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Szemle.
Tolcsva, okt. 2 U.

Két esztendeje most, hogy a 
Felsőmagyarországi Hírlapot meg
indítottuk.

Célunk volt: ébren tartani a 
vármegyében az ellenzéki közvé
leményt, ébren tartani a függet
lenségi eszmét, a függetlenségi 
törekvéseket.

Két esztendő múltán a csaló
dás, a tehetetlenség mély keserű
ségével kell beismernem, hogy a 
cél elérése nem sikerült.

Nem sikerült ébren tartani az 
ellenzéki közvéleményt, mert nincs 
mit ébren tartani, mert nincs el
lenzéki közvélemény. — A sza
badságért rajongó szavunknak 
nem lett visszhangja Zemplénme- 
gyében, a független Magyarország 
eszményképének hívei nem adtak 
életjelt magukról. Csendes maradt 
a vármegye, mint egy nagy ra
vatal.

Bizony ravatal, amelyen kite
rítve fekszik a vármegye nagy
sága, a vármegye történelmi múlt
ja. Körülte, sírba készítve, nagy 
kötelességek, megszentelt emlé
kek, régi eszményképek, régi tö
rekvések, — elmúlt érzelmeknek, 
kihűlt rajongásnak kisértő árnyai.

Kossuth Lajos vármegyéjében 
nincs már függetlenségi párt. »A 
dal, szülőföldjén, kihalt.« Magyar- 
ország függetlenségének zászlója 
ép abban a megyében lett hon
talanná, amelyből világkápráztató 
diadalútjára indult ezelőtt félszáz 
esztendővel.

S mikor mi gyönge kézzel, erős 
hittel, mégis bontogatni próbáljuk 
azt a szülőföldjén idegenné vált 
szent lobogót, fülünkbe cseng a 
csüggedés költőjének szava:

. . . .  Jer Osszián !
A holtakat miért vered fel ?
Nincs többé Kalcdónián
Nép, kit te felgyújts énekeddel!
Valami csudálatos istenverése 

van ezen a magyar nemzeten 
négyszáz esztendeje. Mintha min
den nép közül ép ezt választotta 
volna ki a sors, hogy gúnyt űz
zön belőle.

Négyszáz év óta rabszolgája 
már idegen érdekeknek, idegen 
hatalomnak. Négyszáz év óta sok
szor tett már véres kísérletet el
rabolt — nem : ellopott — sza
badságának visszavívására és min
dig hiába.

Mert mindig akkor fogott fegy
vert azért a szabadságért, akkor 
vívott érte íélisteni harcot, mikor 
lehetetlenség volt a szabadságot 
kiküzdeni, mikor a sors és az 
egész világ a mi ügyünk ellen 
esküdött össze.

Mikor pedig magátul kínálko
zott a függetlenség, mikor készen 
kínálta nekünk a sors s csak a 
kezünket kellett volna kinyújtani 
érte, akkor elfordultunk tőle, visz- 
szautasitottuk s ostoba kutyahű
séggel nyaltuk meg azt a kezet, 
amely igát rakott ránk s a há
tunkat vérig korbácsolta.

így volt 1741-ben, a »Mória
mul'« szégyenletes emlékű korsza
kában, igy volt 1809-ben, mikor 
nem fogadta el a magyar Napo
leon Szabadságot kínáló jobbját, 
hanem bolond észszel sietett há
romszázados zsarnokának, az oszt
rák császárnak roskadozó trónját 
megtámasztani.

És igy van ma is. A magyarok 
istenének különös kegyelme négy
száz év óta immár harmadszor 
adja kezünkbe saját sorsunk in
tézését, — immár harmadszor fa
kad ki számunkra a függetlenség 
piros rózsabimbója. Csak ki kel
lene nyúlni utána, csak le kellene 
szakítani. S lehetnénk újra szaba
dok s megvethetnők az alapját a 
jövendő nagyság és gazdagság le- 
dönthetetlen épületének.

S mi megint azt cselekeszszük, 
amit 1741-ben és 1809-ben te t
tünk. És a világnak ismét mód
jában van egy hihetetlen látvány
ban gyönyörködni. Láthat egy 
nemzetet, amelynek a sors sza
badságot kínál s ő rabszolga akar 
maradni, — nemzetet, amely sza
badon fejlődhetne s nem engedi 
levenni nyakáról a jármot, — 
nemzetet, amely gazdag lehetne, 
s görcsös makacssággal ragasz
kodik a koldúsbothoz! — Ezt a 
látványt nyújtja most a világnak 
a magyar, a hősök unokája, aki 
ötven évvel ezelőtt Napóleon di
csőségét homályositotta el szabad
ságért vívott harcaival.

Akkor előljárt Zemplén a sza
badság harcában, — most az első 
sorban áll a szolgaság híveinek 
gyászos csapatában. Kossuth arc
képét még becsempészték vala
hogy a vármegye termébe, de 
Kossuth lobogóját régen a lom
tárba dobták.

És mi még sem szűnünk meg 
ebben a vármegyében a Kossuth 
Lajos igéit hirdetni. Mi tudjuk, 
hogy az az eszme, amelynek ra
jongói vagyunk, élni és győzni 
fog. Mert az istenség nem hallhat 
meg és a mi eszménk maga az 
istenség: a szabadság istensége!

Hirdetjük ezt azt eszmét most, 
mikor éjszaka van még, mikor 
viszhangtalanul hangzik el szavunk, 
mikor gyilkos álomra bűvölten 
alszik a szivekben a szabadság 
vNágya. — Hirdetjük a diadal fa- 

Lapunk mai i

natikus hitével, törhetlen remé
nyével.

A diadal örömében jönnek majd 
osztozkodni számosán, a szabadság 
felkelő napját ezerek sietnek majd 
üdvözölni, ezer zászló hajlik meg 
tiszteletére, ezer hang kél hódo
latára.

De szükség, hogy legyenek, 
akik az éjszakában is a nappal 
után sóvárognak, az ébredés igéit 
hirdetik. Hogy ki ne vesszen azok
nak az igéknek az emlékezete.

Ez a tudat erősit meg elhagya- 
tottságunkban további küzdelemre.

Buaa Barna

Városi közgyűlés.
Sátoraljaújhely, okt. 3 0 .

A hétfői (29-iki) városi közgyűlésen 
a képv. tagok gyér számban jelentek 
meg és ezért a polgári leányiskola cél
jaira szánt Mezőssyné féle telek meg
vétele — ingatlan szerzéshez a tagok 
-/3-ának jelenléte lévén szükséges — 
a napirendről levétetett és e tárgyban 
a polgármester november 29 éré újabb 
30 napos közgyűlést tűzött ki.

Napirend előtt dr. Schőn Vilmos ki
fogásolja a jegyzőkönyv hitelesítése kö
rül követett gyakorlatot, mely a szerv, 
szabályzat 6. §-ának 41. pontjával el
lenkezik és a szabályrendelet tisztelet
ben tartásával hitelesítő gyűlések rend
szeres megtartását kéri. Meczner Gyula 
célszerűségi észrevételeivel szemben a 
polgármester dr. Schőn felszólalását in
dokoltnak tartja, ahhoz csatlakozik és 
a hitelesítő gyűlést okt. 31-én d. u. 3 
órára nyomban kitűzi.

Ugyancsak a napirend előtt dr. Schőn 
szóvá teszi a közös temetői felügyelői 
állás betöltését. Az eredeti temetői sza
bályrendeletben ugyanis a felügyélő 
kinevezésének joga a polgármester ha
táskörébe utaltatott, de ezt a belügy
miniszter kifogásolta, meit a közs. tör
vény értelmében a kezelő- és segéd- 
személyzetet a közgyűlés választja- Az 
állás betöltése iránt intézkedést kér.

Székely Elek polgármester kijelenti, 
hogy ezen felszólalás is helyes és mi
helyt az átdolgozott szál), rendelet meg
erősítve visszaérkezik, az állás betöl
tését napirendre tűzni fogja. Időköz
ben ő ezen állásra ideiglenesen bischn 
Emánuelt alkalmazta és erről a szept. 
28-iki gyűlésnek jelentést tett.

A polgármester bemutatja a Mezős- 
syné-féle házban elhelyezendő polgári 
leányiskola céljaira szükséges átalakí
tások tervrajzát és 6000 s nehány száz 
koronában összeállított költségvetését. 
Mindkettőt az építkezési bizottság és 
községi iskolaszék elnökei approbálták. 
Dr Hornya)' Béla kifogásolja, hogy va
lamint ezen ügyben, úgy általán az épít
kezéseknél az épitk. bizottságot össze 
nem hívják, holott c bizottság a csin 
és rend érdekében esetleg jó eszmék
kel szolgálhat. Székely polgármester ki
jelenti, hogy a kisebb magánépitkezé- 
seknél a bizottságot csak kíméletből 
nem fárasztja, de ha kívánják, ő min
den építkezési engedélyt bizottságilag 
tárgyaltatni fog. A szőnyegen levő tárgy
nál pedig a szept. 28-iki gyűlés csak 
a két bizottsági elnök véleményének 
beszerzését rendelte cl és ennek eleget 
tett. Megnyugtatja a gyűlést, hogy a 
ház vétel és az átalakítás igen előnyös 
izáma 4 - oldal.

a városra és megbízást kér, hogy a 
munkaiatokat a költségvetés keretében 
sürgősen elvégeztesse, hogy január l én 
az államnak a polgári leányiskolát épü
letestül átadhassák.

A közgyűlés dr. Hornyay felszólalá
sát pártolva, az építkezési bizottság 
rendes működését kívánta. Egyúttal a 
bemutatott tervet és költségvetést el
fogadta.

Kapás Aurél, néhai v. főjegyző öz
vegyének 333 kor, temetkezési járulék 
megszavaztatott; de élénk vitát szült 
nyugdíjazásának kérdése. A tanács 
nem talalta teljesnek a néhai főjegyző 
megkívánt tiz esztendei közszolgálatát 
és ezért csak végkielégítést szavazott 
meg az özvegynek. Kapás Aurél u. i. 
a vármegye szolgálatából lépett a vá
ros szolgálatába és a megyei nyugdíj
alapba befizetett járulékait ugyanakkor 
átszolgáltatták a városi nyugdíjalapba. 
A városi nyugdíj szabályzat szerint a 
szolgálati idő az eskütételtől számí
tandó, ez alapon a tanács a megyei 
szolgálatát is az eskütételtől számította 
s igy a tiz évhez csekély idő hiány
zanak. A városatyák azonban nem vol
tak e nézeten, hanem úgy döntöttek, 
hogy a megyei szolgálat ideje a me
gyei nyugdijszabályzat értelmében a 
kinevezés keltétől számítandó, mi által 
a tiz év teljessé válik. Rcichard Mór, 
ki nemcsak a jogosságot, hanem a 
méltányosságot is szem előtt tartani 
kívánja, továbbá Staut József, Hönsclt 
Dezső, Kincsessy Péter és id. Meczner 
Gyula felszólalásai után, kik mind a 
tanácscsal ellentétes álláspontot fog
laltak el és a polgármester abbeli ér
velése ellen is szóltak, hogy a közgyű
lés megadhatja ugyan az özvegynek a 
nyugdiját, de csak a házi pénztár s 
nem a nyugdíjalap terhére — a gyűlés 
többsége Kapásné nyugdíjigényét a 
tisztvis. nyugdíjalap terhére megálla
pította.

A színházi rend fentartására alko
tandó szabályrendelet tervezetének fel
olvasása előtt dr. Schőn Vilmos a sza
bályrendeletek tervezeteinek kinyoma* 
tását és előzetes kiosztását kéri, — 
id. Meczner Gyula ezt pártolja, mert 
már túl vagyunk a szervezkedés roha
mos teendőin és helyes, hogy az ily 
tervezeteket előzetesen ismerjék a köz
gyűlés tagjai ; kifogásolja egyúttal, 
hogy a tervezet a közigazg. szakbizott
ság mellőzésével került napirendre.

A polgármester oly értelmű válasza 
után, hogy ezen tervezetet a szinügyi 
bizottság a kassai szabályzat mintájára 
dolgozta ki, hogy rövid, tehát köny- 
nyen megérthető és sürgős is, a sza
bályrendeletet érdemben tárgyalás alá 
vették és elfogadták. De kijelentette 
a polgármester azt is, hogy ezentúl a 
nyilvánult óhajnak megfelelően a szab. 
rcndeletcket a szakbizottságok közre
működésével kidolgozni és előzetesen 
sokszorosítva szétosztatni fogja.

A polgármester javasolja, hogy a 
város hivatali és egyéb középületei, 
tűzoltólaktanya, közös temető, vágó
híd stb. telefonnal összekapcsoltassa
nak. Minthogy a fát a város saját er
dejéből adja, a költség kb. 200 korona 
volna. — Dr. Hornyay kifogásolja e 
tervet, mert az utcákat újabb fadoron
gokkal elcsúfítani és szűkíteni nem cél
szerű. Kincsessy Péter ehhez csatlakozik, 
e célra a villany világítási vezetékeket 
óhajtaná igénybe venni és ajánlja, hog 
egyúttal tűzjelző állomások is létesi 
tcssenck. — A  polgármester kijelent



hogy a villanyvezetéket e célra hasz* jelleg és teherviselés csak ideiglenes. UJ bírák. A király A./ce/iv Alá- a • Sárospatak-» nak, s ehhez adjon neki
nálni nem lehet, hanem a hazakon uj csekély 4 hónapra terjed hangzott dar dr. kassai ítélőtáblái tanácsjegyző erőt és kitartást a magyarok istene, 
telefon vezetéket kell létesíteni és a a polgármester ur dicsekvő beszámo- albi ró t a sátoraljaújhelyi törvényszék- — Fürdöárak. Az újonnan átalakított 
költség oly nagy, hogy alig lesz meg- lasa a fővarosban járt küldöttség sike- he/ bíróvá, — J lalaktovies Jenő dr. Diana fürdő megnyitásának napja még 
valósítható. Dr. Haas Bernát indítva- réről 1001. január 1-én átveszi az szerencsi jarasbirósági aljegyzőt a te- nmcs ugyan megállapítva, de a fürdő- 
nyára határoztatott, hogy a tanács ily állam szőröstől bőröstől. .S íme arról lekkonyvi betétszerkes/.tők állományába árakat a városi elöljáróság már meg- 
kombinalt telefonhálózat tervét és költ- értesülünk, hogy a miniszter e napok- albiróva, (tál Lajos szabadkai törvény- szabta a következőképen. Gőzfürdő. 
ségjegyzékét összeállittassa s érdem- bán leirt, hogy o /po/, januar /-en a széki jegyzőt a helybeli törvényszékhez a) Férfiak részére : Hétfőn, szerdán, 
beni döntés végett bemutassa. P°lg- leányiskolát at nem veheti, at alblróvá kinevezte. csütörtökön, pénteken, szombaton dél-

Ssékely polgármester bejelenti, hogy nem veszi. Tálán szept. t-en rákerül a — Ügyvédi körökből A kassai ügy- előtt 1 kor. 20 fii. Vasárnap egész nap
Dr. Se hint Vilmos a közös temetői sor. Viseljük tovább a terhet. védi kamara folyó hó 27-én rendkívüli l kor. bj Nők részére; Kedden dél
szab. rendedet némely §ij ainak módo- S mi lesz az elemi iskola bővítésé- közgyűlést tartott, melynek főtárgya előtt, pénteken délután 1 kor. ‘20 fik 
sitása iránt részletes indítványt nyújtott vei? felépítik a ref. cg> ház telkén ? Meg a „gvvédi gyám és nyugdíj intézet c) Gyermekek részére; Fenti napokon 
be. K/ igen szép és fáradságos munka, nem tudhatni, mert ismét uj » : I.lcs ;ése volt. Ugyancsak szom- és időben felnőttek kíséretében 70
de felolvasását és tárgyalását későbbre merült fel. Szeretnének a miniszterrel palon a helybeli ügyvéde1: is népes'fillér. Személyre szóló 10 bérleti-jegy 
halasztani kéri, mikor a közigazg. és uj alkut csinálni, ne értelmezze szigo gyuie.st tartottak, melyen újbóli meg- 10 korona. Zuhany. Zuhany fürdő hét- 
pénzugyi szakbizottságok véleményei ruan a szerződést és építsen az .illám itrxt.is targy.it képezte, mikép lehetne j főn, szerdán, csütörtökön és szombaton
vei együttesen újból napirendre tűzve költségén. 1 la pedig ez nem sikerülne, ., . . juttatni a Sátoraljaujh dytt léte- délután 40 fillér. Személyre szóló 10
lesz. Kifogadtatott. van friss terv, olcsóbb és jobb, min; s , ,, lő ügyvédi kamara tárgyában ; bérlet jegy' 3 kor. Mór fürdő, Kgy

legutolsó pénztárvizsgálatról fel az előbbi. Kgyszoval varosunk kor ii-.clu!t mozgalmat. személyre 2 kor. 40 fillér (Ruhával.)
olvasott jzkönyv tudomásul szolgált. mányzói egyik napról a másikra meg- y; tölokkÖnyvi hivatal. A girálti — Kádfürdő. 1. osztály l kor. II. osz-

Végül megállapittatott az 1901. évi eszik a/, ideáikat, mint Saturnus a gye- k;|. , i rá-.bíróságot az igazságügyi mi- tály 7(j fillér. III. osztály 50 fillér,
virilis képv. tagok névjegyzéke, mely relceit. uis.ter te'ekkönyvi ügyekben bírói ha- Gyermekjegy felnőttek társaságában
15 napi közszemlére kiteendő. x  Tévedés vagy buzgoság ? A vá tásk r cl ruházta fel. egy kádban 20 fillér. (Ruha nélkül)

rosi tanács e hó 28-án tartott ü ésé- A Schreyer nővérek hangversenye, ^  éven felüli gyermek után egész jegy 
A f i i r p n v v t r f s  A u Á D f l 5  Ml ke" hirdetményt olvastunk- a »Md , h , .j9.é., csle a megyeháza váltandó -  Lepedő 12 fillér.
A  M E G Y E  E S  A  V A R O o , táblákon, melylyel közhírül adatik, hogy naayiermeben a közölt programul sze- Törölköző 8 fillér. Szappan 8 fillér.

az 1901. évre szóló költségelőirányzat ri‘nt folyt le csakugyan élvezetes be- püvck vagy más szerek használata 
X Megyei pénztárvizsgálat. Moh wr,crvezeple és <*'**>■:, biz„,,yu|t. ,.\ fiatal mű- csal; » harmad.k osztályban van meg* 

lat váll ÍAisnin f hó 29 én a mevve "W- órájától fogv„ 10 napon at a v _ z„.|; főmmel engedve, alt, azonban azt a/, első, vagy
, . ' W | á / '  j . “9 < . " ^  tanácsteremben közszemlére tette,.-. -  ■ ,v,.izak j y . de moluUiatni, boszan- második osztályban is használni akarja,
házi és gyampénztárát megvizsgálta és Vagy tévedés van a dátumokban, vagy Jk, i(Umk é azon c|cmek távolma- köteles előre bejelenteni és ezért kü- 
teljesen rendben találta. 28-án kora hajnalban ülésezett a ta- ra |ásá|, m„|yek ná|unk »a társadalom ,ön 3 koronát fizetni. — A fürdő nyitva

X  A Kilián megjelenti „Feleővldék" ná«! Kgyébként joga van ntinden hely- vc<c.ál; akarna|; lemli Úgy' látszik, van : Március I tól október 31-ig reg-
legutóbbi számában az ojhdyt köz- b,cl‘ »dofizeionek a törvényes lo . ap Jiütc|ess(S ,é,.zeliik és -ddozatkészségök f b “rat,61 e“tcl' 8 «"**•
(Igyek körül egy év óta teljesített hir- aU,t a «''««! é**rev-ezoIe.t c,ak c|hmert nagyhírű mayászegyének- i »-*<*« <®l>ruár 28-ig, reggeli 7 órától es-
szolgálatára visszatekintve következő ^naeshoz benyujtant. l;z azonban ,a |;c, s/cmbcn t.ilnad Kí „„ónban teii 6 és fél óráig. Husvét, karácsony,
két is mondja: »Odajutunk, hogy ha 11 lnI0*a \ r i ^  s. atotv nya mt s kisvárosi nagyzolás, mely divatos láz-1 pünkösdi ünnepek két első napján, va-
valakinek kifogása lesz Ujhelyben a l.lenl l,.Ht nt',‘ íto  *‘ 1 nak szeret hódolni. Tényleg az ifjú [amint minden vasárnap a kádfürdők- 
városi közigazgatás ellen, kénytelen tís -SJjc 11 " vC ' c ‘ .onimán t Schreyer-nővérek művészete teljesen1 százalék engedmény,
lesz falragaszokon fölszólalni. mert rozm • • beilleszkedik a nagyvárosi koncertek — A sátoraljaújhelyi dalárda mii-
lapban csak a mienkben lehet, köz- ” keretébe. Művészi képességűk hatását ködő tagjai a múlt héten kezdték meg
gyűlésen pedig leültetik az embert.« H Í R E K .  egyéniségük üde rokonszenvessége, az j Vágó Gyula karmester vezetésével tan-

A nélkül, hogy a »Felsővidék« mun- _ ifjú szép nem bája emeli. A szép számú, i óráikat. A dalárda — mint értesülünk
kásságát gáncsolni kivánnók, kijelent- H 1 tt l- ’ művelt közönség, mely a termet majd- j — valószínűleg még ez év folyamán
jük, hogy lapunk hasábjai mindenki- ** ® ^  napja. nem egészen megtöltötte, igen kelle- j Nagymihályba készül átrándulni, ahol
nek, aki a városi vagy általán a köz- Mennyi gond, baj szüntelen, mes estét töltött. A tetszés és elisme-! egy rendezendő ünnepség alkalmából
igazgatás ellen panaszra vagy észre- Mennyi lázas küzdelem! rés minden szám után zajosan nyíl- fog közreműködni,
vételre okot tahd, a közérdek pártat- Míg az élet harcát vijjuk vánult. A két vonós négyesben s fő- A városi kaszinó folyó évi no-
lan szolgálatában rendelkezésére áll- Napról napra száz csatán ; képp Csajkovszky »Andante cantabile« vember hó 3-án választmányi ülést tart,
nak*.______  Nincs időnk könyhullatásra remek művében a négy művészhölgy mely alkalommal a kaszinó uj helyi-

X Iskoláink. Lapunk utolsó szúrná- Kihunyt kcdvcsink után összjátéka annál teljesebb hatással ér- ségének bérlete és uj tagok felvétele
nak azonos cimii közleményére vonat- vényesiilt, mivel vonós négyest hiva- tárgyában fognak határozni,
kozólag illetékes helyről azt a fclvilá- Egy nap, egy pár óra tán, tolt zenésznőktől közönségünk még A helybeli izr. iskolás gyermeke-
gositást nyertük, hogy az állami elemi Mit élő a holtra szán. alig hallott. Schreyer Jlányét, a prim- ket segé|yzÖ egylet f. Iió 28-án kozmái
iskola céljaira a város által bérelt egyes Holnap ki a temetőbe . . .  hegedűsnek, szólójatéka különösen Kun prigycs elnöklete alatt választ-
hclyiségekkel a kir. tanfelügyelőség Egy köny, egy pár koszorú . . Svcndscn »Romance«-ában a legszebb inanyi üiést tartoU) me|yen a szokásos
megelégedve nem volt és ezt felsőbb ^Dies irae, dics illa«, müvésztehetséget igazolta. A norvég luhakiosztás előkészítése irat intéz-
helyen tudomásra hozta. Mivel megfc- ^cnlí a gyaszdal szomorún. zeneköltő e művének behízelgő érzel- ketjtek
lelőbb üres helyiségek rendelkezésre mes dallama a húrokról valósággal a u .,| T . , r . .
nem állottak és a tanítási idény bekö- Holnap némán fejet hajtunk, szivekbe lopózott. Hasonló dicsérettel o ,'« «  «, lu Vl,ni°s «e«es-
szöntött, a kellemetlen helyzetbe oda- Néhány sóhajt elsóhajtunk. szólhatunk Schreyer Paula gordonka- ' L e? tí luny|; V*sar“
fent belenyugodtak. Nos -  ez absol- Aztán, -  a gyertyák leégtek, játékáról, ki a .Polonaise de Concert. ni?  'en cUék nagy részvét mellett I ho-
válja a tanfelügyelőséget, de nem a A gyászmise véget ért, — klasszikus zeneszámmal jobban eksz- !' , , , ,7 .° ^ ’ , un „..omá'10
város kormányzatát, mely m. é. de- S folytatjuk a kíméletlen celláit, mint a »Magyar Ábránd«-dal. atyJU<aV Tetch Zs.gmondné, Ihomán
cemberben iskolabővitésre pénzt kért Küzdelmet az életért. Kiismerést érdemel édes atyjuk, Schreyer slt .c r' es . |°m.m Java ( r. j.uas
és kapott a közgyűléstől, a kölcsönt - ur is, ki épp oly jeles kisérő orvosok testvérüket Thotnán István ze-
fel is vette még az év elején, talán fel Az a megtisztelő bizalom, mely zongoraművész, mint amily buzgó im- ncakatiem|al tanai 1 lloman 
is használta, de az elkerülhetetlen épi- olvasóink részéről lapunk iránt presszárió. Hiszszük, hogy a sors be- ^  e/redorvos nagybátyjukat gyászol-
téshez máig sem fogtak hozzá. így mindinkább megnyilatkozik, arra váltja majd a sok szép reményt, me- |alc az clhu"yt .11, Kavatalanál ^ inS er
állott elő a helyzet, Imgy Kőrössy Hcn- indit bennünket, hogy olyat nyújt- lyet Istentől megáldott leányai tehet- , liyul>- l,LPtanitó búcsúztatta el a
rik központi tanfelügyelő jegyzőkönyvbe sunk olvasóközönségünknek, mely ségéhez fűz. Halottat lokonai nevében,
vétette, hogy az állami iskolák botrá az irántunk tanúsított megtisztelő Sárospatak Jeleztük már, hogy Sá- Szerencsétlenség. A Lócsa And-
nyos módoh vannak itt elhelyezve. bizalom viszonzása lesz. rospatakon dr. Kiss Sándor és i f /7 / 'as uihcl>*; gőzmalmában alkalmazva
Miként hangolhatja ez városunk irányá Lapunk minden egyes elöfize- József szerkesztésében uj társadalmi heti ev<i BcS ala |ános évcs ta”onc su
bán -  a minisztert?! tője, aki lapunkra okt. elejétől kezdve )ap in(ju|t meg, amely szülővárosa ne- ,yo,san megadta az árat, saját vigya-

Sőt a kormányzati kapkodás újabb eay félévre előfizet, újévi ajándékképpen egy vét viseli cimü| homlokán. Az uj lap *atlansaganak. A gőzgép szíja mindkét
jelenségével állunk szemben. Múlt szép díszes naptárt kap, mely minden könyv- k(ít ejső számából nemes, helyes prog- ]<czót elkaPta és összetörte, úgy hogy
tember hó 5 én a polgármester bemu- tárnak dísze lesz. rammot, komoly, becsületes törekvést c«tíSZ é,eté” *<e**esztUl aligha fogja ku
tatta az elemi iskola bővítésére, igaz- Felhívjuk olvasóközönségünk 0jvasunk ki, s örömmel látjuk, hogy zeit ^ználhatni.
gatoi lakás és a polgári leányiskola figyelmét erre a mi újévi aján- cóljh. és iránya a mienkkel egyezik. Ép Mádi állapotok, kurcsa állapotok
felépítésére vonatkozó terveket. Vala- dókunkra s kérjük, hogy azt az az^rt testvéri szeretettel üdvözöljük, s uralkodnak Mádon. Nem első eset a
mennyi a ref. egyház telkén lett volna irántunk való megtisztelő bizalom reméljük, hogy állandóan a legjobb vi- legközelebbi napokban, hogy úri om-
épitendő a már meglévő iskolai épület viszonzásaként kegyesen fogadni szonyban s válvetve fogunk kuzdhetni berek utcai verekedéséről kell hirt ad-
mellctt. /\ már megszavazott 100,0C0 szíveskedjék. együtt a közös eszmékért s érdekekért. 1U)nk. Mint ottani tudósítónktól érte-
koronához még 5(),000 korona hitelt , Sárospatak úgy népességére, mint in- sülünk, legutóbb B. M. borkereskedő
kéi t a közgyűléstől, mely azt meg is ~  Változás a szerkesztosegben. Biro telligcnciájára második községe a vár- szombaton W. M. tkpénztári titkárt su- 
szavazta. De ez egy kivihetetlen terv [ al JaP“.nk v.olt í®lcl,<ís szerkesztője s me,ryt;nek> amj pártunknak pedig min- lyosan megsértette, s midőn ez az utcán 
volt, melyet felsőbb helyen semmi szin ,tíKutóbb szerkesztő-tarsa végleg lovai- (p jcgeröscbb fészke volt, a függet találkozva vele, őt emiatt kérdőre 
alatt nem engedélyeztek volna. Alud- ván a ,ap kötelékéből, mától fogva la- |cnstsgi törekvések innen indultak ki, vonta. B. M. botját emelte rá. Termé- 
tak hát rá egyet — és másnap meg Punk szerkesztő társa Aosner Imre lett. jnnen áradtak szét a vármegyére. Ez' SZL>tcsen VV. M. sem hagyta a választ 
vették a Mezóssyné házát polg. leány Lapunklj'szerkesztöségi irodája az évszázadok hagyományaitól meg- l11(í£ csattanősabb rcplica nélkül, mire
iskolának. mától kezdve a Kazinczy utca 504. sz. szentelt város — fájdalom — most a legcsinosabb verekedés és utcai bot-

S most nyakra főre építenek benne, (Girethné féle) házban az emeleten van, ncm a/) amj volt, s aminek lennie kel- rany fejlődött ki. Szeretnénk már mádi 
»házilag« átalakítják, -a  községi tör hol lapunk barátait d. u. 1—2 és |enc. A nemzeti érzés, a függetlenségi levelezőnktől kellemesebb dolgok felől 
vénynek, mely az ingatlan szerzést bi- ö—6 óra közt bármikor szívesen látjuk, eszme tisztelete kialvóban van ott is. hallani hirt.
zonyo-i szoros eljáráshoz köti és meg — A honvédség köréből. Csibur Bedig ha mindenki elpártol is ettől az Andrássy Gyula gróf szobra. Me-
tiltja, hogy ily szerzési szándékot a László őrnagy, zászlóaljunk legutóbb eszmétől, Pataknak nem szabad elpár- gyénk nagynevű szülötte gróf Andrássy 
hatálo/at jogerőre emelkedése előtt volt parancsnoka alezredessé, Szep<ssy tolni, s különösen ncm a varmegye jö | (jyula lovasszobrának két mintáját most 
megva ósitsanak, egyszerűen fittyet Kálmán és Harthos István II. osztályú vőjének, a pataki ifjúságnak. Mi lesz I állították fel az Országház-tércn, A szó- 
hánynak, mert »körmUnure égett adó századosok, első osztályú századosokká, belőlünk, ha már a fiatalság lelkét is j bornak fából kifaragott egyik mintáját 
lóg,« Január Léig készen kell lenni az Kovács Béla kezelő hadnagy fő- megejti a közöny, az opportunizmus? (az uj országház déli szárnyán hclyez- 
épiilctnck ts berendezésnek, hogy az hadnagygya, Rába István tiszthelyet- A haldokló érzelmeket felrázni, új életre j ték el, a másikat a főhomlokzat elé, 
allam átvehesse. Mert hiszen a községi tes hadnagygyá lépett elő. kelteni; ez legyen legszebb hivatása j szemben az Alkotmány-utcával. Aszó-
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borbizottság, élén Podmaniczky Frigyes 
báró elnökkel, az eddigi megállapodás 
szerint, a jövő szerd m tartja meg a 
helyszíni szemlét, hogy ennek alapján 
véglegesen döntsön az elhelyezés ügyé
ben.

— Tűz a vidékén. Gúlszécsről i a 
tudósítónk, hogy a közeli Kis-Serény
ben tegnap tűz pus/.iitor. A tűz Hagy 
János pajtájában uelet^e-ett s a szeles 
időben csakhamar elharapódzott, Ti
zenkét ház és számos melléképület lett 
a tiiz áldozata. A kár jelentékeny.

— Elveszett a ruthének pénze. Az 
év elején, február hóban történt, hogy 
ligán Kde a felvidéki ruthén nép se
gítségére irányított kormánytevékeny
ség vezetője a munkácsi »Csiliág« ven- 
déglősnének az ott megtartott nagy 
gyűlés előtt, táskájával együtt 8000 ko
ronát — tudniillik a kormány által 
a ruthén nép között kiosztandó jutalom
dijat — megőrzés végett átadta. A ven- 
deglősné szekrényébe rejtette el a tás
kát a pénzzel, ahonnan az, mig ligán 
Kde visszatért, nyomtalanul eltűnt. A 
gyanú Morgenstcrn Adolf és VVeisz 
Chaim ellen irányult, s a fővárosból 
is feljött dedektivek nyomozása után 
vádlottak letartóztattak. Az elővizsgá
lat megejtése és tanuk beidézése nagy 
munkát adott a törvényszéknek, s igy 
a végtárgyalás csak e hó 18 án vette 
kezdetét s négy napon át tartott, A tör
vényszék a végtárgyalás alkalmával II- 
niczky Sándor elnöklete alatt Máriassy 
Árpád és Varga József dr. törvény- 
széki Imákból alakult. A vádat Szabó 
Bertalan kir. alügyész képviselte. Mor
genstcrn Adolf védőjeként Roth Gabor 
ügyvéd helyettese Reismann Simon ; 
Weisz Chaim védelmét Balkányi Gyula 
dr. ügyvéd képviselte. A tárgyaláson 
megjelent ligán Ede és a jogügyi igaz
gatóság képviselője. Hetven tanúnál 
több lett kihallgatva, s ezek vallomása, 
a két terhelő tanúval szemben, a vád 
alapját megdöntötte. Az Ítélet kihirde
tése e hó ‘22-én délelőtt történt meg, 
mely a vádlottakra teljesen felmentő 
volt, sőt a vendéglősnélől biztosítékul 
lefoglalt értékneműek azonnali vissza
szolgáltatását is elrendelte a törvény
szék és az államkincstárt mint vádlót 
1620 korona költség megtérítésében 
elmarasztalta.

— Megbüntetett hólapdások. A leg
utóbbi időkben városunkat is elárasz
tották az úgynevezett hólapda szelvé
nyekkel. Ilyen szelvényeket küldött 
szét az országba két fővárosi i -áros, 
névszerint Freumi Salamon szabómes
ter és Heimlich Salamon cipész s azt 
Ígérték, hogy egy pár cipőt 15 kraj
cárért, ruhát pedig 1—2 koronáért ad
nak azoknak, akik vesznek c szelvé
nyekből s xgyet megtartanak, a többit 
tovább adják : aki azután igy hozzá
jut egyhez, annak ismét ötöt kell el
adni s igy megy az tovább, hogy med 
dig, azt nem lehet tudni, azt azonban 
igenis, hogy a ruháig és cipőig bajo
san. A hólapda szelvény' c két meste
rét az elöljáróságok vették pártfogá
sukba s egyenkint 6U0 — 600 koronára 
büntették meg őket. A kereskedőim 
miniszter most a büntetést jóváhagyta.

— A F. M K. E. a magyar iparért. 
A Felvidéki Magyar Közművelődési 
Egyesület, mely M igyarország felső 
megyéiben egész erejével terjeszti a 
magyrar kultúrát, nemcsak iskolákat, 
kisdedóvodákat, nép és ifjúsági könyv
tárakat, dalosköröket alapit, de szol
galatokat tesz a magyar iparnak is. 
Tizenegy törvényhatóságra kiterjedő 
hatáskörében hazafias lelkesedéssel mun
kál közre, hogy kiszorítsa a magyar 
korona területéről az idegen iparcikke
ket. Ezúttal a magyar gyújtónak csinál 
propagandát. Szerződésre lépett a bu
dafoki Unió Magyar Általános Gyula
gyárral, hogy F. M. K. E. gyújtó el
nevezéssel, Magyarország egész terüle
tén, magyar gyártású u. n. svéd gyúj
tókat hoz forgalomba. Az uj gyújtók 
igen tetszetős külscjüek, s a magyar 
gyujtóiparnak teljes versenyképességet 
biztosítanak a külfölddel szemben. 4 
féle gyújtó van: szalon és gazdisági 
használatra s egy egy kisebb zsebska
tulya dohányzók és utasok céljaira- A 
K. M. K. E. gyújtók a napokban je
lennek meg a közforgalomban. Aki
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ezeket a gyújtókat veszi és fogyasztja, 
nemcsak a magyar ipart, de a magyar 
közművelődés érdekeit is előmozdítja, 
mert a gyár a gyújtók jövedelmének 
5 százalékát a I-. M, K. E. kulturális 
céljaira ajánlotta fel. Kérjünk, követel 
jünk, fogyasszunk tehát mindenütt F. 
M. K E. gyújtót.

Poslai utalványok háznál való ki
fizetést). November hó 1 tői. az utalvá
nyok összegeit, mint már jeleztük, a 
címzetteknek lakásai, vagy üzlethelyi
ségeiben fogják a levélkézbcsitők ki
fizetni és pedig darabonként 4 fillér 
kézbesítési díjért. I la egy személynek 
egyszerre öt darabnál több utalványa 
érkezik, ezek külön csoportos átadó 
vevénynyel kézbesittetnek. — Az öt 
darabot meghaladó utalványokért már 
csak 2 fillér kézbesítési dij jár, legke
vesebb azonban ez esetben is 20 fil
lér. A csoportos átadó vevénynyel kéz
besített utalványoknál elegendő a vc- 
vény aláírása, mig az utalványokra csak 
bélyegző lenyomatot kell alkalmazni; 
az egyes vagy csoportos átadó vevény 
nélkül átadott utalványok azonban ed
digi módon nyugtazandók, sőt az előbb 
említett esetben is, ha a címzett betű- 
/övei nem rendelkezik. Utalványössze- 
crehet családtagok 40 koronáig meg
hatalmazás nélkül is átvehetnek, olyan 
egyéneknél azonban, kik gyakran tá
vol vannak, célszerű meghatalmazással 
intézkedni, mert a másodízben kézbesi 
tétlenül maradt utalványokat a címzett 
már csak a hivatalban veheti at.

TANÜGY.
oo Adomány. Szabados Mihály nagy- 

ruszkai gór. Icath. lelkész az e. m. nép- 
tanulmányi alap javára 100 koronát ado
mányozott.

oo Választás. A sátoraljaújhelyi róm. 
kath. elemi fiúiskolában megüresedett 
két tanítói állásra, e hó 20-án tartott 
egyháztanácsi ülés Tihanyi Bela szigeti 
és Okorovszky Ernő oki. tanítókat vá
lasztotta meg.

KÖZGAZDASÁG.
* Figyelmeztetés. Az Osztrák-Ma

gyar Bank a hozzá leszámítolás végett 
benyújtott váltókon az összeg értéké
nek megjelölésénél a »korona« és a 
»fillér« németül »Krone« és »Heller« 
szóknak teljes kiírását vagy pedig K 
és f németül K és h betűkkel (a be
lük után pont, vagy vessző nélkül való 
rövidítését) kívánja, s az olyan váltó
kat, amelyeken az érték ettől eltérően 
van kifejezve, visszutasitja.

* Védekezés olasz borbehozatal ellen. 
Több megye közönsége és ezek közt 
Zempléné is feliratban kérte a képvi
selőházat, hogy a magyar borokat a 
beözönlő olasz bor ellen megfelelő vé
delemhez juttassa. Az 1898. évből ren
delkezésünkre álló bortermelési és kül
kereskedelmi adatok — Írja a »Vasúti 
és Hajózási Hetilep« — tényleg sür
gős szükséggé teszik a hazai borok vé
delmet. íme: 1898. évben az összes 
bortermelés 1.304,749 hl. volt, a mi 
súlyban (hordóstul) 19 millió méter- 
mázsa. Ugyanebben az évben a beho
zatal 1 265.763 mm. volt 29.7 millió 
korona értékben, a mely mennyiség
ből Olaszország egymagában 917,459 
mm t importált 20.2 millió korona ér
tékben. Borkivitelünk 490,051 inm.-t 
tett ki, ebből Ausztriába ment 630,637 
mm. Habár kivitelünk majdnem 50 szá
zalékkal rosszabb a behozatalnál, meg
javítja a mérleget némileg az, hogy 
a kivitt boraink az értékesebbek kö
zül valók, miáltal a kivitel értéke 30.4 
millió korona, tehát az érték-mérleg 
aktiv. A behozatal rohamos cmelke 
dése mégis határozott és nagy gazda
sági baj, mert az olcsó olasz borok 
a szőlő-rekonstrukció iránti törekvése
ket rontják le. A behozatal megnehe
zítése nemcsak vámpolitika, hanem ta- 
rifap ilitikai kérdés is. A vámfelemelés 
politikai viszonyaink között aligha fog 
a kereskedelmi szerződések megújítá
sakor kedvező döntéshez jutni s igy 
inkább a magyar vasutak tariffális in

tézkedéseivel lehetne enyhíteni a ba
jon. Az államvasutakon ugyanis a bor 
teljes kocsirakományban, azaz I. külön 
díjszabás szerint díjazandó, ami az A) 
osztálylyal szemben mintegy 15—10 
százalékos díjcsökkentést jelent. A vo
natkozó megállapodások szerint ezt a 
kedvezményt nem lehet származáshoz 
kötni s igy azt az olasz bor is élvezi. 
Ha azonban az úgy sem nagy borter
melő zágráb—fiumei vonalrészt, melyen 
keresztül az olasz bor leginkább be
özönlik, kizárnák a kedvezményből és 
illetve az A) osztály díjtételeit alkal
maznák, az ezáltal 100 kg.-onkint mint
egy 84 fillért kitevő dijdiágulás ideig
lenesen elég jól védené a hazai boro
kat az olasz bor túlzott versenye ellen.

TÖRVÉNYSZÉK.

Esküdtszéki tárgyalások.
Sátoraljaújhely, oki. 30.

Szenzációs napja volt hétfőn a sá
toraljaújhelyi esküdtszéknek. Homoki 
Antal, az ungmegyei Kls-Geőcz község 
református lelkésze ült a vádlottak 
padján sajtó utján elkövetett vallás 
elleni kihágással vádolva. Az inkrimi
nált cikk »Sok jó tanács« cím alatt a 
»Sárospataki Lapok« f. évi február 
5-iki számában jelent meg s a közvád 
annak következő pontja ellen irányúit:

»Műveltnek nevezhető-e az a pub
likum, melynek tagjai a közelmúltban 
a gyulafehérvári pápista püspök veze
tése alatt jámbor juhnyáj módjára ki- 
sérgetett egy Máriát ábrázoló mázolást, 
mely bizonyára cl is hitte az ahoz fű
zött hazugságokat. Nevezhető-e ez a 
társaság műveltnek és felvilágosodott- 
nak ?

Ott van a baj, hogy még a társa
dalom felsőbb és legfelsőbb rétegei is 
elhiszik a vaticani Behemoth hazugsá
gait és megeszik a szénát, ha arról 
azt állítják, hogy a római pápa vízzel 
megszentelte.«

Az esküdtszék következőkép alakult: 
Rendes esküdtek: Török Antal, ifj. 
Grosz Ignác, Blumcnfeld Adolf, Roos 
Adolf, Weinberger Dávid, Gliick Samu, 
Grünspan Herman, Bauer Antal, Szal- 
ler Miklós, Bánóczy Kálmán, Perlstein 
József és Vandruska Antal. Pótesküd
tek : Haas Adolf és Klein Géza.

A vádat Hlavathy József kir. helyet
tes főügyész képviselte, kinek vádbe
széde után Dr. Kiss Sándor sárospa
taki ügyvéd adta elő pathetikus hangú 
védőbeszédét. A vád, úgymond, három 
irányban inkriminálja a kérdéses cik
ket : hogy megsértette a róm. kath. 
vallás »Szűz Mária kultuszát«, a papát 
és a szentelt-viz kultuszt, mely három
szoros sértés által meggyalázta és köz 
botrányt okozott. Ámde az inkriminált 
cikk nem a vallásos tisztelet tár 
gyait sérti, csak a népnek azt a köny- 
nyenhivő rétegét ostorozza, mely a saját 
vallása által is tilalmazott babonáknak 
és legendáknak hódol, mint az legutóbb 
e környéken is előfordult s a cikk célja 
nem a vallásos tisztelet tárgyainak meg- 
gyalázása, sem közbotrányokozás, ha
nem csupán hogy saját lelkésztársai 
figyelmét bizonyos néposztályok babo
nás müveletlenségére felhívja. Sőt még 
ha közbotrány okozása lett volna is 
az inkriminált cikk eélja, kihágás fenn 
nem forog, mert a cikk tényleg néni 
okozott közbotrányt, amennyiben az 
egy, csupán református theologusok 
körében elterjedt szaklapban, nem a 
teljes nyilvánosságnak, hanem szakem
bereknek szánva jelent meg s legföl
jebb szakemberek vitájára alkalmat 
szolgáltathatott, de közbotrányt nem
csak nem okozott, de nem is okoz
hatott.

Az ügyész rcplicája s a védő befe
jező szavai után maga vádlott oly erős 
hangon kelt ügye védelmére, hogy az 
elnök öt figyelmeztetni volt kénytelen.

Az esküdtszék rövid tanácskozása 
után Vandruska Antal, mint az esküd
tek főnöke, kihirdette a verdiktet, mely 
a megállapított egyetlen kérdésre: 
»bünös-c Homoki Antal abban, hogy 
a »Sárospataki Lapok« 1900. évi febr. 
5-iki számában megjelent »Sok jó ta
nács« cimü cikkének (fentirt) passzu-
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sával a vallásos tisztelet tárgyait meg
gyalázta és közbotrányt okozott« — 
»nem«-mel felelt, mire a bíróság fel
mentő ítéletet hozott s a kincstárt a 
költségekben marasztalta.

Az ítéletben a vádhatóság is meg
nyugodott.

Szombaton, Pékár Pál, Bili József és 
Batkos József sztropkói legények áll
tak az igazságszolgáltatás sorompói 
közt lablással vádolva, amiért egy este 
a kapuban künn álló Teráz Annának 
amúgy paraszt módra udvaroltak. — 
Ugyanis az a tényállás derült ki, hogy 
legfeljebb a szivét akarták elrabolni a 
sztropkói szépnek s vastag tréfálkozás 
közben a zsebébe nyúlva, onnan 4 frt 
12 krt tartalmazó tárcáját heccből ki
vették. A leány azonban nem vette 
tréfára a dolgot s mikor a legények 
a pénzét pár nap múlva vissza akarták 
adni, már megtette ellenük a feljelen
tést.

Dr. T'ried Lajos védőnek sikerült 
kimutatni, hogy csak kissé vastagabb 
paraszt heccről, nem bűncselekményről 
van szó, mire az csküdtbiróság vádlot
takat fölmentette. Az Ítélet jogerős.

IRODALOM.
o A Művészet uj száma változatos 

tartalommal, díszes kiállításban jelent 
meg. Szerkesztője Cs. Szabó Kálmán 
és főmunkatársa Beniczkyné Bajza 
Lenke, akik ezt a magas színvonalon 
álló lapot nagy áttekintéssel vezetik. 
E tartalmas lap, mely már egy évi 
fennállása alatt sok szolgálatot tett a 
művészetnek, melyet teljes lelkesedés
sel karolt fel, hamar lett közkedveltté. 
Számtalan gyönyörű reprodukció dí
szíti e pompás lap mostani számát is, 
mely elbeszélést közöl Vértessy Gyu
lától, Lengyel Laurától. Közli a nagy 
sikert aratott »Tetemre hívás« cimü 
magyar opera szövegkivonatát és a 
nagyváradi Szigligeti-Színház megnyi
tására Várad! Antal által irt előjátékot. 
Beniczkyné Bajza Lenke folytatja 
Hanna cimü regényét és Wildenbruch 
Cyprianus a varázsló cimü póétikus 
regényét ('fordítja Hann Peppi). Avróbb 
közleményei és kritikái is változatosak 
és igen érdekesek. E kitűnő képes lap 
előfizetési Ára félévre 8 korona, negyed
évre 4 korona. Előfizetni a kiadóhiva
talban : Budapest, VI., Vörösmarty- 
utca 42. sz. alatt lehet.

— »Az állatok világa«. Brehm ha
talmas müvéből, amelynek magyar ki
adása most indult meg, a második fü
zet is napvilágot látott. Ebben szintén 
a majmok rendkívül érdekes életét festi 
a szerző azzal a bámulatos közvetlen- 
séggel és azzal a mesteri leírással, mely 
a munkát az egész világon kedvelné 
tette. Ennek a második füzetnek a szö
vegét 9 kitűnő rajz illusztrálja. Adva 
van még a füzethez egy fekete nyo
matú mülap és egy színes nyomatú 
mümelléklet. Az állatok világa Lég- 
rády testvérek könyvkiadóhivatalában 
(Budapest, Váci-körut 78.) jelenik meg 
s minden könyvkereskedésben meg
kapható. Egy füzet ára 80 fillér. Tá
jékoztatót a kiadóhivatal ingyen és bér
mentve készségesen küld.

A szerkesztőség üzenete:
R. I. Az ön rémrománozainak szívósén 

liolyot adnánk, ha lapunk vicclap volna s 
volna ogy külön rovatunk a csodabogaruk 
számára. így csak a szorkosztöi tizenötök 
közt hozhatjuk azt, itt is csak azért, hogy 
olrottontő például szolgáljon. Imo : 

Sejtelem.
Egy kis leány az ablakon 
Kinézett délután.
Hát arra niont ogv szolodon, 
C'vikkorrol az orrán.
„No lám — gondolta — mit koros,
Hol jár itt oz a evikkoros,
Ily késő délután?"
„Ki ő, mi 5, oh inon dión,
Hozzánk igyekszik tán?
Tán éppen háztüznézni jő,
Üvikkerrol az orrán?
Kérőbe jő. oh, zikkor oz.
Azért bámul o evikkoros 
Ily szörnyű módon rám!"

Kiadótulajdonos:
LANDESMANN MIKSA.



Szerda október 31
„ 87̂  szám. (4) F E L S Ő  M A G Y A R O R S Z A G I  HI  K Ú P .

LANDESMANN MIKSA é s  TÁRSA
két gyorssajtóval, különféle segédgépekkel és a legdivatosabb 

d kor igényeinek megfelelően berendezett

K Ö N Y V N Y O M D Á J A
W E K E R L E -T É R  SÁTOR ALJ A UJHELY D R. SC H Ö N  H Á Z

ajánlkozik mindennemű k ö n y v n y o m d á i  m u n k á n a k ,  m m.: hírlapok folyóiratok, könyvek. rop
jatok , diszmüvek szinlapok, takarékpénztári évi zárszámadások, tanodat jelentések árjegyzékek számlák bátca 
könyvek perforirozva (lyukkasztva) levélpapírok és levélbontékok eljegyzést, lakodalmi es táncvigalmt meg

hívói , táncrendek, gyászjelentések, körlevelek, táblázatok falragaszok stb. stb.

Ízléses, hibátlan, gyors, p o n to s  és ju tá n y o s  árban
k ívána tra  több színben való elkészítésére.

Nagy raktár mindenféle községi, körjegyzői, ügyvédi, kereskedői, egyházi és iskolai

n y o m t a t v á n y o k b ó l

m elyek  itt olcsóliUívn UÍVpliívtóK, mint U&rliol.

előfizetésre és RiróetéseR Rözlásérea és lap a„F e l s ő m a g y a r o r s z á g i  H í r l a p "
POLITIKAI ÚJSÁG

5 vármegye független polgárainak legelterjedtebb lapja. Megjelen hetenkint kétszer.
Előfizetési ára: Egy évre 10 kor. Félévre 5 kor. Negyedévre ‘2 kor. 50 fii.

Nyom tatott La n d e sm a n n  M iksa ós T á rsa  « y j -333.it 1; V i Sátoralja-Ujholy.
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