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Kérelem.
Kérjük olvasóinkat s pártunk 

minden tagját, hogy a függet
lenségi párt szétküldött gyűjtő- 
ivét minél előbb legyenek szi- 
vesek  beküldeni dr. Kossuth J á 
nos elnök úrhoz, vag y lapunk 
szerkesztőségébe.

A soerk es» tö$ e(g .

Egy minta-alispán.
Bnrsodmogyoi botrány —

Jierzeviczy György borsod vár 
megyei bizottsági tag panaszt 
emelt Magyarország belügyminisz
tere előtt dr. Tarnay Gyula bor- 
sodvármegyei alispán ellen.

Panaszát kinyomtatva, szétkül- 
dötte többfelé, igy jutott el hoz
zánk is.

Elolvastuk. És sajnosán győződ
tünk meg belőle, hogy sok, igen 
sok feladat vár még Magyaror
szág belügyminiszterére, ha a so
kat emlegetett jog, törvény és 
igazság jelszavához hiven meg 
akarja tisztítani közigazgatásunk 
botrányos szervezetét.

Minden szenvedély, harag vagy 
elfogultság nélkül sorolja fel a pa
nasztevő Borsodvármegye alispán
jának egész bünlajst romát. Sem
mit sem akar elhitetni, mindenütt 
számokra, aktákra, bünperbeli ira
tokra, hir api közleményekre hi
vatkozik, amelyek dr. Tarnay el
len a legsúlyosabb vádakat tar
talmazzák. Felemlíti dr Miklós 
Gyulának, Borsodmegye volt fő
ispánjának a bíróság előtt lefolyt 
bünpörben felőle tett becsmérlő 
állításait, amelyeket Tarnay mind 
megtorlatlanul, czáfolatlanul ha
gyott. Talán ártatlanságának tu
datában ?

De ezeket csak általánosságban 
említi, mint amikből csak követ
keztetni lehet az alispán egyéni
ségére.

Áttér azután a száraz ada 
tokra. Elmondja, hogy megbízta 
ügyvédjét, hogy szerezzen tájéko
zást aziránt, mi' igaz a mind in
kább hangosabban nyilvánuló gya 
nuból? — Ez áttekintette a me
gyei számadásokat. S ezekből ki
tűnt, hogy az alispán ur valószí
nűleg pályatévesztett ember, mert 
igen szeret utazni, s az utazásait 
igen előnyösen tudja saját javára 
fordítani, amennyiben felmerült és 
fel nem merült költségeit a vár
megyével fizetteti meg. Kitűnő ke
reskedelmi utazó veszett el benne.

Hanem ez igen drága tréfa az 
alispántól. Hogy ő 600  koronáról 
1400 koronára emelteti fel úti 
átalányát, >mert igen sokat uta

zik a vármegye érdekében* — s 
mégis minden esetben külön szám
lát ad be és utal vány oztat ki ön 
magának, önmaga által, fiáker- 
költségek s másféle jármüvek cí
mén, melyek között azonban a 
villanyos elő nem fordul. Az al
ispánnak ugyanis nevezetes el
lenszenve lehet a villanyosok 
iránt. Inkább fizet egy fiakeres
nek 6 — 8 frtot egy napra, (amint 
ezt a beadott számlák igazolják) 
semmint egy-két hatossal gazdagí
taná a villanyosok részvénytársa
ságát. így azután pl. egy eszten
dőben nem kevesebb, mint 2022  
koronára rúgott az alispán ur fi- 
akerköltsége, amelyet azután a 
legnagyobb önzéstelenséggel utalt 
ki magának a vármegye kifogy
hatatlan pénztárából.

Az eíajta számlák hosszú során 
kívül azonban még egy igen ér
dekes tulajdonságát tanuljuk meg
ismerni az alispán urnák a pa
naszból.

Az alispán ur ugyanis képes a 
fizika minden törvénye dacára is 
megtenni azt, hogy egy időben 
két helyen létezzék így pl. egyik 
számlája szerint ő 1898. febr. 5-én 
este Győrött volt, 6-án, 7-én és
8-án szintén ott volt, itt termé
szetesen evett-ivott, az pénzbe 
került, szállodában lakott, az is 
pénzbe került, fiakeren járt, az is 
pénzbe került. Másfelől pedig az 
tűnik ki, hogy ő ugyanezen évi 
febr. 5-én és 6-án Budapesten a 
Pannónia vendége volt. Itt is evett 
ivott, az pénzbe került, szállodá
ban lakott, az is pénzbe került, 
fiakeren járt, az is pénzbe került, 
s ezt mind a vármegye fizette.

A magánlakását is a vármegye 
költségén rendeztette be Tarnay. 
így pl. ilyen tételek fordulnak elő 
a megyei számadásokban :

Alispáni helyiségbe szőnyeg 130  
frt, szobába szőnyeg 19b frt 09  j 
kr, lakásba csillár 53 írt 40 kr, 
alispán urnái egy ablak át alaki 
tása 112  frt 53 kr. Nagys. Tarnay 
Gyula alispán ur részére egy fegy- 

! ver állvány 40 frt.
És igy tovább. Hosszú volna 

1 elsorolni mindazt a sok vádat, ami 
I ellene a panaszban felhozatik, s 
amik közül még az okirathamisi- 

; tás sem hiányzik.
Pedig a vádakat, mint Bezer- 

viczy mondja, a belügyminiszter ál
ltai leküldött vizsgáló biztos a vizs
gálat. befejezése után nagy részben 

| beigazoltaknak találta
Tehát nem az irigység, nem a 

I harag, nem a pártoskodás koholta 
ki azokat.

A belügyminiszter intézkedését 
izgatottan várják Borsodban

Főjegyző-verseny.
T'oh sva. fobr. UK

1901. januárban kezdték cl a kor- 
teskedést egy olyan állásra, amely 1901. 
decemberben fog talán megüresedni.

Megindult a versenyfutás, s most 
buzgón iparkodik egyik jelölt meg
előzni a másikat, s elcsípni a másik 
szavazatot.

Mi közömbösen nézzük az egészet. 
Melyik fog egy esztendő múlva elsőnek 
beérkezni: igen kevéssé érdekel. Mi
ránk nézve valamennyi jelölt egyforma: 
egyformán buzgó hive hivatalból a 
mindenkori kormánynak, egyformán 
lui szolgája a mindenkori hatalomnak 
Akár egyik, akár másik jut diadalra: 

i az ügy, a melyet mi szolgálunk, az 
! eszme, amelyért mi küzdünk, a ma
gyar szabadság eszméje nem fog nyerni 
vele semmit. - Az egyénisége ellen 
egyiknek sincs kifogásunk, — politi
kai szempontból egyforma rossz ne
künk mind a négy.

Mindenesetre sajátságos, hogy ilyen 
korán kezdik a versenyt arra a med
vebőrre, amelyben még nagyon is benne 
van a medve. Hz csak azt mutatja, 
hogy sok a vadász és kevés a medve 
bőr. Azt is joggal kérdezhetnek, hogy 
ha már most elkezdik ajelöltek a kor
tes utakat, liat mikor fogják a hivata 
los dolgukat végezni ? — De ezt nem 
kérdjük, mert a magyar közigazgatás 
olyan, hogy szinte hasznosabb a kö
zönségre, ha nem dolgoznak a tisztvi
selők.

Csak arra kérjük pártunk tagjait, 
hogy ne kössék le a szavazatukat sen
kinek se, mert egyáltalában helytelen 
dolog, ha valaki egy esztendőre előre 
leköti a szavát, s aztán nem lehelj 
tudni, nem lesz-é majd a pályázók 
közt olyan is, aki a mi pártunk Ilivé, 
s akire ezért meggyőződéssel szavaz- : 
hatnak !

Hzek után, azok számára, akik még 
nem tudnák, elmondjuk, hogy a Ma- 
íolay Etele alispán e se t le g e s  visszavo
nulása után e s e t le g  alispánná válasz
tandó Dókrs Gyula főjegyző e s e t le g  
megüresedendő állására eddig négy 
jelöltet emlegetnek : T/turánszky László 
I. aljegyzőt, Tett esik István, B árt hős 
József és P intér István fős olgabirákat. 
Közülölt Bencsik István ur felkért, hogy 
közöljük a következő nyilatkozatát:

Nyilatkozat.
A  >Zemplén* í. évi 5-ik számában 

Matatni Etele, vármegyénk közszeretet
ben álló alispánja, egy nyilatkozatot j 
tett közzé, a melyben egy folyamatba 
tett kortesmozgalom okait puhatolva, 
meglepetésének ad kifejezést ama kö-; 
riilmény felett: hogy az Ő alispáni i 
állasának esetleg megürcsedésével kap
csolatban a főjegyzői állás betöltése 
iránt »tf mozgalom  ném ely részről m ár 
m egind itta to tt«

Miután pedig ezen, a messze jövőben 
esetleg üresedésbe jövő f ő je g y z ő i  állás- 
nak a betöltésével, több oldalról sze 
mélyem is kombinációba hozatott, te
kintettel arra, hogy a mozgalom meg
indítói a nyilatkozatban megnevezve 
lettek, inditttatva érzem magamat ki- 
jelenteni azt:

Hogy én mind ekkoráig főjegyzővé 
leendő megválasztatáson! érdekében egy 
lépést sem tettem, s abszolúte nem tö
rekedtem s inig a kérdés aktuálissá 
nem válik, fe l fo g á s o m  szerint ttem is 
törekedhetett/ a rra , h ogy  a torrenvhato- ,

s á g i  b izottsági tagok szavazatai tizen
e g y  hóva l e lőre le fo g la ljam , s a meg- 
előztetés kalamitásait kikerülendő, cél
jaim éléstárában a távoli döntő ütkö
zetre letétbe helyezzem.

Vármegyénk közéletében eltöltött 30 
éves szolgalatom, munka- s akaraterőm, 
mely a kivitel terén még a válságos 
pillanatokban sem riadt vissza az admi
nisztráció nehézségeitől — úgy hiszem 

- nyú jt nem i jo g c ím e t  arra, hogy ak
kor, a midőn járásom lakosságának 
személyem iránt annyiszor megnyilat
kozott osztatlan szerctcte dacára is e 
járás területéről, a hová 30 éves múlt
nak annyi kellemes emlékei fűznek, fe
lelősségterhes, emberbarátim iránt ápolt 
jóhiszeműségem, s bizalmam folytán 
még inkább sulyosbbitott állomásomból 
kissé nyugalmasabb munkakörre vágyom 
varmegyém ez irányú támogatására mél
tán számot tarthassak.

I)e mert úgy az alispáni, miként a 
tőjegyzői állások betöltésénél a várme
gye intéző köreit tartom — éppen 
mint a főszolgabírói állasoknál az il
lető járást — első sorban hivatottnak 
arra : hogy állást foglaljon s az egyéni 
aspirációk irányát megjelölje — de 
csak is akkor, midőn c hivatása idő
szerűvé vált, nagyon természetes, hogy 
nem prcokkupalhattam s nem is pre- 
okkupálhatom i ly  fe l fo g á sb a n  várme
gyém közbizalmat idő előtti kortes 
mozgalmak utján a nélkül, hogy az á l
tál bizonyos fokú reszensusra okot ne 
szolgáltassak.

Ezeket óhajtván — vármegyém al
ispánjának hivatolt nyilatkozata folytán 
— köztudomásra hozni, tisztelettel ma
radtam.

líirály-Helmeczen, 1901. évi febr. 6. 
Bencsik István.

a bodrogközi járás főszolgahirája.

—  A választók névjegyzékének ki
igazítása. A múlt évben tudvalevőleg 
az országgyűlési képviselőválasztók ál
landó névjegyzékét az évek hosszú so
rozatara összeállították. — Ezen 1901. 
évre érvényes választói névjegyzék alap
ján kell megejteni az idén az általá
nos képviselőválasztást. Ezt az állan
dóság jellegével felruházott névjegyzé
ket ezután most már évről-évrc csak 
kiigazítják. Miután az uj törvény ér
telmében a kiigazítási munkálat éven 
kint körülbelül két hónappal előbb tör
ténik, mint eddig volt gyakoi latban, 
ennélfogva Szeli Kálmán miniszterel
nök, mint belügyminiszter, már most 
valamennyi központi választmányhoz 
rendeletét intézett az országgyűlési 
képviselőválasztók 1902. évre érvényes 
névjegyzékének kiigazítása tárgyában. 
A belügyminiszter a központi választ
mányok figyelmét első sorban az ed 
digi eljárástól eltérő s a választói jog 
megóvását célzó lényegesebb rendel
kezésekre hívja fel. így a belügymi
niszter figyelmeztet a törvény azon 
rendelkezésére, mely szerint az össze
író küldöttségek úgy az újonnan fel- 
vcttekről, mint a kihagyottakról köz- 
ségenkint külön névjegyzéket tartoznak 
készíteni, ezenfelül azokat, kiket a vá
lasztók sorából kdiagyandóknak talál
tak, erről a kihagyás okának közlésé
vel írásban értesíteni kötelesek, ügy, 
hogy a kihagyottaknak okvetlen tudo
mást kell venniük a kihagyásról, hogy 
az ellen esetleg jogorvoslattal élhesse
nek kellő időben. Mert még ezen írás
beli értesítésen felül a választókerület 
összes választóinak ideiglenes névjegy-
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zékc a kihagyottak névjegyzékével panaszkodást, hanem orvoslást óhajta- bcretiői nagybirtokos által c szent célra ment*' ez. monolog előadója . P á l ásthy 
együtt az illető városban, községben, nak1 elérni. De ezt nem érhetik el úgy, j végrendeletileg 2000 korona pénz és Thekla IV. oszt. növendék bemutatott 
vagy körjegyzőségben szintén közszem- ha (mint most is teszik a Fv-ben) azon belsőség biztosítva, hagyományozva j egyenesen meglepő volt. A gyer- 
lérc kitétetik. A belügyminiszter arról panaszkodnak, hogy a városi képvi- van, s az érdekelt község megkívánt mek szinmüvet igazi látványossággá tét- 
is meggyőződést akar szerezni, vájjon selőtestületben kevés a katholikus val anyagi hozzájárulása sem fog hiányozni: ték a szebbnél-szebb virágjelmezek. A 
kihirdették-e azt, hogy a választók név- lásu egyének száma, mert ez feltűnően biztosnak hisszük, hogy rövid idő alatt tündér ugyanis a jószivü Margitot a 
jegyzéke közszemlére kitétetett és azt, exclusiv felekezeti álláspont. Igen nagy itt is egy magyar tannyelvű uj iskola nagymama születésnapjára virágokkal 
mikor és hol lehet megtekinteni. K csapásnak tartanók, ha a városi kép- fogja hirdetni a magyar nyelv és cul jutalmazza s varázsszavára sorban meg* 
végből kívánja, hogy a közzéteendő viselőválasztásoknál a jelöltek vallását tura rég óhajtott áldásait, erejét. Itt jelennék az ibolya (Dauscher Margit), 
hirdetményt hozzá bemutassák. néznék. Ne keressük és ne forszíroz- említjük meg, hogy a múlt év folya- szegfű (Dauscher Jolán), rózsa (Yrágó

- — zuk azt, ami riasztóan elválaszt, hanem mán Falkus községben is épült egy uj | Irma), gyöngyvirág (Szentgyörgyi Mar-
A M F P Y R É S  A V/ÁT^OS te£yank félre minden egyebet és csak és modern korszerű iskola, a régi sö- git) vadrózsa (Göllncr Margit), nefe- 
r s  IVIÜ,VJ I Ej t\  V A K U o . azt keressük, mi egyesíthet bennünket, tét odú helyett, amely uj iskola az ot- j lejts (Kossuth Iza), három pillangóval

la mi Ujhely polgárainak szivük mé tani gör. kath. hitközség nemes áldó- (Izsépy Edit, Csoltko Juliska és Reichatd 
A F clsöv idéknek és m ég  lyén folyton gyarapodó clégületlensé zatkészségét tanúsítja. Adja Isten, hogy Margit) hogy a jószívűség (Margitka) 

v a lam i Igét diadalmas forrongásba hozhatja. mihamarabb elmondhassuk Kárpátok- előtt hódoljanak. Bájos gyermekek bá-
Magara a fennforgó köztemetői kér- tói Adriáig széles e hazában azt az ör- jós jelenetei ezek; a százkaru közön- 

sátoraiiaujliely, febr. ly. j dósre vjsszatérve, csodálkozunk azon, vendcles tapasztalatot, de még egyideig stfg csak ölelni vágyott őket. A rende 
Kassai laptársunk legutóbbi számá- hogy t. laptársunk a Felsővidék hir- csak kívánságot: »Nyelvében él a nem- zés és betanítás mintaszerű volt. A

bán a köztemető ügyében ma egy hete j fonása előtt a tagosításkor létesült te zet.« hangverseny a »Hunyadi Lászlót nyi-
általunk kifejtettekre, illetve az álta- j metői földek és a nagy köztemetői di tanyával kezdődött, melyet M ocsáry
lünk feltett kérdésekre felelve kijelenti, | j a^ agye uj dolog. Ismételjük, hogy a HÍREK Szidónia és M ihály f i  József tantest, ta-
hogy t. laptársunk’ három vármegye katholikus egyház vezetői minderről i _  * gok zajos tapsot aratva négy kézre
érdekeit képviseli, köztük Zemplénme- j hőven értesülhettek dr. Se/ión Vilmos | , zongorázták. A hangulatot fellendítette
gyét is és ezért van nála helye itteni felszólalásából az 1900. szept. 5 iki vá A p e tro leu m o s K ra jn y a . Szvoboda Ilona tanítónő alkalmi felol- 
lokális érdekű közleményeknek; to-1 rosi közgyűlésben, az erről szóló h ir ! (Paródia.) vasása. A szegény isk. gyermekek fel-
vábbi hogy ne kutassuk, ki írja e köz- |ap tudósításból és általános szóbe , . ‘ ' ruházására rendezték az estélyt és a
leményeket? valamint ő sem kutatja, j szédből is. í ;  , a,,!yai vaUaszieruletct, jótékonyság ezen thémáját tárgyalta
hog> ki írja a mi cikkeinket, végül,; De mtSa most sem késő. A belügy-I Mely °lyan híres volt c korig, szép feldolgozásban, szép előadással
hogy a helybeli katholikus egyház ve* miniszter a köztemetői szabályrendele- ,, m. , ye* a .nemes vad úgy szeretett, cgy szép ifj u nő \ hatas tchát e|ma.
zetói azért szólaltak fel csak most, tct m^g nem hagyta jóvá és ha siet- borulni togja és tova szolcür. radhatatlan. A tanítótestületek vegyes
mert ők uj emberek és a tagosításkor L ek egy \\y  irányú beadványnyal, még Hajh pedig be jó az őz pecsenye, kara. al,tal énekelt. „Sóhajtás'* és az
történtekről csak most értesültek; le- j elérhetik, hogy a belügyminiszter a j Vaddisznóhus, hát a császármadár! &Sri Etelka tanítónő sikerült derűs
hét, hogy ez a felszólalás nem fog se- szabályrendeletben megállapított tulma- Majd elriasztja a gép zöreje, szavalata (Egy házasság, Tompától) bő
giteni a dolgon, de a lapnak hivatása j gas köztemetői dijakat visszautasítja; Meíy turkál, fúr petróleum után. tapssal jutalmazta tott. A hangverseny
az irányítás, nem a sikeresités. Mind-1 pogy a belügyminiszter sürgősen fel- I művészileg lcgbecsesebb szamát a
ezekre a következőkben válaszolunk: kívánni fogja mindazokat a számadá- Mit gondoltok? hát a finomító! D auscher Miklós hegedüjátéka képezte.

Mikor lapunk szerkesztőségében az | sokat és tájékoztató adatokat, melye-! Ott lesz még csak zugás, népek zaja, Háner János zongora kísérete mellett
ismert változás őszszel beállott, a Fel-1 kct tjr. Se hón Vilmos írásbeli inditvá Német, lengyel, magyar, hozzá a tót előbb a Fantaisie-Balletet (Beriótz) ját-
sővidékben egy újhelyi tudósítás jelent nyában felsorolt és a temetői dijakat S jövő menő kereskedők raja. szotta oly virtuozitással, metylyel szem-
meg, melynek lényege panaszkodás c/ek figyelembevételével fogja meg- vr , r ben dilettántismusiól szó sem lehet. A
volt amiatt, hogy az itteni sajtóban szubni. Dc siessenek. j m i„t ti ott'a„ v t in „ h a  Ataim falrengetö tapsot egy műsoron kívüli
a polgármester, ill. a városi kormány- _  Mint ti ottan vadasz barátaim, szám előadásával viszonozta játék tech-
j“i  hi j ata'0? ‘^»ykedései ellen felssó- A k8vetkezeteS8ég nagy erény, d e 1 E k n«ek" rt° a'hon lmtárain r ikiíjiít i s" f elten Kernek
alásnak hely nem ,ut és ilyenek el- Ujhe, ben nem UultIV;i|jak A tiszti fi báróin énekszám fejezte be a műsort:
i 111 panaszszal más megyébe kell ván- eme|ésénéi ágyúként dór- Oh K rajnya! kökények hazája te I A K i tú r n á m Simon, M ihá ly fi) . S chvei-

doiolm. Ékkőt mindjárt teleltünk és az érv, hogy azért kell emelni a Olyan gazdag egyszerre hogy levél! S fr  Áron és Szalay Béla által Vágó
aö/tudomásra hoztuk, hogy ez a pa fjzetéseket mert csakis igy lehet b j Torontál mi hozzád’s Békés megye! Gyula karnagy vezetésével énekelt »Dal-
nasz velünk szemben nem jogosult, csüjetességet és buzgalmat követni. Boldog, százszor boldog, aki ott é l ! csokor*, — a Szappanos Imre által 
mert lapunk a. kr.zügyek szolgálatúban Feleinclté£ hát a Mlavathy Kálmán ál- * s . , , , „  . fongorán kisért műdal (A vándor) me*
és éppen a közigazgatás e.lenőrzése |atorvos fizetését is mely íz átszervez- A SZ(i£Lny tót, zab opreszka*) he lyet Fedák István remekül adott elő
lá gyában a nagyközönség rjndelke- . , .  . ,00 f . ’ ,et/  mei/állaDÍtva l ,yctt» és frenetikus tapsra egy népdalfüzér
zésére áll. A Felsővidék itteni hirfor- ' 0 . D • . i é bekövetkezett Mlt ,ukszus ^yanánt kósto1 krumP“ elénekelésévcl pótolt meg; és végül a
fásával szemben tehát a mi első kér- 600 ‘ ‘ , fiihoz: mi derék dalárdánk gyönyörű előad í-. . . , , v, , az á ategészségugy allamositasa es H!a , ,  . , , 1  ̂ 1111 U<-1CK uaiaiuaim g>ouyuiu cioaua
dásünk igen is indoko t volt. Nem ku- is állami állatorvossá lett a* uj- ? agyar ^uzabó1 eszlk kenyerclt* sában már ismeretes .Vadászgyönyöre.,
latjuk, mert tudjuk hogy t. laptar- > • S e x é r e .  Helyére a pjl- M,t l>énzért és ncm vausért hoz. A megyeháza nagytermét disztingvák
sunknak kik az újhelyi levelezői, bzc- . . ideiglenesen Borcsik Gvula . i  ̂ i . . közönség töltöltte meg, mely megclé-mélyeiket őszintén becsüljük is és csak M u s t é i  idei cncscn i orcstk J> uU A tüt leán s menyecskc arca hajt fedését tüntetőleg nvilvánitotta amitI •• O O c u-t nvug. megyei állatorvost hozta közénk Fri(í .-.Vyoál-af rln/vntlnal/ l-arini- gcuesei uuiieioieg u\ anuoua, amit
a következetlenséget kívántuk föltűn 2  „löteriesA-'-sére a febr 8 iki képvis V teák a t, duzzadnak karjai, a nyu tbtt műélvezetért a szereplők és
i. ni, hogy miért mennek más me- ^-ülés a váíoTállatorvos eddigi hivai I í Z  * ’ °ty ; A  haJ,J-a ."’a|d rendezők méltán megérdemeltek -  A 
gyebe, mikor erre már nincs ok? f; , r , e en d ő H e f  bkta,^ f iz S S f  h™l Lovát, a gazdag Laboré par,jam. hangversenyt hajnali órákig tartott

Lapunk minden irányban és ügyben ^  v , évi 7o0 kor. 360j Előre hát! ,i urak oda fent! k« lé lycs tánc követte-
elvcUVA epárto^g feletTdllPés kűíönö- frtban állaPitván meg. Il it igen szép a Mozogjatok . . . Csak egyre kérlek, -  Gyermek-mulatság. Kedélyosgvor- 
sen óvatos a felckezetközi ügyekben, takarékosság, elismujÜK; de tisztelet-! , . l '10̂  mek-mulatság volt 17 és lSJ-éí. a
mert reudithetetlen szabadelvű daoon tel kérdJuk : Borcsil.tol nem szándék-I A fúrótok, mely mar is mélyre ment, Caro/meumban. Az intézet tiszlelotrc-
egyformán tisztelünk minden vallásié- szik a vara* kormányzata becsületes- j A földet át ne fúrja valahogy! méltó Főnöknője, mint kitűnő peda-
lekezetet és érdekeiket az összesség köz-! se^el eíkr liz^a nl lt követe m. avat ly- E örd ö g ll D á n ie l I gagus és nagy gyermek-barát alkal-
érdeke állal szabott határvonalon belül nak a 650 fi t. fix fizetésen feiű! még _  mát nyújtott, hogy mulassanak az
mindenkor szivünkön viseljük. De vá -; 'L',” ̂ ' 'B o 'cU  • n a k' e .re ̂  k i Iá tTst*' ilincs i -  Kolllár István főispán a megyei '" ‘ ezet honiak,', és bejáró növendő-
roskormányzati ügyekben politikai párt I U r a s n á l -  míkt u t h X ^  egyesület szőlészen szák- f5« 1 ke,dvokre> *>».“87 tetsf ,k; akar
alias, és főképp felekezef.es szempon-: " ‘ ‘ 0 W ó l i , n ? orvosi' osztálvánál viselt elnöki lisztjéről j r. ," e!!ben.,sj A,0'1, ‘» .eredm énye a
tokát érvényesíthetőnek nem tartunk, hiv«"f^szo S l t a  melv UmoSokan előjelét látják ebben f°lhlYasnak ! Ártatlan orom es bői
é i r ő l  legyen ,s szó. -  Csakis a mi * ; Ka “X “ „ot & őst a f«i*l>án sokszor hiresztolt végleges I ,do8saS ragyogott , «  arczoko.i A je-
helyi bajaink kárára levőnek tartjuk! okbó1 , c„,” l f  *bU  * visszavonulásának 8 lenvolt szülök is feledték azon urak
tehát, ha a mi városkormányzati Ugye- csak ?«>, í,tül éve"‘ * ^  ■ VT  . , i a la“  élet komolyabb oldalát.Folyt
ink-ct más vármegycbeli oly sajtóorga- runk ,urre feleletet, csak illusztrálni Rí — Esküvő. Tegnap, február 19-on , a mulatság változatos tánezok kő-
numban pcrtral<tálják — helybeli főt- vántuk ;i 1111 »"üelligens Uépviseloles- d. u. 3 órakor volt Gortvay Aladár zött nőm kivilágos kiviradtig ugyan,
rásból — mely köztudomás szerint ex-1tülclünk megfontoltságát^. szerencsi szolgabirónak esküvője j hanem esti fél nyolezig. S ugyan
clusiv felekezeti álláspontot követ. — Két uj állami népiskola. Említve Marian né-val. Meczner Gyula j azok a vidám lánykák 20. án reggel
S főképp, ha az illető ügy nem egyes volt e lapokban, hogy a jótékonyság- helybeli nagyim tokos leányával. A [példás áhítattal járultak a hamva- 
lelcKezetet, hanem valamennyit ér- i ról országosan ismert gróf Andrássy Dé- JiasznéP szebbnél szebb fogatú | záshoz, hol az egyház mindnyájun- 
dckli, m inta köztemetői kérdés. -  ; ncs egy Lazony községben építendő hosszú sorban kísérte a , jegyespárt j kát figyelmeztetett azon nagy igaz- 
Amiíj en örömmel vennők egy városi el- áll. népiskolába 12,000 koronát adó- chmb a \ aioshazaia. hol a jiolgan sagra, h o g y : „Ember, por vagy és 
len :ék tömörülését, épp oly mélyen mányozott. Ezen uj és pedig két tan- összeadást Székely Elek polgármester j porrá lezsesz !*‘
sajnálnék, ha ez felekezetics jelleggel erővel szervezendő állami iskola — mi- s onnJin az ; r(l ’ Icnplomha, hol. — A gálszécsl és töketerebesi áll. 
létesülne és működnék, mert ez csak után az évi január hó utolján a |a g. jlz' Csketest re jes István, az ekiis-ajkti tantestülete f. hó 16-án Gálszé-
ártana a jó ügynek, melyet mi oly oda tus miuisztcrtől a tervek és a/, öss.ies Jel kész vegezte. A lenves menet va* csen a »Tanítók országos háza* javára 
adassal karoltunk fel és kívánunk to ügyiratok jóváhagyva a megyei tan- J()r.a£?s *afvanyossag volt. mely so- j jótékonykélu híingverscnynyel egybekö- 
vábbra is szolgálni. felügyelőséghez leérkeztek — e ta- kai^ ,^ sz az uJhelyi közönség einle- 1 tött táncmulatságot rendezett. A szó-

Éppen, mart lényegben egyetértünk, vasz folyamán fel fog építtetni .és! ke5reteben. . .  i kásos refcrádáktól ezúttal eltérek és
mert a városi kormányzatot rossznak, szeptember hó elsején meg fog nyit- ” satoraijaujnelyi allami elemi IS- nem szólok első sorban a közremükö-
tenykcdéscibcn törvénysértőnek és klik- tatai. Midőn ezt örömmel regisztráljuk, *a hangversenye es tanczesté.ye febr. hölgyekről (miért is bocsánatot
s ' cl le műnek tartjuk: óhajtanók, hogy evvel kapcsolatban egy újai b örvendc- 1 / en a v^rmegyehaza nagytermében j |v-«srek)( (je kcztiem a Pretórlából Gál- 
Sátoialjaujhcly polgárai a mi harcunk- tcs eseményről értesíthetjük tiszteitől- o y  s|kc,rel Yj" ,e» minoj mái régen >sẑ csre __ mjnt legközelebb eső helyre 
bán felekezeti«űlönbség nélkül, minden vasóinkat és a népnevelés baratait. nc,n lcSyzelt ,el a helyi kromka. A , _ kinevezett búr tanítóról: Laubcr 
felckefcties szempont félietételével zász- Ugyauis Berettő községben, ahol cd- PaJm1at természetesen a S'crepló nővén károly úrról. Messze eltérnék jelenlegi 
lónk a’á gyűljenek. Mert csakis ily tö- | dig egy igen rozzant iskola volt, és dLkek vittév' cl. ^Oh azok a gyerekek •! c<4l°mtól ha életrajzát tudományos ku- 
morülés hozhatja meg a sikert; ellen- már egy év óta a tanítás szünetelt is, AZJ ‘ eAtoisag, cesztl tseg. helyes be- tat^sait akarnam leírni, küiömben is 
1) n minden, ami ezt a tömörülést ne- Sulyovszky István-nak, mint e vidék SZtd% Kes7lus ÜS mlm,ka» a,,m a «Ta’ megelőzött Kümlik Emil, ki a „Vasár- 
h mv, közös ellenfelünknek könnyíti minden nemes és szép ügyei lelkes és vasz tűnd éré” ez. színdarab ^szerep-! l8{j9 évj 53 szamában
n»eg a helyzetét. Már pedig nem csa fáradhatlan előharcosának közremukö- 1(̂  ’ ^ J^^Jcrne,(G iziké) ju há sz  E lza,; »Eirv matryar tanító Délafrikában* ez 
h limk abbeli hitünkben, hogy azok a dcsével egy uj állami isk la felállítása ! Í jT *?! i . ?  ^ oza (A lün‘ cikkében erről részletesen szól: chc-
h<*!ybeli korok, melyek a FclsŐvidékkcl - iránt tétettek meg illetékes helyen a j clcr) és k<̂söbb a „Manskaa színházba jyüu csakis művészi hngedu játékáról 
összeköttetésben állnak, ncm örökös I lépések. S miután néh. Kazinczy János *) Keletien tésztából sült lopénv. | akarok beszámolni es ez utón is leróni
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köszönetünket a nekünk szerzett mii- iiviken az utasok kiszúllatak és a ku-1 A kornyék értelmiségét Szepessy * A Zemplén vármegyei gazd. egye*
élvezetért. Neuwirth Anna kisasszony pókon végig haladó vasúti kalauz ‘ Kde, Medveczky József, Somogyi Gerő, sülét igazgatóválasztmánya 1901. évi 
ügye . zongora kísérete mellett előadta találta Kohánvt a jelzett állapotban. S/cretin Hugó, Révy Viktor családjá* febr. hó 26-án d. e. fél 10 órakor a 
Ólaid: »La Traviata* opera ábrándját A g .o rsau  előhívott vasúti orvos val, Diószeghy Pál, Tomcsányi Kálmán vármegyeháza kistermében ülést tart, 
oly virtuozitással, hogy közönségünk eszm '* éti • téritetto ós előadása fo lv-' V*»ronyák Lajos. Berecz Karoly, Sztan- melyre annak tagjai tisztelettel meg* 
viharos tapsban adott Idfoje/is: tán a eső ulörsóg azonnali nyoinoza kanidecz Kndre, Szabó Zsigmond, Ki- hivatnak. Tárgysorozat: 1. Titkári je- 
elragadtatásának. Nem elégeJhettu í'c túliak kit in ■ eredménye volt. A ei- szelt Vinczc, Szabó Zsigmond, dr. Kós* lentés a múlt vál. üléstói máig beér* 
meg azonbm az előadott egy mü -záin- gán »ka elfogták és a : elrabolt 000 suthJános, Kitka Zoltán, Kormády Győző j kezett ugydaraboknuk elintézéséről és 
mai és szerény tanító müvis/iink e i • K.-t n dók megtalálták. Kohánv su Móricz Kndre, Szentandrássy Árpád, az egyesületi munkálkodásról. 2. Évi 
gedve a közkívánata: és gos ujr i* Ivó an m -g-u iih tiuti József, Koinlós Héla, Toth János jelentés a kassai m. kir. állattenyész-
zásnak a zongorához intette löt. Malchcr _ /\ debreozeni kir. bábaképezde Dudinszky livadar, Szilagyi Bertalan, i tési felügyelőség 1900*ik évi működé - 
Bélát és elsírták Zsadanyi: »Bihari ; nyári tanfolyamára f. évi március h<> i Szcghy Ágoston nejével és még töb-1 séről, 3. Az Arad-vármegyei gazdasági 
kesergő« *iét, de hogyan? nem láttunk! 15 jg lehet ielentkezm az intézet igaz- bcn* akiknek nevét a tolongásban fül | egyesületnek a földmivelési miniszter 
mi sem vonót, sem hegedűt, c<ak h an -L at0ságnál. Felvehetők 2 0 -2 4  év kö- nem jegyezhettük. | úrhoz a bécsi mészárosok bojkottja tár
gokat hallottunk! A műsornak külön-Uötti irni-olvasni tudó nők. Szükséges Magyar Kazmér az előadást rövid gy«ban intézett felirata. 4. A nagy
ben első pontja Kéler : „Magyar N yi-! okmányok : kéresztlevél, erkölcsi és or- beszéddel nyitotta meg, a melyben meg- méltóságú foldmivelésügyi m. kir. mi- 
tány“*a volt, melyet Bejczy Kmilia és vosl bizonyítvány, azoknak, akii: se- köszönte gróf M ailáth Józsefnek hogy niszter urnák leirata azon alkalomból, 
Csernicky Ilona k. a. négykézre adtak : R0lyt akarnak nyerni, szegénységi bi- fkaimat nyújtott a szaktanfolyam ama hogy az egyesület az országos gazdasa- 
cló. A bájos hölgyek ügyes zongora ja- zonyitvány is Tanítási nyelv magyar tanulságos előadásaid, azutan sóira ve- gi sugelypenztái alapitó tagja lett. 5. A 
tékát közönségünk zajos tapssal jutái- I LS tót. ' titette az elsötétített terem homok fa gazdák biztositó szövetkezetének meg-
mazat; hasonlóan tetszést arattak ugyan- Vendéglő bérbeadása. A m. kir. Ján elhelyezett fehér táblára az előadása | keresése 10 megyei földbirtokos gaz
osak a nevezett urliolgyck az utolsó államvasutak miskolci ü/.letvczetősége illusztrálásául szolg.iló képeket. idának megjelölése jégkár bccslőkként
számul előadott Špindler »Romló bril- a ,n> u-u-. államvasutak Me/.ő-Laborc Először a baromfi tenyésztésre vo- való esetleges alkalmaztatasa ügyében, 
lantó« jával. Főtisztelendö Malcher | állomásán a vendéglői üzletnek 1901. natkozó ábrákat láttuk, a magyar, ko- 0. A galszécsi járás főszolgabirájának 
Béla által zongorán a tőle megszo-j juüus 1-től számítandó 3 évi idötar- pasznyaku, Plimuth, Brahma, óriás fe-1 átirata járásának 2 tenyészkerületre 
leolt művésziességgel eljátszott id. Ab- tamra leendő bérbeadására nyilvános kete faÍok feltüntetésével s egyben | való osztása tárgyában. 7. A kis-vardai 
ranyi Kornél: »Magyar hallgató« ját J  pályázatot hirdet. Határidő 1901. feb- megtudtuk, hogy a szemre tetszós ide- : gazdakörnek meghívása marczius 1(). 
nagy tetszéssel fogadtuk. Az est sike- rU ir 14 déli 12 óra. Bánatpénz 200 8en faj° k többé, kevéibbé alkalmatla-’ és 17-íki tenyész-allat kiállítására és 
réhez hozzá járultak még Tóth Jenő |COr., mely összeg 1901. felír. 14. déli nok a fajtisztán való tenyésztésre, mig vásárjára. 8. Az országos halászati kong- 
és László Lajos is, előbbi »Szó- 12 letteendö. " a szintén bemutatott keresztezések már! resszus végrehajtó-bizottsaganak meg-
mor-Dani« t szavalta Kiss Józseftől, f iskolai jutaiomkönyVÜI igen alkal- inká,:)b nyújtanak tenyésztésitésre al- j hívása a marczius 7-én Budapesten tar
utóbbi egy vig monologot átlőtt elő. mas Sztareczky Géza tolcsvai r. k ta- kalmas keverék fajokat, amelyek közül tandó kongresszuson való képviselte- 
Hangverseny után tánc következett, nitónak Jézus születése c .. füzete (xará- :i Szeremlcy-féle és a Plimuth kérész- tésre 9. Dr. Ballagi Géza ur kérelme 
melynek csak a pirkadó hajnal vetet CSOnyi pásztorjáték 3 felvonásban, éne-1tezése idaig a legháládatosabbnak b i- j évdijas rendes tagul való felvétele 
végett. Kzen mulatság melyen a varos ! lcekkel) melyet c célra a tanügy fér- ^onyult. Hatalmas pulykák (francia, ügyében.
és vidéke intelligentiája teljes számban flamak figyelmébe ajánlunk. Ára 30 F. I borz) tekintélyes kacsák (Peking) óriási | * Hirdetmény. A zemplóii-várme*
részt vett, nem csupán erkölcsileg, ha kapható a szerzőnél. dudák (Kmdeni) váltottak fel a szerény í gyei gazdasági egyesület, a „Gazda-
nem anyagilag is jól sikerült,> mennyi . Fontos elvijelentöségü határozat1 tyuköKat  ̂ s mindenikről megtudtuk mik j sági Egyesületek Országos Szövet
ben a tisztá jövedelem, mely a '»Tani- adóügyben. A m. kir. közigazgatási bi ók és merre van hazájuk, érdemes é ség“-ével karöltve, a kassai m. kir. 
tok országos háza« javára fordittatilc, i ,-óság pénzügyi osztályának 17. számú ve,ük foglalkozni avagy csak múzeumi j gazdasági tanintézet tanári karának 
több mint 200 korona. —ix döntvénye •  ̂ látványosságként kitömni valók? Az közreműködésével, Sárospatakon f.

-  Ui hitelszövetkezei Szronkó és vi- »A kereskedelmi ügyletekből eredd e,nden,i ludhölgyek például feltétlenül évi inárczius hó 1-én és 2-án gazda-
dél<e hit elszövet kerete é llé  2-án kezdte követelések után élvezett kan. ttok. tő ragaszkodnak az egyférjüséghez, elany- sagi előadásokat tart a városhaza 
mén működését B odor Gábor főerdész kekamat és jmadékadó kötelezettségét "Z1™. I,0K>’ kelőmben hiaba vár tőlük nagytermében a következő program- 
u b a ié á z á s f  m c lk th  szüv^kezelcsz a , a körülmény, hagy a követelések- “ Kardasszony zöld pihés kis libát, m ai: Márczius hó 1-ón 0 -H M g  
hivatva Sztrookó és vidéke népének 'öl váltó, kötelezvény vagy bárminemű «>-en szentimentális igényekkel aztán vá csy  Béla igazgató A szarvasmarha 
érdekelt szolgálni ' P adóslevél állittatik ki, még nem álla- "agyon természetesen csakis a kísér- tenyésztése, növelése stb. 1 0 -U - ig
éid ekeit szolgán . -t- m létezők számíthatnak. Varga Kálmán tanár. Legújabb ta-

— Az első sátoraljaújhelyi izr. beteg-t Miről az* érdekelt adózók — ennek A ló bemutatásánál szemlélhetővé pasztalatok a ezukorrépa termelésé- 
segélyzö egyesület folyó hó 17-én tar- a határozatnak az adókivetések és az tettc az érdemes előadó az állat vér- ről stb. II — 12-ig K ovácsy Béla igaz- 
totta meg számos tag jelenlétében ten- ej|en vaj  ̂ ftí|ci)bezések alkalmával való keringését, csont szervezetét, s az elemi gató. Magyarország sertéstenyészésó-
des évi közgyűlését, amely alkalommal felhasználása céljából _ értesittetnek. bonctími ösmeretek rögzítésére alkal- nek jövője. 12—1-ig S sila ssy  Zoltán
Vidder Gyula lemondása folytan el- , mas ábrát, majd az egyes fajok tipikus o. ni. gazd. ügylet titkára. A szövet-
nőkké egyhangúlag R eicftard  Ármin , alakjait tűntette föl, a Lipizzai, arab, kezetekről. Délután 3 —4-ig Gerlóczy
eddigi titkárt, az igy megüresedett fit- K Ö Z G A Z D A S Á G .  ' Sildavi, furiozo nonius jajokból, né- j Géza tanár. Különböző gazdasági 
kári állásra K eleti Jenőt, és Haas Mór ’ hány tájékoztató megjegyzéssel jelezve üzemrendszerek. 4—o-ig L 'huillier
pénztáros lemondása következtében he- . . .  aá o  u u az e&yes faj°k jellemző sajátságait. István főkertész. A bab, borsó, lencse
lyére Fricdet Vilmost választották m eg.. S zem lé lte tő  e lo a a a s  r 'e rD en y ik en  h,g arab mén (Obaján) bemutatása s egyéb nágyban termesztendő kerti 
R eichard  Ármin indítványára Widder A perbenyiki téli szaktanfolyamot a érdekes reminiscentiára adott alkalmat, növények stí). Márczius 2-án délelőtt 
Gyula volt elnököt, ki párját ritkító mult vasárnap Magyar Kázmér földmű- Az Arábiából importált lónak, mely a 9— 10-ig Gerlóczy Géza tanár. Külön- 
buzgalommal és odaadással működött Ves iskolai tanfelügyelő látogatta meg mezőhegycsi állami telepre került az böző gazdasági üzemrendszerek, 
az egyesület érdekében és elévülheted s ezen alkalomból vetített képekkel il- volt a szokása, hogy a sétalovaglás 1 0 - l l - i g K o v d c s y  Béla igazgató. Az 
len érdemeket szerzett, az egyesület tisz- lusztrált érdekes szabad előadást is tar- közben időnaponként feltartóztathatatla- állatok átörökítő képessége. Í1 — 12-ig 
teletbeli tagjává választota a közgyü- tolt. nul vissza vissza fordult s az utána Dr. Budaházy Imre tanár. A gazda
lés ésaz eddigi működéséért jegyzőköny- A vetített képekkel való oktatás következő lovat inegharapta. Sokáig sági növények betegségei. Délután 
vileg fejezte ki hálás köszönetét. A nagy fontosságáról győződtünk meg ez nem jöttek a rejtély nyitjára mig 3—4-ig Varga Kálmán tanár. IJjabb 
titkári jelentés szerint az elmúlt évben alkalommal, különösen ott. ahol a szak- végre kitudták, hogy Obaján oda haza tapasztalatok a műtrágyák s azok 
befolyt 1201 K 58 F. és kiad is volt ösmereteket u megfelelő előképzettsé- egy harcias Scheyk csataménje volt használatáról. 4—5-ig K ovácsy  Béla 
1117 K 15 F, maradvány 84 K 43 F, get nélkülöző földműves néppel akar- s ebbéli minőségben nem csak hátán igazgató. Újabb tapasztalatok az ál- 
és elhelyezett tőke 1089 K 16 F, igy j uk megkedvelteim. A legvilágosabb hordta a gazdáját de harcias tenné- latok különösen a tehenek és hizék 
tehát összes vagyon 1173 Korona 59 előadással is csak halvány fogalmakat ceténél fogva a viadalokban is részt takarmányozásáról. Az előadások 
Fillér. Tagjainak száma: rendes 48, szerezhet az egyszerű ember olyan dől- vett ameljről békés apamén korában hallgatása teljesen díjmentes, midőn 
pártoló tag 79. Az egyleti orvos dr. gokról, amelyek ösmerct köréhez nem sem tndott leszokni. ezen magas színvonalon álló gazda-
Stcrn Ármin 895 látogatásnál 397 vényt tartoznak, ellenben ha a szóbeli elő- A szarvasmarha bonctani ábrázolása sági előadások meghallgatását a t.
irt, amelyekre 482 K 59 F, értékű a(j as tartalmát nyomban maga előtt után a nevesebb allat fajok bemuta- gazdaközönségnek figyelmébe ajúnl- 
gyógyszer lett kiszolgáltalva. látja a hallgató, kevés szóból is érteni tasa következett. A mezőhegyesi te- juk, egyszersmind kérjük szives tá

jt . . . .  s i AmI n-w ! fog és az empirikus ösmeret által fo- nyészde bámulatra méltó példányát mogatásukat.
- A  nagymihalyi kórház ku-pi n»e k világosodnak, lá.Uörc tágul, ked- küveuék a magyar okot, a Simmen- — =■ -----------------------------------------

ugyeben a belügyi i.mmztumunlhon I $ tanulásra. thall. a Széli Kálmán híres gulyájának I R O D A I  O M
intuzoW ineiiiornnduinnak meg let u; Szer'encsés do|at volt a szem,é|. egyes példányai, bonyhádi tehén, all- I K U U A L U M .
Hkeies euHlmen) e A nunifttei ug\ a > tctg előadás azért is, mert a felnőttek- gaui, a Frigyes főherceg tenyészetének — Párisi Divat. Most lép a Vil ik 
az (‘pitkezes tedezesere a *01. !d? nek pusztán szóbeli oktatásra az álta- kiválóbbjai, egyes honi apró csenevész évfolyamba a Párisi Divat, mely a leg- 
apolasi dijak tervezett teiemoieset j |ános tapas/talások szerint a rcndclke- faJu példányok, ezeknek faj marhákkal rövidebb idő alatt is nélkülözhetetlenné
megengedte es eg\ >en eg\\ ,(V ><’!1 zésre álló idő rövidsége és az cs'.kö- való keresztezéséből elő állott kévéié- válik mindazon hölgyeknek, kik tarta-
lel ve telet is engedélyezte. 1 i/.ölc fogyatékossága, különösen pedig a kek az óriási Schartorn, berksir, bivaly, nak valamit arra, hogy igazán az ele- 
1 oly tan az építkező mai a jo\o i<>- |{'-nnyCn elernycclő érdeklődés miatt A sertésekből láttunk egy akkora gáns, választékos párisi Ízlés szerint
napban meg is iog kezdődni. | ritkán vezet célhoz, mig az érdeklődés- jorksehirit hogy alig fért el a vetítő Öltözkedjenek s ne a berlini, bécsi iz

— Rablócziflányok a kupéban. Teg-jnek tetszós eszközökkel való felköltése falon. Én bivalynak néztem, annyi bi- léssel meghamisított képek nyomán. A 
napelőtt a Szomotor-Perhenyik köz-1 állal, a szembeszökő tehát könnyű zonyos. Honi hízóink karácsony tájé- »Párisi Divat« a legnagyobbpárisimü- 
ti* vonalon kevés utas utazott, de egy j Osmerctszerzcs lehetőségével az olcta- kán is csak malacai lehetnének. termek mintaruháit fényképfőlvételek
3-adoszt. kunéban együvé került Ko tas népszerüsittetik. Mikor a szolid birkákon is túlértünk nyomán közli, utasítást adva cikkei,
hány Ferencz rozvágyi gazda négy! A Nyesés nagytermét vasárnap d. u. táj és néprajzi képek váltakoztak fő- j szabásmintái által a legnehezebb rulia- 
czio4nyutassal és egy czigánvnővei. i zsúfolásig megtöltötte a környék minél- városunk nevezetesebb épületeinek, szob- darabok olyan kiszabására és összeál- 
Porbeilyikhez közel az egvik czigány ! két nembeli földnépe, de igen szép fainak s exotikus és havasi (erdélyi, litására nézve is, hogy az olyan legyen 
egy koronát kért. felváltani és ekkor számmal gyűlt egybe a bodrogközi bajor alpesi) tájképek feltüntetésével, otthon készítve is, mint egy párisi mo
ll íeggy őz odtok a morék, hogy Ko-I járás intelligentiája is. Ott láttuk gróf s ezekkel a tanulságos, mulattató elő- deli. A divat újdonságok rögtöni meg
hány erszényében sok pénz van. A Maiiát/t Józsefet, akinek a szakoktatás adas véget ért. Óhajtandó volna hogy ismertetése s a szerkesztőség közben- 
czigúnvok [körülfogták és erszényét I egyik termékeny eszméje s aki fárad- gazdasági egyesületünk mentői előbb járása a legjobb és a legolcsóbb bevá- 
múr a* zsebebé visszatenni sem i;n-Uágot és költséget nem kiméivé küzdi szerezné meg a szemlélteti oktatás sárlásra segíti rá a hölgyeket, úgy a
gedtók. Az egyiknek sikerült az or- le annak akadályait. A zemplénvárme- ezen aránylag olcsó eszközét, s rcn ruhanemüek, mint kézimunkák s más
szónyt elkapni és rohant vele kifelé gyei gazdasági egyesületet Fedak Ist-1 dezne megyeszerte olyan tánulságos egyebekre nézve. — A „Párisi Db
A gazda utána vetette magát, de a ván titkár képviselte, mig a szaktan- előadásokat, aminőt Perbenyikbcn Tát- vat“ előfizetési ára egy évre 10 kor.,
többiek rárohantak és agvha-főhe folyam tanitóiként Abonyi Károly szak j tünk. Hisszük, hogy az ösmeretek nép- félévre 8 kor., negyedévre 4  kor. A
verték úgy, hogy vértől borii vá esz-a tanár és Hadas Sámuel házi ipari mü-j szerű elterjesztése által a csekély tőke „Pesti Hirlap“-pal együtt egy évre 36
mélütlonül terült cl a földön. Perbe- vezető voltak jelen. gazdagon fog kamatozni, —th —s. ‘ kor, félévre 18 kor. negyedévre 9 K.
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N Y Í L  T - T É R  alperes lakásán leendő eszközlésé
’ J 1901 . Márczíus hó 4-ik napjának d(

KT .. .. . előtti 10 órája határidőül kitűzőt
Nyilatkozat, . ahoz a V(Mllli szándékozók ozonn

Alulírottak ozennol kijelentjük, oly megjegyzéssel hivatnak meg hog 
hogy az általunk kiadott és a „Felső- az érintett ingóságok ezen árverésein 
mag varországi Hirlaj) f. é. 8. szánni- 1 SSI. évi LX. t.-cz. 107. $-a érti 
bán közölt nyilatkozatunkat, mely méhen a legtöbbet Ígérőnek becsárc 
szerint Srhneider Károly ur lllésházi alul is eladatni fognak.
Kndro ur személyére nézve dilTamá- Az elárverezendő ingóságok véti 
lólag nyilatkozott. Sohneider Károly ára as 1881. évi LX. t-.ez. 108 
ur kényszer tagadásával szemben az megállapított feltételek szerint le: 
utolsó betűig fentartjuk. kifizetendő. Végül felhivatnak mim

Sohneider Károly ur. mint már azok. kik az elárverezendő ingóságé 
közismeretessé vált Don Quichotte j vételárából a végrehajtó követelési 
lovag, kényszer helyzetében a le g -1 megelőző kielégittetéshez tartana 
egyszerűbbnek és legjobbnak látta 1 jogot, amenynyiben részükre foglal; 
kijelentését előkelőm letagadni. korábban eszközöltetett volna, és ez

Látszólagos rósz emlékező tehet* végrehajtási jegyzőkönyvből ki nei 
s égé vei előkelőén meg akar feledkezni tiinik. elsőbbségi bejelentéseiket a 
arról, hogy kijelentésének rajtunk árverezés megkezdéséig alólirt kikii 
kiriil még más fültanui is voltak, a döttnek vagy Írásban beadni, avag 
kikre alkalomadtán hivatkozni fogunk pedig szóval bejelenteni tartoznak.

Egyébként is. de különösen az A törvényes batáridő a hirdet 
utóbbi körülményt tekintetbe véve ménynek a bíróság tábláján kifiiggesz 
nyugodtan a nagyközönségre bízzuk tését követő naptól számittatik. 
annak elbírálását, vájjon mi vagyunk- Kelt Kir-helmeez. 11)01. évi lebt 
e az igazmondás terén válogatósainak hó 10-ik napján, 
vagy Sohneider Károly ur ? Szabó Lajos

Mád. 1901 február hó 19-én kir. bírósági végrehnjtd
Krauss János Karsai Dezső ...

Pándy Ferenci. 06 ,hirdet mén / / .*■ K rovat alatt közlőitekért a azerkeKKto nem ’
ffliUöH.____________________________ _ _  Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. év

LX. t. ez. 102. §-u értőimében ezonno 
Kiadótulajdonos: közhírré teszi, hogy a s,-a.-újhelyi kir. tör

T A N n P ^ M A N N  M I K S A  vény szék 1900. évi 10299 sz. végzése kö 1̂  A  IN JJ IDOMAIN IN M l i\. o  A . vetkeztében Dr. Kosenthal Henrik ügyvéc
....... ... — által kénviselt, I. S. Maver & (’omp. őzéi

891 vh./1900. javára Berger .József ellen Ő44 kor 75 íil
,  ' . . .  „ s járulékai erejéig 1900. évi szopt. 22-én fo

A v v e r e s i  h i r d e t m é n y . g a na t o s i t o t t  kielégítési végrehajtó*
. . . . .  . . ... ..... . , .. . .go. utján le foglalt és 840 kor. becsült követAlohrt kiküldött végrehajtó az 1881. keJzö ingóságok u. m: üvegáru nyilvánul 

ovi LX. t.-cz 102 $-n értelmében ezen- árverésen oladatnak. 
nol közhírré teszi, ltogv a Sároralja- Mely árverésnek a tokaji kir. járásbiró- 
ujhelvi kir. tvszék 2928 900 h. elren- slt‘K UKX). évi V. 3794 számú végzése foly.

i t i  • i • * tán o44 kor. ín fii, tőkekövetelés, ennek
delo es a k.-helmeezt kn. jaiaslm osag UXX). évi szept. hó :> napjától járó 6 száza- 
\. 124/4 szánni kiküldi) végzésé al- lék kamatai egvnyolcad százalék váltó. 7 K, 
tál Behyna testvérek saujhelvi lakos 95 fii. óvásdij és eddig összesen 9(j kor. 37 
javára ülhei János N.-Rozvágyi la- m ;ben biróilag már megálapitott költsé- 
kos ellen há.r 468 kor. 80 fii töke f c o f e
‘‘•illek 189.) év deezembei ho 81 ruár hó 25 napjának délutáni 3 órája batáridő- 
napjától számítandó 0 °/0 kamatai ül kitüzetik és ahhoz a vonni szándékozók 
és eddig összesen 9 kor. 20 íil. per- oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
i „i, . ■ ,,inrtiwi.il* K.'«!/, érintett ingóságuk az 1881. évi L\. t.c. 107.költség erejéig i lrendelt kieb- és 108.§-a értelmében készpénzfizetés mel- 
gitesi végrehajtás akalinaval biro- lett a legtöbbet ígérőnek, becsárou alul is 
ilag le is felül foglalt és 2040 kor. el fognak adatni.
fillérre becsült lóvak csikók ló szer- Amennyiben az elárverezendő ingósá- 

í ... * i. /, • L-.... ;k /,1 gokat, mások is le és folülfoglaltatlák esszamok sertések széna és kocsiból J zokra kio,éKitósi jogot m ertek volna.
allo ingóságok nyilvános árverés ozon árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. §. 
utján eladatnak. értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Melv árverésnek a kir-helmeezi kir. Kelt Tokajban 1901. évi febr. hó 1. 
járásbinisági V. 124/4 lOOO.sz. kikiil- Farafló József
dest rendelő végzése folytan a hely-
szülőn vagyis N.-Rozvágy községben kir- bir<5s,,8' végrehajtó

Tisztelettel van szerencsém Sátoraljaújhely és vi- §},• 
^  déke n. é. közönségének b. tudomására hozni, hogy a 
ijjfr sátoraljaújhelyi villanyvilágitási r. társulatból kiléptem és 
^  Jíajnal-lltcza 94. SZ. alatt egy minden igényeknek megfelelő &

% mechanikai műhelyt |
rendeztem be, ahol minden c szakmába vágó munkát, . ■ 

7* u. m. v illan yvilág itási berendezéseket, telefont, sür-
gönyt, villám háritót stb., házi villanyos gépeket leg- ^  
jobban eszközlöm. &

É  €gyes jó gyártmányú részeket raktáron tartok.
^  Javításokat ju tányos árban azonnal eszközlök

$5 Teljes tisztelettel ^

£. Kollár András és Társa. |k

H ' L' 7 Mindenféle ' * ||

|  tejtermékek és theavaj |
H  naponta friss  állapotban kaphatók m

a sncosptttíiki horczegi uradalom w

|  tejcsarnofiá6an. |
l® Ugyanott kívánatra naponkint a tejtermékek ház- |j|
|| hoz is szállíttatnak, továbbá jogosítva van a kihordó ko- 
W csis készpénz mellett azok eladására. Sp

I  Špindler  |
mint a sárospataki herczegi uradalom 

elárusítója.

\ fi legelegánsabb báli czikkek |
| úri- és női lack-czipők t
m valamint Z

I elegáns úri báli ingek •
I  fehér nyakkendők, gallérok, kézelők stb. stb. #
I  nagy választékban és jutányos áron kapható #

j c“Kalász G erm ánnál I
m Sátora/ja- Ujlicly, Bock-szálloda alatt. Z

[  Fiók-üzlet: Rákóczy-utcza (Kis-piacz). J
mm b  y  1889. évi saját termésű valódi hegyaljai _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

D a H  A l O f l O C  szamorodni és asszú bort 'mg Iii\ V Hillipkönyvlccrcsketlö
Ij U ! 1 IlD Uljr s ^ u jh e i y .

__  ‘ Szamorodni 3 X.20|ll. /tsszú 6 X. ytsszú finomabb 10 X literenkint. ...............-..
N yom tatott Landosm snn Miksa 6s Társa gyorssajtóján Sátoral)a-U|heí>c
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