vonni szándékozók oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. évi LX, t.-cz 
107, és 108. §-a értelmében készpénzfize
tés mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség 
esetén boesáron aluli is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságó
ságokat mások is lo és folfilfoglaltatták 
s azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 188í . évi LX. t.-cz. 120, 
§-a értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Tokajban, UXK), évi nug. hó 1-én.
Faragó József,

kir. bir, végrehajtó.
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3-4  iskolai tanuló (fiú vagy leány)
teljes ellátást és gondos ápolást kaphat

Bodnár Mariska
a gymn. szembe, Ziimer-fdlo ház. 

rgyanott hivatalnok urak jó házikosztot kaphatnak.

Nyomtatott Landosm ann M iksa  ós T á rsa  gyorssajtóján Sátorulja-Ujholy.
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