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Árvíz vagy tüzveszedelem ide
jén mindig akadnak gazemberek, 
akik arra használják fel az álta
lános zűrzavart és ijedelmet, hogy 
amit mások még kimentettek a 
veszélyből, azt ellopják. A törvény 
is súlyosabban bünteti az ilyen 
zavarosban halászókat, akik em
bertársaik veszedelméből akarnak 
maguknak bűnös hasznot huzni

így volt az nálunk is a filoxéra 
vész idején. Hány ember van, a 
ki akkor gazdagodott m eg! A 
Hegyalja elpusztult, Ők pedig a 
pusztulásból vagyont szereztek. A 
nagy, országos csapást arra hasz
nálták fel, hogy bűnös utón meg
gazdagodjanak belőle. Épen, mint 
akik a tüzveszedelmet használják 
fel a Lopásra.

Hányán vannak ilyenek! Azok 
a derék emberek, akikről most 
azt állítják a védelmezőik, hogy 
nemes, hazafias indulatból csele
kedtek: azt akarták, hogy a pusz
tuló Hegyalja számára megtartsák 
a régi piacot, a régi vevőket, s 
mert ezeknek a vevőknek már 
nem szállíthattak igazi tokaji bort, 
$ attól féltek, hogy ha rhegmond- 
ják, hogy nincs már tokaji bor, 
akkor másféle bor fogyasztására 
térnek át a vevők, s majd akkor 
se veszik a tokaji bort, ha újra 
teremni fog, hát hogy a vevőket 
igy el ne szalaszszák, inkább vet
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tek sok sok olasz bort, azt be
hozták a Hegyaljára, s innen szét
küldözték, mint tiszta tokaji bort.

Azok a derék házasságkozveti • 
tgk, akik megtévelyedett buzgal
mukban borok házasitására adták 
magukat, — összeöntöttek egy 
hordó hegyaljaival tiz hordó olasz 
bort, az egészet újra hordóba fej
tették, s született a jeles házasság
ból 11 hordó tiszta hegyaljai bor, 
amit aztán eladtak külföldön a 
tokaji bort megillető áron!

O milyen derék, lelkes, jó ha
zafiak voltak ezek! Mi mindent 

I elkövettek a mi érdekünkben, 
csak hogy a külföldi piacokat meg
tartsák számunkra. Még a csa
lástól sem rettentek vissza a köz
érdek kedvéért. Csalni közérdek
ből milyen nemes gondolat! Meg
tartani a piacot: ez volt a szent 
cél, amely az ő eszközüket, a csa- 

' lást szentesitetté. — Tisztán ez a 
i szent cél vezette őket, — távol 
! volt tőlük az aljas önérdek. Igaz, 
j hogy igy a 1.0 forintért vett bori 
• 100  forintért adták cl, s igy 900  
percentet nyertek rajta, pár év 
alatt százezreket szereztek belőle, 
— de ők arról nem tehetnek. Az 
ő céljuk tiszta volt és nemes, — 
őket csak a közérdek vezette. El 

I kell ezt hinnünk, mert ők mond
ják s az ő védelmezőik!

Bizony derék emberek voltak 
| és sokat haszná tak a Hegyaljá
nak. Milyen kár, hogy nem állit-

Addig szállott, mint a lepke, 
Kéjtől forró izzó lelke,
Mig a szemléi mámorából 
Mint a rózsa bimbajából,
Ki nem feslett a csók méze.

Egy e lvá lt asszonyhoz.
Az első csók.

Olt mosolyog, mint egy alma, 
Ami Évát csábította 
(Bunre-e vagy szerelemre?
Azt nem tudhatja senki se ! i 
Ott mosolyog édes ajka.
Zengő bokor, dalos liget 
Volt hozzája a környezet.
Vad rózsának liiises árnya 
Fedte, mint pillangó szárnya 
A virágot, ha szív éltet.
A  tudásnak kandi szemét 
Sötét fátyol boritá még,
Óhaj volt csak, lettre lesve,
Mint vadász a méla lesbe.
De nem érte még el a célt.
Mint a szender, mi nem álom,
Se nem alvás, sem ébren lét, 
Szállongott képzete vágyán 
Eddig ismeretlen tájon,
Azt se tudva, hogyan? miért?

Szállott, szállott messze, messze, 
Hol a földre, hol a menybe, 
Nyugtalan vágytól űzetve,
Mint a virágnak himpora,
Ha lágy szél szárnyara kapta.

Csöng rád szép asszonya, 
Virít-e még kedved? 
Tcrem-c még rajta 
Illatozó rózsa 
Mosolygó kikelet ?
Csongrád szép asszonya, 
Meg van c m g kacsod 
Üdítő bársonya?
I logy a redős arcot 
Derültté simítsa.

Csongrád szép asszonya, 
Fcllobban-c lelked 
Minden szépre, nagyra, 
Játszi képzetednek 
Suhog-c még szárnya ?
Csongrád szép asszonya, 
Dobog-e még szived ? 
Jhizog-c forrása 
Forró szerelmednek, 
Mámoritó csókja?

I Csongrád szép asszonya, 
Tán önnön tüzében 

P Égett meg a lelked ?
Nem volt ki megértse 
Tiszta nemes szived.

hatunk a tiszteletükre a tokaji he
gyen egy olyan nagy akasztófát, 
amelyen mindnyájan elférnének!

És ez a gaz csalás még egyre 
tart. Ezer meg ezer hektoliter i 
bort hoztak be tavaly is Olasz
országból, — s vájjon hány hek
tolitert fognak abból mint olasz 
bort eladni ? Bizony igen keveset, 
hisz az olasz bor a kutyának se 
kell. De bizonyos, hogy egész Ma
gyarországon se történt a múlt 
évben annyi házasság, mint egyik 
másik borkereskedő pincéjében. 
És a borkereskedők már felfe
dezték a Schenk professzor teó
riáját, — ők úgy kötik a vegyes 
házasságokat, hogy bár túlnyomó 
bennük az olasz bor, mindig tiszta 
tokaji bor származik belőlük.

Mondják, hogy egyik borvizs
gáló bizottság elnöke megnézte 
egy nagy borkereskedő pincéjét. 
Csupa olasz bort talált benne, to
kajit igen keveset. Vájjon, ha az 
eladási jegyzékét nézte volna meg, 
abban is ilyen nagy többségben 
lett volna-é az olasz bor?

Azt is mondják, hogy most már 
élelmes emberek erdélyi, nyíri, be
regszászi borokat hoznak be, azok
hoz adnak a tokajiból, s eladják, 
mint tiszta tokaji bort. Tehát már 
nem csak az olasz bor ellen kell 
küzdenünk.

Ha mindaz a bor, amit tokaji 
néven eladnak, igazán tokaji volna, 
akkor egy hétig se heverne a mi

E gy költö barátomhoz.
Rímekbe sorozom 
Olykor gondolatom,
S habár sántikálva 
Beáll a glédába.
1 logy tintám fekete.
Ne csudálkozz rajta.
Szemem égő könnye 
Boritá azt gyászba.
Hogy fehér papirom,
Az csupa szerencse,
Nem lesz minden lim-lom 
Rózsa színre festve.
Mivel karom lankadt,
Nem bírja a kardot,
Mit tehetek jobbat,
Mint tollat forgatok ?
Vagy pedig kockázom,
Mint a régi Róma 
Csatákban kifáradt 
Pihenő bajnoka.
Az élet is kocka,
Vígan folydogál ma,
S már a hajnal pírja 
Csak medrét találja.

* *

Ekkor kancsó a bankátom, 
Gyöngyeit aranyra váltom,
S tükrében szép ifjúságom 
Rózsás arcát újra látom.
Én nem tudom, hogy mire jó,
1 logy e világ nem vigadó.

borunk a pincében, s nem 40  fo
rint lenne hordója. De mikor a ke
reslet háromnegyed részét idegen 
borokkal íedezik, amiket tokaji 
név alatt adnak el.

Úgy kellene csinálni, mint 48  
előtt volt: nem engedni meg, hogy 
a Hegyalja területére csak egy 
hordó idegen bort is behozzanak, 
így lehetne csak megakadályozni 
ezeket a csalásokat. Hogy ne vi
hessék ki aztán a Hegyaljáról a 
tenger sok idegen bort, mint tiszta 
tokajit.

A Hegyalja állapota kivételes 
állapot, amely kivételes intézke
dést követel. Ilyen kivételes intéz
kedés lenne, ha külön törvénynyel 
védelmi zár alá vennék a Hegyal
ját. Régen ;s szükség volt erre, 
meg is tették. Mért ne tehetnék 
meg most is? Hisz ez olyan spe
ciális adminisztratív intézkedés 
lenne, amely még a vámszerződé
seket se sértené, — akár egy ser
tés zárlat.

Másképp sose fogunk a csa
lóktól megszabadulni. Mert a mi 
bürokratizmusban fuldokló tehe
tetlen közigazgatásunkkal, a mi 
2 — 3 esztendeig húzódó borhami
sítási pereinkkel, hogy semmire 
se megyünk, arról azt hiszem, 
eléggé meggyőződhetett már min
den ember.

Buaa Barna.

Keserercgni, szó ami szó,
Csakis vén asszonynak való !

Ha én teremthetném újra 
Ezt a rongyos mindenséget, 
Akkor minden virítana.
Nyár volna csak, meg kikelet

Eladnám a tél bundáját 
A legelső ószevesnek,
Az ősznek pislogó napját 
Nyár hevével toldanám meg.

Nem cipelne a föld háta 
Gyötrő nyomort, bút, bánatot,
Az ég is csak mosolyogna 
Sose látna borúlátót.

Virágos kert voln’ e világ,
Virága az iíjuság,
Sárgult levél öreg csuha 
Nem lenne lakója soha.
Névnapot csak öröm ülne 
Tornak még Ilire se volna,
Csillag ezre ragyogná be 
A sötét éjt parancsszómra.
Kapzsi arany porba hullna,
A köny is, mint harmat gyöngye, 
Nem állana tilalom fa 
Szabad csókra, szerelemre.

Ez vón aztán a gyöngyélct, 
Csordultig benne a szereiét,
Én istenem, miért is tetted,
Hogy ezt nem igy teremtetted?
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Mep-vei közffvü lés belőle l\ százalék. így leszünk az ipar- niszter jóváhagyandotta, dr. Raisz Gc- tettek be ezen jelző táblák oszlopai s
ral is.Hat hiszen, nem mondom, tamo- deon a belügyminisztérium kórházi ügy- helyeztettek cl az egyes községek szé- 

Sátoraljaújhely. 1901. febr. 22. gatni kell a magyar ipart, védeni lehet osztályának főnöke közvetlen targya- lein. Sajnosán tapasztaljuk és látjuk
A m-ii knyoviilós ni ilíh hizonv- ; és kel1 mah'unkat a külföld ellen, de lások végett lejönni fog. — A főispán azonban jelenleg, hogy községeink ezen

, 1 , ^  bT . \ előbb legyen ez a magyar ipar, Csi- igen találóan megjegyezte, hogy a mos- jelzőtáblái a legtöbb helyen az egész
saga annak, hogy a lisza-ren ű- náljon előbb a kormány maghar ipart, tani közkórház oly állapotban van, megyében, ha nem is hiányoznak egé
szei' mivé sorvasztotta az alkot- segítsen támogasson minket a ir.egtc- hogy rendőrileg bezáratni kellene. S jsz.cn, de legalább is pótlásra meguji- 
mány egykori védbástyáját, a vár- remtésében, akkor aztán lesz mit vé- ez az. épület sem a megyéé mar, mert í tasra várnak, mert a legtöbb helyütt 
megyét. Nincs már benne semmi deni! He ig> ismét csak a magunk az izr. szcntcgylet telkével elcserélte azokon az idő vasfoga, s főképpen 
élet euvszerii bürokratikus L'éüe-1 kar* t° k? zzuk• a kaputrokkot senki tett, úgy, hogy felmondás esetén az legnagyobb nemzeti hibánk a » l’ató-

b} . , ..... .. h . sem fogja közülünk eldobni, megvesz- jegész intézmény az utcára kerti1. Jo 1 PáHéle« híres nctrprtrőd^ kifogott,
zetté fajult, nn különösen akkor szük azt és mindent, ami hozzá tartó- gosan hivatkozott arra is, hogy a kor- j A szomorú e:mé..ü -merim »-Bach
tűnik ki, h miként ma zik, akármilyen diága lesz is. A sok mány felbiztatta a megyét és hangza- J korszak emberei más egyébb téren tett
nincs napirenden olyan választás- lármával tehát itt is elérhetjük, hogy j tos Ígéreteiből ime mi le tt? ! A köz- igyekezetük mellett az által is vélték 
féle, mely a hatalmi tényezőket nagyobb lesz a tcihünk, mint eddig gyűlés nem tehetett egyebet, minthogy j demonstrálhatni a »gesammt-monar- 
és a családi pajtáskodást mégis azért ajánlom, hogy vegyük csak | dr. Raisz beérkeztéig a miniszter le- chiát. országunkban, hogy az ily jel- 
mn7o*S«ha „ n lé h  hnvni tudomásul.. (iratát tudomásul vegye. De részünkről zőtáblák oszlopait, sőt hivatalos helyi-

zgasua s/.OKia űzi . s  erre a fónycs politikai szónoklatra nieg kell jegyeznünk, hogy a leirat ségeik ajtait-kapuit stb. sárga-fekc-
Lzt a mostam varm egyei kor, m£|y cseiui következett. Nem akadt t a r t a l ma  és eredménye ellenkezik téré festették s azokon ékességül az 

csőt vagy meg kell szüntetni- senki, aki a főispánnak felelt volna, | Ncr// Kálmán miniszterelnök országgy. universumban páratlanul álló kétfejű 
vagy uj é letet kell beléje lehellni pedig volt a gyűlésen több ismert j bcszedvel, melyet a belügyi költ- madarat is alkalmazták. Ha másban 
Mi az utóbbi mellett vagyunk, függetlenségi párti biz. tag is, de egyi-! ségvetés tárgyalásakor tartott és mely- nem is, de ebben az egyben igen aján- 
M I U • 1 r, • A  :n a . kök sem állott fel azt mondani a fő- ben az itteni uj közkórház létesülését latos lenne őket utánozni s az ezen

. k ' .. ..l . 1 " ' - ispánnak és a gyűlésnek: »De bizony \ közeli jövőre kilátásba helyezte és ezt tárgyban évek előtt kiadott rcndelke-
Koiet, el kell tolulni a kozigaz* urajm> csaj{ pártoljuk mi Heves vmc- mint az országos közegészségügy ja- zéseket megújítani s mielőbb elrcn- 
gatási bizottságot és helyre kell gyc átiratát és írjunk fel újból mi is, | vitására irányuló tevékenységének egyik delni azok foganatosítását. Nekünk ma- 
állitani a várm egyé életképes or- mert a honi ipar és az önálló vámte- eredményét tüutette fel. gyaroknak, legfőbb erényünk kell, hogy
ganizm usát. S ha a kormány s «*ület van olyan íontos, mint a borter- j Ezeken kívül fontosabb ügy alig volt legyen is maradjon is, ha egy újabb 
tnrvénvhnyá« nl'nri'i niclés. Ha ebben nem átallunk sűrűn j Sátoraljaújhely rend. tan. város és más ezredévet megérni akarunk, sok nem-

‘ .. ^ • irogatni, ne restelkedjünk amabban községek némely uj szabályrendeletét zeti hibánkat kiegyenlítő, erényeinket
mondja meg nyíltan, boka a mai sem M ert önálló vám terü let nélkül so- és megerősítést igénylő határozatait, nivelláló patriotismus, vagy a jelen 
állapot már nem tarthat haséin lesz m agva r ipar. Anélkül hi- valamint községi számadásokat és költ- esetben, helyesebben megnyilatkozó

* ába akarna a kormány segíteni, hasz- ségvetéseeket morzsolt le az »élettelen „sovinismus“. Dr.
A közgyűlést d. e. I) óra után Mól- tálán minden, mert mi a fejlett osztrák gép«. — -■—.■■■■.....  — —

nár István főispán nyitotta meg. Ér- iparral nem versenyezhetünk, csak ha Ezek közt minket újhelyieket az al T .JIO I7T 7
deme szerint elparentálván Szerviczky vámsorompó véd. Nagyon jól mondta kapitányi választás ellen beadott feleb- 1
Ödönt, a megyei életnek minap el- a főispán ur. hogy a kaputrokkot el bezés érdekel leginkább. Felesleges ta- ~“
hunyt buzgó munkását, a közigazgatás- nem dobjuk és meg fogjuk fizetni akár- Ián elmondani, hogy a megyegyülés a Boruth Elemér. A pápai Jókai
ról adott megnyugtató jelentésében a milyen drágán. De éppen azért csinál felebbezést elutasította. A törvényt egy körben a rendesnél magasabb szinvo-
sárospataki sso lga b iró i já r á s  szervezése juk meg az önálló vámterületet, mert kicsit kicsavarni és ahol nem megy, a ‘^» valóságos irodalmi becsű
m ellett foglalt állást, mert ez az érdé |ia az első években drága lesz is a egyszerűen félrelökni: ez minálunk nem *cl°Ivnsást tartott Sarttdy Ottó pápai 
kelt vidéknek jogos óhaja és mert magyar ipar-termék, szívesen fogunk újság. — A fődolog, hogy elintézték állami tanitőképezdei tanár Boruth Ele- 
a jelenlegi újhelyi szolgabiróság szc- érte többet fizetni. Lesz az későbből- és hogy a közigazgatási bíróságnak al- J. , n.° ’ az ötvenes évek jónevü, de 
mélyzete elegendő mindkét járás szá- esőbb is. Hát csak segítsünk a nem- kalma lesz mihamardöntő Ítéletet hozni, feledésbe ment lírai költőjéről érle- 
mára. Kéri a gyűlést, hogy ily érte zeti önállóság egyik alkatrészét, a honi j - -  kezett, ki neki személyes jó barátja
lemben Írjon fel a belügyminiszterhez, jólét egyik feltételét megteremteni!« A M r r v i ?  A vo t: blarminczkét, jórészt ismeretlen
(Fifogadtatott.) A megyei utak jókar- Oh nem volt senki, aki Így szólt volna A  lVIrbLr I  rb o  A  V A K U b .  eredetű magyar népdalról mutatta ki,
bán vannak, sőt e téren haladást tét- és ez bizonyítja, mily sürgős szükség | — llo8y azokat Boruth Elemér költő sze-
tünk. Igaz, hogy ez nagyrészben a a függetlenségi párt szervezkedése, N y ílt fo ly am o d v án y . rezte- Énekeljük ezeknek már nagy
nyomor enyhítésére elrendelt ínséges hogy hazafiul kötelességét kellő he- (Bélvocmontos.) részét, de bizony alig van, a ki tudná
munkák eredménye, de a fő, hogy |yen és alkalommal teljesíthesse. Vagy ,r  . .  , szerzőjének a nevét. Nemcsak az eshe-
megvan. (Hát csak imádkozzunk a to- csak aludni akarunk tovább is? ! tek in tetes va rm eg y e . tik szomorúan, hogy e jeles költő
vábbi nyomorért.) * A Csalogány-utca rendezését és ki- csakneni névtelenül oly koran elhunyt,

A bői hamisítás kérdését újból sző- A napirend első tárgya választás kövezését tárgyazó ügyben február hó .!anem ko£y jelenleg is életben levő
nyegre hozza, mert ezt olyan ügynek volt. A Szerviczky Ödön és Szekcrák 19-re a tekintetes vármegye tárgyalást ^z' egyc su yos anyagi gonddal küzd.
tartja, melyet neki és majdan utódjának Kálmán halálával megüresedett helyekre tűzött ki. Az érdekeltek, valamint a olvastuk ezt a »Magyar Nemzet«- 
is  minden alkalommal felmelegiteni kö- a közigazgatási bizottságim  Potocsky kulturmérnökség komolyan vették a ben*
telességc a Hegyalja iránt. S mert a Dezső ellenében Sn/yovszky Istvánt, a a tárgyalást tűző határozatot s a vá- — A sátoraljaújhelyi Ipartestület
borhamisítást a régi »viz és patikasze- központi választmányba B ernáth  Béla. rosházán meg is jelentek, a honnét bálja siker és kedélyesség, valamint 
rek« lielyébe lépett olasz bor, erre a orsz. képviselőt és br. Sennyey Miklóst azonban hiányzott a tekintetes várme- látogatottság dolgában méltóan sora- 
mesterkedésre igen alkalmas lévén, választották meg. gye s bizony még egy árva hajdút sem kozott jó emlékű elődeihez. A február
nagyon megkönnyítette, indítványozza, Az alispán időszaki jelentése kap- küldött oda tudtul adandó, hogy a tár-1 19-iki est a mi derék, összetartó ipa- 
hogy a vármegye újból Írjon a kor- csán Viczmándy Ödön szóvá tette Bnttka gyalás elhalasztatik satt. satt. j rosaink összejövetele volt, hogy esz-
mányhoz az oiasz borvám felemelése- község sérelmét amiatt, hogy egyik Tisztelettel alantirtak nagyon jól j tendőn át tartó tisztes munka közben 
ért. Fel kell Írni mindaddig, mig célt tvhat útját a vicinális úthálózatba he- tudjuk, hogy egy olyan utczának a j farsangi mulatságot szerezzenek ma
érünk. (írni szabad, csak agitálni, ko- lyczték át, mi indokolatlan fenntartási kikövezése, a melyikben helyi hatal- guknak és családjaiknak. S mulattak 
molyán és férfiasán fellépni nem) Ezek terhét okozza. Az államépitészeti hiv. el- massag nem lakik, sem házzal nem bir is fesztelenül, magyaros jó kedvvel, 
főpontjai az elnöki megnyitó beszéd- utasító javaslata ellenében elfogadták az országszerte de különösen S.-a.-Ujhely- A színházi terem már 8 órakor telve 
nek. melyre Dókus főjegyző felelt állandó választmány javaslatát mely ,)Cn az elérhetetlen utópiák közé tar- volt, de fel 11 óráig megtartotta szin- 
szokás szerint. Üdvözlő szavaiban meg- szerint Buttka község kérvényét a toz,k> mert hát az, hogy a szegény házi jellegét, mert ezen idő alatt a 
emlékezett arról, hogy a mostani év a vele együtt érdekelt községek képvi- ember gyermeke ha télviz idején fene- szatmári honvédzenekar hangverscnye- 
főispán szolgálatának 20 ik éve. a mi selőinek meghallgatása és véleményes ketlen sárban gázolva kénytelen az is- zeO» szebnél szebb müdarabok és ma- 
bizonyítja, hogy a kormány és várme- jelentéstétel végett a nagymihályi fő- k°kőja, templomba járni, agyonhütheti gyar zene számok előadásával a kö- 
gye bizalmát állandóan bírta, bírja, és szolgabirónak kiadni határozták. magát, az, hogy utcánkbeli embett közönség folytonos tetszés nyilvánítása
bírni fogja. (Nn de azért reméljük, hogy A földmivclésiigyi miniszter leiratát i;°'Kári foglalkozásában mennyire aka- mellett Fél 11 órakor megjelent Dán- 
nem lösz 20 éves jubileum!) a munj{̂ s segélypénztárak! dá,yozza a óágvany, hogy a penna tiás Illés a fekete seregével és egy-

A napirend érdekesebb tárgyairól támogatása tárgyában a közgyűlés any- ’1en® szcnV-viz az egészsé^re anny ira sz? rrer ü#rf ckkéí( 1f Uek, a Páholyok, a 
alább referálunk. Ezt• megelőzőleg Mj- nyiban honorálta, hogv 50 koronával árta,mas» ho^  a beteghez hivott orvos, sok ifjú táncosnő hirtelen kirepült be- 
dalommal kell Heves vármegye átira- aíapitó tagnak lépett be vine^yénk, de f !1:il(1°klóhoz hivott pap, az adóbe- lolük, mint a szabadba vágyó madár 
tának sorsával foglalkoznunk, melyet a egyben a főispán ezt az intézményi -  hajtásban fáradozó exekutor miképen a kalitkából. S a mint megkezdődött 
hazai ipar pártolása tárgyában me- a jó szándék iránti elismeréssel — e »y járIlat rendeltetési helyére városunkban a lelkes magyar csárdás, tartott a tánc 
gyénkhez is küldött. Az állandó választ- kevéssé megkritizálta és a miniszter a kövezés tekintetében nem eléggé kivilágos virradtig felváltva a honvéd- 
many elébe nem is terjcsztcUék. Ma abbeli óhaját, ho^y a községek ma-uk ny°matékos körülmények — mégis bá- zenekar és a cigány versenyző muzsi- 
fclolvasta a referáló aljegyző a hevesi is anyagi és erkölcsi támogatást nyújt- torkoclunk egész tekintettel kérdezni; kajának A négyeseket kb. 50 pár járta, 
alispán kisérő átiratát, de magát a he- sanak, a községek anyagi viszonyai és am,kor a város határozatát megváltoz- — Táncmulatság K.-Helmeczen. Pom- 
vcsi határozatot fel sem olvasták. Ma- a községi elöljáróságok mai nívója mel- tatni méltóztatott azon komoly szándék- pás táncmulatságban volt része a múlt 
tola i Ktelc alispán közbeszól: »hát ezt lett kivihetetlennek találta. ! kai történt e az, hogy a bőid. 19. század- vasárnap estve K.-Helmecz és környéke
term észetesen pá rto lju k : a hazai ipar- Igen lehangolóan hato tta brlügy-1 ban hiába várt kövezés ebben az uj szá- intelligens közönségének, Ugyanis ’a 
ro l van szov k éjes István szintén igy minisztérium leirata az építeni terve /adban históriai ténnyé válhatik, avagy h.-hclmeczi »Önkéntes Tűzoltó Egye- 
szól ; .Pártoljuk, m ert hiszen magunk u j elm ebete^és közkórház ügyében, m ly í abrand°zhatunk lovább arról, hogy sülét« saját pénztára javára fo'yó hó 
ts fe lír tu nk  már ez érdekben.* Erre a z é  leirat következtében ismét hosszú minő S7clP volna a közteherviselésben 17-én a bodrogközi casinó termeiben 
előadó aljegyző megjegyzi : „A h ev es i időre elodázást szenved. A me -yénck !^ömycdö szegény polgárt is részesi- tánczvigalmat rendezett. A díszes nagy 
határozat a honi ipar tám ogatása érd é  az építési költségek fedezése ^végett teni a közösség áldásaiban amelynek terem 8 ói a után teljesen megtelt a 
keben a vámközosseg m egszüntetését is felveendő kölcsönre és a kórh ápo-! idáig csalí nyü&ét viselte. választékos toaletü hölgyekből, egyen-

Ekkor felállott főispán é s1 lási dijak felemelésére vonatkozó ha-1 Tisztelettel: a C salogányutcabeliek , ^hás fess tűzoltókból s más helybeli
koru.belől a következőket mondta:! tározatát a miniszter ióva nem IvtmrD w  a,  és vidéki urakból álló fényes közön-
” ,u kérem- ne hamarkodjuk | mert c dijak tulmagas^k és mert a^köl-'' h ö ^ t l^ '?  Pa” “r f*0ye,mebe-V dtüíc a séggel. A helmeczi kis leányok szép
csak el .. dolgot, vegyük egyszerűen esönügylet részletei meuállaoi»vi ' Ctü.ezd sorokat. „A millemumot szemei néhány pataki diákot is oda-
tiidomá.rul. Mert nem volna jó, ha a csenek valamint az évi annuitás ír t * ' ■mI?<Í ^  ,é!Pk^cn c^y nahry°n helyes vonzottak a mulatságra. Jancsi cigány
sok felírással karunkat vallanók, mint zetére tervezett 1 százalékos * menvei intézkedcsb^1 hifHyólag vármegyénk nak feszesre stimmolt hegedűje fesztc- 
sohasem tudom elfelejteni — a beteg- pótado nincs még kellő formában uL- k^ égci Jelz<5 táblák és oszlo- len jó kedvre hangolta a fiatalokat,
segély zéssel. Azelőtt volt egy és fé- erősen megszavazva Mini /t V i i   ̂ pókkal láttattak el s mint az újhelyi Kinn a szabadban metszette az arco- 
száz.lék bctegapol. potadónk.^ezt so- i tu ti "ke™ é ™  a " c S r  s ^  ^  kat a hidc« : bcnn a éremben hevi-
kaltuk cs addig lármáztunk, mig lett költségvetést a kereskedclemugvi mi hér "em mmdcnütt ~ Piros' fc* tette a kebleket az örömtüz, kinn ab KuesKcciucmug>. mi jhéi, zöld, magyar nemzeti színnel fes- szabadban süvített a szél, ragyogtak a
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csillagok: benn a terembon örömében Veszett kutyák. A hideg id > da
sirt a lu gcd.i, sugározták a nefelejcs- ; cára, .t veszett kutyák mégis garázdái 
és bogárszemek K -ilag -s virratltig kodnak, Mulca és vidéken. Az clőljá- 
tartottak a ropog«) csárdások, a pihego r<>ág 40 napi l> zarlatott rendelt.
rezgők, az enyelgő Hegyes, a tu/ s ke 
ringok, az ábrándos pas-de patineuis 
stb. A négyest 10 pár lejtette. A I n 
volt hölgyek névsora nem teljes, azok 
részéről, akik véletlenül kimaradtak, 
kérem a szives elnézést.

A sszanak : Aczél Izidorné, Bányay 
Albertne, lsépy /.oltánné. Kei s/i .ry 
Zsígmondné, Nagy Barnnné, Schusztcr 
Györgyné, Szabó Lajosné, S ücs Gusz* 
távúé, dr. Wcinbcrger Jo/sefné.

Leányok: Bányay Imike, Deák 
Mariska, Fricder Sárika, Hogy a Boriska j 
Keiesztury B »riška, Kovács Kornélka, 
Nagy Iluska, Novák Boriska. Novák 
t)ttiiia, Bácz Mariska, Solymossy bén. 
Szabó Mariska, I ahy Mariska.

A négyes-rendező. 
Nyilvános számadás és nyugtató. 

A király helmtczi Önkéntes tűzoltó egye- 
síi cinek február 17-én rendezett tánc- 
mulatsága alkalmával volt

Bevétel: 252 kor.
Kiadás : 150 * 14 fiit.
Maradvány: 101 kor. 80 IMI.

Felül fizettek : Gottségcn Sámuel 10 
K, Révy G. Victor b K, Dr. Fuchs 
Hmil 5 K, Szkücsák István, Dr. VVein 
berger József, Aczél Izidor, Czéklasy 
Sándor, 4 4 K, Szilágyi Bertalan,
Fauliczky Géza 3 — 4 K, Steinfeld Ist 
van, ICriszten Victor, Fmődy Las/.ló, i 
lsépy Zoltan, Fuchs Sándor, Groszmann 
Vilmos, Pintér Ferencz, Dobé Bertalan 
Czinczel István, 2 — 2 K, Nemcthy Já
nos, Zinncr Géza, Schuster György, 
Dr. Fricder Zsigmond, Somogyi Gero, 
Nagy Barna, Pauliczky Gusztáv 1 I 
korona Fogadják a felülfizeiők az ön 
kémes tűzoltó egyesületnek hálás kö
szönetét. Király-Helmecz 1001. febr. 21. 
Némethy János x parancsnok. Zachar 
kerencz, pénztáros. Haj kai Im re . titkár 
s. tiszt.

Kéménytiiz. Kedden este 7 óra
kor Rosenberg Sámuel Vckerle-téri há
zában, a Központi kávéház épületében 
vehemens kéménylüz volt, mely csak 
egy óra múlva aludt be. Igazán szeren
cse, hog a nagy szélben a kiömlő szik
rák nem tettek kárt a szomszéd épü
letekben. Jellemző hogy a kigyulladt 
kémény nem régen volt tisztogatás 
alatt. Ha jól emlékszünk, múltkor a 
Palotás-utcában hasonló eset történt, 
ami azt bizonyítja, hogy az újhelyi ké
ményseprők nem igen lelkiismeretesen 
végzik dolgukat.

Színészet Szinnán. Szinnai le
velezőnk tudósit: N agy Imre és K o
csányi László igazgatók 12 tagból 
álló színtársulata időzik mo.»t varosunk
ban cs nyújt kellemes szórakozást. Mái 
eddig is több jelét adtá‘< művészi te
hetségüknek s a közönség sem hálá
dat lan irányokban a mi kitetszik 
abból, hog>' minden alkalomul d telt 
ház előtt játszanak. F hó 28-an búcsúz
nak el tőlünk, mely alkalommal javukra 
az intelligens fiatalság műkedvelői elő-

A málezai gyógyfürdőt Lefkovits 
Samu ü «;vre bérbe \ tte. Ilii szerint 

f a bérlő nagyobi) építkezéseket fog tenni 
ugyanis az izráelitak részére külön für- 

■ dösz< bákat illetve kóser vendéglőt fog 
j berendezni.

Petróleumfurásük A belga »> t-
i rak p troleum kutató társaság 3 havi 
szünetelés után ismét megkezdte Izbu 

jgya-Radvány mellett a fúrást, s lefurt 
500*33 méterre, de mivel a nyomok 
igen gyengék, a fúrást egyelőre abban- 
hagyták, de a kiküldött állami bánya
mérnök visszászedeti a csöveket és ki- 
szivattyuztatja a híreseiben levő vi/osz- 
lopo‘ , mivel a kő >D:, d. c.ira a befa 
gyott földrétegnek, folyton szivárog 
kifelé a 38.3 m. mélységből, hol az 
először megtaláltatott, de nem szivaty- 
lyuztatotT, ha tovább furalván. a csö
vekkel a kőolaj ér clzáratott. Igaznak 
bizonyul tehat azon, már a lapokban 
is közzé tett feltevés, li >gy a társaság 
csak az 500 méterre kilátásba helye
zett 40,000 K állami szubveneót akarta 
elnyerni s nem azt, hogy petróleumot 
találjon. Igen erős kőolajiiyomok vol 
tak 413 méternél is, mégis furaton to
vább és itt sem kisérelletctt meg a 
szivattyúzás. Az is gyanutkcltő körül 
meny volt, hogy a fúrás nem az a! 
lami geológus alta! a nyeregén kije 
lült ponton kezdetett meg, hanem a 
nyeregtől 200 m. távolság;a. Most a 
társaság uj vezetői átakarnalc menni a 
nyeregeti kijelölt pontra fúrni. Hogy 
van ott kőolaj, azt kétségtelenül iga
zolja az, hogy a fúrótoronytól folyton 
szivárog a talajon mindenfelé a kőolaj

Monok község állami kisdedóvó 
intézet létesítéséért folyamodott a mi 
niszterhez, ki is értesítette a t. varme 
gye kö'ig. bizottságát, hogy nem léi 
ki a kérelem teljesítése elöl.

Felvidéki lovak Transzvaalban
Schvimmer török konzul és ló-nagyke
reskedő, valamint Hauscr Lipót az an
gol kormány megbízottja a Felvidéken 
járnak lóvásárlas céljából. Csak apró, 
1 4 -15  markos lovakat vásároltak,
4—500 kor. átlagos arban, a melyeket 
a varmegye területén összevásárolt többi 
lovakkal együtt még c hét folyamán 
Fiúméba visznek, ahol az angolok ket 
hatalmas gőzöse var reájuk, hogy! 
1 ransvaalba szállítsa a magyar lovakat I 
A környéken mintegy 60 daiabot szed-!

! tele össze. Az egész ló-szállítmány, a j 
mely a két gőzössel útnak indiítatik, : 
mintegy 400 darab.

Farkasok garázdálkodása, a - ungi 
hegyekben több helyen farkasok ga- I 
rázdálkodnak, legutóbb Zaiacskan több 
juhot vittek el. F hó 16 . n éjjel {Jetiig 
N. Mihály ba is ellátogatlak a Ka 
pit.my-utc.it végig jártak. Midőn neszét 
vették, hogy üldözésükre készülne':, a 
Laboré jegén át a Mcrtens-féle kertbe 
menekültek, a honnét a vinnai hegyekbe 
futottak.

a«lást rendez és színre h )/za: a »Gyur- 
kov cs leányok« czimü vígjátékot.

Gyilkosság, lé hó 19-én éjjel egy 
borzalmas gyilkosság történt a bánóé 
—gatályi ut m ntén. Aznap este 10 
órakor érkezett ugyani. a bánóéi vasúti 
állomásra Wcinmati Lajos újhelyi 21 
eves fiatal kereskctl >, ki rokonaihoz 
B u t k á i a gyalog szándékozott 
»tenni. A szerencsétlen fiatal ember 
azonban vesztére indult, valaki az utón 
megtámadta és rablási szándékból egy 
tnrgo pisztolyá val agyonlőtte. Az áldo
zat soká védekezhetett, arca ugyanis 
rém mödon Öss :e van torzítva és a 
helyszínén a havon a nyomok mind 
arra engednek következtetni, hogy a 
tettesnek s >k dolgába került, inig ál 
do/atával végzett. A hullát masnap 
i eggel csebbi emberek találták meg s 
az esetről a csendőrségnek nyomban 
jelentést tettek. A n.mihályi kir járás
ai' óság nyomban megindította a vizs
galatot, a helyszínén szemlét foganato
sított és a hullának felboncolásat el
rendelte. A vizsgálat mely* hivatva lesz 
a tettest kideríteni, a legszélesebb irány
ban folyik s eddigelé is konstatálva 
let már, hogy YVeinman gyilkosság 
nak lett áldozata

A magyar keresztyonség. Alig 
! féléve, hogy Magyurors .ig meg ül te a 
krresztyénség hódításának nagy ünne 
p t. Kevés emléke maradt ránk, a ke 
i esztyénség első századainak. A nagy 

j átalakulás nehezen talált utat c pus tűi 
néphez, melynek harcias ősvallása, há 
borús múltja, harckedvelő nomád élete 
sokban ellene mondott e békességes 
csöndes vallásnak, mely mellőzte a 
a régi véres áldozatok ünnepélyes je- 

! lenctcit. Sokáig égett még az aidozat 
tüze az erdők belsejében, a források 
fejénél, az áldozatkövön, melynek tö
vében a feliér ló piros v re összefolyt 
a patak ezüst vizével. Hiába v '*  ke
zébe a leeresztett a szent király, ki 

; koronáját s koronájával országát a 
1 Boldogságos Szűznek áldozta fel, hiába 
nyírták le befont bajukat a vezérek, 
hiába mosta a keresztvíz a vitézek üs
tökös homlokát, a szivekben még a 
pogányság tanyázott s szelleme vissza- 
vissza járt í'honusóha sírjától kisértetni. 
Emlék alig maradt ránk ebből a korból 
Ezt a nagyérdekvi régi műemléket hű 

j reprotluctióban adja most ko/zé I íen- 
szclmanti után a Nagy Képes Világ 
tört énét, mely nagy buzgalommal és 
tetemes áldozatokkal keresi fel és közli

u régi műemléket, a legújabb technika 
vívmányai v érint. Fgy’ kötet ára disz- 
kötésben KI kor. Kapható fűzetenkint 
á 00 íll i és havi részlet fizetésre is 
u kiad«) társulatnál, Révai Testvérek 

1 Dód. Int. Részvénytársaságnál. Bpest, 
Vili., Üllői-ut IS. ' Most a 91-4)2. fii 

■ zet jelent meg.
A vetés idejének közeledtével 1

Ütés nélkül nem hag> hatjuk, amit kü
lönben régen tud mindenki, hogy nin
csen hazánkban cég, mely nagyobb 
.bizalomnak örvend, mint Mauthner 
Ödön világhírű budapesti magkereske
dése, Különösen megbízhatók gazda
sági magvai. melyek közül impregnált 
takarmány répamagjai prjukat ritkít
ják, de kerti magvai is minden ver 
senyén felül állanak. Nagyon csodái
ig »nauk, ha akadna csak egyetlen 
hazai gazda, vagy kertész, aki kül
földről hozatna magot, mikor mint ál
talánosan ismeretes, a Mauthncr-fele 
magvak ép oly elterjedlek és közked
veltek külföldön, mint idehaza Magyar- 
országon. A/ idei 22(> oldalra terjedő 
képes árjegyzékből — melyet kívá
natra ingyen és bérmentve leüld — is 
látható, mennyire megérdemli a Mauth
ner Ödön cég a világhírnevet.

Legjohb orvosság. Mindazok, kik 
gy o i n o rb a j . étvágytalanság. ro s s z
emésztés, májfájdalmak, kóíika, vér- 
szegénység. ideges fogfájásba s z e n 
vedünk. használjuk a Pserhofor vér- 
tisztijő labdacsokat, melyek teljesen 
ártalmatlanok, gyorsan és biztosan 
hatnak és a legelsőrangu orv.osok ál
tal ajánltatnak. Hasznos szolgálatot 
vélünk tenni t. olvasóinknak.' ha e 
kitűnő szert b. figyelmükbe ajánljuk,
I tekercs, mely 0 doboz á 15 labdacs 
1 Bő Irt. A pénz eló'Ieges bekül
dése után I tekercset 1.25 írtért. 2 
tekercset 2.40 írtért, 4 tekercset 4.35 
írtért küld bérmentve Pserhofor J . 
gyogy>zertára, Bées, I. Singerstrasse 
15. sz.

KÖZGAZDASÁG.
Gazdasági előadás. lakta Harkány 

községben f. hó 16 án d. u. A hőnyi 
Károly sárospataki gazdasági szaktanár 
gazdasági szakelőadást tartott. A köz
ség gazdaközönségc megjelent az iskola 
helyiségben és nagy érdeklődéssel fi
gyelt, A beszédben a hazai ipar pár
tolása, a gabona alacsony arak. a szük
séges és czifia ruházkodás, gazda kö 
röi: létesítése, mez<)gazdasági ismétlő 
iskola, munkassegélyző egylet tárgyal
tatott. A jó hatás nem maradott él s 
az előadás után még együtt maradt 
gazdák maguk között megismételték a 
hallottakat: talán hogy el ne felejtsék, 
talán hogy hasznukra fordítsák.

: Tenyészállat kiállítás. A kisvárda
vidéki Gazdaköt, indíttatva a már 3 
ven át elért fényes eredmény által, 

f. évi március hó 10 és 17-én Kisvár
dán, közvetlen a vasúti állomás mel- 
ett levő helyiségében, vásári céllal 

összekötött tenyészállat kiállítást ren
dez, melyen nemcsak Szabolcs, de a 
szomszédos megyék nagyobb állatte
nyésztői s birtokosai részt vesznek te- 
nyészapaaltataikkal. A kiállítás 1(3 án
d. e. 10 órakor nyílik meg; 10 -12  a 
bíráló bizottság működik. A — vásár 
csak d. u. 1 órakor veszi kezdetét s 
tart d. u. 4 óráig és másnap 17-én d.
e. 10 órától d. u. 4 óráig.--- Községi 
elöljárók s megbízottak, kik a kiállí
tásra érkeznek a kiállítási irodában cl 
helyezést nyernek.

Zemplén megyei pénzintézetek 
zárszámadásai az 19 0 0 . évről.
* Hl A /Heyyalja-Mádi Takarékpénz

tár «. M érleg-szám la  : V a g y o n : Pénz
készlet 1900. dec. 41-én 21443 K 68 F, 
Váltók 9144(34 K 74 F, Kötvények 
211012 K Intézeti ház 19400 K Fo
lyószámla 101)779 K 90 F, Értékpapí
rok 27950 K 50 F, Fölszerelés 1200 
K Hátralékos kamatok 1045 K 50 F, 
Átmeneti kamat 2082 K 9 F, Perkölt
ség előleg 105 K összesen 1400143 
Korona 11 Fillér. T e h e r :  Alaptőke 
számlától 100 )00 K Tartaléktőké szám-
Ritól 1OO000 K Különleges tartaléktöke 
számlától 51308 K Betétek 044181 K

55 F, Tőkésített kamat számától 31527 
K 94 F, Betétek folyó számlára 18474 
K 40 F, Viszlcszamitolás számlától 
474594 K 00 F, Osztalék (fel nem veit 
számlától) 407 K Biztosíték 6000 K 
1 őkekamatadó 1047 K 85 F, Átme
neti váltó kamatok 10272 K 84 F, 
Átmeneti kötvény kamatok 1449 K 67 
I- Ez idei tiszta nyeremény 42529 K 
00 F, összesen 1100144 Korona 41 
Fillér.

*\r.r ez l . s : —  Y A ázt e- 
s é g :  Betétkamat 1047 K 4-5 F, Tőké
sített Kamat 31527 91 F, Viszleszámi- 
tolasi kamat 24003 K Folyószámlái 
kamat 737 K 74 F, Biztosíték I xamat 
245 K Üzleti költség 3594 K 80 F. 
Napi biztosi és jelenléti dijak 2978 K 
Adó 7087 K 90 F, Tiszti dijak 10128 
K 96 F, Tők oka ni adó 4341 K 27 F, 
Illetékek 470 K 78 F, Leírások 2047 
K 58 F, Tiszta nyeremény 32529 K
00 P, eszesen 119329 Korona 8 11- 
lér. N y c r c  m é n y: Váltókamat 79612 
K 52 F, Jutalék 7022 K 94 F, Köt
vénykamat 14555 K 71 F, Folyószám
lái kamat 15921 K 44 FI. Űrlapok 184 
K 44 F, Értékpapír kamat 763 K 9 F, 
Hátralékos kamatok 1035 K 50 F, Ér
ékpapitoknál 334 K 44 F, összesen
1 19329 Korona 8 Fillér.

Az év i nyerem ény felosztása'. 1. 10
százalékos osztalékra 10000 K 2. A 
külön leges tartaléktökéhez csatolandó  
13182 K 3. A felügyelő-bizottságnak 
000 K 4. 'Tisztelet-dijakra 2340 K és 
Jétékonycélra 407 K 60 F, összese;’. : 
32529 Korona 66 Fillér.

IV . A varannói takarékpénztár: Nye
remény- és veszteség-szám la. T a r t oz i k: 
Takarékbetéti kamat 37774 K 59 F, 
Takasékbeteti kamat adó 3547 K 51 
F, Állami és egyéb adó 5174 K 65 F, 
Visszatérheti kamatok 72 K 34 F, 
Visszlcszámitolási kamatok 420 K 52 
F, Nyugdíj 400 K Tiszti fizetések 
7300 K Napibiztosi dijak 704 K Inté
zeti lakbér 470 K Jótékonycélu kiadá
sok 27 K Vegyes kiadások 1802 K 7 
F, Nyeremény egyenleg 25834 K 20 
I‘ , összesen 83040 Korona 94 Fillér. 
K ö v e te l :  Múlt évről áthozott nye
remény 2927 K 08 F, Váltó kamat 
53021 k  79 F. Kötvény és jelzálog 
kamat 19558 K 00 F, Késedelmi ka
mat 101 K 93 F, Kezelési dijak 3252 
K 30 F, Nyomtatvány’! dijak 25 K 
Részvényétiralási dijak 21 K Iiázjöve
delem 200 K Különfélék 03 K 8l F, 
Folyószámlái kamatok 1439 K Szelvé
nyek 3035 K 83 F, összesen 83040 
Korona 94 Fillér.

M érleg. V a g y o n :  Pénztári készlet 
1900. dec. 31-én 8154 K 09 F, Váltó 
tőke 735558 K 74 F, Kölcsönök kötvé
nyekre 204441 K 41 F, Értékpapírok 
300 K Tizet esi előleg 800 K Fölszere
lések 1288 K 82 F, Ingatlan 3802 K 
52 F, Tartalékalap értékpapírjai 00002 
K 70 F, Folyószámlái adósok 107157 
K 53 F, összesen 112222(5 Korona 41 
Fillér. T e h e r :  Alaptőke 100000 K 
Rendes tartalékalap 60000 K  Külön ta r
talékalap 30000 K  Ért. p a p ir  á r f. kü
lönb. tart. alap 616 K  92 Takarékbe
tétek 900730 K 94 F, N yugdíja lap  
j o p o  K  F, Fizetetlen osztalékok 
953 K 80 F Nyeiemény (a múlt évről 
áthozott 2927*08 és az 1900. évről 
22900*58) 25834 K 20 F összesen 
1122220 Korona 41 Fillér.

A nyerem ény fe losz tására  vonatkozó 
indítvány : /. A külön tartalékalap nö
v e lés r e  2000 Á 2. A n yu gd íja lap ra  600 
K  3. Ingatlanokból való leírásra 202 
K 52 F. 4. Fölszerelésekből való le
írásra 28<S K 82 F, 5. 5 darab váltó 
leírására 2831 K 0. Jutalékra 440 K
7. Jótékony célra 420 K 8. Osztalékra 
16000 K 9. Előírás az 1901, évi nyer.- 
és veszt.-számlára 3051 K 92 I', össze
sen 25834 Korona 20 Fillér. (A Kossuth 
szobor alap mindkét intézető! már előbb 
kapott adományt.)

TÖRVÉNYSZÉK.
— Az esküdtbirőság ülésszaka febr. 

25 én, hétfőn kezdődik és három na
pon át fog tartani. Febr. 25-én tár- 
gyaltatik rablással vádolt Spánsamás 
és Gáspár Péter bűnügye. A vádta
nács : Fornszek elnök, Wicland és Csa- 
nát bírák. Közvádló: Hlavathy József,
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főügyészhelyettcs. Védő: dr. Kr led La
jos. I'ebr. 26-án tárgyaltatik gyujtoga- 
tással vádolt Dvorcsik Jóssef bűnügye. 
Vádtauács : ugyanaz. Kö/.vátlló: O ch- 
v. ■ y alügyész. Védő : dr. Erényi Manó 
I'c br. 27-én tórgyaltatik szándékos e n- 
bcröléssel vadolt Lakatos József és ő 
tá sának bűnügye. Vádtanács; Mattya 
s< vszky cinók, 1 lelnot c's Kun bírák. 
Köz vádló : Sárospatak}’ József uKiyytbz. 
Védő: dr. Lricd Lajos. Az esküdt
széki tárgyalások a megyeház termében 
lesznek.

í? Nyugalomba vonulo tvényszeki bíró
A mint értesülünk, K épes Gyula a sá
toraljaújhelyi kir. törvényszék bírói ka
rának egyik kiváló tagja, megrendült 
egészségi állapotára való tekintettel 
nyugdíjaztatását kérte. K épes Gyula, a 
bíróságok szervezésének ideje, vagyis 
1872 óta állott államszolgálatban meg 
elégedéssel tekinthet vissza hosszú 
szolgálatban eltöltött hivatali múltjára, 
mert alapos tudás, vas szorgalom és a 
felekkel tapintatos előzékeny bánásmód

jellemezte mindig munkásságát. Műkő* 
déséta fennállott homonnai törvényszék 
nél joggyakornoki minőségben kezdte 
meg, (»tt I pett elő aljegyzővé s onn t 
a sátoraljaújhelyi jurásbirosaghoz a bi 
róvá neveztetett ki. Ró/id itt müáö 
de se u án a s untén nyugalomba vonult 
édes a yj.i Á<yV.v Károly helyéi e a h ly 
beli tói vényszékhe/ bíróvá neveztetett 
d, a hol tz ideig is szolgálatban van. 
Itt az. utóbbi években a főtárgyalásnak 
volt elnöke. A mint a beavatottak tud 
ják, nyugdíj illetménye 3344 korona 
lesz. Biró társai és a tisztviselői kar jó 
kívánságai kisérik a távozó bírót nyu
galomba vonulása alkalmából.

Kiadótulajdonos:
LAN D ESM AN N  M IKSA.

82 v h./1900.
A r  verést h ird e t  mént/.

Alólirt kiküldött végrehajtó az 1881. 
évi LX. t.-ez 102 $-a értelmében ezen

nel közhírré te>zi. hogv a Sároralja- 
ujhely i kit. tv szók 8888-900 h. elren
delő és a k.-hehneezi kir. járásbíróság 
\ . 7 1 1!M> 1 szánni kiküldő végzése ál
tal a hód rogközi takarékpénztár
ja \ ;ira Sípos István ós társai semjéni 
lakosok ellen 080 kor. tőke. ennek 
1000. óv március hó 20. napjától szá
mítandó (>“/„ kamatai ós eddig össze* 
><‘U Só kor. 20 lil. perköltség erejéig 
elrendelt kielégítési végrehajtás a l
kalmával bíróikig lefoglalt ós 780 
kor. fillérre becsült lovak, csikók, 
szarvasmarhákból álló ingóságok 
nyilvános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a kir-helmeezi kir. 
járásbirósági fenti sz. kiküldést ren- 
delő végzése folytán a helyszínén 
vagyis Semjén községében alperes 
lakásán leendő eszközlésére 1901. 
Márczius hó 5-ik napjának délelőtti 
1 1 órája határidőül kit űzetik és 
ahoz a venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg hogy 
az érintett ingóságok ezen árverésim

az 1881. évi I.X t. ez. 107. $-a értel- 
mében ti legtöbbet Ígérőnek becsáron 
alul is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vétel
ára a< 1881. évi LX. t-.ez. 108 §-ban 
megállapított feltételek >zerint lesz 
kifizetendő. Végül felhivatnak mind
azok. kik az elárverezendő ingóságok 
vételárából a végrehajtó követelését 
megelőző kiclégitletéshez tartanak 
jogot, ameny öviben részükre foglalás 
korábban eszközöltetett volna, és ez a 
végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem 
tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket az 
árverezés megkezdéséig alólirt kikül
döttnek vagy Írásban beadni, avagy 
pedig szóval bejelenteni tartoznak.

A törvényes határidő a hirdet
ménynek a bíróság tábláján kifüggesz
tését követő naptól számíttatni.

Kelt Kir-helmecz, 1901. évi febr. 
hó 15-ik napján.

Szabó Lajos
kir. bírósági végrehajtó

Könyv- és papirkereskedés

L A N D E S M A N N  M I K S A  és T Á R S A
könyvnyomda

SÁTORALJAÚJHELYBEN. -«<- 

c RaRtáronvannafi:
ifjúsági iratok, képes-  és imakönyvek, em-  és képalbumok, Íróasztal-Részleted,

irómappák-

L e  v e i  p a p í r o k  díszes dobozokban, festékek stb,
Könyvnyonidájálban készít:

mindennemű műveket, folyóiratokat, üzleti s jegyzők-könyveket, értesíté
seket, meghívókat, gyászjelentéseket stb. Ízlésesen s |)ontosan.
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1 fiázhgszflték gyártási V állalat j
Mautner Adolf és Társai

Budapest, V., Arany János-utcza sz.

f Acetylen világítási berendezések
: ...... . . ... : minden nagyságban.------  ----  |

| Számos berendezés üzemben. |

I CALCIUM CABRID ELADAS |
i minién mennyiség a legolcsóbb napi árban.

Árjegyzékek és költségvetések díjmentesen. f
S z a k k ép ze tt k épv ise lők  k ereste tnek . - |

Számos elismerő nyilatkozat birtokában vagyunk i

A többek közt berendeztük : i
Özv. g r ó f  Batthyány J ó z s e f  né, nagybirtokosnő Pelbár |
Dr. A lniássy László, ügyvéd Jászberény |
J)r. P o lgá r  Sándor, ügyvéd Gyöngyös |
Takarékpénztár Esztergom §
Községháza  Vojtek 1
B ik fa lvy Testvérek, kereskedők Zilált :e
LÖwy J ó z s e f  és Tsa, likőrgyárosok Bosztorczebánya |
Trappista-kolostor Prijedor (Bosznia) |
»Pósavina«-szát/ó Breka (Bosznia) =
»Bosna«-szálló Banjaluka (Bosznia) |
F riedrich  Sándor, vendéglős N.-Palán ka l
Hans Keresztéi)', vendéglős Hódságit |
M ezei Mór, vendéglős Munkács |
F óhiváry István, vendéglős Uj-Gradiska |
Frank M ónié és  Tsa, vasúti vendéglő Boglár |
W imvier Károly, vendéglős Bjelina (Bosznia) É
P laner Ferencz, vendéglős Déva f
Kónya Miklós, vendéglős Zilah |
K asz in ó -egy le t Nyírbátor |
W eiser B erthold , vendéglős L.-Szt.-Miklós.» |

^̂ nHmiinniiiiiiiiimiiinnuiuiiiiniiniuiMHminiHiinii»niiiiiiniiiiiimniminiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiuiininiiiiiiiiimiiiiiiiii ^

I T  T  T  '.t J T -  '-T- vT -' -T/

 ̂ Tisztelettel van szerencsém Sátoraljaújhely és vi*
déke n. é. közönségének b. tudomására hozni, hogy a 

$*■- sátoraljaújhelyi villany világítási r társulatból kiléptem és 
Jíajnal-utcza 94. SZ. alatt egy minden igényeknek megfelelő

I  mechanikai műhelyt é
rendeztem be, ahol minden c szakmába vágó munkát,

*h' u. m. villanyvilágitási berendezéseket, telefont, sür-
gönyt, villámhárítót stb., házi villanyos gépeket lég- ^  
jobban eszközlöm. J

€gycs jó gyártmányú részeket raktáron tartok. •
Javításokat jutányos árban azonnal eszközlök. Sí )

jj(| Teljes tisztelettel Sj, f a

| |  Kollár András és Társa. | | ,
04- 4- 4- 4- 4- 4- 4-4- 4- -4- 4-' 4»-4-- 4» 4-4-4-Ö

Mindenféle *

|  tejtermékek és theavaj §•
| |  naponta friss állapotban kaphatók  | |
^ sárospataki liorczogi uradalom M
0  e j t i

1 t e j c s a r n o n a 6 a n .  |
fÉ Ugyanott kívánatra naponkint a tejtermékek ház- Mjy
0  hoz is szállíttatnak, továbbá jogosítva van a kihordó ko- j n ’1 

csis készpénz mellett azok eladására. fél -

|  ópinóler c i
f mint a sárospataki herczegi uradalom *

elárusítója. jfifc

---------------------------------------------------------------------- ---

Bérbeadó üzlethelyiség.
Sátoraljaújhelyben a főméltóságu herczeg Win disch-Gracar'

| Lajos ur tfdajconát képező v»Splényi Curia« házban a

korcsmái helyiség
! f .

j akár korcsmának vagy más üzletnek 19 0 1  április 2 1-tÖl kit 
adó Értekezhetni özv. M dártsik Györgyeiénél. f'
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Szoba fű tésre  ajánlok  Közsógcknek, tany«i gazdaságoknak

M agtalan szalon Röszenat kitűnő
háahon szállítva jutányos árért.£% A  T ^T  £% •mar J \  r p

Úgyszintén idei termésű uj bort Ilii 1c r. literjét “*■ ^  X
T isz telettel: K le in  G éz a ,  | a,*anIja

papsor-nteza, Landesmann S. szíjgyártó Sátoralja-Ujhely
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