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POLITIKAI ÚJSÁG,

Megjelen minden szerdán es szombaton este
Kéziratokat visaza nem adunk.
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Tanuljunk az osztráktól!
Tok-sva, janink  21 .

Az világos,hogy Ausztria a leg
képtelenebb torzszülött, a mit a 
lázbeteg világhistória az államala
kulások terén valaha produkált. 
Az világos, hogy a jövő histori
kusai előtt az lesz a legcsudásabb 
és legérthetetlenebb probléma, 
hogy ez a megtestesült lehetetlen
ség, ez az úgy nevezett állam, hogy 
állhatott fenn csak egy esztendeig i>?.

De ez csak az osztrák államra 
áll. A nemzetek, amelyek zt az 
államot alkotják, egésségesek, erő
teljesek, s ép az, hogy most már 
elemi erővel nyilatkozik meg ben
nük a nemzeti érzés, fogja roha
mosan siettetni ennek az agyag- 
lábú szörnyetegnek a katasztró
fáját

Van-é szebb, nemesebb, ideáli- 
sabb és diadalra méltóbb törekvés 
mint a németek hatalmas vonzó
dása a nagy német birodalomhoz, 
mint az olaszok irredentizmusa, 
mint a csehek törekvése az ön
álló nemzeti királyságra? Egyál
talában nemzet-é az a nemzet, és 
emberek-é annak a nemzetnek tag
jai, amely nem vágyik önálló, füg
getlen államot alkotni? S lehet-é 
ezeket ezért kárhoztatni ?

Ausztria, az állam, szégyenletes, 
nevetséges nyomorúság. Ausztria 
németéi, csehei, olaszai derék, tisz
teletre méltó, életre való nemze 
lek. Bár olyanok lennénk mi ma
gyarok, bár tanulnánk tőlük!

íme, Ausztriában megvoltak a 
választások, s az eredmény jóval 
kedvezőtlenebb a kormányra, mint 
a múlt országgyűlésen volt. Több
ség még kevésbbé lesz, mint ed
dig volt, mert épen a leghevesebb

T A  R  C A .
Horkayné az újhelyi kaszinóban.

— Lostonografalt csovogósok. —
A »L'elsőmagyarországi Hírlap« tárc-ája. —

II.
llo ikay Eeriné ő nagysága, aki 

körülbelül van olyan lathatatlan, mint 
a mennyire lathatatlan az újhelyi női 
kaszinó : ma ismét szerencséltette meg
jelenésével városunk »társas életének 
ns izekötő kapcsát*. Hála Ujhely vila 
gilasi viszonyainak s az olvasó termek 
látogatottságának: sikerült most is. 
mint a minap észrevétlenül megjelenni. 
Sőt beszélgetésünk is csak annyiban 
volt hallható, amennyiben Tullius Ci 
ceio szerint néha a falak is rendéihez 
nek fülekkel.

IC helyen is legfelsőbb beleegyezést 
kell kérnem HerczegJi Lelenctől a sze
retetreméltó keresztapától, hogy dédel
getett kedvencét, hol itt, hol Patakon 
utaztatom. Horlcay Feritől, a/, irigylendő 
férjtől feleslegesnek tartom a bocsánat 
kirszközlését, nmei legjobb tudomásom

ellenzéki pártok szaporodtak meg. 
Most már arra is alig van kilátás, 
hogy a delegációkat megválasszák, 
nem hogy a kiegyezés tárgyalása 
volna.

Ez az, amit mi csudálunk, amit 
mi nem tudunk megérteni. Hogy 
egy kormány ne tudjon magának 
többséget teremteni. Valami lehe
tetlenül nevetséges gondolat ez 
Magyarországon!

Nálunk a legmerészebb fantá
ziájú ember se képes olyan kor
mányt kigondolni, amely ne tudna 
magának nagy többséget össze vá
lasztatni Nál nk ki van zárva az, 
hogy a kormánynak többsége ne 
legyen. Legfeljebb hogy egyik ne 
hezebben, másik könnyebben, egyik 
több pénzzel és erőszakkal, a má
sik kevesebbel jutna hozzá, — de 

1 hogy hozzájutna mindenik, az több 
mint bizonyos.

Nevezzék ki ma Zichy Nándort 
miniszterelnöknek, s holnap már 
62 vármegye lógja lelkesen üdvö
zölni, főispánok fognak rendre hó
dolni előtte, s ha elrendeli a vá
lasztást, nagy többsége lesz, amely 
impozánsan fogja megszavazni a 
revíziót. Nevezzék ki Lukácsiut, s 
ép olyan nagy többséggel fogja 
elfogadtatni a magyarra fordított 
osztrák nyelvtörvényt. Es ha eszébe 
jut Vanderbiltnek vagy Rotschild- 
nak, hogy ő a maga személye szá
mára akar egy többséget válasz- 

! tatni a magyar parlamentbe, — 
kellő mennyiségű millióval azt is 

í megteheti. Romáé omnia venalia.j 
Magyarországon minden eladó.

líyen körülmények közt persze j 
hogy nem tudjuk megéltem, hogy 
egy kormány se pénzzel se erő-1 
szakkal ne legyen képes magának 
többséget teremteni. Akik 35 esz- j

szerint odahaza állandóan csak az utolsó 
előtti szó szokott az övé lenni.

— Mit látok? Maga a >LTIlustration«-t 
lapozgatja? Dicsérem crte magukat, 
hogy lépést igyekeznek tartani a kor
ral, mely azzal liizcleg saját magának, j 
hogy őt müveit franciának tartják. Mi 
magyarok higyjc meg, veszedelmesen \ 
hajiunk a szazadeleji ko/.mpolitaság felé. 
Ah. — »du sublimc an ridiculc, il n’y } 
a qu’un pas«,

(I)c mikor az »Illustration«-nak olyan ; 
sikerült képei vannak ! Biztosíthatom 1 
nagyságos asszonyom, Imgy a lap sző- j 
vegének összes szépségei fordított vi
szonyban állanak az én francia nyelvi 
tudásom mélységével!)

Mindjárt gondoltam. Különben is 
érdekes jelenségeket tapasztaltam mar 
eddig is az egészséges vidéken. A mi 
szépséges fővárosunkról nem szólok, 
mert ott már nem is okoz feltűnést az 
ilyesmi. Kávéhazakban, cukrázdákban 
gyakorla hallani a jámbor pincérek felé 
harsogó csatakiáltást: »Kérem a »Ti
mes«-!.!« — Adja ide a »Gil Blast I« 
Pincér, a »Figarót«, vagy ha az nincs 
hat a New York lleraUW-ot!« stb.
S ime, a kozmopolita >Stammgast«-ok

tendő óta minden választáson nagy 
többséggel álltunk szolgálatába a 
saját érdekeink ellenére Ausztria 
érdekeinek, — nem tudjuk elhinni, 
hogy lehessen nép, amely semmi 
pénzért, semmi erőszak nyomása 
alatt nem hagyja cserbe a saját 

j érdekeit. Mikor minálunk pénzzel 
és erőszakkal 33 év óta tudnak 
már osztrák érdekű politikát csi
nálni.

Nekünk ezredéves ősi alkot
mányunk van, — Ausztria 33 esz
tendeje a mi kegyelmünkből kapott 
alkotmányt. És lám, most mi me

rhetünk tanulni Ausztriától, hogy 
; hogy kell az alkotmányos jo- 
j gokkal élni.

Ausztria bomlik pusztul, — de 
népe gyarapodik, virágzik, boldo
gul. Mert öntudatos, erős, érdekei
hez, nemzetiségéhez, elveihez tán- 
tori hatatlanul ragaszkodó nép. A  
magyarnemzet pedig romlik, sze
gényedik, mert öntudatlan, mert 
elveit, nemzeti törekvéseit cserbe 

j hagyta s idegen érdekeket szol
gál. Itt a példa, tanuljunk belőle!

Búza Barna.

Az o -liszkai választó kerület ország
gyűlési képviselőjét, dr. M olnár Bélát 
I legediis Sándor kereskedelemügyi mi
niszter olaszországi kereskedelm i atta
séra  nevelte ki és ezzel bizonyossá vál
tott, hogy c kerület képviselőt cserélni 
fog. A kormánypárt részéről dr. Bal- 
la g i  Géza pataki jogakadémiai tanárt 
és dr. H am m ersberg Miklóst emlegetik 
már régebben jelöltekül. Igen óhajtandó 

| volna, hogy Molnár Béla távozása foly
tán ne csak egy müveit és szellemes 

í férfiúval, hanem egy kormánypárti kép- 
viselővelis kevesebb legyen Kossuth 
Lajos megyéjében. Reméljük tehát,

: hogy a függetlenségi párt is megteszi 
S kötelességét és mindent el fog kö- 
j vetni ezen kerület visszahóditására.

erősen ismételik az olvasást franciául, 
ángliusul, arabusul, — pedig akárhány
szor fordítva all a lap a kezükben. — 
Néin mondom, azért olyan „litteray 
gentlemann“-ek is akadnak, a kik 

I zsebszótárral felfegyverkezve ülnek le 1 
a délutáni pikkolóhoz. íme, maga is 
csak a képek kedvéért vette kezébe 
ezt az előkelő francia zsurnált. Igazán 
maguk férfiak, nagy svihákok, (de ezt 
valahogy ki ne Írja az újságjukba!) A 
férjem is szereti a képeket, de álían 
dóan csak egy fajta képekkel igyek
szik eszthetikai Ízlését fejleszteni: Teli 
Vilmos meg a kuoni pásztor fjsttné- i 
nyeivel. Magukat fiatal embereket is 
jól ismerem ; kiváló előszeretettel szók- ‘ 
tak elaludni és ébredni szép lányok ké-; 
pcivcl.

(Ne is csodálja ezt nagyságos asz- j 
szunyom. Annyi a kedves és a szere-1 
tetrcméltó kis lány itt Ujhely városa- j 
bán, — a szép asszonyokról most nem ! 
is szólok, — hogy a magaui fajta lob- ■ 
banékony szeladon a szive mélyén egész 
dúsan berendezett képtárt rejteget. Ne 
is vesse szemünkre nagyságos asszo-! 
nyom, hogy a mai fiatal emberek oly ;
csapodárok* — Gyönyörűség lepkéitek |

I v a p u n k  - I -  o l c l í i l .

‘Függetlenségi pártgyülés.
Sátoraljaújhely, jan. 21.

A zcmplénvármcgyei függetlenségi és 
! i8-as párt f. hó 20-un vasárnap délu
tán 2 órakor tartotta pártgyülését a 
»Magyar Király« szálló nagytermében.

I (Vömmel láttuk "azt a lelkesedést, mely 
a pártnak korifeusait ebben a zord téli 

1 időben még a megye legtávolabb vidé
kéről is, felső és alsó Zemplénből, Bőd- 

i rogküz szigetéről és a függetlenségi 
| eszme ősi fészkéből Sárospatakról, ide 
vonzotta, hogy részt vegyenek a párt 
nagyszabású szervezési munkálataiban. 
Teljes reorganisatio ugyanis a pártnak 
a célja, mely odaadó komoly munkás
ságot igényel mindazok részéről, kik 
részt akarnak venni a megyei függet
lenségi párt újjá élesztésének dicsősé
ges munkájában.

Elismerés hat a kipróbált harcosok
nak, kik annyi üldözés és csalódás után 
sem tántorodtak meg hivségükben, a 
midőn annyian hagyták oda a dicsősé
ges lobogót, elismerés az ifjú gárdának, 
mely imc most közéjük sorakodik, hogy 
szintén kivegye részét a komoly mun
kából és elismerés Ujhely derék iparos 
polgárainak, kik oly szép számmal je
lentek meg, hogy tanúságot tegyenek 
az ő rendithetetlenségükről,

Jelen voltak többek között: dr, Kos
suth János elnök, dr. SchŐn Vilmos al- 
elnök, dr. Búza Barna jegyző, id. dr. 
Lengyel Endre, id. Bajusz József, Lá- 
czay Elek, Láczay László, Bálint De
zső, Bessenyei István, Meczner And
rás, dr. Székely Albert, ifj. dr. Zsindely 
István Goldblalt Lajos, Tárczy Pál 
dr, Sebőn Áron id. Horváth József, 
Csehi Péter, Vályi Sámuel, Kotits Ist
ván, Kulits András, Tóth Jánoa, La- 
száts István stb. stb.

Dr. Kossuth  János az újonnan meg
választott elnök az ülésj megnyitván, 
indítványára idsb. L en gyel Endre dr. 
lelépett elnöknek a közgyűlés jegyző
könyvileg is köszönetét nyilvánította 
azon önzetlen, odaadó és kitartó mun
kásságáért, amelylyel a pártnak ügyeit, 
annyi éveken át és oly nehéz viszonyok 
közepette vezette. Dr. Lengyel Endre 
volt ugyanis éveken keresztül a me
gyei függetlenségi párt elnöke és a

lenni oly tündérkertben, ahol olyan sok 
a szines, illatos virág.)

— Maga már egészen poétikus han
gulatba bonyolódott. Én is bókolok 
hát egy kissé a városuk szépeinek. A 
minap — nem is tudom már melyik 
darabban megnéztem Ízléses filigrán 
színházukat. Nagyon kiváncsi voltam rá 
az eddigi leírások után. Édes barátom, 
maguk sohase kívánkozzanak más szín
házba I Nem akarok itt szürke banali
tásokba keveredni, de annyit mondha
tok, hogy kellemesen éreztem ott ma
gamat. Egy percig se volt alkalmam 
unatkozni, előadás alatt a színpad kö
tötte le a figyelmemet, felvonás közök 
alatt pedig gyönyörködtem az újhelyi 
társadalomban. Lássa pedig ez nagy 
szó, hogy én igy nyilatkozom, hiszen 
az asszonyokat a férfi világ egy csep
pet sem tartja objektiv kritikusoknak!

(Tisztelet a kivételeknek, nagyságos 
asszonyom!)

— Szó a mi szó: jól találom ma
gamat a Hcgyalja fővárosában. — Hal
lom, hogy e héten bál keretében 
is fölszentelték az uj színház sima par
kettjét. Ugyebár, legközelebb erről is 
beszélgetünk ? 1__________ (J. Z8 b.)
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pártnak s<>lc dicsőséges küzdelme az ó 
nevéhez fűződik.

l)r. h u : i  Barna cgyző ezután a/,
fala kido g »ott 11 ■ ■ 1

muuka/atat nyújtotta be, melyet a párt 
egyhangúlag elfogadott. Majd a párt 
áltál ktbocsájtandó, á varmegye közön
ségéhez intézendő és az ó remek tol 
laval meg irt kiáltványát olvasta fel, me
ly  t ihlett- I hallgatott végig a közgyü
ké. Dr. S ek ély  Albert indítványára a 
közgyűlés a kiállt vány t egyhangúlag 
eltagadta cs megszelkesztcséért elisme
rését és köszönetét nyilvánította. A sző* 
vég végleges megállapítás coljából pe
dig dt. Sc/tőn Vilmos indítványára dr. 
Kossuth íanos dr. Láczay László és 
dr Székely Albcrt-ból allo háromtagú 
bi.ottság küldetett ki. A  kiáltványt 
a pártnak hivatalos közlönyében a »Fel- 
sömagyarorszagi Ilirlap«-ban azonkívül 
röpirat alakjában ezernyi példányokban 
fogják kinyomatni és a varmegye te 
rületén széjjélosztani.

Hosszas vitát provokált az intensi- 
vebb szervezkedés, a párthivek össze
írása és a propaganda céljából meg
alakítandó függetlenségi körzetek meg
alakítása. melyek egyes választókerü
letek körén belül lesznek megalakitan- 
dók. Id. Bajusz József, Balint Dezső, 
dr. Láczay László, dr, Kossuth János 
dr. SchŐn Vilmos, dr. Székely Albert 
és dr. Zsindely István hozzászólása után 
a közgyűlés a párthivek összeírásának 
módozatát megállapítván, a körzetek 
megalakításával a párt elnökségét bízta 
meg.

Dr. ;Zsindely Istvánnak azon helyes 
indítványát, hogy a pártgyülés, tekintve 
hogy a párttagoknak nagy contingcnsét 
Sárospatak szolgáltatja - felváltva Uj- 
helyben és Sárospatakon tartassák 
egyhangúlag elfogadták, Sőt tervbe van 
véve hz is, hogy időközönként a var
megye egyéb pontján is tartassanak 
pártgyülések.

sz. á.

7 szám. (2)

V árosi cselédelhelyezö intézetet

A Kassán m égjen 6 > F e I s ő m a 
g y a r  o r s z á g«-ban Horváth Ferenc ala- 
i'.isával megjelentenie cikket mivel an
nak tárgya minket is igen érdekel, 
hozzuk és figyelembe ajánljuk:

Nap-nap után hangzik a panasz.: nem 
lehet cselédet kapni. Végig lehet já 
ratni a cseléd-elhelyező intézeteket akar 
lOszer is, mig egyszer célunkhoz ju
tunk.

Talán nincsen szegény ember, aki 
inkább ((qjgozik, mint éhezik ? V agy 
talán a népesség arányához képest ke
vés a cseléd-elhelyező intézet ?

Nem ezekben találom az okot — ha
nem a cselédelhelyezés rendezetlen vol
tában. Oldjuk meg e kérdést akkép
pen, hogy a most létező cseléd-elhe
lyező intézetek üzleti szellemével szem
ben állítson a varos modern, a kereső , 
közönség és a cselédek érdekét mun
káló cselédelhelyező intézetet, állítson 
annak élére hivatalnokot, akik vezes
sék a cseléd nyilvántartást s gondos
kodjanak a cselédhiány megszünteté
séről. Szedjen a varos dijat az egyes 
elhelyezések alkalmával; úgy vélem az 
igy befolyó jövedelemből az uj intézet 
fenntartható lesz.

A felmerülendő csclédhiány cgy-két 
t1 aj) alatt pótolható lesz az által, hogy 
szegényebb vidéktől a szükséglethez 
képest, az uj intézet kivatalnokainál je
lentkezett s előjegyzett munkáskezek 
meghivatnak. Kzck egyrészről biztosítva 
lesznek alkalmaztatásuk felől, másrész
ről garanciát nyernek, hogy az üzleti 
szeli'..•mnek nem lesznek kiszolgáltatva. 
Mert a cseléd-elhelyezés mostani módja 
rendkívül alkalmas az erkölcstelenség 
teijészti se.rc. Aki ismeri a nagyváros 
viszonyokat: kijelentésem merészsége 
felett nem lóg csodálkozni.

Tudjuk tapasztalásból, hogy legjobb 
cselédek a faluról bekerült s a városi 
erkölcstelen levegő által meg. nem mé
tely ztetett cselédek. De falusi szülők 
gviM inekét nem viszi a cseléd-elhelyező 
intézetbe, hanem maga keres helyet 
számára, hol nyugodt lelkiismeretid 
hagyhatja gondos házi felügyelet mel
lett.

Azonban mit látunk, ha kitelt a cse-

F K L S O M A G Y A R O R S Z A G 1 HI R L A R.

]ideje, vaey valamely ideges gazda el- 
bocsátja, a legtöbbször éretlen eszű, 
feljetlen koru gyermek ki van dobva 
az utcára,Ha meg nincs elromolva, ácsi* 
lédclhelyezo intézetbe nem megy, mert 
tudja, hogy oda legtöbbször a jófélék; 
mennek s onnan, mint kassai cselédet! 
fogadják m g. feltételezve rola a köz- 
ismeretit jo tulajdonságokat. Inkább csa
varog két napig is us utcán, s való
ságos Isten csodája, különösen a női 
nemű cselédekre nézve, ha megmarad
nak az erény utján,

Óh ! mennyi alkalom kínálkozik ilyen
kor a tétlenség közepette a bűn elkö
vetésére! Mennyivel másképpen volna, 
ha a cseléd a szolgálatból vaio kilé
pés bejelentésekor nyilvántartásba ve 
zettetnék s a felállítandó uj intézet tiszt j 
viselői által szemmel tartva, njra jó csa
ládhoz helyestetnek el.

Bizalommal fordulna az idegen cse
léd a varoshoz, de bizalommal fordulna! 
a csclédkcresö is, mert mindkettő ér
deke a spekuláció nélküli elhelyezés ál 
tál kielégítést nyerne. — Az uj intézet 
praktikus volta mellett emberbaráti cé-: 
lokat is szolgálna : gondolkozzanak rajta, 
akiknek kezébe le van téve az emberi 
fejlődés s közelebbről c vátos sorsa.

A MEGYE ÉS A VÁROS.

Ki tudná e kérdést megoldani?
Kgy tulvilagi hang megszólal: ♦ hn  !
Ki vagy te. hogy nekem ekltép felelsz? 
»Az, kit te úgy magasztalál elébb 
H kit a világ múlt századnak nevez 
De ez csak számot jelent vóltakép.
Mert én működtem benne s folytatom 
( h ők illőktől müködésimet;
Nincsen a földön az a hatalom 
Mely vissza tartson ebben engemet.
Örök fejlődés e működésem 
És a szereplők benne emberek,
Ezek szemein keresztül nézem 
S bámulom én a saját müvemet.
S örülök neki mint gyermek örül 
Kártyaváraknak, bar fújja le sorba: 
Babilon, Iliébe, Kóma le igy dűl 
Egy egy leheletemre a porba.
így folytatom én ezt végtelenül 
Nevezd vad játéknak ha úgy tetszik; 
De e játékba valami vegyül 
A mi mind nemesebre törekszik.
Ne kívánj többet! ennyi már elég! 
Kérdésed ime megoldva vele 
Ha vágynál erről többet tudni meg 
S megmondanám: Megőrülnél bele!«

E ö rd ö gh  D á n ie l

Felszólítás.
X  Városunk szervezkedesi szabály 

rendeletének a fizetésemelések érdeké 
bői történt módosítást helybenhagyó 
megyegyülési határozat ellen a l l.  fokú 
elutasított felebbezések megujittattak s 
igy az egész ügy a belügyminiszter elé 
kerül döntés végett. Hírlik, hogy a pol
gármester a módosítás jogerőre emel
kedése előtt a felemelt fizetéseket mar 
kiutalta a városi pénztárból. Ez tény.! 
ha igaz, újabb bizonyítéka azon elbi- j 
zakodottságnak, mely a helyi hatalmi 
klikket jellemzi és annak, hogy itt még 
a régi szellem uralkodik.

x  A közigazyatás egyszeriisitese fi'
löl tanakodnak mindenfelé. Ne töijék 
a fejőket rajta, hanem jöjjenek U helj be | 
és Zemplénmegyébc tanulni. A va-1 
rosi alkapitányi választás ellen okt. 19. 
adatott be felebbezés és mai napig ' 

tcs elintézve. — A községi válasz
tók névjegyzéke is felébb • őssel meg- 
tamadtatott, erre a törvény azonnali j 
elintézést rendel, nov. 29 ifié óla be
ver. Az 1901. évi virilisták névjegyzéke 
elleni felebbezések ről szintén hetek ólai 
halgat a krónika. íme az egyszerűsítés! 
Nem kell semmit sem elintő, tv, ennél 
kitünőbb megoldás nem képzelhető.

- Figyelmeztetés. A házakat é> föld
birtokokat terhelő tartozások minden 
évben januar hóban jelentemlők be oly 
célból, hogy az általános jövedelmi pót
adóból megfelelő levonás engedélyez
tessék. Felhivatnak tehát mindazok, 
kiknek ingatlanát betah!.volt kölcsön 
vagy életjáradék tartozás terheli, h >gy 
azt a városi adóhivatalnál ingjen kap
hat«) vallomást ivén fi évi január hó 

131-ig jelentsék be vagy pedig valló- J 
masi ivüknek kiállítása céljából a tar
tozás fenállását igazoló irataikkal, ugyan
ezen határidő alatt jelentkezzenek.

h í r e k .

A múlt s a jelen század
Silvesztcr éje van, az év lejár 
S vele egy század semmiségbe dűl ; 
Zajos társaság végpercére vár 
Itt, ott, még én \ irasztok egyedül.
Ah! milyen század volt ez istenein!
( )sszetö''te a nép rabláncait 
Miket hübér vert rá, a szívtelen 
S a rabszolgából ember lett megint.

De van is látatja . A szabad kéz 
Uj, friss erővel száz munkához la t : 
Feszül az in, kutat az ész 
S természet urává teszi magát:

Egy egész Uj korszak támad! s vele 
Annyi találmány s uj mesés dolog, 
Hogy szinte szédül a fejem bele 
Ha mindezekre vissza gondolok!

Fog-e ez örökké igy tartani.
Vagy vissza esik mint ember ha vén?

T isztelettel kérjük mindazo
kat, kik a folyó évre előfizetési 
dijaikat be nem küldötték, hogy  
azt minél előbb megtenni sz íves
kedjenek.

»felsőmagyarországi Jíirlap«
kiadóhivatala.

— Kinevezés. Tar Lajos pénzügyigaz
gatósági ellenőr, a szerencsi m. kir. 
adóhivatalhoz pénztárnoknak nevezte
tett ki.

Bírósági kinevezés. Ifj. Zsoldos 
Benő sátoraljau|helyi kir. törvényszéki 
joggyakornok, a sátoraljaújhelyi járás 
bírósághoz aljegyzővé neveztetett ki.

Áthelyezett aljegyző. Köröskényi 
Tamás szepsit kir. jbirósági aljegyző a 
sátoraljaújhelyi kir. törvényszékhez he
lyeztetett át.

Gyászeset. I la jz er  Emire hardi- 
csai cv. ref. lelkész s a felső-zempléni 
ev. ref. egyházmegyének múlt évi de
cember havában megválasztott esperese 
e hó 21-én szivszélhüdés következtében 
Hardicsán hirtelen elhunyt.

— Az újhelyi Kossuth-szoborra clr. 
Tátray Dezső ügyvéd ur 30 koronát 
szolgáltatott át lapunknak, mint a /IV/- 
ten b erger  Arthur ur névestélyén eszkö
zölt gyíijés eredményét. Elismerésün
ket ezen példásan hazafias alkalmi meg
emlékezésért felesleges hangoztatni. A 
példa találjon általános követésre és ez 
legyen a kezdeményezők jutalma. — A

| 30 koronát Widder Gyula szoborbizott
sági pénztáros urnák átadtuk, és ezentúl 
is készséggel közvetítjük a hazafias 
célra szánt adományokat.

— A helybeli izr. nöegylet bálja fo
lyó hó 19 én, szombaton este remekül 
sikerült és a városi színháznak, mint 
táncteremnek megnyitásául kitünően be- 
vállott. A fényárban úszó terem, az 
elegáns közönség, u^y a parketten, 
mint a tömött páholysorokban, a kitűnő 
kedély, mely a szünóra alatt, a szín
házi étterem fehér asztalainál is nyert 
tápot, szóval a kifogástalan erkölcsi si-

! ' er párosulva a jótékonycél hasznával,I  biztathatja a derék egyletet, hogy a 
'farsangok idényén az uj báli hajlékban 
, is övé lesz a vezető szerep. A négye
seket 26 pár táncolta. A jelenvolt höl- 
gyek :

Asszonyok: Bariss Arpádné, Barthos 
[ózsefné, Bettelheim Mártonná, Bor- 
gerné (Sárospatak), Breiner Hermáimé, 
Davidovics Adolfné, Erényi Manóné, 
Ebiért Gyuláim, Fleiszner Frigyesné, 
Friedmann Árminná, Gaál Lajosné, 
Guttmann Mórné (Luka), Haas Mónié, 
Mell Adolfné, Juhasz. Jenőné, Kaufmanu 
Árminná, Keiner Józsefné, Kun Fri
gyesné Kelner Samnelné. Malártsik 
Györgyin*, Ncuvirth Adolfné, Nagy Bá

buié, Polonyi Ignácmé, Roscnthal San- 
donié Szepesi Arnoldné, leich Zsig- 
mondné, Zinner Adolfné, Zinner Hen
riimé.

Leányok: Boruth Jolán, Bettelheim 
Laura, Füzesséry Vilma, Hell Sarolta, 
Kelner Bella, Neuwirth Anna, Nagy 
Margit, Polónyi Ilona, Reichard Ilon, 
Groszmami Regina, Szepesi Paula, Stei
ner Szerén, Schrőder Paula.

A ..Sárospataki Ref. Nöegylet' 
legközelebb tartott választmányi ülésén 
elhatározta, hogy a népiskolából már 
kikerült leányok részére egyelőre a 
téli hónapokban teljesen ingyenes női 
kézimunka tanítást tart. A határozatot 
mihamar tett követte s ma már Rácz. 
Lajosné és Gecsey Etelka vezetése 
mellett több intelligens nő közreműkö
désével 29 fiatal leány igyekszik nagy 
buzgalommal elsajátítatni a horgolás és 
egyszerűbb hímzés mesterségét, melyet 
az első tanítás anyagául vettek fel. A 
nőegylet ezzel kettős célt óhajt elérni. 
Egyrészről azt, hogy a felnőtt leányok 
a téli napokat is képesek legyenek 
husznos munkával tölteni el, másrész
ről pedig azt, hogy ezeket a leányokat 
időnként ősszegyüjtvén, azoknak szivét 
és lelkét az együtt beszélgetés s eset
leg felolvasások által is nemesítsék.

— A nagymihályi izr jótékony nö
egylet 1901. február hó 2 án Nagy-Mi- 
hályban, a Barnai szálló nagytermében, 
sajat alaptőkéjének" gyarapításba célja 
ból tombolával egybekötött tánccstélyt 
rendez.

Szerencs községben a népszám
lálási munkaiatok teljesen befejezve van
nak, melynek végeredményeként Sze
rencs község ez idő szerint 5360 lel
ket számlál. Ezelőtti 10 évvel eszközölt 
számlálás adatai alapján 4340 lélek szám 
lett megállapítva, és igy 10 é.v alatt 
1020 lélekkel szaporodott, ami 25 szá
zaléknak felel meg, mely arány nagyon 
magasan felette áll az országos szapo
rodási átlagnak,

— A málcai iparosok folyó hó 20-án 
a málcai fürdő nagytermében táncmu
latságot rendeztek, a mely fényesen 
sikerült. A táncmulatság esti G órakor 
kezdődött, s másnap reggel 7 órakor 
még húzta a cigány. A négyeseket kö
rülbelül G0 pár táncolta. A táncmulat
ság sikere főleg Kmetóni Gy. Tomkó 
M. és Matina J. ottani iparosoknak kö
szönhető, a kik igen sokat fáradoztak, 
hogy a megjelent vendégek jól érezzék 
magukat. Ehhez hozzá járult a málcai 
fürdő vendéglős kitűnő konyhája, a jó 
bor és pontos kiszolgálás.

— Szomorú adat a kivándorlásról 
az a levél, melyet tegnap kaptunk és 
melyet szószerint közlünk, mert e le
vél a maga eredeti szövegében kell, 
hogy meghasson mindenkit, ki azt óhajtja 
hogy magyar hazánk fiai magyar földön 
találjanak megélhetést és ne menjen át 
a nép leikébe: >ubi bene, ibi patria«.

A vett tudósítás igy hangzik :
»Értesíteni sietek azon igazán minden 

becsületes magyar szivet mély fádalom- 
mal eltöltő sajnálatos eseményről be
cses lapját s annak igen tisztelt olvasó 
közönségét, hogy bár a keresk. m. kir. 
miniszter ur igen bölcsen betiltotta es 
megállította az u. n. hólapda lavina 
intézményt, de a már 20 év óta grasz- 
száló s az édes magyar haza testét 
tépő kivándorlási lavina intézményt 
vagy szokást a közügyek bölcs (?) in
tézői reformálni, beállítani nem bírják 
és nem tudják; mert ime most és a 
napokban Laikusról, Lazonyról, Beret- 
tőről, Vásárhelyről cirka 20—25 férfi 
és viruló leány hajózott át Amerikába, 
a csak most megejtett népszámlálás 
kicsúfolásául. E z  igazán már nem ke
nyérkereset, hanem valóságos láz, egy 
magyarországi febris, minden ép kéz 
láb ember, fut szökik ezen szerencsét
lenül agyonnyomorított prorinciából. Hol 
van ? mit tesz az a híres bizottság ? 
Talán oly mélyen alszik mint a buda
pesti és újhelyi Kossuth-szobor bizott
ság! - Vae dotni manentibüsl — Vae 
agriculturac!«

Ugyanily* szomorú adatról értesítik 
lapunkat Abaujból. Bánszka Zemplén 
megyei községben egy éltcsebb asszony 
hol Vargáné, hol Micsákné néven sze
repel már évek óta s azzal foglalkozik,
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hogy a kivándorolni hajlandó embere
ket, különösen legényeket és leányo
kat kerülő utakon és útlevél nélkül 
Amerikába kiséri. E veszedelmes nő 
egykor szintén Amerikában volt, — s 
hosszú ideig egy hajón cseléd minő
ségben szolgált. Miután az útlevél nél
küli kivándorlás úgyszólván lehetetlenné 
van téve, igen feltűnő volt, hogy Aba- 
ujinegyének Zemplénnel határos vidé
kéről katonaköteles legények és fiatal 
leányok útlevél nélkül kijutottak Ame
rikába. Legutóbb Rankfüred és Felső- 
Kemcncze -4 szép katonaköteles cseme
téire vetette szemét s az indulást 23-ára j 
meg is állapították. Vármegyei ható
ságunk dicsőségére Abauj-Tornamegyé- j 
ben felfedezték az üzelmet s Vargáné j 
ellen már szigorú eljárás van folya-1 
matban.

— A kassai Színház négy évre a 
Szendreyé. Kassa szinügyi bizottsága 
Münster Tivadar polgármester elnöklete 
alatt ülést tartott, a melyen Deil Jenő 
és Paksy Józséf bizottsági tagok felszó
lalása után, méltányolva a jelenlegi 
színigazgató és társulata lankadatlan buz
galmat s eddigi működését, a kassai 
színházat egyhangúlag, minden pályázat 
mellőzésével, újabb három évre Szend- 
rey Mihálynak adja ki.

— Hirtelen halál. Pataky János mig- 
léci lakos tegnap délután elvitte nagy- 
beteg feleségét Kassára oly célból, hogy 
őt a közkórházba helyezi el. Velők jött 
mostoha fia Lutheránus Imre és együtt j 
támogatták a beteges öreg asszonyt 
A vonattal délután hat órakor érkez
tek meg s onnan egyenesen a közkór. | 
háznak tartottak. Azonban alig mentek 
a fa-piacig, Pataky Jánosné egészen k i- ! 
merült, nem birt tovább menni. Az ura j 
erre karonfogta s bevitte az 1-ső sz. 
ház kapualjába, hogy kipihenje egy 
kissé a menés fáradalmait. Az asszony 
leült a lépcsőre de mind rosszabbul 
lett, mig egyszerre szivéhez kapott s 
halottan hanyatlott hátra. A jelenlevők 
azonnal a mentők után telefonáltak, kik 
megjelenve a helyszínén az elhunyt 
asszonyt a közkórházba szállították be, 
hol dr. Vandracsek Jenő már csak a 
beállott halálesetet konstatálhatta. A 
halottat ezután a városi köztemető hulla
házába szalitották ki.

— Ahol asszony a kisbiró. A nő- 
emancipációnak különös fajtáját ta 
lálták fel az abaujvármegyei Rank
füred községben- A kivándorlás mi
att nagyon megapadt ott a férfiak 
száma s még kisbirónak való ember 
sem akadt. A község tehát úgy se- 
gitott magán, hogy választott kisbi- 
í’ót az otthon maradt menyecskék 
közül, akiknek meg felette nagy a 
számuk. így  ujesztendő óta egy vá- 
lalkozó szellemű fiatal asszony a köz
ség kisbirája s ebbeli hivatját, ngy j 
mondják, nagyon jól végzi.

— A F. M. K. E. óvnegyedes gyűlése. 
A Feldivéki Magyar Közművelődési j 
Kgyesület, mely József főherceg ő Fen-! 
sége legalkalmasabb védnöksége alatt, 
már tizennyolc éve nagy nemzeti misz- 
sziót teljesít a Felvidéken, január 8-án i 
tartotta meg évnegyedes közgyűlését 
Nyitrán, Thurócy Vilmos cs, és k ir.1 
kamarás elnöklete alatt. Az igazgató j 
választmány örvendetes tudomásul j 
vette az elnökségnek Clair Vilmos fő- | 
titkár áll al előterjesztett jelentését, amely 
szerint az egyesület 11)00. évi bevétele 
18.000 K-val kedvezőbb az előirányzott 
összegnél. Uj tagokul 11)00. szép. óta j 
122-én léptek be, köztük 5 alapitó, 8 
örökös, 41 rendes és 68 pártoló tag. 
Nagy lelkesedéssel fogadta a gyűlés 
az elnökségnek azt a jelentését, hogy 
a 1\ M. K. K. gyufák, a melyek alig 
három hónapja kerültek a közforgalomba j 
— maris 838 koronát jövedelmeztek ' 
az egyesületnek. A Vörösmarty-ünne- 
P-ly sikeres rendezéséért a gyűlés jegy
zőkönyvi köszönetét fejezte ki az ün-1 
nép védnökeinek, Thuróczy Vilmos fő
ispánnak és Bende Imre püspöknek, 
Thuróczy Vilmosné és Balás György 
honvédezredesnek, mint a rendező bi
zottság elnökeinek, valamint a rendező
ség tagjainak dr. Kostyál Miklós vár
megyei főjegyzőnek, dr. Rudnai Sándor 
polgármesternek, Csillaghy György ke
rületi anyak. felügyelőnek, dr. Sztránszki 
j/.idor ügyvédnek és Clair Vilmos fő

titkárnak. Az egyesület törvényhatósági 
választmányainak működéséről, vala
mint a könyvtárak és daloskörök szer
vezéséről szoló elnökségi előterjesztist 
a gyűlés végül helyeslő tudomásul 
vette,

Gaídasagi előadások voltak a sze
rencsi áll mii iskolában január 14., 15., 
16. és 17-én, amelyeket Abonyi Ka
roly gazdasági szaktanár és Fcdák Isi* j 
van a zemplénmcgyei gazdasági egye
sület titkárja tartottak, az utóbbi kü
lönösen a gazdakörnek megalakulását, i 
működésének előnyeit fejtegette és a 
gazdasági segélypénztár tagjai közé | 
való belépés előnyeire hívta föl a gaz-, 
daközönség figyelmét. A szerencsi ta- j 
nitók is fognak előadásokat tartani min j 
den vasárnap délután.

— Országos dalárverseny Kassán. A
nyáron nagy ünnepségek színhelye lesz 
Kassa. Az országos dalárversenyt aug. 
közepén Kassán fogják megtartatni, 
mely alkalommal három ezernél több 
dalárdista érkezik meg, A kassai dal
egylet az országos ünnepségek elő
munkálatain nagyban buzgolódik. Ild
iiig harmincnál több dalárda jelentette 
be a versenyen való részvételét.

— Villamos világítás Ungvárott. Ung- 
var városa bevezetteti a villamos vilá
gítást s arra nyilvános pályázatot hirdet.

— A Horgony Pain Expellor igazi 
népszerű háziszerré lett, mely szá
mos családban már több mint 32 év 
óta mindig készletben van. Hátfájás, 
csipőfájthiíom. fejfájás, k fisz vény, 
csuzmíl. sth.-nél a Horgony Pain-Ex- 
pellerrol való bedörzsőlések mindig 
fátdalomcsillapitó hatást idéztek elő, 
sőt járványkarnál, minő: a kolera 
és hányóhas-folyás, az altestnek 
Pain-ExpolloiTel való bedörzsölésc 
mindig igen hasznosnak bizonyult. 
Ezen kitűnő háziszer jó eredmény
nyel használtatott a influenza ellen 
is" és 80 í.. 1 k. 40 f. és 2 k. árban 
a legtöbb gyógyszertárban kapható, 
de bevásárlás alkalmával mindig ha
tározottan : „Richter-féle Horgony 
Pain-Expellert“ vagy „Richter-féte 
Horgony-Liniment“-et tessék kérni 
és a „bÍorgony“ védjegyre figyelni 
kell.

KÖZGAZDASÁG.
A  vám kérdés.

Valószínű, hogy a késő tavaszi vá
lasztási küzdelemben a vámkérdés fog 
dominálni. De tudvalevő, hogy miután 
náiunk közgazdasági közvélemény nincs 
és ott, ahol az érzelmek megnyerése 
a tömeghatás céloztatik : a vámkérdést 
csak politikai vonatkozásaiban lehet 
petraktálni. Azért a vámkérdésben bi
zonyos kijcgeccdő véleményt a saj
tóra kell bízni és ennek a nagyjelen
tőségű kérdésnek szakszerű tárgyalása 
a szaklapokra vár.

Bizonynyal ki is veszi azokból a 
maga munkarészét minden orgánum, 
Ámde direktívákat mégis az illetékes 
körök nyilatkozatai adhatnak. Éppen 
ezért óhajtandó, hogy ne maradjunk 
sötétségben. Nagy hiba volt eddig, hogy 
ebben a kérdésben az üzletszerű titok
tartás elve győzött és az volt a jelszó, 
hogy ezekből a kérdésekből mindvé
gig titkot kell csinálni, mert csak za
varólag hatnának azok nyilvános tár
gyalása. Mivel minálunk közgazdasági 
kérdések iránt senki sem érdeklődik, 
a kényelemszeretetnek c cirkulusait azok 
sem zavarták, akiknek a parlamenti 
ellenőrzés szerepe jutott. A nemzetközi 
szerződések sok balfogása abból eredt, 
hogy kereskedelmi és gazdasági kíván
ságaink tekintetében közvélemény nem 
volt; a szerződések mindaddig isme
retlenek maradtak, mig csak a gya
korlat nyomán itt is, ott is föl nem 
jajdultunk miattuk.

És nehogy a merkantil érdekek har
cosául mutatkozbam be, sietek a gaz
dák egy nagy sérelmével illusztrálni ál
lításomat.

Mikor a kereskedelmi szerződéseket 
Olaszországgal megkötöttük, nem ki
sebb ember volt kereskedelemügyi mi

niszter, mint Baross, kinek ezen tárca 
ellátásában való zsenialitását, arravaló- 
sagat, erős nemzeti krakterét és bizo
nyos Széchényi-szerü nagy prospekti 
vaját kétségbe nem vonhatja senki. Es 
mégis az olasz borokra oly minimális 
díjtételt vetett, mely igazán veszedel
mére van a hazai szőlőmivelésnck. Egy
némely dunántúli kamara észrevette, 
a bajt, de jóformán a tizenkettedik órá
ban vagy azontúl is. Ha jól tudom, a! 
pécsi ksmara monstre deputációt kül I 
dött akkortájt a miniszter elé, mely- * 
ben az olasz borok alacsony vámdij- 
tételének felemelését kérte. Akkor már! 
a/, olasz kormánynyal a tárgyalások 
befejeztettek és — ami bizonynyal fajt 
Barossnák — csak egy kautélát bizto
síthatott a szerződések utolsó pontjául, 
azt, hogy az az olasz kormány, mely- 
lyel a szerződések megköttettek, nem 

j léptetheti életbe a szerződést és neve
zetesen nem lép hatályba az olcsó vám- 
díjtétel — a borra.

Bizonynyal nem a börzei körök vic
cei közzé való, hanem — hogy is mond
jam olyan körben, amelylyel az Alkot
mány szimpatirozik, — született a lem- 
bergi zsidó templom készítéséről való 
adoma, de mégis elmondom, mert any- 
nyiia analog az esettel, amelyet fel- 

, hoztam.
A lembergi zsidó-hitközség — mondja 

az a kazárellenes viccecske — elhatá
rozta, hoóy vaskonstrukcióra zsinagó
gát épít. De mint minden egyháznak, 
melyet nem segít a holt-kézi vagyon, 
a lembergi zsidó-hitközségnek sem volt 
hozzá pénze. Elmentek Albiecht főher
ceg galíciai vasgyárába, megkötötték 
az alkut, előírták a fizetési módozato
kat és azok rendes megtartásáért egye
temleges kezességet vállalt a hitköz 
ség. vezetősége.

Csakhogy az a hitközségi elöljáró
ság lemondott és uj elöljáróságot a 
csalafinta lembergi hivek a prolétárius 
elemből válasz.ottak. Persze, mikor az 
első részletet fizetni kellett és a rész
let — elmaradt, a folyamatba tett pör 
első stadiumábán kitűnt, hogy az egye 
tcmlcgcsen kezességet vállaltak vagyo
nából a megépített vaskonstrukciós 
zsinagógának egyetlen vaspillére se futja. 
Ekkor aztán — mit volt mit tenni. — 
kiegyeztek a hivek 50 százalékra.

Nos, hol az adoma, és a felhozott 
példában az analógia?

Ott, hogy az olasz kormány is alá
írta az egyezményt, hogy ő azt életbe 
nem léptetzeti, de aztán — hiszen Olasz
országban is rendes alkotmány van — 
a kormány annak rendje-módja szerint 
megbukott és az utódot a pótlólag be- 
csusztatott garancia nem kötötte. A 
vámtételeket az egyezmény szerint ér
vényesítette és özönlött Fiúmén át a 
hazánkba a talián bor, melylyel aztán 
mily kereskedők vehették föl a ver
senyt, — láttuk. És ma, mikor a szőlő
rekonstrukcióba milliókat öltek a gaz
dák, ha e vámtételek megállanak és 
maradnak, — akut veszedelemmel fe
nyeget.

Nagyon helyes tehát, ha kereske
delmi és ipari körök a vámkérdést dis- 
kussziók tárgyává teszik. Neuschloss 
Marcel és Gaal Jenő műegyetemi ta
nár után legközelebb Enyedi Lukacs 
tart felolvasást a vámkérdésről az or
szágos iparegyesületben. Enyedi pedig 
tud a dologhoz és hozzászólása sok
ban tanulságosnak Ígérkezik még ak
kor is, ha, ami előrelátható, a külön 
vámterület álláspontjára helyezkedik, 
de tanulságos azok számára is, kik e 
tekintetben más nézetet vallanak.

A gazdák, iparosok tehát szólották 
és szólnak a tárgyhoz. De szeretnék a 
kereskedelmi körök nézetét is hallani.

Nekik talán legértékesebb mondani 
valóik vannak. Melyik testület tartja 
magát illetékesnek, hogy e tekintetben 
kezdeményezőleg föllépjen, mert a mis
kolci kereskedelmi kongresszus a szer
vezeti előkészítésben merült ki és c 
kérdést a maga jelentősége szerint idő
hiánya és a készülctlcnség miatt is be
hatóan nem tárgyalhatta.

De tán nem is kell országos szerve
zet ahhoz és tán ez a mostani szepa
rált tárgyalási mód, valamelyes köve
tendő irányokhoz nem is fog vezetni. 

: I la hinni lehet azoknak a békehan-

goknak, melyeket az országos gazda- 
szövetség félhivatalos kövön nyomott 
informatív orgánuma mondogat: akkor 
nem is lenne nehéz a gazdák, iparosok 
és kereskedők olyan együttes tanács
kozására összejönni, mely ezt a kér
dést tárgyalná. Talán nem vérmes az 
a hitünk, hogy valamelyes közös meg
állapodásokhoz, és állasfoglaláshoz, vagy 
legalább nézetnyilvánitáshoz vezetne az 
ilyen tanácskozás.

De ki gyűjtse egybe a híveket?
Vagy tálán Aeolus vihart rejtő töm

lőjétől félnek és azért senki se veszi 
a bátorságot, hogy c tekintetben a hí
vogató szerepére vállalkozzék?

Szomorú volna, ha igy lenne!
K. //.

* Gazdasági előadások. Fedák István, 
a zemplénvármegyci gazd. egyesület 
titkára és Abonyi Károly gazdasági 
szaktanai* folyó hó 24., 25. és 3l-én 
Megyaszón gazdasági szakelőadásokat 
tartanak. Az előadások tárgyai — mint 
a f. hó 14. 15. 17. és 18-án Szeren
csen tartottakéi is voltak — a község 
vagy vidék gazdálkodási körében ta
pasztalható hiányok megszüntetése.

* Magyar szöllö értékesítése külföl
dön. Érdekes és nagyfontosságu moz
galmat kezdeményeztek a szegedi ke
reskedelmi- és iparkamara kerületébe 
tarozó szőlőbirtokosok, melybe belevon
ják az ország birtokosait is. A termés
nek, főleg pedig a csemegeszőlő-ter
mésnek értékesítése az utóbbi időben 
nagy akadályokba ütközik, azért oda 
törekednek, hogy a küldemények gyors 
elszállítása minden tekintetben biztosit- 
tassék és hogy a külföldi, főleg a né
metországi piacokon minél teljesebben 
érvényesülhessen a magyarországi szőlő, 
mely elsőrendű minőségével tökélete
sen versenyképes. A birtokosok január 
21-én d. u. 4 órakor értekezletet tar
tanak Budapesten a Köztelken, hogy 
az államtól kérendő támogatás módját 
megbeszéljék.

— Bánóc-ungvári vasút. A keresk.
miniszter Köbér Ágoston budapesti 
bankárnak, az államvasutak Bánóc állo
másától Lazony, Berettő, Gatály, Dub- 
róka, Butka, Szátok, Deregnyó, Vaján, 
Mogyorós, Feketemező. Kis- és Nagy- 
Kapós, Veszkóc, Vajkóc, Matyóé, Palló, 
Bánfa, Sislós, Botfalva, Tarnóc és Or- 
darma községek érintésével Ungvárig 
gőzmozdonyu vasútvonalra egy évre 
előmunkálati engedélyt adott.

— Sátoraljaújhely. Műtárgyak hely
reállítása. Az újonnan építendő nagy- 
rácska-vajáni törvh. közúton 9 drb. fá
ból készítendő műtárgy helyreállítására 
ajánlat az államépitészeti hivatalhoz feb. 
4-ig. Előirányzat 154,013 k. Bánatpénz 
5 százalék.

TANÜGY.
—  Követésre méltó példa. A bánfai 

állami elemi iskolával kapcsolatos ipa
ros-tanonciskola vezetői a tanoncnöven- 
dékek részére egy tanonc-ottlun felállí
tásán fáradoznak. E tanonc-otthon célja: 
megóvni a tanoncokat a rossz társaság
tól, megadni részökre a hiányzó házi 
nevelést s minden tekintetben oda mű
velni őket, hogy egykoron müveit ipa
rosok legyenek, lennek az igen nemes 
és dicséretreméltó eszmének keresztül
vitelére a szükséges lépéseket megté-

; tettek s csak rövid idő kérdése, hogy 
| a vármegye ezen exponált vidékén az 
i uj intézmény létesüljön. A bártfai tani- 
i tok ezzel példát fognak mutatni hazánk 
összes tanítóinak, uj tért hódítanak meg 
a tanítóság részére, hol még nagy és 
megbecsülhetetlen munka vár reájok. 
Ez a nevelési szempontból igen fontos 
kérdés.

Szerda, január 23.

Kiadótulajdonos:
LANDESMANN MIKSA.
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és hogy a fentebb megjelölt i ngatlan 

az 1901 . évi február hó 4 - ik  napján 
délelőtti 10 órakor a községi bitó há
zánál megtartandó nyilvános árveré
sen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlanok bocsátónak 10 száza
lékát vagyis 82 koronát. 81 K 20 fii. 
8 kor. 00 fii. és 14 kor. 80 fii. kész
pénzben. vagy az 1881. évi LX. 
t.-cz. 42. $?- ábanjelzett á r f o l y a m 
m a l számított és az 1881. évi no

vember hó 1-én 8333. sz. a. keltigaz- 
ságiigyminiszteri rendelet 8. §-á bán, 
kijelölt ó vadék képes éri ék pa-papi tok
ban a kiküldött kezéhez letenni avagy 
az 1881 : t.-ez. LX. 170. $-a értel
mében a bánatpénznek a biró-ság- 
nál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgál
tat ni.

Kelt Sátoraljaújhelyben a kir. t\\- 
szék mint tkvi hatóságnál 1000. évi 
november hó 22-én.

Wieland kir. tvszéki biró.

FO N TO S M IN D E N K IN E K !

/  Kiváló hazai készítmény. *WI
Törv védve

I D U R j U j O R j
által a cipőtalp minden 8 —4 hétben egyszeri be- j 

kenéssel ötször oly tartós és vízhatlan lesz. j 
Ara 1 bádogpalacknak használati utas’tással együtt 

1 korona, nagyobb palack 2 korona.
Postán 1 kor. 20 fillér beküldése után bérmentvo. 

Kapható minden fiiszerkereskodésben. droguériákban. J  
cipészeknél stb.

Föszétküldós: D U R A T O R G Y Á R ,
jJuDapest, V. £ipót-kőrut 1b szám.

Viszontelárusltók mindenütt kerestetnek.

A  m a g y a r  k i r A l y i  á l l a m T a s u t a k

Budapest—Lawoczne közt közlekedő vonatainak

M E N E T R E N D JE

mm.. • J 0308/1000 tk. szám.
JVUlljf V V K K lK 5j Árverési hirdetményi kivonat,

levelezés, biztosítás s irodai teendők- A sáimaijauiim iyj ki.-. i«rv.M.»>?4k
. . . .  . mint telekkönyvi liatosag közhírre

beit jártas tisztviselő az esteli |,,s/j hogy I.efkovirs Náthán végre-
órákra alkalmaztatást keres szc* hajtaténak, dr. Rosenthal Sándor 

/ c  .. á. iigv véd mint Hegedűs András iigv-
reny fizetés mellett. ^m lim ka vt̂ relmjtá>t szenve.lő él-

Czimét a kiadóhivatalban lehet hmi üiki K tőkekövetelés és jár iránti 
4 , . végrehajtási űgvében a sátorai jau j

m egtilt ni. (helyi kir. törvényszék (sátoraijanj-
L . , lielvi kir. járásbíróság) területén fekvő

e * I Riszté községében kisztei t sz. t jkvhen
Á v e r é s t  h i r d e t m é n y .  I 88 hr. sz. alatt foglalt és Hegedűs 

Alulirt bírósági végrehajtón/ 1881. évi András végrehajtást szén védő továbbá 
IA i ez. 102. §u értelmében ezennel Hegedűs dános és kiskorn Ilegedii> 
közhírré it»sZj. bugyii bpesti l\. Kor. kir. János tnlajdonostársak névért4 írott 
j,tnt» .irtó* 11KKI'..ivi Si,. VI. lliW3.sz.im,, j « 8 1. I.X. t,-. ir>0 S ,'itclniéiivégzésé következőében Dr. b ried Adolf iigv- , , , . . .  • ,
véd által képviselt. S< bottolaKrno javáru egészben arveres ala bocsátandó bel 
l'usz Rezső ellen aöü kor. 79 lil. s járuló- helv. kert. és 1» sz. ház 820 K, a kisz- 
kai erejéig 1900. évi október hó 211-011 f o- tei * 20. sz. t jkvbeil foglalt 1 141la.
ga na lo s i lő t t  kielégítési végrehajtás na;., 070 .. 8<W »48 1 8(57 1 408 1
u,j,(„ 10 faluit .<»«00 kor.  -silil kiivot- “ ,l T ! a ' Z' - ' 1' - Í  ' -  ,kéz o ingóságuk n. ni: 1 vas eszterga pa-.l 41«) a. 4db a. o líla . oSOa.bOi a.b».»a,
nyilvános árverésen eladatnak. <>87 a. hr. sz. kiilbirtokból Hegedűs
/M°!i J Í rVy0rt‘í!u‘k ,o k a | i kir i iínísl,iró- Andrást illető jutalék 812 koronában

a kisztci 70. sz. .jkvlu-n I ijT.I hr. sz. 
1900. évi július hó 1 napjától járó 5 száza- alatt foglalt llegedus András vegre- 
lék kamatai és eddig összesen (>8 kor. 3ö hajtást szenveMO továbbá Sándor Ki 
fii. ben biroilag már megálapitutt költsé- zsébet. Nagv András. Nagv dános.

. S k S a ^ r  l a o i f é i l f :  H.-^.Oüs .íiinos; IIof .-.iüs .VlAria fér j., 
ruár hó I napjának délelőtti 9 órája liutáridő- óttbay dozsefim, tulajdonostarsak nő
ül kitűzőtik és uhhozti venni szándékozók vére Írott és a fentebb idézett törv. 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az íj. értelmében, szintén egészben árve- 
!í 'M w 7 r? rtX # l“ . ' ' ' s ?.W '»"•■Mtandn szántótól,I. K(i k,>-1
lett« legtöbbet Ígérőnek, beesáron alul is romiban, a kisztei 88. sz. tjkvben 
el fognak adatni.  ̂ 182. hr. sz. alatt foglalt Hegedűs An-;

Amennyiben az elárverezendő ingós í- j drás végrehajtást szenvedő továbbá |

í A ' r V ' t A ^ ' r t r a s s r a t  "?&... v ' ,  és- kif oruezen árverés az 1881. évi I.X. t.-c. 102. §. J a nos tulajdonostarsak nevere írott* 
értelmében ezek javára is elrendeltetik. (és a fentebb idézett törv. £. érlel-; 

Kelt Tokajban 1901. évi Jan. hó 17. miében szintén egészben árverés alá 
Faraaó József I bocsátandó belhely és ö szánni házra1 

u I az árverést 148 korona ezennel m eg-}
kir, bírósági végrehajtó.) állapított kikiáltási árban elrendelte, j
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