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POLITIKAI ÚJSÁG,

Megjelen minden szerdán és szombaton este FeM6a 8„ rkes, lő:
Kéziratokat viasza nem adunk. ^ „ _ _ „ .... . . .  . «... * , .

* a ,- RHO  D r .  B ú z a  B a r n a .  R o s n o r  Im r e  Kiadóhivatal Landesmann Miksa e8 Társánál, W ekerle-tér 502özerK eszioseg. weKene tér ouz. Hirdetéseket a legjutAnyoaabb értan köziünk.

VármPflVPÍ inkomnatílihitá^ Abból a pénzügyi compassból.j A képviselőknek azért nem szabad j jogosabban kívánjuk a megyei
# amit a szocialisták a képviselő- ilyen állásokat elfoglalni, ne hogy tisztviselőktől,

rolcsva, márc. 3 . házhoz beküldtek, mi is igen sok a képviselői állásukat a pénzinté- Egy-egy bank egész nagyhata-
Vajjon csak a képviselőnek ti- érdekes dolgot tanulhatunk. Meg-jzeteik érdekében használják fel. lom ma, s a bankok révén apró 

los-e inkompatibilis állást elfog- láthatjuk belőle, hogy az újhelyi Hát ez a lehetőség, ez az erköl-, dinasztiák alakulnak. Ha [tovább 
lalni? Vájjon csak a képviselőség- pénzintézetek igazgatóságai tele j esi veszedelem ép igy megvan az is eltűri a megye, hogy egyes 
gél nem fér-e össze az a * köz- Ivánnak előkelő vármegyei tisztvi-; inkompatibilis megyei tisztviselők-1 tisztviselők uralmukba vegyék a 
gazdasági tevékenység«? Vájjon a selőkkel. Hogy van nem egy olyan nél is. Hogy mást ne mondjunk : a bankokat, maholnap nem a vár
tisztviselőknek szabad-é bankdirek- í tisztviselőnk, aki a hivatala mel- azoknál a megyei tisztviselők ál- j megyének lesznek tisztviselői, de 
torságot, s más ilyen jövedelmező; lett 1—2 banknak elnöke, igaz- tál igazgatott pénzintézeteknél ár- egy pár tisztviselőé lesz vármegye, 
gazdasági foglalkozást vállalni? ! gatósági tagja, sőt üzleti vállala- vapénzek vannak elhelyezve, s a Az összeférhetetlenségi mozga- 

Bizonyára még sokkal kevésbbé j toknak ügyvezető igazgatója. A megye határozza meg, hogy meny-' lom a képviselőházról átragadt már 
szabad, mint a képviselőnek. Mert leompass közli az igazgatók juta- nyit kapjon belőlük egy-egy inté- a fővárosra is. Jó lesz a várme- 
a tisztviselő minden elméleti és lékait is, — kiszámíthatjuk, hogy zet. Az igazgató-tisztviselőnek eset- gyökben is hozzálátni, 
gyakorlati jogszabály szerint kö- melyik tisztviselőnek mennyit hoz lég dőntő szava lehet ebben a 1 Bttaa Barna
teles egész tevékenységét hivatalé-; évenkint ez a »közgazdasági tévé- kérdésben. Vagy pl. a villamos- -.==>
nak szentelni. Ez hozzá tartozik a kenység« sági társulattal szerződéses viszony- A Zeinpléavármegyei gazda
tisztviselő fogalmához, benne van Hát ez nem szabad, ez vissza- bán van a \ ármegye, s egy elő- s^gi egyesület vezetői ellen egy- 
mint lényeges kellék, ennek afo-jélés. Nincs is más megyékben, nyösen kötött szerződésből jelen- szerre két fővárosi lapban, még 
galomnak a tudományos mégha- j Csakhogy Zemplén — sajnos elől-1 tékeny haszna lehet a társulatnak, pedig az agráriusok közlönyeiben
tározásában j jár most mindabban, ami korrup Eszünk ágában sincs azt állítani, ta,madást indítottak.

A  képviselőről sehol sincs e z a (ció, visszaélés, összeférhetetlenség hmrv au rmp|v;i. lk vtvk,dn is föl Péntekl számában megjelent a ko- 
szabály kimondva, mig a tisztvi-. s egyéb .szabadelvű, erény te- tisztviselői befolyását a VetkeZŐ : „
sdovel szemben feltétlent!1 érve-enyészik ebben a szegény ország- pénzintézetei érdekében. De az
nyes. Világos tehat, hogy a tiszt- bán. Az első vármegyék közt van tagadhatatlan hogy ennek a le- Szerencs, íooi. márc. 6.
viselőnek nem csak olyan állása az inkompatibilis tisztviselők dől |ietoSége nincs kizárva. S mihelyt A gazdasági' egyesületek kebelében 
nem lehet, amely a képviselőség- gában is, nem marad mögötte egy- a lehetőség megvan • veszedelmes föllencll,lt társadalmi mozgalom ország- 
gél összeférhetetlen, hanem egyál- etlen más megyének se. *  e, kö lesben  dolog, ha a tiszt- Z lu  Annál* s ^ m ö ru b b ^ lL r i ln k
tálában semmiféle o yan foglalko- Vagy teljesifik az ilyen bank- visdő ;ilyen pénzintézeteknél ál- Zemplénbe", a h T  pedig 
zast nem szabad  ̂ válla ma, ame y igazgatótisztviselók az igazgatói |̂ sj. Víy|a| egyesületünk van, ahol van intelligens
akadályozhatná őt abban, hogy állásukkal járó teendőket, — s . . , „ . . , • középbirtokos osztály, vannak áldozat
egész tevékenységét a hivatalának akkor a hivataluktól vonják el iszviseo egye v , kész mágnásaink és lelkes gazdatiszt-
szentelje. az erre szükséges időt és tévé- bank>ga*gató De a kettő jcink, a gazdasági egyesület működése

, . . , , t . , . . , nem fér össze. Akinek kévés a teljesen pangásban van. Holott ha va-
Állam, tisztviselőnek nmes is kenyseget, a h.vatalukat hanya- tjsztvise|(5i fizeté keressen magá. laho|, úgy éppen nálunk kellene és le-

sehol az országban ilyen foglal- goljak el miatta, — vagy nem na|< ;övedeImezőbb állást de ne hctnc gazdasági egyesületnek üdvös 
kozása. Ellenben nézzünk csak teljesitik, s akkor igazságtalanul, . , J ,, . ercdm^nyekct felmutatnia, ahol a ki-
szét a vármegyénél. Akárhány érdemetlenül veszik fel a fizeté- Unétnl i vándorlás napról napra nagyobb mér-
tisztviselő van akinek ezrekre süket, akkorevvel a fizetéssel nem "ellekjovedelmekkel k ,p ó t o l j  veket ö,t es a szocializmus lappangó 
megy az ilyen tilos foglalkozások- a munkájuk van megfizetve, ha- Nem irigyeljük senki jövedelmét
ból húzott mellékjövedelme. Akik- nem a nevüknek, az állásuknak a de igazságot követelünk, s amit m(íg ezelőtt nemrégiben is egyike volt 
nek több a mellékjövedelmük, tekintélye. Egyik eset ép olyan megvárunk egy országgyűlési kép- a legtevékenyebbeknek. Volt titkárja, 
mint a fizetésük. immorális, mint a másik. viselőtől, azt még inkább s még Laciiéra Andor, jelenleg Budapesten

r| 1  ;  T j  . tolt sötét kis-hónapos szobájába, ak- lékezik a rokonairól. Előveszi az, em- . Kedves néném! Nagyon igazad volt,
_L A  - t v .  - c A .  kor, mikor a pénzes lcvélltordó felnyi- her a liz ujját, és számolgatja rajta, mikor azt mondtad, hogy én minden

- . .. ------- tóttá az ajtót. Kétszáznegyvennégy ko hány bácsija, hány lantija van, ki nem I jószívűségem mellett is a legnagyobb
Tn„ z ._  tamnoramontiim rónát olvasott ki az asztalára mely | felejti a mamát, akinek őszintén meg mértékben szeles vagyok s hogy meg-
JO gasí le lupét tuuemuw. összcg kérlelhetetlen pontossággal fogja Írni, hogy nem vigyázott magára, gongolatlanságom még sok bajt fog

— 1 »FeUSmagyarorsiági Hirlaji. tárcája — .stimmelt« a kevéssel előbb hazulról! meghűli, most fekszik, de a papával okozni. Ma reggel roppant pince tűz 
Pétery László joghallgató ur, mikor kapott levélben kiirt összeggel. Ebben nem meri tudatni, pedig egy kis or- volt a Szerb utcában, melyen át én 

hajnali négy óratájban nem ép a leg- a levélben krajcárig fel volt sorolva, vosságra való kéne. Aztán m eg— mi- mindennap az egyetemre szoktam menni, 
szilárdabb léptekkel kifelé igyekezett! mi mire való. Lakásra 20 frt, kosztra csoda könyvre nem is küldött még az Tudod, itt a pincékben is laknak, egy 
a kerepesi-uti .Hazám, kávéházból, 40, mosásra 5, arra a tankönyvre, a öreg ? Hollá -  mintha felemelték volna szegény napszámos asszony jajveszé- 
megtápogatta a belső kabátzsebét és mit a legközelebbi colloquiumára ok- a tandíjat és a többletet most kellene kelt az utcin, hogy három csecsemő 
megelégedett fejbólintással konstatálta, vétlenül beszerzendőnek jelzett 12 fa- megfizetni! gyermeke, jaj Istenem, azonnal beim
hogy a bugyillarisa meg van. Kivette rint stb. Még zsebpénz is volt közbe Másnap délelőtt aztán nagy kínnal fog égni. Gondolkozni nem volt idő, 
tárcáját, aztán a falhoz támaszkodva vé- 8 frt. a következő leveleket fogalmazta meg: az osszesercglctt tömeg csak a szíját
gigvizsgálta annak minden rekeszét, Arra is világosan emlékezett, hogy »Kedves mama I A lósziviiségcm ál- látottá, én hamar lerohantam a tűzbe
majd a* legközelebbi gázlámpánál isme- napközben fukarul vonakodott egy dozata vagyok. Tudod, a télikabátom félkaromra vettem a négy csecsemőt,
telte ugyanezt a műveletet. Azután krajcárt is kiadni, nem fizetett senki- már nem a legjobb a jövő leire újat és észrevevén hogy a tűz kabátomba 
meglehetős mogorva arccal visszatette nek. Csak este vacsora után jött kedve Ígértetek. Ma reggel a mint szokásom kaj.olt, a szabad félkezcmmel hamar 
és a többi kabátzsebben meg a nad- i egy kiszenét hallgatni, amiért nem szerint könyvvel a hónom alatt igye lerántottam a kabátomat és kirohantam, 
rágzsebekben, végül a mellény zsebei- szabad egy pár hatost sajnálni, no meg köztem kifelé a városligetbe, hogy egy Megmentettem három életet, de sajnos 
ben kezdett keresgélni. Egy kis koro- egy kis borocskát inni, csak pár j ic  kis sétával felfrissítsem magamat s a kabátom, benne a bugytlárisommal 
nás pénztárca és három korona 40 fii- bárral. Pezsgőt csak 11 öra tájb .n ren- közben valamicskét tanuljak is, egy és az egész hav. gázsimmá. benneégett
lér került a nap, — illetve gázvilágra, delt, a százasát már éjfél után váltotta öreg koldussal találkoztam, a kit sze- Kérlek, ne szólj a papanak, nem ak.v
A nagy bugyilláris üres volt. fel. És most a fejében egy kis köddel gényt majd megvett az Isten hidege, rolc cldicsekedni a dolgaimmal, -  ha-

, A kutya fáját, mormogta, az öt- és a zsebében 3 korona 40 fillérrel, Gondoltam, maholnap itt a tavasz, én nem küldj valamicske pénzt, a mennyit 
dögbe is, én ezt nem értem Akármi- ckép morfondírozott. »Pétery László most már tavaszi felöltőben ,a eljárha- csak lehet, mert egy krajcárom sincs
íven sokat költők, még sincsen több ur, majd meglátja ebből baj lesz.. Sőt tok, ráadtam a téli kabátomat az öregre. A harmadik levél ,gy szolt :
pénzem!. Mert józan logika szerint az lassankint dühbe jőve, egész méltó- Csak mikor hazajöttem a felöltőmért, . Kedves papa,! Sohasem szoktam ha- 
költ többet, akinek több a pénze. S Sággal rivallt fel: »Laczi, te gazember, vettem észre hogy mm a pénztárcám zudni. 1-érfiu becsületszavamra mon-
Íme, 6 igyekszik minél többet költeni majd meglátod, ebből baj lesz ! Elinni is a télikabatban volt az egész havi dón, hogy üt Pesten ma reggel tszo-
s mégsem több a pénze. poltad a havi gázsit és most honnan gázsival. Kérlek ne szólj a papának nyu földrengés volt, mikor is egy bor-

Arra egész világosan emlékezett, veszel pénzt?. semmit, mert agyonver, hanem kü d| zasztó toltam összes zsebeimet ktfor-
hogy az előző nap reggelén vagy sze- Ilyenkor jó,»való jogászeqtber azt valamicske pénzt, a mennyit caak le gatva tárcámat k,lódította, melyet is
rinte »ma. reggel egy fénysugár ha- teszi, hogy magúba száll és megcni- bet,. _______________  bcnnclcvo havi__gázsimmal eg>utt_a

Lapunk 6  ölelni.
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közgazdasági iró, fáradhatatlan bú gó 
Sággal vitte az egyesület ügyeit és nem 
rettent vissza a nehézségektől, melye
ket működése elé lépten nyomon gör
dítettek. Végre is megunta az örökös 
hajszát, melyet már személye ellen is 
megindítottak és a faképnél hagyta 
Zemplént. Az egyesületnek most is van 
ugyan egy szakképzett, tehetséges és 
buzgó titkárja, ámde ez fiatal ember, 
akit nagyon könnyen elhall gattatn.ik s 
aki sem annyi tapasztalattal, sem any- 
nyi energiával nem bir, hogy az egye
sület választmányában nyilatkozó aram 
lattal magái szembehelyezni képes 
volna. Pedig mi, akik őt ismerjük, 
meg vagyunk győződve, hogy ked
velő viszonyok között szép eredménye
ket volna képes felmutatni.

Az egyesület baja elnökségében van. 
Az elnök gróf Andrássy Sándor más 
irányú elfoglaltsága miatt az egyesü
letben csak ritkán fordulhat meg, az 
intézkedés és vezetés joga tehát reá- 
háramlik Kun Frigyes alclnökre, aki 
mint Molnár István főispán legbizalma
sabb embere, teljesen a főispán jársza-1 
lagján van. Ez pedig azért veszedelem 
az egyesületre, mert a főispán ur min
den mozgalomnak, emely a hatalomtól 
váló fiiggetlenitésrc törekszik, az el
lensége, törekvése tehát az egyesület
nél is arra irányul, hogy a gazdák 
szervezkedését és autonóm működését 
megakadályozza. Hozzá még az alelnök 
egy cseppet sem népszerű, nem is vá
lasztottuk őt meg tulajdonképen, ha
nem a főispán akkorában egyszerűen 
megválasztottnak jelentette ki.

így van azután az, hogy Zemplén
ben a legtevékenyebbek külön válnak 
az egyesülettől és a maguk szakállára 
dolgoznak. Gróf Mailáth József is a 
Bodrogközben oly virágzó szövetke
zeti akcióját teljesen önállóan, az egye-j 
sülettől függetlenül folytatja. De mások j 
is, igy példának okáért Teleky József, j 
gróf Andrássy Gyula tiszttartója a mi j 
vidékünkön egész sorát a különböző; 
szövetkezeteknek a maga szakállára 
alakította meg. Az egyesület mindezt 
tétlenül vagy éppen ellenszenvvel nézi, 
pedig ha maga is résztvenne ebben a 
működésben, Zemplénben ma már alig 
volna község szövetkezet nélkül, az 
országban alig volna egyesület, mely 
oly eredményes működést fejthetne ki, 
mint a mi egyesületünk.

Hiszen bohózatba való volna, ha 
nem volna szomorú egyesületünk leg
utóbbi stiklije is, midőn a gazdasági 
egyesületek szövetsége által legutóbb 
Sárospatakon rendezett gazdasági elő 
adásokon ai egyesületnek .«>e:n elnök
sége, sem választmány * képvi.cl/c nem 
volt. Valóban pirultunk a kassai taná
rok és a szövetség kiküldöttje előtt, 
mentséget persze nem találtunk. Ép
pen azért kétszeres ö ömme’ vettük a

föld azonnal elnyelt. Kéile küldj pénzt 
mcit vizsgára is ke'1. Szerelő fiad, 
Lac/i.

Nemsokára három hvél étkezett l’é 
tery László jdghallgató ur címére.

Az egyik igy szólt: Kedves fiáu l
Hiszen még csak a múlt heten ír

tad, hogy pénz szűkéi* n kénytelen 
voltál a télikab.itodst eladni. Mi Tt 
nem vagy bizalmasabb hozzám. Itt kül
dök ötven forintot, de ird meg egész 
őszintén hova tetted a havi pénzedet. 
Ölel szerető anyád.

A másikat a tánti itta, hogy Laczi 
maholnap felülfogja múlni 11 >sk >t Icé/i 
ügyesség dolgában. Itt küld harminc/, 
forintot, de máskor ne igyekezzék vele 
lehetetlenségeket elhitetni.

Legrövidebben a papa irt. Te bi
tang 1 Ha még egyszer u?y be mersz 
rúgni, hogy földrengésről képzelődől, 
felmegyek éi agyonüt’ck. Iti van húsz 
forint, de többet ne merj k rni, mert 
baj lesz. Szerető apád.

Pétery László pedi,;, mikor ezeket 
elolvasta, nagy mcgbo'.r inkoz issal rázta 
meg i fejét.

* Ejh, ejh, igazán nem értein, akár 
milyen nagyot hazudó'-, még sem hiszi 
senkii Node sebaj, fődolog, hogy egy 
kis pénzmagra tettem szert.c

Mondá, vette a kalapj.it és elindult 
a »Hazám* kávéhátba.

ró -.

szövetség kiküldöttjének, Szilassy tit
kárnak a banketten mondott beszédjét, 
amelyben alaposan kioktatta az egye
sületet kötelességei felől és ezzel egy
úttal helyettünk is jól meg mosta a 
fejüket mulasztásaikért.

A segítségnek csak egy módja van. 
Az elnökség és a választmány teljes 
újjáalakítása. Készülünk is a legköze
lebbi közgyűlésre, mert hogy az egye
sület, melyet apáink annyi lelkes áldo
zattal megalapítottak és amelyben a 
mostani áldatlan állapotok bekövet
keztéig magunk is serényen dolgoztunk 
a zempléni gazdatársadalomnak szé
gyenfoltja legyen egynéhány ember 
hatalmi kérdése miatt, tovább nem 
tűrhetjük. Reméljük, hogy ezen a té
rén megyénk jobbjai össze fognak tar
tani és a kufárokat az Isten házából 
ki fogjuk ostorozhatni.

Szerencsi.
Ugyancsak a sárospataki gaz

dasági előadások ötletéből ugyan- 
ily módon irt a »Köztelek< is kö
vetkezőleg:

A Gazd. Egy. Orsz. Szövetsége a 
Z.-megyei Gazd. Egyesülettel karöltve 
a kassai m. kir. gazdasági tanintézet 
tanári karának közreműködésével Sá
rospatakon f. hó 1. és 2. napján az 
intelligens gazdák részére gazdasági 
előadásokat rendezett. Ezeken az elő
adásokon résztvett mintegy 100 gazda 
legnagyobbrészt Sárospatakról és köz
vetlen vidékéről. Az előadások valóban 
magas színvonalon állottak és csak azt 
lehet sajnálni, hogy a Zemplénmegyei 
gazdasági egyesület nem tudta a gaz
daközönség intelligens részét nagyobb 
számban ez előadásokra cgybegyüjteni 
Hogy ez nem sikerült, azon egyébként 
nem csodálkozunk, amidőn láttuk, hogy 
az elnök akadályozva lévén a részvé
telben sem az elnökség részéről az al
elnök, sem a választmánynak egyetlen 
tagja nem tartotta érdemesnek, hogy 
az előadásokon mag;it a rendezésben 
résztvett Zemplénmegyei gazdasági 
egyesületet hivatalosan képviselje. A/. 
elnökségnek hasonló megtartása idézi 
elő azokat az áldatlan állapotokat 
Zemplénmegyében, hogy az egyesület 
működéséről épen a legtevékenyebb 
elemek visszavonulnak, s mint a leg
utóbbi években is gróf M ailáth József 
a bodrogközi szövetkezeti mozgalom 
megindítója és éltetője az egyesülettől 
egészen függetlenül igyekeznek a ki
vándorlásnak oly nagy kontingenst szol
gáltató szerencsétlen vármegyében a 
gazdasági helyzeten javítani. Hogy a 
legjobb erőknek ily elforgáesolása mire 
vezet, azt bővebben fejtegetni fölösle
ges. Az előadások berekesztésének nap 
ján Sárospatak városa diszebédet ren
dezett a városházán az előadók tiszte
letére, amely alkalommal a megjelentek 
nevében a vároxbiró Darányi Ignác;- 
főldmivelésügyi miniszterhez és gróf 
D esseivffy Aurélhoz az OMGE. elnöké
hez üdvözlő táviraton intézett: A disz- 
ebéden dr, B all á g i  Géza jogakadémiai 
tanár az előadó kassai gazd. tanárokat 
Szilassy Zoltán a sárospataki gazda 
közönséget köszöntette föl, reámulatva 
egyúttal annak fontosságára, hogy a 
gazdaközönségre immár elérkezett az 
utólsó órája annak, hogy szervezked 
jék és érdekei érvényesülését a társa
dalmi mozgalmak révén elősegitse. Ko 
vá csy  Béla az OMGE-t és az előadá
sokon megjelent gazdaközönséget kö
szöntötte föl.

Mindezt egyelőre megjegyzés 
nélkül regisztráljuk. De sokkal 
fontosabb dolgokról van szó, sem
hogy világosat)/) beszédet ne kö
vetelnénk S azért még szólunk 
ezekről lapunk hasábjain

A M E G Y E  É S  A V Á R O S.

x  A Kossuth s/obor gipszmin 
tája. Tóth András debreczeni 
szobrász, a nagykőrösi Kossuth 
szobor alkotója, kivel «i városi 
szoborbizottság megbízásából dr.

> Se hon Vilmos biz. tag érintkezett, 
Ja felállítani tervezett Kossuth-

szobor gipszmintáját yb nagyság
ban elkészítette és a gipszminta 
össze- és megfelelő helyen való 
felállítása végett rövidesen váro
sunkba é kezik. A szol ormintát 
a szoboralap javára szedendő be
lépti dij mellett a nagyközönség 
is megtekinthetni fogja. A jelen
legi minta szerint a szobor 8 m. 
20 cm magas, még pedig a ta
lapzat 4 70 és az alak 8 50 m 
magas volna. A szobor helyéül a 
főutezai kis parkban az 1808-iki 
insurgensek emlékére állított em
lékoszlop helye van szupponálva. 
Kossuth Lajost a szobor korhű 
ruházatban, akként ábrázolná, a 
mint az 1831-iki zempléni pór lá
zadókat lecsendesiti. A minta 
megérkezésével és a művész itt
létével elérkezettnek látjuk 
az id őt arra, hogy a szobor helye 
és költsége végérvényesen meg* 
állap’ttassék, hogy ezek alapján 
a művész is végleges álláspontot 
foglalhasson el és a szükséges 
összeg előteremtése és a szobor
nak 1902. szept.-ben leendő le
leplezése minden körülmények 
közt biztositassék. 5000  forintot 
hallottunk eddig a szobor költsé 
geként emlegetni. Nos, ezt a ne
vetségesen csekély összeget a 
vármegye által megszavazott 10 
ezer forint után említeni sem sza
bad De itt a 12-ik óra! mindent 
szabatosan meghatározni kell, 
mert egy Kossuth szobrot és egy 
a magyar nemzethez méltó lelep
lezési ünnepet kapkodva előkés 
sziteni nem lehet.

Elismeréssel vagyunk az áldo
zatkész és hazafias lelkű művész, 
valamint a fiatalos erélyű dr. 
Sc/ioti Vilmos urunkbátyánk iránt, 
hogy szép csendben előkészítet
ték a végleges döntés feladatát.

X  Tanulhatnának maoyar*áflot am i- 
nlsteriumban. A m. kir. belügyminisz
térium kiadott a tüdővész ineggát- 
lására vonatkozólag egv miniszteri 
rendeletet, melyben a lakosság fel- 
hivatik. hogy a Röpködéstől óvakod
jék. Amint látszik ez a hirdetmény 
nagyobb részben tót nyelven  jelenhe
tett meg; mert a beteg alispán he
lyett Dókus Gyula Zemplénvármegye 
főjegyzője aláírásával a sátoraljaúj
helyi járás főszolgabírójának „a hi
vatalok és nyilvános helyiségekben 
leendő kifüggesztés végett** 45 ily  tót 
h irdetm ényt küldött ki, mely nyom
tatványokat a főszolgabíró a követ
kező jelentéssel küldötte vissza: 

Tekintetes Alispán LTr ! Folyó évi 
4180. sz. alatti felhívásával kiadott 
tót szövegű nyomtatványokat hiva
talos tisztelettel azon jelentéssel ter
jesztem vissza, hogy amennyiben az 
én járásom lakossága 90°/0-han ma
gyar és évek hosszú során át mint 
főszolgabíró mindig arra töreked
tem. hogy a magyarul kevésbbé tudó 
községeim lakossága is teljesen meg- 
magyarosodjék, ezen elvemmel, de 
még a magyar állameszmével sem 
tarthatom megegyeztethetőnek, -- 
hogy járási főszolgabíró létemre a 
lakosság magyar részét tót nyom
tatványok szétküldésével megbot
ránkoztassam. másrészt közremű
ködjem a magyarul már tudó köz
ségeim eltótosit ásóhoz. Tisztelettel 
kérem a tek. Alispán urat hogy ezen 
tót hirdetményeket magyar nyel
ven Írott hirdetésekkel kicseréltetni 
méltóztassék. — S -A.-Ujhely, 1901 
márezius 7. Bárt hős, főszolgabíró.
Szidjuk a Schulvereint, a Maticát, 

az irridentát. hogy ellenségeink ! A 
függetlenségi párt a parlamentben, a 
honvédelmi vitánál ugyancsak vissza
utasít tatott, hogy mily magyar a hon
védelmi kormány s imo most a ma
gyar királyi belügyminisztériumot

egy főszolgabírónak kell annak, tu
datára ébreszteni hogy mi a köte
lessége t. i. hogy m agyarnak  kell 
lenn ie s tót hirdetményekkel a ma
gyar vidéket eláraszta ni nemcsak á r
talmas, d e határozottan bún a magyar 
államoszme ellen. Reméljük, hogy. az 
alispáni rendeletet aláíró Dókus fő
jegyző figyelmét ez kikerülte; mert 
jobb magyarnak hisszük, semhogy a 

j sátoraljaújhelyi járásba, melynek 20 
j évig volt főszolgabírója, a magyarság 
retten etes épülésére, ezeket a tót pla
kátokat különben küldötte volna.

X  De preftindís. A  megnövekedett 
sártenger feneketlen mélységeiből hoz
zád kiáltunk, ó vicinálist építő várme
gye I És tisztelettel kérdezzük: mire 
költöd a sok útadó jövedelmet ? Mert 
hogy utakra nem költöd, azt keserve
sen tapasztaljuk.

Regéc hullától Vámosujfaluig megyei 
ut vezet. Azaz hogy útnak nevezik, de 
most nem ut, hanem folyó, amelyen 
szabadon fut kcresztül-kasul a tavaszi 
olv. dás piszkos vize, csinálván rajta 
olyan sarat, amilyenről csak Tompa 
Mihály énekelt valaha, mikor igy aposz
trofálta a hegyalját:
Sáros utaknak nincs a földön párja, 
Tengeren és itt, az utast egy sors várja.

Jól nevelt utakon nem szokott folyni 
a viz, mert két oldalt árkok vannak, 
amik a vizet levezetik. De a várme
gyei utak két oldalán csak halavány 
emléke maradt meg a régi vizárkok- 
nak, s igy aztán magából az útból 
lesz vizárok, amelyen kedvére csava
rog a viz apró patakokban.

Ez az ut pedig minta ut volt még 
nem is olyan régen. Mikor még nem 
a vármegye »gondoskodott« róla, ha
nem maguk a községek csinálták. Pe
dig félannyiba se került az egyes köz
ségeknek, mint amennyi útadót fizet
nek most a vármegyének. Mégis jobb 
volt, mint az állami ut.

De hát arra való a megyei közig, 
hogy elrontson mindent, ami még jó
nak maradt a vármegyében. »Gondo
zásába* vette a mi utunkat is, s azóta 
csak a legnagyobb jóakarattal lehet 
azt útnak neverni.

Például Tolcsván, ahol azelőtt a Icg- 
sárosabb időben is igen szép és tiszta 
volt a főutca, ha most akar valaki vé
gig menni, nem mehet a vármegye ál
tal »fenntartott* főutcán, mert ott be 
lefulna a sárba, hanem kénytelen kis 
mellékutcákra kerülni, amelyeket csak a 
város tart fenn, tehát járhatók s nem 
fenckig sárosak.

Hasonló szép állapotban van a Bod
rog Kcresztur Tokaj között levő me
gyei ut. Ennek egy része, — vagy 
40—60 m. hosszúságban — teljesen viz 
alatt van.

Munkásokat jóformán sose látunk 
ezeken az uta':on. Azelőtt még az ut- 
biztos legalább végigkocsizott rajtuk 
mindennap, ha nem csinált is egyebet, 
s igy láttuk, hogy ha nem javítják’ is 
az utat, legalább felügyelnek rá. De 
most már az utbiztost se látjuk, mert 
fel van függesztve.

Mát tisztelettel kérdezzük, mire köl
tik az útadó jövedelmet? Vasutépi 
tésre ?

X  Furcsa állapotok. A megyénk
ben fekvő Sztára község kezd sok
oldalú nevezetességre szert tenni. Né
hány éve csak, hogy gróf Sztáray Ist
vánt agyonlőtték sajat kastélyában, a 
nélkül, liogy a tettest megtalálták volna. 
A múlt évben kedélyes lakodalmazás 
közben agyonverték a községi haran- 
gozót és a gyilkosok egy ik e , aki még 
nehány embert mcgbicskázott, m ég  e g y  
h ét ig  Sztárán tartózkodott', bán táti a 
nul. Majd az előkészületeket megtéve 
kényelm esen k ivándorolt Amerikába. Ar
ról is nevezetes a község, hogy há
rom korcsmája van, pedig a tömeges 
kivándorlás folytán megfogyott lakos
ság törvényes létszáma szerint csak 
egy korcsmának kellene lenni. Leg
újabban pedig arról lett nevezetes, hogy 
a megyegyiilésen és a megye bivala 
los lapjában is közhírré tették, hogy a 
község adminisztrációjáról se költség- 
vetés, se számadás nincs. A lakosság 
közköltséget nem fizet és már maga 
kéri és sürgeti a megyénél is, hogy 
rendezte ssék helyzete.
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Lülcy S indor választatott, kit a város! 
sorsáért aggódó közönség és az ezt 
támogató megyei intéző kö'öknek si- ' 
került rábírni, hogy állását újból elfog
lalja. Kihatározott dolog, hogy ha a/ 
a városi klikk, mely a közérdek si
keres szolgálatát esztendők ta gátol a, 
tovább is rakoncat'ankn ln< k. és kü
lönösen azok a tisztviselők, k.k ehhez 
a klikkhez tartoznak, kíméletlen crély- 
lycl »ki fognak löketni a hajó népe 
közül«. Egyszóval a jelszó: »erély és 
tiszta kormányzás«. S ezt a nehéz ál
lást dr. Lüley immár másodszor (lak
bérrel együtt) 1400 írt évi fizetés mel
lett vállalta cl. Pedig ügyvédi irodája | 
nem szunnyadt el végelgyengülésben 
és öröklött domíniuma sincs!

MEGJEGYZÉSEK.
A megbomlott ország Magyar fü

leknek nem hiszem, hogy' volna most 
örvendetesebb muzsika, mint az a po
koli zsivaj, ami az osztrák parlament 
»tárgyalásaiból« hallatszik át hozzánk.

Jól esik azt hallani nekünk. Mentül 
jobban recsegnek a padok, mentül job- ! 
bán dörögnek a káromkodások és zug
nak a becsületsértések, mentül jobban j 
törik egymáshátán a léniát, annál job- 1 
bán esik nekünk hallani.

Mert abban a pokoli zajban készül 1 
Magyarország függetlensége. Nem tu- j 
dott megszületni Rákóczi harcaiban, 
nem tudott megszületni Szolnok, Buda, ; 
Piski véres csatamezőin, — meg fog 
születni az osztrák képviselők veszett 
ordításából, állatias marakodásából.

Gyengék és romlottak vagyunk hozzá, j 
hogy kivívjuk magunknak a szabadsá- j 
got, — hát elkészíti nekünk a sors. 
Elviszi a nyakunkról Ausztriát oda, a 
hová már reg megérett: a semmibe, 
a pusztulásba. S mi szabadok mara
dunk.

Magyarországról kivesztek már a 
szabadság hősei: a kurucok, a honvé
dek. A magyar szabadsagot most ott 
vívják az osztrák parlamentben a mi 
öntudatlan jóltevőink: Klofácz, Eressel, 
Wolf, Schőnerer és a többi.

Áldja meg érte őket a magyarok 
istene !

A feltámadt halott Elsiratták elpa- 
rentálták szépen, a halotti torát is meg
ülték, — győztes ellenfele diadalme
netre készült már, Klió pedig felvette 
már tollát, hogy véres aranybetükkel 
Írja be a históri i könyvébe egy számra 
kicsiny, lólekre annál nagyobb nem
zet hősi halálának fenséges tragédiáját,
— s akkor aztán földbül ? levegőből? 
isten tudja, honnan? — újra megjele 
nik a halottnak hirdetett nemzet, és 
újra él és ujja küzd megölt szabad 
ságért, megtámadott életéért.

Mind nem csuda az, amit eddig csu
dának bámult az emberiség. Az egyet
len igazi csuda ott van, ott történik a 
délafrikai csatatéren. Az első része a 
burok élethalál harcának, az első ka
tasztrófáig egy hatalmas éposz, egy 
örök fenségé hősköltemény volt. — 
ez a másik része, ez már nem arra való, 
hogy emberi fogalmakkal, emberi mér
tékkel mérjük, ez már csuda, emberi 
képzeletet, emberi értelmet meghaladó 
csuda.

Szétszórták, leverték, tönkretették a 
búr szabadságharcot, — Anglia öröm
árban úszott, s az érző emberiség 
egy derék nemzet halálát gyászolta,
— s akkor egyszerre csak megjelen
nek az elveszettnek hitt búr harcosok 
ott, ahol nem is álmodott róluk senki, 
s elszánt bátorságukkal kemény dol
got adnak az angol hadvezetésnek. S 
a Roberts lord fényes diadalmenete el 
marad, s Kitchener, akit nem harcolni 
hagytak már ott, csak pacifikálni, sür
gősen kér segédcsapatokat.

Boruljunk térdre, mikor a burok csu- 
dás harcainak hírét halljuk. Mert nem 
emberek müve már az a harc, hanem 
a mindenható istené. A szabadság örök 
istene küzd ott a búr csatatéren. Meg
mutatja a világnak, hogv nemzetet, a 
mely szabad akar maradni, a föld min
den hatalma se képes rabszolgává 
tenni.

Mcghalljuk-é, megértjük é mi ma

20. szám. (3)
gyarok a burok esudás küzdelmeiben 
nyilatkozó isten igéjét ?

-x-
Kina. Nem volt még egy garas hasz

nunk se belőle, de rápa/aroltunk már 
egy pár milliót. S miért ? Tálán mi is 
gyarmatot akarunk ott alapítani, hogy 
legyen hol elhelyezni az ipari terme
lésünk fölöslegét? Szó se lehet róla. 
Hiszen mi magunk is gyarmat vagyunk, 
s ipari termelésünk egyáltalán nincs, 
nem hogy fölösleg volna. Nem azért 
kellett nekünk Kínába menni, s ott 
földet venni, hanem tisztán azért, 
hogy Gluchowszky Agenor gróf büsz
kén elmondhassa, hogy ö egy nagyha
talom kancellárja.

Igenis, mi azért pusztulunk cl, mert 
nagyhatalom vagyunk. Ha élnénk, 
mint egyszerű kis ország, igen tisz
tességesén ki tudnánk jönni. De ne
künk játszani kell a nagyhatalmasdit, 
s ebbe belepusztulunk. Ügy vagyunk, 
mint a szegény ember, aki vesztére 
nagy urak társasagába kerül, s aztán 
elpocsékolja mindenét, hogy azokkal 
együtt tarthasson.

A többi, az igazi nagyhatalomnak 
csakugyan szüksége van Kínában uj 
piacra, — ezért indították Kina ellen 
a rablóháborut, ezért szereztek ott 
birtokot. Nekünk semmi szükségünk 
ott piacra, de azért nekünk is részt 
kellett venni a rablóháboruban, s a 
birtokbeszerzésben, mert együtt kell 
tartani a taisasággal, amelyben élünk. 
A többieknek jövedelmező befektetés 
a háború s a föld vét ̂ 1 költsége. Ne
künk haszontalan luxus kiadás. A töb
bieknek hasznuk lesz belőle, mi bele
pusztulunk.

S mindezt a »nagyhatalmi állas« 
kedvéért!

HÍREK.
Epigramm a halálra,

Az én nyolcvanhatodik márciusom alkalmából.)
Márciusban a haláltól

Eél a vén s magába száll ;
És te még gunyverset Írsz iá ?! 

Mit mond arra a hala! ? I
Jót kacag majd rajta s mondja: 

Eh, mit kössek én bele,
Hiszen úgy is hogy lefőzött,

Mit birkóznám hát vele?!
Hát csak folyta ;sa tovább is 

S arra sok bolondra ott
Szórjon mentői csipőscbb s több 

Gyilkoló epigrammot.
E örd ö gh  D á n ie l

— Felsegsegély 0  Felsége a k i
rály Tutkovics Bertalan izbugva-rad- 
ványi gör. kath. lelkésznek 50 ko
rona. C surgovich  (rvörgv szálúki gör. 
kath. lelkésznek 40 korona. Grego- 
rovics Mihály izbugya-radványi. Ko- 
vály Tivadar falkusi és Feriik Péter 
vidrányi tanítóknak 80—80 kor. se
gélyt utalványozott magánpénztá
rából.

— Áthelyezés. B ogov ics  Anna ger- 
cselyi tanítónő, a varannói állami 
elemi iskolához helyeztetett át.

— Uj adótiszt. Némethy Eerenc med- 
gyesi adóhivatali gyakornokot, a pénz
ügyminiszter a tokaji adóhivatalhoz 
adótisztté nevezte ki.

— Március 15-ike Sátoraljaúj
helyben. Városunkban ez ideig a 
városi kaszinó rendezte a március 
15-ét, mostan azonban sajnosán 
változtak a viszonyok, és a ka
szinó a megérdemelt nyugalomba 
vonult. Akadt azonban egy uj 
egyesület, mely a réginek helyét 
pótolja, s az a sátoraljaújhelyi vá
rosi dalárda, melynek hazafias tag
jai vették kezükbe a rendezés és 
alkotás gyeplőjét! A  dalárda f. 
hó Sán  választmányi ülésben el
határozta a március 15-iki ünnep 
rendezését. Három tagú rendező 
bizottságot küldött k i: Pecsár Gyula 
alelnök Szalai Béla és Nórák 
Gyulát, a programm hálás ku-

\

szünet az érdekelteknek — kő-1 
vetkezőleg volt össze állítható:
A gyártelepi zenekar és dalárda, 
este 6 órakor indul lampionok és 
fáklyákkal a telepről, a központi) 
kávéház előtt várja őket a városi 
dalárda, és csatlakozva vonulnak 
a megyeháza elé, ottan a két da
lárda egyesülve, elénekli a Szóza
tot, aztán az erkélyről a zempUn
ni egye i függetlenségi párt egyik 
tagja tart beszédet a néphez; is
mét az egyesült dalárda énekel, 
végül Tar is ka Dezső ev. ref. s. 
lelkész hazafias költeményt szaval 
szintén az erkélyről. Ezután társas 
vacsora lesz a megyeháza nagy
termében ; az ételek és italokat 
Poek Imre vendéglős adja, egy te
ríték: 2 korona. A  banketten hi
vatalos szónokok leszneiv: Pecsár! 
Gyula, Ma totál Etele, Kossuth 
János és Búza Barna.

ti program vétele után arra j 
kérjük városunk hazafias lakossá- \ 
gát, szíveskedjenek házaikon a nem- j 
zeti lobogót kitűzni, ablakaikat ki- 1 
világítani; hogy ezzel is emeljük
S.-A.-Ujhe/y ünnepélyének fényéig 
és bebizonyíts uk, hogy igazi szabad j 
magyarok vagyunk !

Tanintézeteink közül március 15-1 
iki ünnepet tartanak: a fö gym ua s ín m , 
a Carolineum , az o l ta n i  e lem i  és az 
ízr. e lem i iskola.

A Carolineum  loánvnevelő intézeti 
márczius 15-iki iskolai ünnepének 
sorrendje : 1. Régi Mária ének. 2. 
Szahudságharcz ünnepén. Szavalja 
Tlntrv Mária. 8. Népdalok ozimbal- 
mon. Előadja Bauer Antónia. 4. Al
kalmi felolvasás. Készítő Florentinit 
nővér, e lő ad ja : Gliiek Jolán 1. éves 
képozdésznő. 5. Tied vagyok tied 
hazám. Éneklik : A pojg. oszt tanu
lói. f). A viharmadár. Ábrányi Emil
től. S zava lja : Sehőnberg, Irén. 7. 
Ilytnims. Mihalovitstól. Éneklik: A 
polg. oszt tanulói. 8. Induló Cimbal
mon előadják: Klein Zelma ésSchön- 
berg Irén.

—  Március 15. megünneplése Sá
rospatakon. A/: e hó folyamán tartott 
népes ifjúsági közgyűlés nagy lelkese
déssel határozta el március 15-ének 
megünneplését. Az ünnepélyt megelő
zőleg reggel istentiszteletre megy a 
főiskola ifjúsága, ahol Baksy István 
senior imádkozik. Az ünnepély további 
pontja az ez alkalomra fényesen dí
szített imateremben folyik !c. Ünnepi 
szónoklatot Rohoska József theol. ta
nai* fog tartani. Az ünnepély fényét 
és hazafias hangulatát emeli majd az 
ének- és a zenekar továbbá a felkért 
szavalókmiiködése. A közgyűlés pályá
zatott nyitott egy hazafias ódára is, 
melynek beadási határideje márc. 6-án 
járt le. A nyertes óda jutalma 20 ko
rona. A?, ünnepélyt követőleg este tánc
mulatság lesz a városháza összes ter
meiben, melyről a sárospataki ifjúság 
köréből a következő sorokat veszszük: 
Ha valamikor azt mondtak a pataki 
ünnepély és táncrendező bizottságról, 
hogy előszeretettel foglalkozik feladata 
megoldásával: úgy most különösen rá
illik a nyilatkozat. Rendkívül hivatott
nak tűnik föl e téren a szerencsésen 
választolt háznagy, K. Benko Sándor 
akinek jelszava: >Az erkölcsi elisme
rés, az igazi jutalom ^Általában érde
kes részletekkel igyekeznek emléke
zésre méltóvá tenni a mulatságot! Al
kalmi csá rdás s  v a le e r r e l teszik dísze
sebbé a tánezsorozatot. Azonkívül egy 
szintén alkalm i humoros lapot rögtönöz
nek, mely az éjféli órában lesz olvas
ható. Végül, Ív>gy a jelenlevő hölgyek
nek legyen m ísnap, harmadnap is mit 
olvasgatni, nézegetni nagyon csinos 
táncrenddel óhajtanak kedveskedni. — 
Lesz még cgyébb is, de hogy a höl
gyelvben egy picinyke kíváncsiság ma
radion egyelője elhallgatjuk. Ha va
laki tévedésből nem kapott meghívót, 
forduljon Buksi István főiskolai senior 
bizottsági elnökhöz.

— M;írcziu8 15 Z.-Szinnán. A sza
badság hajnalát, nemzeti újjászületé
sünk emlékét. a legújabb kor törté
nelmének legfényesebb napját mól- 
tóképen fogja megünnepelni e vá
ros ós környéke szabadságszorető 
közönsége. No várjon a szinnai j á 
rás külön meghívót, de no is h iá
nyozzék o szent napon egy se, hogy 
inélt()k'‘pün áhlohassunk a féliste
nek dicső emlékének.

— Az első sátoraljaujheyi iir . beteg- 
sególyzö egyesület részére lütK). év 
folyamán adakoztak; Központi taka
rékpénztár, Takarékpénztár 40- 40 K

Kereskedő ifjak 30 K Widder 
Gyula, Polgári takarékpénztár. Népbank 
20—20 K —- Haas Fülöp 10 K Zin- 
ner Adolf 8 K — Szűcs Jenő, Maga* 
siner Emil, Herczog Leopold, Grün- 
berger Adolf, Keller Sámuel 4 — 4 K 
Friedmann Lajos, 3 KOOF, — Schvarcz 
D. Ignácz 3 K — Weisz Emil 2 K 88 
F, Reichard Ármin, Klein Pál, 2—2 
K — Keller Mór 1 K 44 F. Fogad
jak ezért a nemes szivü adakozók az 
egyesület nevében kegyes adományaik
ért legliálásabb köszönetünket. Sátor
aljaújhely, 1901. márc. hó. K e le t i  Jenő 
egyl. titkár. Reichard Ármin egyl. elnök.

— A sárospataki jogász ifjusá g .á p 
rilis hónapban dr. btnkey Ferencz jo g 
tanárral tanulmány útra megy. Az ut 
célja a börtönügyek lenne. E végből 
megtekintenék Illavát, Vácot, Mária- 
Nosztrát, az aszódi javitó-intézetet stb.

— A sárospataki ref. nöegyletf. hó 
10-én, vasárnap d. u. 3 órakora fő
iskola imatermében énekléssel és sza
valással egybekötött felolvasó ünnepélyt 
rendez.

— Magbeszerzós. Küszöbön a ta
vasz. Itt az idő, hogy a gazdálkodó 
és kertészkedő közönség a szükséges 
magvakat már beszerezze. De honnan \ 
Vidéki közönségünk rendesen az utazó 
magházalókat szokta bevárni, kiktől 
aztán régi, csiraképtelen magot vesz, 
vagy pedig olyant, melyből egészen 
más növény kel ki, mint a minőt várt- 
jgy a káposztamagból rendesen vad. 
repce, sárgarépából vadmurok lesz, a 
legszebb és legkedveltebb virágok, u. 
m. viola, őszi rózsa stb. között alig 
akad egy egy szebb példány, több
nyire mind üresek, a takarmányrépa- 
mag többnyire akkor kezd csírázni, 
mikor a Mauthner-féle csillagjegyü ré- 
pamagból kikelt növény már kapa alá 
fejlődött ki. — Mindezeket tekintetbe 
véve, csak jó szolgálatot vélünk tenni 
t. olvasóinknak, mikor figyelmüket 
Mandiner Ödön budapesti udvari mag- 
kereskedő régre, mint általánosan el
ismert legmegb'zhatóbb magbeszerzési 
forrásra felhívjuk és annak igénybevé
telét részünkről a legmelegebben ajánl
juk, mert onnan feltétlenül cslraképes 
és olyan fajú magot kapnak, mint a 
minőt rendelnek.

— Vásár áthelyezés. A Gálszécsen 
f. é. május hó 15 és lG-ára kitűzött 
országos vásár ez évben kivételesen 
május hó 8 és U-én fog megtartatni.

KÖZGAZDASÁG.
* Abeles Rudolf bűnügyében másfél 

évi gondolkozás után végre meghozta 
a belügyminiszter a harmadfokú hatá
rozatot. De szomorúan csalódik, aki 
azt hiszi, hogy most már végleg be 
van fejezve ez a famózus ügy.

Nem. A belügyminiszter nagyon ki
váncsi abban az ügyben, s minden 
legapróbb részletet ismerni akar. még 
tán azt is, hogy az Abcles ur nagy
apja citrommal vagy rummal itta-é a 
teát ?

Feloldotta az ítéleteket s újabb vizs
gálatot rendelt el 18 pontban össze
foglalt körülményekre. Többek közt 
arra is, hogy Abcles a h id eg  utón elő 
á llíto tt konyakhoz m ennyi bort használt 
f e l  évenkint ' (Soha ilyen naiv belügy
minisztert ! Ez azt hiszi, hogy a ko
nyakot »hideg utón* is bőiből csinál
jak. Nem használnak ahhoz kérem egy 
kaná! hort sc, csak közönséges spiri
tuszt. így készül a »tiszta tokaji bor
párlat« !)

Tekintve, hogy most uj vizsgálat
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lesz, azután a főszolgabíró uj ítéletét 
hoz, amit Abeles ismét megappellál* 
hat az alispánhoz s onnan a minisz
terhez — alapos a kilátás, hogy a 
század vége felé lesz már ebben az 
bűnügyben is jogerős Ítélet.

1 la ugyan les/, kedve a tokaji járás 
derék fószolgabirájának ilyen kiábrán
dító tapasztalatok után is újra kezdeni 
azt a meddő komédiát, amit borbami 
sitási kihágást eljárásnak hinak.

Csőd. A helybeli kir. törvény
szék Kohn Áron és Gross Sámuel to
kaji lakosok, mint ,,az e lső  tokaji bor- 
kiviteli tá rsa sá g Kohn es tsa eey"  bel
tag ai ellen a csődöt folyó hó 5-én el 
rendelte. Csődbiztossá Wielami Lajos 
kir. törvényszéki bíró, tomeggononokká 
Székely Karoly ennek helyetteséül pe 
dig lio lln er  Károly tokaji ügyvédek ne
veztettek ki. A leltározással Pckáry 
János tokaii kir. közjegyző bízatott 
meg. A követelések bejelentésére ha
táridőül 1901. április 15. a felszámo
lási tárgyalásra 1901. május 14. és a 
csődválasztmány megválasztására ha
táridőül 1901. május 17-ik napja tű
zetett ki.

IRODALOM.
— A mór stílus. Jeruzsálemben áll 

egy nagy mecset, Omar mecsetje. S .i-

nes,- építésben dúsgazdag, hatszdgu 
épület, melynek barnás kupolája élesen 
válikki a keleti Lék égből. Ablakain 
suiü aranyrács, teteje töredezik, oszlo
pai repedezn k, E szomorú nepfaj temp
loma, Omar mecsetje ez. Az iszlám ra
gyogó vallásának színes, ragyogó temp
loma. Annak a keleti építészetnek a 
szeszélyes virága ez, amely bejutott 
hozzánk a nyugatra is, abba a regényes 
országba, amelynek szegény múltját 
három nagy történelmi emlék aranyozza 
meg : Columbus és Don Juan neve . s 
a mór uralom legendái. Varázslatos 
legendái annak a csodalatos kornak 
amikor a Pyrenéek forró országában 
kinyílt a keleti művészet virága. Mikor 
épült az Alhambra tündérkertjeivel, 
tündérpalotáival, Ej oroszlános kút já
val és mikor ott járlak a paloták lép
csőin a szép mór vitézek, a kert dél
szaki árnyában ölelkeztek fátyolos szép 
hajadonokkal. Ezek az emberek hozták 
magukkal az utca világítást is, ami ed 
dig Európában ismeretlen volt, épugy 

j mint a fchérncmüváltas. Omar templo
mának gyönyörű, színes reprodukció
ját találni a Nagy Képes Világtörténet 

; 95. füzetében, mely a 9(1. füzettel együtt 
| most hagyta el a sajtót. Az egész v.il- 
| lalatt tizenkét kötetből fog állani. Egy 
j kötet ara diszkötéshen Ili kor., kap 
jható füzetenként (á ‘ (30 fi 11.) és havi

[részletfizetésre is a kiadó társulatnál, 
Révai Testvérek Írod. Intézet Rész
vénytársaságnál, Budapest, Vili., L’llői 
ut 18. szám.

o Boldogság útja Irta Violet Cniula.
\ »boldogságnak ikertestvére: bol

doggá tenni masokat«, mondja Petőfi. 
Ezt akarja elérni Violet Gyula is, a 
rok< nszenves fiatal pap evvel a mun
kájával. Boldoggá akarja tenni ember 
tu sá t . könyvet ir nekik, melyben meg
mutatja, hogy hol keli keresni azt a 
délibábot, melyet űzünk kergvtiink.de 
amelyet elérni, melyben közvetlenül 
gyönyörködni nem tudunk: a boldog-1 
ságot.

Szépen ir. szivéből ir: s ez a legna
gyobb érdeme.

Kár, hogy túlfeszíti művészetét, mi- :
: dőn a nyelvezet szépségén dolgozik. 
A ritmikus menet kedvéért, mely már 

, magában véve is visszatetsző a próza-1 
. bán, sokszor megsérti a magyar nyelv 
legsajátosabb törvényeit. Jóakaratukig 

! ajánljuk ezen észrevételünket a t. szerző 
figvelmébc.

Egyébként csak elismerésünket fejez- j 
hetjük ki a szerző nemes érzéséért, cm 
b rtársai iránt való szeretettért, mely i 
egész munkájának alapja, mely sorait 
vonzókká rokonszenvesekké teszi.

Es teljesen megnyeri vonzalmunkat 
i munkájának befejezésében, midőn ar- j

ről szól, hogy boldoggá teszi őt az a 
sejtelem, az az édes álom : hogy tán 
cnyhületet, vigasztalást adott a sajogó 
szívnek, szenvedő társának, hogy az a 
sok beteg, ki boldogság után sorvad, 
epekedik az életnek utján, orvosságot 
nyert itt, meggyógyult, fölépült.

Kívánjuk az ily nemesen érző férfiú
nak, hogy boldog alma teljesüljön.

— A csinosan kiállított munka kap
ható a szerzőnél Sátoraljaújhelyben.

A szerkesztőség üzenete:
Tudósítóinkhoz F e lk é rjü k  lapunk Igen t is z 

to lt m u n k a tá rs a it és tu d ó s ító it, hogy a te rv e -  
ze tt m árczius 1 5 -ik i ünnepélyekről előzetesen  
és utóbb az ünnepélyek le fo ly á s á ró l szóló tu 
d ó s ítá s a ik a t pontosan bekü ldeni s z ív esked 
jenek.

K H. Spat.ik Kérjük és lm megfolol, al
kalmilag közül ni fogjuk.

TuJósitó M lla tudósítását ily alkalom
kor és oly hosszú ideig nélkülözzük, kény- 
lelőnek leszünk a lap küldését beszüntetni.

Kiadótulajdonos:

L A N D E SM A N N  M IKSA.

Tk Í341_______
ÍOOlT szám.
Árverési hirdétményi kivonat:

A sátoralja-ujhelyi kir. törvényszék 
mint tkvi hatáság közhírré teszi, 
hogy Dr. Kossuth János végrehajla- 
tónak Gazsi György és neje Koloszár 
Adam Mária végrehajtást szenvedő 
elleni 115 kor. továbbá Davidovies 
Mór és kk. Davidovies Henrik csat
lakozott végrehajtatóknak 141 kor. 
20 fii. tőkekövetelés és jár. iránti 
végrehajtási ügyében a sátoralja
újhelyi kir. törvényszék (a sátoralja
újhelyi kir. járási)íróság területén 
levő N.-Toronya község határában 
fekvő a n.-toronvai 40 sz. tjkben
I. (132-134) 856 és 1028 hr, számú 
alatt foglalt Gazsi György és neje 
Koloszár, Adám Mária nevére írott 
belhely 40 sz. ház. kert. erdő és le
gelő 430 koronában a nagy-toronyai 
374 sz. tjkvben 1759 hr. sz. alatt 
foglalt és Gazsi Györgyim sz. Kole- 
szár Adám Mária nevére írott szollő 
44 koronában, végül a nagv toronvai 
381 sz. tjkvben I. 985—980 b hr.'sz.
a. foglalt Gazsi György és neje Ko- 
leszár Adám Mária nevére írott 
szántóföl 288 koronában az ár
verést ezennel megállapított kiki

áltási árban ('lrendelte és pedig azzal 
hogy ha az árverés ezakis a csatla
kozott végrehajtatok Davidovies Mór 
és társa érdekében tartat nakmeg. 
ebben az esetben csak a n.-toronvai 
40 sz. tjkvi jószágtestre bocsáttatik 
árverés alá és hogy a fentebb meg
jelölt ingatlanok az 1 9 0 E  évi márczius 
27-ik napján d é l e l ő t t i  10 óra
kor X.-Tomiivá köszég házánál meg
tartandó n y i 1 v á n o s árverésen 
a megá.apitott kikiáltási áron alul is 
el fognak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlanok beesárának 10 száza
lékát vagyis 43 kor. 4 kor 40 íil. és 
28 K 80 fii. kész-pénzl)('n. vagv az 
1881. évi EX. t.-ez. 42. vsában je l
zett árfolyamm al számítóid és az 
1881. é. nov. hó 1. 3333. sz. a.kelt igaz
ságügyminiszteri rendelet 8. £-á bán. 
kijelölt óvadékképes értékpa-pajárok
ban a kiküldött kezéhez letenni avagv 
az 1881 : t.-ez. EX. 170. értei
mében a bánatpénznek a bíróság
nál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgál
tatni.

Kelt Sátoraljaújhelyben a kir. tw- 
szék mint tkvi hatóságnál 1901. évi 
január hó 19-én.

Wieland, kir. ívsz«'ki bíró

Könyv- és papirkereskedós

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

SÁTORALJAÚJHELYBEN.

*31aRíáron
ifjúsági iratok, képes- és imakönyvek, emlék- és Íróasztal-Részletek,

irómappák-

L evélpapírok  disz dobozokban, festékek stb. 
Könyvnyomdájában készít:

niimlcniifiiiti nniveket, folyoii;itok:it, (i/ldi s jiy>yz()*könyvckct Crlcsíló-
Mn. i/ltscsvii s pontosan.
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g ázkészülék g yártási V állalat
Mautner A dolf és Társai

B u d ap es t, V-, A r a in / Jrinos-atcza  «>. sz,

Acetylen világítási berendezések
: minden nagyságban.:

Szám os berendezés üzemben.

CALCIUM CABR1D EL.ADAS
minden mennyiség a legolcsóbb napi árban.

Árjegyzékek és költségvetések díjmentesen.
= 0  S zak k ép ze tt képv ise lők  kereste tn ek . 4 '-

Számos elismerő nyilatkozat birtokában vagyunk

A többek közt berendeztük:
Özv. g r ó f  Batthyány Józ sefn él nagybirtokosul) Felbár
Dr. A hnássy László, ügy vért .Jászberény
Dr. P o lgá r  Sándor, ügyvéd Gyöngyös
Takarékpénztár Esztergom
Község há za V o j te k
B ik fa lv y  Testvérek, kereskedők Zilali
L'óiOy J ó z s e f  és Vsa, likőrgyárosok Heszterezebánya
Trappista-kolostor Prijedor (Bosznia)
»P osavina«-szálló Breka (Bosznia) 
y>Bosna«-szál/o Banjaluka (Bosznia)
F riedrich Sándor, vendéglős N.-Palánka 
Haas K eresz tély, vendéglős Hódságit 
Mezei M ór, vendéglős Munkács 
F öldváry István, vendéglős Uj-Oradiska 
Frank M ón ié és Tsa, vasúti vendéglő Boglár 
Wimtner K á r ó ly ,  vendéglős Bjelina (Bosznia)
P laner F eren ce, vendéglős Déva 
Kónya Miklós, vendéglős Zilah 
K aszinó-egylet Nyirbátor 
JVciser B erth old , vendéglős L.-Szt.-Miklós.

Első Zemplénmegyei Mosó- és tisztititó Intézet.
Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomá

sára hozni, hogy egy budapesti elsőrendű vasalónőt ho
zattam és ezzel kapcsolatosan Sátoraljaújhelyben Dr. 
Scliön Vilmos űr házában 9 éven át fennálló

mosó- és tisztító-intézetemet
újból berendeztem ahol is mindennemű fehérnemüek, 
úgymint:

férfi ingek, gallérok, késeiok stb.
a legújabb bécsi módszer szerint a legnagyobb elővigyá- 
zattal mosatnak és vasaltatnak.

Intézetemben mosott ingek, gallérok és kézelők vasalá
sát és fénycsitését a legjutányosabb árban elfogadom

Kiváló tisztelettel

S T E ID L  M Á 1 1 IA .
Vidéki megrendelések pontosan teljesüléinek.

I J o r e l a x l í i s .

1 8 8 9 .  é v i  T o k a j h e g y a l j a i

asszu és szomorodni bort
üvegenként is eladok.
D ó lt i i f*  M i h á l y ,  s.-a.-újhelyi lakos.

O  S fc  ' T '  T  O

^-, Tisztelettel van szerencsém Sátoraljaújhely és vi-
dékc n. é. közönségének L>. tudomására hozni, hogy a 
sátoraljaújhelyi villanyvilágitási r. társulatból kiléptem és

0  }^3jnal-utcza 94. SZ. alatt egy minden igényeknek megfelelő

1  mechanikai műhelyt I
rendeztem be, ahol minden e szakmába vágó munkát,
u. m. villanyvilág itási berendezéseket, telefont, sür- 

♦j**. gönyt, villámháritót stb., házi villanyos gépeket lég- Ife 
jobban eszközlöm. 8)í

€gyes jó gyártmányú részeket raktáron tartok.
Javításokat jutányos árban azonnal eszközlök. I ^

^  Teljes tisztelettel c ^

^  K ollár András és Társa.
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PSERHOFER JT]|
v értisz titó  labdacsai I

j T  Svtizedok din ol vunnnk torjodvo nz cgiSsz világon s kovés azon család, a hol ez a ■
páratlan házigyógyszer hiányzik. . . .  H

10 labdacsokat az örvösök különösön az oly bajoknál ajánlják, amelyek nehéz emésztésnek s dugulás ■  
nak kövotkozmdnyoi, mint pld. zavar az epekeringésben, májfájd dmák szelbantalmak. kolika arnyer stb. stl» «  

Vértisztitó hatásuknál fogva kiválóan jó hatást gyakorolnak verszegenyseg eseteiben s az ebből H  
származó bajoknál, mint ideges fejfájás, sápkór sil* K vértisztitó labdacsok ímgv előnye, hogy szelíden bat- H  
nak, fájdalmat nem okoznak s így a leggyöngébb szervezettel biro egyenek, sót gyermekek is bátran | |  
használhatják. H
1 doboz, moly If i  lnbdocsb.il 411 21 kr. -  1 lekeres, mely 0 doboz I frt 05 kr. A pénz előzetes beküldése után H  
bérmentve : 1 tokorcs 1 frt 27 kr. -  2 lekeres 2 frt 30 kr. -  3 lekeres .1 frt dn kr. -  10 lekores 1) frt 20 kr M

Iln s z n d ln t i i  u tn sitd s  m e llé k e lv e .
Egyedüli készítő és szétküldés! főraktár

PSE R H O F E R  J. gyógyszertára
. Bécs, I. Slngerstrasse 15.

Elterjodségiiknél fogva e labdacsok a legkülönbözőbb alakokban ás nevek alatt utánoz- 
tatnak, tehát mindenki csak PSERHOFER-fáié vértisztitó labdacsokat kár,jen, ü csak 

azok valódiak, a molyok dobozainak fedőién piros szinbon „PSERHObKR 
kézírása látható.



szám. ((>) F E L S O  M A G Y A R  Ő S Z  A G I H I R L A P. Szombat márczius 9.

Saoba fű tésre  ajánlok  K özségeknek, tíinyui gazdasAgoknak

szagtalan szalon fíöszafcn minőségű
/,,ie/,oa ssá/titvajutányos árért. n n C ' T  A  _ » T  A  C T T  Á  X T  A  *T*

r  vas tin ién  idei term ésti nj bort 3 0  kr. literjét. X  A  X  A O A A A A  X
Tisztelettel: Klein Gé&a, | ajanlja

papsor-uteza. L andesm ann 8 . s í j  g yá rtó  Sátora Íj a- Vj h cl y
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