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! lát éheztek ugv-e. szegény tó- 
tocűcik, éhezlek ? Nincs kereset 
(‘nős/, le ien , kamar elfogy, ami kis 
krumpli ürm eit, s akkor aztán 
esik taáéiegbői tudtok kenyeret! 
sütni Bizony keserves, kincs ál
lapot! I lej, milyen Boldogság is 
tolna, ha lenne a íalutoklian egy 
szépen virágzó posztógyár, ahol 
télen nyáron biztos munkát kap 
nátok, s a munkáért jó h'eté.t, 
amibü! nem csak krumplira telne, 
de fehér cipóra, pecsenyére i>! 
Nem éheznétek, nem pan szkod- 
nátok ti akkor ugye, soha!

Csakhogy nem lehet ám, szi
vem tótocskái ! Mert lássátok, 
gyárakat csak akkor lehetne ott 
a vidékieken állítani, ha megcsi
nálnák a külön vámterületet, 
máskép nem boldogulhat semmi
féle gyár. Azt pedig nem lehet 
megcsinálni, mert akkor drágább 
lenne a főispán urnák a kam.it- 
rokkja.

Hát igy a főispán űr kaputrokk- 
ja miatt nem lesz nálatok posz
tógyár, és a íőispán ur kaput- 
rokkja miatt logtok ti még na
gyon, nagyon sok kemény télen 
át éhezni és nyomorogni. Éhen 
nem fogtok meghalni, mert a fő
ispán úr jóindulata minden éven 
kieszközöl nektek annyi alamizs
nát, hogy megmentsen az éhen- 
halástól, — de munkát se fogtok 
kaphatni, amivel tisztességes ke

nyerd szerezhetnétek magatoknak, 
mert az nem engedi a Íőispán 
úr kaput rokkja. Ez a kapulrokk- 
bölcsesség tart folytonos nyomo
rúságban, éhínségben titeket

Lássátok, nem éhesek a cseh, 
morva hegyvidékek lakói. Pedig 
azoknak is olyan mostoha, termő 
ketlen a talajuk, mint a tietek 
Csakhogy ott majd mindemk la 
luban van egy gyár, amely állan
dóan munkát, kenyeret ád a nép
nek. S mit gondoltok, ki fizeti 
azoknak a gyáraknak a munká
sait ? Mi magyarok, akik a porté 
kaikat megvesszük. A cseh, morva 

! munkások mind magyar pénzbiil 
eszik a fehér kenyeret, a inig ti, 
magyar hazafiak, kéregliszten ten
gődtök.

A/ volna persze a becsület, 
hogy nektek adjuk azt a munkát 
s nekteK fizessünk érte, nem az 
idegennek. Csakhogy ép ezt nem 
engedi a kaputrokk*politika Mert 
annak az az alapelve, hogy Ma
gyarország maradjon földművelő 
állam, Ausztria pedig iparos or
szág Vagyis hogy a magyarok 
csak abból éljenek, amit a föld 
terem. Ahol pedig a töld nem te
rem, — ott éhezzenek.

Ezért éheztek ti, szegény tó 
tocskák. De hej, úgy kell nektek, 
nagyon megérdemlitek. Mert ugye, 
fáj most az éhség : de majd a 
képviselőválasztáskor megint oda
tódultok seregestül egy pár ga
rasért, vagy egy porció pálinká

iért annak a derék pártnak a tá

borába, amely ezt a kaputrokk- 
politikát űzi, ame.y fenn akarja 
tartani továbbra is ezt a mai ál
dott állapotot, amely azon mes
terkedik, hogy ezután is a cse
heknek fizessük ipari cikkekért 
a temérdek pénzt, ti pedig ne 
tudjatok a hazátokban munkát és 
kenyeret kapni!

Rászavaztok mind arra a kép
viselőre, aki ennek a mai átko
zott rendszernek a hive, aki hive 
a közös vámterületnek, annak a 
gonosz csatornának, amelyen át 
Magyarországból minden vagyon, 
minden jóllét, minden gazdag
ság Ausztriái);! ömlik, s nekünk 
nem maiad itthon, csak a nyo
morúság az éhség. Megszavazzá
tok ezt a gonosz rendszert, amely 
idegen ország javára szipolyozza 
ki hazátokat, amely egyedüli oka 
a ti éhínségeteknek.

I lát c ;ak éhezzetek szegény tó- 
tocskák, megérdemlitek. Ti maga
tok szavazzátok meg minden öt 
esztendőben hogy koldussá ma
iadjatok. Magatok kívánjátok, okoz
zátok a nyomorúságot Ha job
ban szeretnétek hazátok jövőjét, 
mint a pálinkát, s nem szavazná
tok pénzért az elszegényités poli
tikájára, — akkor talán már most 
is jobb dolgotok volna. Hát jó 
az, ha éheztek : talán igy mégis 
rá veze': a nyomorúság, hogy nem 
jő) az embernek pénzért eladni a 
lelkét.

Nem, — mégis igazságtalan be
széd ez. Ti nem érdeműtek a nyo

morúságot. Hiszen nektek fogal
matok sincs arról, hogy mit cse 
lekesztek, mikor a kormánypártra 
szavaztok. Ti csak azt tudjátok, 
hogy minden öt esztendőben egy
szer el kell menni egy komissió- 
hoz, ott kimondani egy nevet, 
amit a jegyző úr a szátokba rá
gott s hogy ezért kaptok egy 
porció pálinkát. Hogy a hazának, 
önmagátoknak sorsa fölött mond- 
tok akkor határozatot — honnan 
tudnátok ti azt?

Azok a bűnösök, akik odavisz
nek titeket önmagatok ellen, ön
magátok megrontására szavazni. 
Azok az okai a ti ínségeteknek!

B uaa B a rn a .

április 12.
A városi Kossuth szobor bi

zottság elnökének a megyei szo
borbizottság március 25-iki ülésén 
beterjesztett jelentését mai tár
cánkban, hova a dr. Hornyay 
Béla volt elnök tollát dicsérő szép 
kidolgozásánál fogva is odaillik, 
egész terjedelmében közöljük.

A jelentés egyes pontjaira lesz 
még alkalmunk visszatérni. Most 
csak egy igen fontos részletet 
kívánunk érinteni.

A jelentés a Kossuth-emléktábla 
létesítését újabb keletű határozat 
gyanánt tünteti föl. Nos, lehetsé
ges, sőt Hornyay szavára bizo
nyos, hogy létezik ilyen újabb 
városi határozat is, hanem tény 
az, hogy még Kossuth Lajos éle
tében, 80-ik születésnapja alkal-

T A R CJ A.
A zem plénm egyei Kossuth szo
bor bizottsághoz beadott jelen  
tése a városi hason bizottságnak.

Tekintetes b iz o ttsá g !
Mint a városi képviselő testület ált.*. 1 

Kiküldött bizottság elnöke a megyei 
Kossuth szobor bizottsága áltál fel ké
retvén arra, hogy részletes jelentést 
adjak be a szobor felállítása ügyeben 
tői télit eddigi intézkedésekt ől, s a bi
zottság kebelében megbeszélt további 
intézkedések megléteiéiül s egyáltalán 
az idáig tett működésűnkről, van sze
rencsém megbízatásomnak megfelelni.

Mielőtt a részletekbe mennék, szük
ségesnek tartom a szobor ügy történe
tét a tts. bizottságnak kezdettől fogva 
chronologieus sorrendben megösmer- 
tet ni, annál is inkább ipivel ezen 
újonnan megalakított bizottság oly uj 
tagokkal lett kiegészítve, kiknek alkal
muk még nem volt, hogy az ügygyei 
behatóbban foglalkozzanak, s lehet, 
hogy annak alapos ösmerete a további 
lépések megtételére befolyással leend

A bizottság minden tagjának élénken 
emlékébe vannak vésve az 1894. évi 
máicius napjai, midőn az egész nemzet 
aggódó tekintete Turin felé irányult, 
hol szabadság harczunk feledhetlen 
bajnoka, hazánk büszkesége s történél 
műnk kimagasló alakja halál tusáját

vívta. Végre jött a gvaszhir. mely .t 
nyilait az ország minden polgára szi
vén s ő nincs többé, meghalt hazá
ján kívül, szivébe r. írva azt. A honta
lanul élőt Ilonába hozta vissza a szere 
tét. az im ulás. Ki kebelében hordta 
honát, azt kebelében akarta bírni a 
Ilon. Gyászba borult az őrs ág, a 
gyászból kivette részét, az ország 
minden zuga, miden városa kivette Uj- 
hely is. A fajdalomtól megtörve, a fáj
dalomban egy lett a képviselő-testüiel 
minden tagja, mid őn az elnöklő főbíró 
Ujfalussy Kndre könnyezve, meghatott
ságtól rezgő hangon hozta tudomásul 
a megrendítő hirt. s a március hó 
21-én tartott ülésen egyhangúlag ha
tározta cl a nemzet; gyaszbani részvét 
pontozatait úgy is mint a nemzet tiá 
ért, s úgy is, mint városunk egykori 
polgára, majd díszpolgárával szemben.

Majd március 24-én tartott képvise 
leti ülésen Székely Klek képisolő 
testületi tagnak a gyaszbani részvétet 
megállapítandó pontjai úgy szintén azon 
indítványa elfogadtatott, hogy felirat 
intéztessék a képviselőházhoz érdemei 
nek törvénybe igtatása iránt, ugyan e 
gyűlésen indítványozta * Ír. Hornyay 
Béla, hogy városunkban közadakozás 
utján szobor emeltessék Kossuth Ka 
jósnak, s ugyancsak az ily módon be
gyük összegből lakóhaza emléktáblával 
jelöltessék meg. s hogy a gyűjtést a 
város vegye kezébe, illetőleg annak 
nevében kezdeményeztessék, s végre

Kmbcr Kinő Mihály indítványt tett, 
hogy a helybeli fogymnasiumban 100 
forinttal egy Kossuth alapítvány léte- 
sittessék, s végre hogy arcképe meg- 
szereztessék a város ülésterme részére.

A március 24 iki illés volt tehát az, 
hol a szobor eszméje fölvettetett.

A város gyüjtŐiveket nyomatott s 
mintegy ezer példányban küldé azt 
szét a megye minden részébe, méltán 
remélvén, hogy Kossuth Lajos névé 
nek emlitese elegendő lesz, hogy az 
adományok özönével jöjjenek be.

Az idő telt, a fájdalom enyhült, s a 
gyüjtőivck vagy nem érkeztek vissza, 
vagy a visszaérkezők üresek voltak, 
úgy hogy miként a hivatalos kimuta- 
tatásból látható, 1894 végéig 454 fo 
rint 18 kr. jött be a város pénztárába 
s két gyüjtőiv (az elsős a III. számok,) 
bár a város hivatalos közegei szerte 
jártak a városban az ivekkel.

(Megjegyzem, hogy e gyüjtőivck a 
városnál már föl sem találhatók, s igy 
csak a pénztár naplóból hivatalosan 
lehet megközelítőleg az adakozók ne
veit megállapítani.)

Az 1895-ik évben 167 frt 72 kr, et
től kezdve egész 1991 évig c célra a 
gyűjtés s adományozás nem történt, 
kivéve a város által évűnként költség- 
vetésileg fölvett 250 forintot.

1900. év március 15-énck megüti 
neplése alkalmával dr. Hornyay Béla 
egy lelkesítő pohárköszöntővel a már 
elalvó ügyet nj életre hozta, s az egy

begyűltek között eszközölt gyűjtéssel, 
melynek eredményét 250 korona 40 
fillért a pénztárba letette, egyúttal a 
képviselő-testületben újra indítványozta 
az actio erélyesebb megindítását.

A képviselő testület mintegy öntu
datát a ébredt a nagy mulasztásnak, s 
a kötelességnek, melylyel Kossuthnak, 
ki e megye szülöttje volt, tartozik, s 
egy 22 tagú bizottságra ruházta a szo
bor felállításának ügyét, kik aztán, ke
belükből egy szűkebb végrehajtó bi
zottságot választottak meg, melynek 
tagjai lettek: dr. Sebőn Vilmos, Mccz- 
ner Béla, Katinszky Geyza, Miklóssy 
István, Fejes István, elnöke dr. Hor
nyay Béla s pénztárnoka Widder Gyula.

A bizottság erélyes actiot indított 
meg, több izbeni gyülésezésnek ered
ménye az volt, hogy a megye előke
lőségeihez lelkes hangú felszólítással 
mintegy 60 gyüjtőivet küldött szét, 
szelvény-könyveket nyomatott, szét 
küld vén a helybeli kereskedőkhöz, fel
szólította a megye pénzintézeteit ada
kozásra, s az országgyűlési ellenzéket 
is, s elhatározta, hogy közbe jár, hogy 
vidékenként a Kossuth szobor javára 
mulatságok s előadások rendeztesse- 
nek, s felkérte a megyét, hogy ado
mányával a szobor fölállításához járul
jon hozzá s hogy a bizottságot e célú 
működésében támogassa.

K felkérésnek lett aztán az eredmé
nye az, hogy a megye nemcsak 10000 
forintot szavazott meg, de egyúttal a

L a p u t i k  <V ö l e l n i .
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mából, tehát a 80-as évek elején 
elhatározta a város, hogy akkor 
Fejes István, most Weinberger 
Márk tulajdonában levő azt a kos- 
suth-utcai házat, melyben Kossuth 
Lajos lakott, emléktáblával jelöli 
meg, erről Kossuthot értesítette és 
tőle az Egyetértésben számos 
megye és városhoz intézett kö
szönő szózatba belefoglalt, köny- 
nyeket fakasztó hálás köszönetét 
Sátoraljaújhely város közönsége 
egyszerűen zsebrevágta a nélkül, 
hogy az emléktáblát máig is lé
tesítette volna.

Nekünk úgy tűnik föl, hogy a 
szoborból Kossuth születésének 
századik évfordulójára 1902. szep- 
tembc rre, nagy szégyenünkre, alig
ha lesz valami. Tartozó kötelessége 
tehát a városnak, hogy majdnem 
húsz esztendő óta heverő, jog 
erős határozatát ezen időre iin- 
nepiesen valósítsa meg, vagy pe
dig küldje vissza a megdicsőült- 
nek a tőle zsebrevágott köszöne
tét, s írja meg, hogy hazudott, 
megcsalta őt Sátoraljaújhely kö
zönsége, amikor azt a megtisz
telő, hálás, hazafias határozatát 
világgá kürtölte.

A  M E G Y E  É S  A  V Á R O S .

X  A városi tisztikar és al
kalmazottak részére ismeretes mó
don megszavazott személyi és 
drágasági pótlék ellen ma a kö
vetkező felebbezés adatott b e :

Tekintetes K épv ise lő testü let! A folyó 
1901. évi március hó 29-iki képvisel, 
gyűlésben hozott azon határozat ellen* 
melylyel — a vár. tisztviselők és alkal
mazottak fizetésének felemelése érde
kéből ni. é. november 23-án módosí
tott szervezkedési szabályrendeletnek 
jóváhagyására vonatkozó 11-odfoku tör
vényhatósági bizottsági határozat fel 
sőbb helyen [megsemmisittetvén, — a 
tisztviselők és alkalmazottak kérelmére, 
az 1901. év tartamára a tervezett fi
zetésemeléssel egyenlő összegekben 
személyi és drágasági pótlék megsza
vaztatott, ezennel törvényes időben 
fe leb b ez ésse l élünk a következőknél 
fogva:

I. A nms. Belügyminiszter urnák a 
fizetésemelésre vonatkozó 13010—901. 
sz. leirata, melylyel a Törvényhatósági 
Bizottság érintett határozatát meg-

szobor fölállításának ügyét is magáévá 
tette, s kiküldötte ezen bizottságot.

Mielőtt az 1900 évig s az 19(X) év
ben begyült pénzől beszámolnék, kö
telességemnek tartom megemlékezni 
egyrészt dr. Schőn Vilmos bizottsági 
tag lelkes s a nemes ügyet teljesen 
átérző működéséről, másrészt Widder 
Gyula pénztáritok fáradságot nem ös- 
merő buzgalmáról s végre a Felsőma
gyarországi Hirlapról, mely igyekezett 
cikkeivel lelkesíteni s a szobor felállí
tásának ügyét ébren tartani.

Az elmondottakban beszámoltam a 
Kossuth szobor fölállításának története, 
az 19(X> bán megválasztott bizottság 
működéséről. Szerény körben mozogva 
szerény, az anyagi körülményekhez 
arányos szobrot akartunk létre hozni. 
Ha szobrunk nem is lett volna méltó 
nagy hazánk fia emlékére, nem is lett 
volna műremek, de büszkén hirdette 
volna azt, hogy ki nem halt bennünk 
a haza szeretet, hogy él bennünk a 
hála, az elösmerés az iránt a nagy 
alak iránt, ki szivének minden dobba
nását, vagyait s reményeit egész való
ját, szónoki ihlete s tudományát, szó* 
val egy egész  életet 80 hosszú, s nagy
részt bánatos év minden percét a sza
bad haza gondolatának szentelte s 
bizonyságot tett volna annak a nagy 
alaknak oda fönt. hogy az a niegye, 
hol született s az a város, melyet ő 
büszkén mondott szülővárosának, itt

semmisítette és a Bizottságot újabb 
megfelelő határozathozatalra utasítja, 
március 14-én érkezett le a T. várme
gyéhez és a városi tisztikarnak fent 
jelzett kérelme a március 22-iki városi 
közgyűlés napirendjére kitüzetett, de 
ezen gyűlésben a napirendről levették, 
tárgytalannak minősítették azon okból, 
hogy a Belügyminiszter ur O nms. le
iratával a fizetésemelés ügye még nincs 
végleg elintézve, mivel e leiratban a 
vármegyei közgyűlés újabb határozat
hozatalra kapott utasítást és még az 
sincs kizárva, hogy a módosított sza
bályrendelet a megyénél újból jóváha 
gyatni fog.

Dacára ennek — a nélkül, hogy a 
helyzet valamiben változott volna — 
március 29-ére uj képviselőség! köz
gyűlés lett egybehiva kizárólag ezen 
kérelem ügyében, mely ekkor érdem
leges tárgyalás alá vétetett és a kért 
pótlék meg is szavaztatott.

Ezen eljárással a tek, Képvt. nem
csak önmagával, hanem a törvénynyel 
is összeütközésbe jött.

A 13610—901. bz. belügyminiszteri 
leirat ugyanis tényleg nem teljes befe
jezése a fizetésemelés ügyének, mert 
a Ifi-fokú megyei határozat megsemmi
sült ugyan, de a november 23-iki vá
rosi közgyűlési határozat j o g i l a g  m ég  
létezik , az még nincs végleg megsem
misítve, csakhogy végre nem hajtható.

De mert jogilag létezik a város I ső 
fokú határozata a fizetésemelések tár
gyában, a személyi és drágasági pót
lékra vonatkozó kérvény csakugyan 
tárgytalan, időelőtti. »Filius antc pa- 
trem* tehát maga a most megtámadott 
közgyűlési határozat is, mert ennek lét
jogát kizárja a nov. 23-iki elsőfokú 
határozat kétségtelen fennállása.

II. Feltéve, hogy a fizetésemelés
re vonatkozó határozat jogerősen 
volna is nullifikálva, ugyanazon össze
geknek személyi és drágasági pótlék
ként való megszavazása szintén ellen
kezik a közigazgatás törvényes rendjé
vel, mely nem engedi azt, hogy az 
alsóbb hatóság a felsőbb hatóság által 
helyteleneknek kimondott, illetve el nem 
fogadott indokok alapján, tehát a tel- 
sőbb hatóság intézkedése ellenére 
ugyanoly határozatot hozzon

Hiszen minden indokot, mely felhoz
ható és felhozatott a mellett, hogy a 
tisztviselők a tervezett fizetésemelést 
pótlék alakjában változatlanul megkap
ják (a város vagyoni helyzetének állí
tólagos javulása, az ügyforgalom emel 
kedése, az állítólagos drágaság stb.) 
egyszóval minden képzelhető indokot 
már érvényesítettek úgy a városi í. 
fokú, mint a megyei II-foku határozat
ban, de a Belügyminiszter ur O nms. 
mégsem volt abban a helyzetben, hogy 
ezen érveléseket helyeseknek elfogadja,

tartja őt maganak akkor is, midőn ő 
itt hagyta, itt tartja egy érc alakban, 
de ebben az alakban bele olvasztva 
gondolja mindazt, a mit ő gondolt, 
remélt, tett s akart.

A megye is fölébredett, részt kíván 
magának a dicsőségből, részt óhajt a 
hálából, az elösmerésból s kezébe vette 
a szobor felállítása ügyét. Nyugodtan 
adjuk át bizalommal e tekintetben, 
hogy az megvalósul, s az ige testté 
lesz. Most már nem egy kis szegény 
város, de egy nagy megyéhez kell 
méltónak lenni a szobornak, ha eddig 
szerény körben mozgott a gyűjtés, 
most már hivatalosan indulhat meg.

Mellékelve beszámolok egy évi mű
ködésünk eredményéről, mely 2314 K. 
06 fillért tesz ki.

Ha nem elég nagy, nem oly tekin
télyes az összeg, mint remélleni lehe
tett, úgy ne bennünk keressék a hibát. 
Bennünk az akarat, a lelkesedés nem 
hiányzott, mindegyikünk át volt hatva 
a cél magasztossága által, de azt hi
szem, az adakozni óhajtók voltak tar
tózkodók, most azt hisszük az ok, 
mely azzal, hogy a megye hivatalosan 
vette át a gyűjtést — a tartózkodásra 
— megszűnt, megindul az aláírás és 
rövid időn állani fog városunkban 
Kossuth Lajos szobrában a szabadság, 
egyenlőség, testvériség szent oltára.

Sátoraljaújhely, 1901. márc. 24.
Dr. Hornyay Béla

mert egyfelől meggyőződést szerzett 
arról, hogy a város anyagi viszonyai
nak rózsás kiszinezéséhez, a községi 
adótehernek állítólagos apadásához 
alapos kétség fér, másfelől az egész 
ország városairól rendelkezésére álló 
hiteles adatokból megállapíthatta azt, 
hogy nagyobb népességű, vagyonú és 
ügyforgalmu rendezett tanácsú váro
sok, sőt törvényhatósági joggal biró 
városok tisztviselői és alkalmazottai 
sem élveznek nagyobb fizetéseket, mint 
a milyenek nálunk eddig rendszere 
sitve voltak, sőt részben kisebbek is a 
fizetések a helybelieknél.

Ezeknél fogva a tervezett fizetés 
emelést, mint indokolatlan és jogtalan 
teheremelést elvetve, meghagyta a Tör
vényhatósági Bizottságnak, hogy ren
deleté szellemében a város l-ső fokú 
határozatát semmisítse meg.

Nincs tehát helye annak, hogy az 
ország városainak összes viszonyai
ról és teherviseléséről legjobban tájé
kozott Belügyminiszter ur leiratával 
szembehelyezkedve, Sátoraljaújhely vá 
ros lakosságára kivételes teher hárit- 
tassék; amint az a most megtámadott 
t. határozattal is céloztatik, mely any- 
nyival is sérelmesebb, a mennyiben 
páratlan az az eljárás, fiogy pl. 1700 
forint törzsfizetés mellett 1000 fit,, 
700 forint törzsfizetés mellett 500 fi t 
drágasági pótlék adassék ; és hogy 
egyáltalán oly aránytalan, a kisebb 
existenciáknak alig valamit juttató le
gyen, mint ebben a kirívó esetben.

Ez a határozat nem egyéb, mint a 
Kormányhatóság által törvényes jog
körében adott felvilágosításnak és köte
lező direktívának megkerülése, elve
tése. - ...................

III. A szóban forgó pótlékok meg
szavazása mellett szerepelt azon érv is, 
hogy a város 1901. évi költségvetésé
ben — mivel abba a felemelt fizetése
ket vették föl — a fedezetről már 
gondoskodva van, vagyis ha ezen fel
emelt összegek töröltetnének, a már 

| megállapított községi pótadó jelenté
kenyen csökkenne, holott ez már úgyis 
leszállóit.

Hát erre nézve mindenekelőtt taga
dásba veszszük újonnan is, hogy a köz
ségi adóteher csökkent volna, mert 
ellenkezőleg : a községi adóteher sok
kal nagyobb, mint volt a nagyközség 
utolsó időszakaiban, csakhogy a direkt 
adó egy részét felcserélték a nagyobb 
es sulyosabbb indirekt adókkal.

Ha tehát a direkt községi adó 1901-re 
leszállana is, azzal Ujhely lakossága 
csak részben vissza nyerné a réven, a 
mit vesztett a vámon.

De a helyzet egészen más !
Nemcsak azért, mert Sátoraljaújhely 

városnak még nincs jogerős költségve
tése, lévén ez észrevételekkel megtá 
madva, melyek még nincsenek jogerő
sen eldöntve, — tehát az 1901. évi 
községi pótadókulcs sincs még jogerő 
sen meghatározva, —

nemcsak azért, mert a fizetési sza
porulatokat különben sem volt sza
bad a jogerős döntés előtt budgetbe ál
lítani, —

hanem más a helyzet azért is, mert 
a költségvetés megállapítása óta a vá
ros 1901. évi terhei megszaporodtak, 
és ezeknek eddigelé törvényes fedeze
tük nincs.

Csak néhány fontosabb adatot mon
dunk el.

Ott van a polgári leányiskola fen- 
tartása, melyről a T. Polgármester ur azt 
jelentette volt a közgyűlésnek, hogy 
január 1-én az állam átveszi s azért 
erről gondoskodni nem kell. Tényleg 
az állam át néni vette és a Köz- 
oktatásügyi Miniszter ur legjobb eset 
ben is csak szeptember 1-én fogja át
venni. A polgári leányiskolának 8 hó
napi fentartásu tehát mindenesetre a 
várost terheli, de ennek fedezete a 
költségvetésben nincs.

Ott van a színház. A február 8-iki 
képv. gyűlésben tárgyalták a Polgár- 
mester ur jelentését arról, hogy a szin- 
házépítkezésnél felmerültek különböző 
uj és többletmunkák, melyeknek fede
zete az addig megszavazott hitelekből 
ki nem telik. Uj fedezet gyanánt — 
határozottan törvényellenesen — meg
jelölték az 1900. dcc. 31-iki pénztári

maradványt, és kinlevő követeléseket. 
Összeg egyikről sincs megadva, sem 
azt nem tudni, hogy mennyi uj fede
zet kell, sem azt, hogy mennyi volt a 
pénzmaradvány ? (mely különben is a 
községi törvény 124. $-a értelmében 
az 1902. évi költségvetés fedezetét 
kellen hogy képezze) sem azt, hogy 
mennyi a kinlevőség ? azt sem, hogy 
nem terheli-e a kinlevőséget valamely 
fedezetlen adósság ?

Tudvalevő dolog az F, hogy a szín
ház tűz- és közbiztonsági szempontból 
a Belügyminiszter ur rendeletére meg
vizsgáltatván, ennek folyományaként a 
színház tűzrendészed felszerelése is 
újabb nagy kiadásokat okozott és 
különösen jelentékeny kiadást igényel 
a szinházköznek 3 méterrel elrendelt 
kiszélesítése, mely idegen vagyonnak 
megvételét és a rendőrségi épület 
újabb átalakítását teszi elkerülhetet
lenné. Ezen költséget bátran lehet 
20000 forintra tenni, de fedezet erre 
sincs.

Ott van a közvágóhíd átalakítása, 
mely szintén a felír. 8 iki közgyűlésben 
határoztatok el. De sem a költségek 
összege nincs számszerűleg megálla
pítva, sem a fedezet módja és forrása 
sincs megjelölve.

Nagyon téves tehát a felfogás, hogy 
a költségvetésben felesleggé alakulna 
át az az összeg, mely a fizetésemelés 
törlésével előállana. Sőt ellenkezőleg: 
igen sok helye volna már eddig is en
nek a pénznek.

S az imént felsorolt konkrét adatok 
azt is bizonyítják, hogy a város teher
viselési képessége rövid pár hónap 
alatt is hátrányosan módosult. Hát még 
ha tekintetbe vesszük, hogy mennyi 
feladat vár városunkra?

IV. Már fentebb érintettük, hogy maga 
a Tek. Képviselőtestület sem tekintette 
a fizetésemelés ügyét befejezettnek, 
ezért előbb vonakodott tárgyalni a 
pótlék ügyét. S hogy utóbb ezt mégis 
érdemben tárgyalta, ennek oka és cél
zata nézetünk szerint c->ak a következő 
lehet.

A felemelt fizetések január óta kiu
taltattak a város pénztárából, — ez 
törvényellenes eljárás volt, A belügy
miniszter ur leirata után ezt folytatni 
súlyos fcdelősséggel járt volna. Ezért a 
Polgármester ur március 27 én kiadta 
a rendeletet, hogy a tisztviselők fizes
sék vissza a felvett többletet. De hogy 
erre szükség ne legyen, hogy a tiszt
viselőknek tovább is kiutalható (?) le
gyen a többlet: ezért kellett az újabb 
gyűlés,melyen — két székben lovagolva 
— a pótlékot megszavazták és folyó
sítását elhatározták.

Ez ellen is-tisztelettel óvást emelünk, 
mert a községi törvény 128. és abban 
felhívott egyébb §§ ai értelmében min
den évközi kiadásra és ennek fedezé
sére vonatkozó határozat a pótköltség
vetési eljárás során még az esetben 
is megyegyülési jóváhagyást igényel, 
ha ellene felszólalás, panasz, felebbezés 
nem történt. A törvény 24. §-ának g) 
pontja értelmében pedig minden hatá
rozat, melyre a tőrvény felsőbb jóvá
hagyást rendel, a törvényhatóság jog
erős jóváhagyása előtt sohasem hajt
ható végre (a 25. §, értelmében ez a 
II. fokú jóváhagyás is felebbezhető).

Néni hajtható végre tehát sem a 
fizetésemelésre vonatkozólag még jogi
lag létező elsőfokú határozat, sem a 
pótlékokra venatkozó, most megtáma
dott elsőfokú határozat.

Mindezeknél fogva t. Zemplénvár- 
megye tele. Tvhat. Bizottsága elé — 
hova jelen felebbezésüakct az összes 
iratokkal felterjeszteni kérjük — azzal 
a kérelemmel járulunk, hogy Sátoralja
újhely r. t. város kéviselő-testületének 
neheztelt határozatát megsemmisíteni 
és a pótlékoknak az 1886. XXII. t. ez. 
90. §-ába ütköző kiutalását eltiltani s 
egyúttal a felvett összegeknek megté
rítését elrendelni méltóztassék.

Teljes tisztelettel 
Katinszky Geyea és társai.

X  A zemplénvármegyei gaz
dasági egyesület folyó 1901. évi 
április hó 25-ik napján a várme
gyeház nagytermében d. e. 1
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órakor közgyűlést tart, melyre
annak tagjai tisztelettel meghi
vatnak. Tárgyak: l.) Az egyesü
let múlt évi működéséről szóló 
jelentés tárgyalása. 2. Az elnök, 
az alelnök és az igazgató-választ
mány tagjainak választása 3. In
dítványok.

Ugyancsak április 25-én dél 
ciőtt 9 órakor a gazdasági egye
sület választmányi ülést tart, mely
nek fontosabb tárgyai: Titkári
jelentés a február—áprilisi idő
közről. Közgyűlési határozatok. 
A vármegyei alispán átirata az 
Iszákosság terjedésének meggát- 
lása érdekében teendő javaslatok 
keresztülvitelére nézve. A m. kir. 
államvasutak gépgyárának átirata 
gépvásárlások tárgyában. Külön 
böző társegyletek átiratai.

HÍREK.
Elvhüség.

Sátoraljaújhely, 1901. áp ril. 11.

Volt egy kor, melyben hü volt el
véhez a magyar. Kimondott szava es
küvel ért fel mindenkoron, s a becsü
letszó volt legnagyobb és legszentebb 
esküje. És ebben a korban nem ké
telkedtek egymásban az emberek. Biz 
tak egymás szavában, ígéretében, mert 
tudta mindenki azt, hogy önző célokért 
el nem adta senki szavát, ígéretét, el
vét soha!

Ma már önzés kormányozza az em
berek ígéretét, szavát, elvét. Ma már 
megvehető az elv, a kimondott szó 
szentsége. A betűk tisztességében való 
bizodalom is kezd kihalni az emberek 
szivéből. Kételkedünk és kételkedenek 
mindenütt. Igaz, hogy e ké tclkedés jo
gos sok irányban. Váljon nem adják- 
e el egymást az emberek? . . . Váljon 
pénzért nem vásárolhatunk-e magunk
nak becsülést, többséget, bizodalmát, 
előkelőségét? Váljon hány ember szá
molható össze, ki hü marad az elvhez, 
melyet ismerni régi kor hős alakjaitól 
tanult, melybe hinni egyforma volt az 
az Isten irgalmasságába vetett hittel?

Váljon volna-é kételkedés, ha a ké
telkedőt nem vezetné a példák soka 
sága, az emberekbe vetett bizodalom, 
mely álma lett a letűnt kornak? Hi
szen a contemplálót annyiszor megin
gathatta már a csalódás, hogy abba is 
fél hinni, biznt, ami szcmmelláthatólag 
szent és igaz. Vagy nem vitték e vá
sárra már a legszentebbet az emberek? 
Váljon nem használták c már eszköz
nek a vallásos hitet, hogy megcsalva 
egy tömeget, azok rombadőlt bizodal
mán, a megcsaltak és csalódottak vál- 
lain keresztül emelkedjenek a helyre, 
a hova emelkedni az egyednek hiúsá
gánál fogva legszebb álma, legmerészebb 
szárnyalásu vágya volt?

És ezeken a példákon, a keserű ta
pasztalaton okult emberiség egy cso
portja és — valljuk be — kisebbik 
csoportja, mely még szeretne bízni és 
tenni nemest, szolgálni az igaz ügynek, 
elfordul kétkedőn, bizalmatlanul azok, 
tói is, akik szintén lelkes szolgái az 
igaz ügynek, akiknek van reményük, 
hitük, szavuk és vannak elveik.

És ez a kételkedés tartja igában a 
társadalmat, az egymástóli félelem, egy
mástól'! elhidegülés, mely inár csirájá
ban elfojt minden nagyot, megöl min
den nemeset. De igazuk van a kétel
kedőknek 1

Mert jönnek emberek és megszólal
tatják maguk mellett, önérdekeiket töm- 
jénezve a reklám ezerszavu dobját, a 
személyi tekintélyt, a nyomtatott be
tűt, a hatalmat, pénzt, felhasználnak 
minden eszközt, mely alkalmas arra, 
hogy mások hitén és bizodalmán állva, 
önérdekét szolgálja annak, ki azt hasz
nálni elég merész, elég kicsinyhitű és 
elég impertincns,

Amint voltak, úgy lesznek ilyen em
berek, de a mások elvhüségében, be
csületében kételkedők számára marad
jon meg vigaszul a remény és bizo

dalom, mert lehet jöhet idő, midőn 
nem fognak csalatkozni abban, kinek 
hittek egykoron.

És a kételkedőknek szolgáljon intő
képül még az is, hogy sok nagy és 
nemes dőlt romba a jók kételkedésén, 
és bizalmatlanságán, mert a kételkedő 
rendszerint akkor bizalmatlankodik leg
inkább, midőn arra nincs oka.

Elvégre el kell jönnie újra annak a 
kornak, mikor elveikhez hűek lesz az 
emberek, vagy ha tovább is jgy ha
lad a kételkedés, ar-7, rendül végkép 
a társadalom s az összetartás, közös 
érdek és elv nem lesz más, mint le
tűnt időkből szép mese !

Csokor Bubics püspöknek. Alihoz 
a nagy ünnepléshez, melyben a tu
dós kassai püspöknek Ni l adik szüle
tési napja alkalmából része volt 
az újhelyi ( ’arolin.oun is hozzájárult 
A főnőknő. egy nővér, továbbá La
katos Donke és Bauer Margitka nö
vendékek e hó Id án Kassára utaz
tak s audiencián átadtak a püspök
nek egy hatalmas virágcsokrot s egy 
díszes nyomású alkalmi ódát.

Szerkesztő-változás. Székely Áron 
úrtól, lapunk régi barátjától és je 
les tollú munkatársunktól, azt az érte 
sitést kaptuk, hogy helybeli laptársunk
nak, a ' Zempléni Hírlap« nak szerkesz
tését átvette. A derék kollegát uj mun
kakörében szívesen üdvözöljük.

— Nagy tűzvész. Szerdáról—csü
törtökre virradó éjjel nagy tűzvész 
pusztítótt Zsalobina községben. Le
égett 2U lakóház és több mellék 
épület, ebből azonban biztosítva volt 
vagy 20—24. Mártyák körjegyző és 
Seeman dános r. káth. lelkész egész 
éjjel a tűz színhelyén voltak, a fő
szolgabíró sürgöny özön a főispánnak 
és a kormánynak segélyért. Küllőm
ben is Diószeghv főszolgabíró és 
Péehy *zolgabiró helyettes 11-én a 
helyszínre mentek.

— Betörés BergAoin Manó tállvai 
kereskedő üzletébe e napokban isme
retlen legények betörtek. Az üzletbe 
egész csendesen jutottak be, de mi
dőn a pénzes szekrényt, feszegették, 
a házi gazda felébredt és revolver
rel kezében megugratta a pénz után 
sóvárgottat-.

— Különös passzió Egyik ember a 
festményeket, másik a szobrokat, 
harmadik az ódon tárgyakat, a többi 
más-más dolgokat gyű jt különös 
szonvedélylvel. Hogy azonban vala
kinek olyan bolond passziója legyen, 
mint Urálii Antal felső-csebinyei 
volt jegyző-segédnek, éhez már iga
zán kificamodott. gondolkozásnak! 
szükséges. Mert tessék csak elkép
zelni. mit gyűjtött (iral'fv Antal egész 
dühhel! Talán ócska levél bélyeget?

Nem! Képes levelező-lapot ? 
Nem! 'Palán pikáns képeket? Oh 
azt sem ! Eleven képeket gyűjtött, 
horribile dictu: feleségeket!! No 
igen. Először megházasodot.t Mo- 
sony megyében, azután Zemplénben, 
mig tegnap egy berog negyei hölgy 
jelentkezett a kir. törvényszék előtt, 
s elmondta, hogy ő Ura fi v Antalnak 
törvényes feleség!?. Eddig tehát van 
három ! (A többit a hölgyek ne ol
vassák el. mert csak a velem egy 
nemhez tartozóknak súgom meg, 
hogy sokan vannak közöttünk, akik 
azt az egyet is édes örömest leráz
nák a nyakukról, kit a balsors vagy 
a kávé nénikék nem igen rövid 
nyelve hozzájuk akasztott : — mig 
ez a különös ember meg egész há
remet akart összehozni, hogy az or
szág bármely részére utazik i\ min
denütt az édes otthon, s abban ölelő 
karok által fogadtassák.) A helybeli 
kir. törvényszék azonban oly .szív
telen. hogy hasztalan vár hat sze
relmes kar ölelése Urálii uramra, 
mégis a fogház egyik rideg zárka 
jának magányában hagyja sinlődni 
a forró vérű hős szerelmest. No erre 
a delieatoss tárgyalásra fognak e 
hölgyeink jegyeket kérni?

—  Husvét hétfőjén a Szacsur köz
ségbeli legények a nagy korcsmába 
gyülekeztek es duhajkodásokkal fel
verték a csendet, a lég megtelt ri

kobozó. erkölcstelen kiabálásukkal. 
Az «*tcyik garázda legény revolver
rel lépett az ivóba ás azzal ott bűnt 
hadonászott. Dzurócsin György fi
gyelmeztette a revolver birtokosát, 
hogy ily veszélyes fegyverrel nőin 
jó olv kedélyeson bánni idejo 
volna már. hogy a korosmák vásár
os ünnep napok délutánjain zárva 
legyenek : mert leginkább a kábult 
agy bírja oktalan cselekvésre a ke- 
vésbbé fontolgató paras/t legényt 
a félig ittas állapotban lévő legény 
a jó tanácsra azzal felelt, hogy a 
kezében lévő revolverbe golyót he
lyezett és a tanácsadó fejét célba 
vette, s csak véletlen szerencse a 
szerencsétlenségben, hogv egy em
ber életébe nem került ez a furcsa 
tréfa, mert Dzurócsin Györgynek 
csupán a fülét lőtte keresztül a re
volver golyó. A mint az első lövés 
eldördült, a garázda legény ismét 
meg akarta tölteni revolverét, de ak
kor oda ugrott Piszkor dános idő
sebb parasztember és kiragadta a le 
gény kezéből a revolvert; és kisza
ladt vele az utcára, de kánra, mert 
a garázda utána futott és oly súlyo
san dobálta meg kövekkel, hogy a 
falubeliek áléivá vitték lakására.

Unoka gyilkos nagyanya llircsák 
Jáuosné bűnös viszonyáról sokat sut
togtak a helmeekei gazdák, asszonyok, 
legények. Nyílt titok volt. hogy az 
asszony szeretőt tart, mig férje Ame
rikában dolgozik, hogy megszerezze 
az asszony betóvő falatját. Három 
nap óta másról is kezdtek beszélni. 
Gyilkossággal vádolták az asszonyt, 
szörnyű vétekkel gyanúsították: hogy 
megölte csecsemő gyermekét. A g ya 
nús hir eljutott a homonnai kir. já 
rásbírósághoz, a mely megindította 
a vizsgálatot. Szörnyű dolgok derül
tek ki. A nyomozás folyamán Hír
esük Jáuosné konokul tagadta, hogy 
megölte volna újszülött gyerm ekét 
kikkor előlépett az asszony édes anyja 
Muravesák Mihály né s egészen 
megtörve, kétségbeesett hangon val
lotta be, hogy ő ölte meg leányának 
gyermekét, unokáját, hogy a világ 
megvetésétől családját megmentse, 
hogy elrejtse leányának szégyenét 
az emberek, de különösen Ameriká
ban levő férje elől. A megölt újszü
löttet a kertben ásta el. A megejtett 
kutatás alkalmával az apró gyor- 
mekhullát a földben elásva meg is 
találták. A gyilkos öreg nagyanyát 
bekísérték az ügyészség fogházába, 
mert attól tartanak, hogy kétségbe
esésében véget vet öreg életének. 
Hiresák Jánosnét is. mint bűnrészest 
a gyermekgyilkosságban, elfogták.

Kéreiem. A nagy-mihályi. gál- 
szécsi. homonnai. varaiméi, szlrop- 
kói és szinnai járás lakossága egy 
kérvényt fog benyújtani a 'm in isz 
terhez, melyben a Kassa és Mező- 
Laborez között közlekedő vasútiak
nak menetrendjét megváltoztatni 
kéri. A kérvényhez aláírási r  ok is 
lesznek mellékelve, melyek most az 
egyes községekben ki vannak osztva 
aláírás végett. Igen kívánatos volna 
a rossz menetrendet megváltoztatni.

Általánosságban elismerik úgy 
nálunk, mint külföldön, hogv a Mauth- 
ner-féle gazdasági és kerti magvak 
gyakran háromszor akkora romlást 
adnak, mint sok másféle magvak. 
Különösen impregnált csillagjegyei 
répamagjai ritkítják párjukat és össze 
nem tévesztendők más utánzóit ha
sonló védjegyű, de nem impregnált 
répamagokkal. Maiithner-féle magok 
tékát felülmúlhatatlanok és gazdáink 
csak helyesen cselekszenek, ha mag- 
szüklctüket mindig Mauthner-féle 
magokkal fedezik.

— Kazinczy-utcai emeleten csinosan 
bútorozott 3zoba (esetleg 2 is) május 1 - 
étöl kiadó. Bővebbet a kiadóhivatalban.

KÖZGAZDASÁG.
A gönci hordó

Se hon József ur — mint már jelen
tettük — emlékiratot adott be a föld- 
mivelési miniszteihcz a hegyaljai bor- 
hamisítások meggátlása tárgyában. Az
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érdekes és tanulságos emlékiratot ki 
vonatban közöljük:

Ismerve azt a szeretetet, melylyei 
Nagyméltósagod a tokaj-hegyaljai bor
termelők és borvidék iránt viselte
tik, s melynek jelentékeny részben kö
szönhető borvidékünk szőlőinek örven
detes felújítása, — egy alázatos elő
terjesztéssel bátorkodom Nagymóltó- 
ságod elé járulni ezen borvidék érde
kében.

Által ín- san ismert és elismert do
log, hogy a*, egész Magyarország, de 
különösen a T o k a j- !  legyalja borterme
lésének. élethalal kérdése a borhamisítók 
megakadalyoz a, teljes elfojtása.

Nagyméltósagod eá'í't, akinek annyi 
n így . i teku tettéből tapasztalhattuk, 
hogy mennyire át van hatva ennek a 
tudatától, fölösleges ezt az igazságot 
bővebben bizonyítani, s fölösleges azt 
is igazolni, hogy az eddig alkalmazásba 
vett büntető és egyébb rendszabályok 
ennek a vélnek elérésére nem elégsé- 
sck.

Méltóztassék megengedni, hogy mint 
tapasztalt régi hegyaljai bortermelő, 
javaslatot tehessek egy olyan eszköz
ről, amclylyel meggyő Ődésem szerint 
a tokajhcgyaljai bort teljes biztonság
gal meg lehetne a hamisításoktól ol
talmazni.

A Hegyaljai! kizárólag a 135 literes
u. n. gönci hordók vannak használat
ban ölök idő óta, más hordóba he
gyaljai bort nem szűrtek. Más borvi
déken kevésbbé használatosak ezek úgy, 
hogy lágyrészben Tokaj-Hegyalja spe
cialitásának tekinthetők.

Épp ezért azt hiszem, szükséges volna 
törvényben és előlegesen szigoiu ren
delet utján kimondani, hogy importált 
olasz borokat ne legyen szabad a szo
kásos hegyaljai hordókba átönteni, ha
nem azok csakis az eredeti hordójuk
kal raktároztassanak el és szállíttassa
nak tovább.

Mert éppen a hordó alakja félreve
zeti a vevőt a vételnél, azt gondolván, 
hogy a hegyaljai hordóban csakis he
gyaljai bor van. Pedig azokban a hor
dókban olasz hordókból átöntött olasz 
bor van, amelyet még mohossá is tesz
nek, hogy félrevezethessék a vevőt és 
,\z egész világot becsapják. így teszik 
tönkre a hegyaljai bor hírét és tekin
télyét.

S ha ilyen hordóban vesz bort, úgy 
is többnyire azt hiszi, hogy tokaji bort 
vesz. Hadd legyen tehát az ilyen alakú 
hordó külső ismertető jele, védjegye 
a tokaji bornak. Az olasz borok ma
radjanak pedig meg, eredeti hordójuk
ban, amelyen feltüntetve legyen, hogy 
az »importált olasz bor.«

Rendeltetnének ki feltétlenül megbíz
ható hivatalos közegek annak a szi
gorú ellenőrzésére, hogy a borkeres
kedők érkezett olasz boraikat a kö
zegnek bejelentsék, legyenek továbbá 
ellenőrizve azok leszállításáig, valamint 
a pincébe való lei aktái ozásáig, hogy 
azok eredeti érkezett hordójukban ma
radjanak. Ennek szigorú ellenőrzése 
csaknem biztosítani fog azon eshetőség 
ellen, miszerint ez olasz bor. hegyal
jai bor helyett legyen áruba bocsájtva.

így a-tán könnyen lehetne ellen
őrizni és megtorolni a tokaji borha
misítást. E végből szerény nézetem 
szerint vagyonilag és társadalmilag füg
getlen, s minden tekintetben megbíz
ható szakértő férfiakat kell kinevezni, 
akik jogositva lennének bárkinek pin
céjét bármikor megtekinteni s megvizs
gálni.

Ezen intézkedéssel igen könnyen el
lenőrizhetnék, hogy gönci hordóban 
csak hegyaljai bor legyen. És igy le
hetne ellenőrizni a vasúton, vagy ha
jón szállított borokat is. így aztán tel
jes nyugalommal és biztonsággal ve
hetné a fogyasztó közönség a gönci 
hordókban árult bort, mint tokaji bort.

Kiegészítő része lenne természercsen 
ennek a rendszernek a szigorú bünte
tés. Nem pénzbüntetéssel, pár száz vagy 
ezer forinttal sújtandó az, a ki gönci 
hordóban nem tokaji bort tart, hanem 
súlyos fogházbüntetéssel. S azonfelül 
összes borait elkobozni s nagy ősz- 
szegtt kártérítésre Ítélendő, mint ahogy 
történik az p. o. a csempészéinél, vagy 
az általános állami jövedék kihágásá
nál. Mert ilyen rendkívül veszedelmes és
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ennyire elharapozódott bajt, csak drá
kói Igo rra l lehet kiirtani.

Amci ti) iben pedig a/ e/, iránti in
tézkedés uui már hatuo/.olian nellai- 
lözluie len, ajánlatos lenne hogy • 
míg a t> »ínyhoz is intő kedhetimk 
Nagyin .It« a.,' »1 . ital ideiglene en r» n 
delet utján éleib • léptet? sík.

* Első Lsánykihazasit ai E jyltJ m. 
sz. Leány es fiú biztosító Iniázet Ezt n 
intézet 38-ik kezelésig éve, melynek 
jelentése Sehwarez Annin elnöklése 
és számos tag részvétele mellett 
ináre. 81-ón tartott közgyűlésen elő
terjesztetett. ismét minden tekintet
ben kedvező és sikeres volt. A je 
lentésből a következő figyelőmre 
méltó adatokat kivesszük: 1900-ban 
nj beiratkozás volt 14.909 jutalék- 
rész. túlnyomó részben a fiatalabb 
korosztályokban, ami tekintettel a 
múlt esztendőben általánosan ural
kodott rossz koreseti viszonyokra 
igen tekintélyes eredménynek nevez
hető. Nászjutalékok és visszafizeté
sek fejében kiutalványoztatott : k. 
509,204 90. A díjtartalék az 1900-as 
eredményből való k. 1.271 91719 
átutalásával 5.780,002 — koronára 
emelkedett, a többi tartalékokhoz k. 
115.51781 esatoltatott. úgy hogy 
azok összege: k. 82(3,410-29. A hiva
talnoki nyugdíjalap részére k. 40U0 
szavaztatott meg és ennek összege 
immár k. 64,085*29. Bevétel volt k. 
2.125.992.40. A mérleg végösszege k. 
6.717,255 21. mely a következő té
telekben nyeri fedezetét: Intézeti 
épületek -- k. 15046.68 leírása után 
k. 1.489,622*10. Elsőrendű 4 és f-'l J 
százalékos állam- és egyéb (ivadék-1 
képes értékpapírok k. 2.164.092- -. j
Takarékbetétek k. 2.171,392 )1. Köl-I 
osonok saját kötvényekre k. 209*053 i 
11. H áta ié  kos dijak k. 429,37’ 21.! 
Szerelvények — k. 5335 leírás . után! 
k. ÍO.(HX).— Hivatalnoki nyugdíjalap 
betétei: k. 00,510.97. Készpén . -.<V- . i 
le t : k. 123,304*75. A jelentés és nvG- j 
lég helyesié.isel tudomásul v c iiU tt j 
és miután Grünwald Mór, vár b: 
indítványára Sehwarez Ármin e'nök-i 
nek, Kolin Arnold vezérigazga . k: Iv j 
az egé^z igazgatóságnak és felügyi 
bizottságnak, valamint az intézet i 
mathematikusanak Bogyó S. a b < i 
dapesti kereskedelmi akadémia 
»árának köszönet és éli m r v- .; :a- 
vaztatik. újra megválasztattak a tei- 
ügyelő bizottságba egv év tartamára 
dr. Alexander Bernát tanár, dr. Si- 
monyi Zsigmond tanár, Heger .Jó
zsef, Seifensieder József, Werthei- 
mer Albert és Wel J . David, A köz
gyűlés jegyzőkönyvének hitelesíté
sére k ikü ldettek ; Blažek «J. Antal 
és jelita i Wovciechowszky Vilmos a 
magy. leszámítoló és pénzvéltóbank 
főtisztviselője. A ^jelentés kapcsán 
közöltetett, hogy 1901. márez. 20-án 
Dr. Stainberger Ferencz kir. köz
jegyző közbenjárásával 7 darab egyen 
ként 1000—1000 koronáról szóló 
díjmentes nyereménykötvény kisor
solása megejtetett. Kisorsoltattak a 
következő alapkönvvszámok: 1337.
Toch Samu ur Budadest, 4545. Grii- 
jieic Vlajko A. ur Bjelina 088 Bruch 
Vilmosné úrnő Nyir-Bátor 3489. La- 
katos Gyula ur Szil.-Németi, 5495. 
Guttmann Gerson ur Pécs-Ujfalu, 
6720, Németh József ur Székesfehér
vár, 3165, Lindenbaum József ur 
Budapest.

A szerkesztőség üzenetei:
K. I. Upor. Igo n , tö v ez ik  eg ym ást, lm  é le 

tü k b en  ta lá lk o zn a k  is először.
C. M. Ungvtfr. A h iá n y zó  szám ot a k ia d ó 

h iv a ta l m e g k ü ld ö tt o.
S i. I. Helyben. F o rd u ljo n  az országos  

i|)areg yo sü lo t ig azg ató ság áh o z. (B udapest, 
r . i-u tc a  4. sz.)

L. K. Kassa. A zo n  leszünk, hogy k ív á n 
ság ának e leg e t te g y ü n k .

Kiadótulajdonos:
LANDESMANN MIKSA

Árverési hirdetményi kivonat.
A gálszécsi kir. jbiróság mint te 

lekkönyvi hatóság közhírré teszi- 
liogy a gálszécsi polgári t akarók pénz. 
tár végrehajtatónak Pataki Jánosué

szül. Uorovcsák Anna végrehajtást 
szenvedő elleni 12<> korona tőkekö
vetelés «'s járulókui iránti végréhaj 
tá.h ülcy «'l>t»n a Sátoraljaújhely i kit.
t.örvéuy>zék iá gálszéesi kir. jbiróság» 
területén lévő Véese községben fek
vő a véé oi 55-ik >/.. tjkvben A I. 
1 sor )f> br sz. ingatlanból Pataki 
.Ián )sné> nil. Uorovcsák Annira B3 és 
ti ai.it' 2.5 .el jutalékén';', yoo korona 
a véesei IMS sz. tjkvben A 1 3, 4. 
í), S. 10. 11. 13, 14. II 3, 4. ö-K . 
10—14 sorszám 541. ŐST. Otil. IMII.
I KK). 1448. 1(111. 1780.540. 508, 902. 
1002. 1102. 1399, 1417. 1599. 1010, 
1731 hr. sz. ingatlanból Pataki ,Já 
nosáé szül. Uorovcsák Anna 1|0 ju 
talékaira 7ÓÓ korona, végre a véesei 
153-ik sz. tjkvben A l l .  2. sor 1009, 
1070. hr sz. ingatlanból ugyan an
nak B 197 alatti 30 4510-ed ju ta lé 
kára az árverést 100 koronában 
ezennel megállapított kikiáltási ár
ban elrendelte, és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlan az 19 01 . évi má 
jus hó 10-ik napján délután 3 órakor 
Véese község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is elaltatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak 
.íz ingatlanok beesárának 10 száza
lékát vagyis 90 kor.. 70 kor. 00 íil. és 
10 koronát készpénzben, vagy az 
1881. évi LX. t.-ez. 42. §-ában je l
zett árfolyamm al számítolt és az 
1881. é. nov. hó 1. 3333. sz. a.kelt igaz- 
ágügvminiszteri rendelet 8. §-ában. 

kijelölt óvadékképes értékpapapirok- 
ban a kiküldött kezéhez letenni avagy 
íz 1881 : t.-ez. LX. 170. §-a értei
mében a bánatpénznek a bíróság
nál időleges elhelyezéséről kiállított 
zabályszerü elismervényt át szolgál

tatni.
Kelt Gálszécsen, 1901. évi február 

hó 12. napján.
A gálszécsi kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság.
Valkovszky,
kir. aljbirő.

S 9 .  sz.—Tk. 1 9 0 1 .

Árverési hirdetményi kivonat.
A gálszécsi kir. jbiróság mint te

lekkönyvi hatóság közhírré teszi. 
Simko Anna férj. Kapis .Tánosné vég- 
rehajtatónak Simko György végre
hajtást szenvedő elleni 100 korona 
tőkekövetelés és járulékai iránti vég
rehajtási ügyében a sátoraljaújhelyi 
kir. törvényszék a (a gálszécsi kir. 
járásbíróság) területén lévő Zebeg- 
nvő községben fekvő 1.) a zebegnyői 
15 sz. tjkvben A 1. 2 —20 sor. 338 b, 
3G0;b. 380 b, 410 b. 422|b. 444 b. 409 b. 
480 b. 5051b. 531 b. 554 b. 585 b. 010 b, 
024,1). 303 b hr. szánni ingatlanokból 
Simko Györgyöt 2 30 részben meg
illető jutalékára a C. 2 alatt özv. 
Simko Mihály né szül. Tamás Mária 
javára bekebelezett özvegyi jog  fen- 

! tartásával 814 korona kikiáltási ár
b a .. II. a zebegnyői 211. sz, 
tjkvben A 1 21—ab. hr. sz. Simko 
János nevén 0j3ö, Dolyák János 
nevén 3,30. Dolyák György nevén 
3 30. Simko György nevén 2 30 rész
ben Simko Mihály kk. nevén 2 30
részben Simko Mihály nevén 9,30
részben Simko János nevén 9 30
részben Simko .János nevén 2 30
részben álló ingatlanokra az 1881. 
évi LX. t.-ez. 150. $-a alapján a 
Simko János, kinek neje Tamás Anna 
B. 9. Simko György B. 5. Simko Mi
hály B. 0. alatti jutalékaikra özv. 
Simko Mihályné szül. 'Parnas Mária 
özvegyei jogának fentartásával 374 
korona kikiáltási árban elrendelte, 
hogy a fennebb megjelölt ingatlanok 
az 1 9 0 1 . évi május hó 6. napján dél 
után 3 órakor Zebegnyő község há
zánál megtartandó nyilvános árveré
sen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan becsárának 10 százalékát 
vagyis 51 K. 40 üli., és 37 K. 40 fillt 
készpénzben, vagy az 1881. LX. t.
c. 42. §-nl>un jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november 
író 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügy - 
minist éri rendelet 8. íj-ában kijelölt

óvadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni, avagy az 1881. 
LX. t. <-. 170. §-a értelmében a bá
natpénznek a bíróságnál időleges el
helyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt át szolgáltat ni.

Kelt Gálszécsen. 1901. évi február 
lm 2. napján.

A gálszécsi kir. járásbíróság 
mint telekkönyvi hatóság.

1881. LX. t.-cz. 170 §-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál előleges cl- 
helyczéséről kiállított szabályszerű el
ismervényt átszolgáltatni.

Kelt Gálszécsen, 1901. évi március 
hó 4. napján. A gálszécsi kir. jbiróság 
mint telekkönyvi hatóság.

Valkovszky
k ir. a ljb iró .

Valkovszky,
k ir. a ljb iró .

873 — 1901 szám.

Árverési hirdetményi kivonat:
A gálszécsi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
Novotni Anna férj Girmann Létemé 
végrehajtásnak No vöt ni Mária végre
hajtást szenvedő elleni 48 kor 74 fil
lér tőkekövetelés és jár. iránti végre
hajtási ügyében a sátoraljaújhelyi kir. 
törvényszék (a gálszécsi kir. járásbíró
ság) területén lévő Mécse községben 
fekvő a vécsi 101. sztjkben A !. 2. sor 
327 hr. sz. Novotni Máriát 13 4. alatt 
3/12 részben Navotni Erzsébetet 13. 5. 
alatt 3/12 részben Novotni Anna férj 
Girmann Létemét 3/12 részben Na
votni Mária kiskorút B 15 alatt 1/12 
részben, Novotni Júliát 13. 16. alatt 1/12 
részben Novotni Annát B 17. alatt 1/12. 
részben megillető ingatlan földhaszon
élvezeteire az 1881. évi LX. t.-cz. 150. 
§ a alapjan 848 koronára ezennel meg
állapított kikiáltási árban az árverést 
elrendelte, és hogy a fennebb megje
lölt ingatlan az 1901 . évi május hó 
11 ik napján (i. u 3 órakor Véese köz
ségházánál megtartandó nyilvános ár
verésen s megállapított kikiáltási áron 
alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10 %-át vagyis 
84 kor. 80 fillért készpénzben, vagy 
az 1881. LX. t.-cz. 42. § ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. évi 
november hó 1-én 3333. sz. a. kelt 
igazságügyminiszteri rnndelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az

ytipdetrnény.
% t. e*. kö?önséjs tudomására he?atik, f i  

ho$5y alulirt intézet földbirtokokra és f |
Ujhelyben léuő hátakra )0—50 éui^ terjedő f i

fiirlesztéses kölcsönöket |
es?kö?ol. B

% feltételekre uonatko^o bouebb f^Iui- p  
lá^o^itással szóljál a É

S .-M jk d p  Iqibank mini M ir É p é iz t í r .  |
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o «* n II fcr y o l> l> n y 1 ' 7m  i' n y || 
l e g s z t * r e i i r s Ó K t ‘ l ) l )  r s o t b c M i

l .Ó O O jO  I) 0  korona
Az összes 50,000 nyeremény icívaia szerencse""

ikyzéke. T im Ö K -n é t
Lcenacyohb nyorumény loiíf'turoiu'tu-sebn esetben ..

Nagyon sokan szerencsesek lettek általunk
1  «#0 0 , 0 0 0  korona Öt millió koronánál löbbet nyer - 
A T̂erményei részletes beosztása a kövoMtmaf« lek náluuk nagyrabecsüU vevőink. H

K orona Az egész világ legesélvdúsabb
« o  l  Jutalom H Ó # # # #  -o rsW k a  a szab. ■
m  0 osztal vsorsj etekunk,  mely iicm-
f i  1  nj’CP. & 4 W W W  sokára újból kezdőiét veszi.
*  1 , . 8 0 0 0 0 0  100,000 sorsjegyre 50,000
a  s  , ,  Í O O O O O  íónznyeremónynyel sorsoltatik ki. I

1 «  Q I U I A A  tehát az összes sorsjegyek fele SS
*  » » O A A A A  ny0r a ‘»ellékelt sorsolási jegy

1  n m c l O v O O  zék kimutatása szerint.
^ i 9 | U | | | A  5 hónap alatt összesen Tizen-
*  • » három millió 160,000 koronát.
9  „ , 6 0 0 0 0  ogy hatalmas összeget sorsolnak
^ J  A A á k A  ki. Az egész vállalat állami fel-
*  9 n W U U U  ügyelet alatt áll
5  „ s o o o o  \z 1. osztály eredeti sorsjegyeinek II

^  H 5 8 5 0 0 0  lervszcr» betétjei a kővetkezői
W  á a ^ ^ j k j a A  egy nyolczad frt - .75 vagyis 1.50 kor.
A  T n 9 J S O O O O  G0V negyed 1.50 3.-
■  *  f m A A A  e9y tél 3. - 6. „8  ,  a i d l H H P  Ogy egész 6. .. 12.

m  8  A A A A  A sorsjegyeket utánvéttel vagy
pénz beküldése ellenében küldjük 

OV „ n 5 0 0 0  szét. Hivatalos tervezet dijta-
m  O A A A  latiul. Megrendeléseket kérünk
•  » • azonnal, de legkésőbb

« 8 «  ,  „ 8 0 0 0  / .  c. ápri/f hó 21-ig H
» 6 8  ,  ,  Í O O O  bizalommal hozzánk beküldeni. H

Í n  Török AeTsa
u i r w  . .  » » •  -  !

S 8 M >  „ .  l T O |  U u d a p c M t ,
088O . .  1 8 0 ! lazánk lesMíobli letaii oszlálysoijaletc 1

i m  *4 *  O O  i
* 8 FŐárudánk osztálysorsjáték M

S O 0 O  * *  O w  osztályai kJ
2 0 0 0  4 0  1 Váczi-körut 4. r|

ttssK .'i. 9
Rendelőiével levágandó. Török A. és Társa föelárusitók Budapest, 9

Kérek részemre.............. í. oszt. m. kir. szab. osztálysorsjáték eredeti™
sorsjegyet a hivatalos tervezettel cgyüt küldeni. |

* . / , utánvételezni kérem ,  Az összeget ( kor. postautalványnyal küldöm. **■ neni tetsző toilcndt .9

íí  • • • »J Csipke-függöny tisztítás. • • • •
•  ^  * ‘ *

• *3 1 aRovszfiy Sándor ;
•  férfi- i s  ttoi-ruha vcaviUsxUtó, solyom-szövct, gyapjúmba- «  

festő ós guvrirozó intézető.
S.-A.-Ujhely, a vármegyeház háta mögötti Bercsényi-u. 45.

JK Férli- és női ruhák. tiszti-egyenruhák, tavaszi és
m őszí felöltők, gyermek-ruhák, szalagok, csipkék, nyak- 

*5 kendők, szarvashőr-nadrág stb elő nem sorolt tárgyak jj?̂
^  tisztításra e lv á lla lta la k , a tárgy minőségéhez képest y
; y  min den divatos színben festetnek.

Guvrirozui elvállalok selyem, krep, batiszt, 
terno, szövet, szatin és mindenféle szöveteket, I50 
cm. hosszúságig. Vidéki megrendelések posta után- 
véttel is elfogadtatnak. ^

Férfi és női ruhák kívánatra a legrövidebb 
# idő a latt o lcsó  Ú ro n  tisztittatnak 
O ______________________________________ _______ _ ______  •

#  • • • • Kézi-munka tisztítás. | • • • • ’»

|  Első Zemplénmegyei Mosó- és tisztító-intézet. 1
Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomá- IS  

sára hozni, hogy egy budapesti elsőrendű vasalónőt ho- S  
fej zattam és ezzel kapcsolatosan Sátoraljaiyhelyben Korona- H  

utc;ca bí)(i Ozv Kozma Jánosné házában 9 éve fennálló 3!|

|  mosó- és tisztító-intézetemet |
újból berendeztem ahol is mindennemű fehérncmüek, jp|

||| úgymint:

^  férfi ingek, gallérok, kézelők atb. m
M  a legújabb bécsi módszer szerint a legnagyobb elővigyá- 
A? zattal mosatnak és vasaltatnak. SÍ
S  Intézetemben mosott ingek, gallérok és kézelők vasnlá- H
P?, sát és lénycsitését a legjutányosabb árban elfogadom |K

Kiváló tisztelettel 0W

»  STEMÁRIA. É
^  Vhli'lii iiioen<n<l(>l<>si>k jtontosim teljoslttctnek. ^

ex
• o  e o # o # o # o # o # o # o # o # o # o # 0 # o # o

§  földbirtokosok s bérlő urak figyelmébe! §
O  Van .-zeriMiesém értesíteni, hogy a * Magyar Leszámítoló W
W  és l*énz Váltó Bank. áruosztályának képviseletével mogbizotfc. O
O  Fnnélfogva bátorkodom b. ügyeimét arra irányítani, hogy w
@  intézetünk, előnyös összeköttetései révén abban a kellemes O  
Q  helyzetben van. hogy terményeik eladását bizományilag dí- A  
A  reete a külföldre eladja, s ezáltal jelentékeny hasznot biztosit Q  
S f  az eladónak. X

Továbbá a reménylendő termésre már most igen előnyös a

8W  feltételek mellett előlegeket ad, s mind ezután igen csekély V  
díjat számit. W

Kérem tehát szolgálatomat mielőbb igénybe venni, eset- W  
Q  lég kész vagyok meghívásoknak eleget tenni, s bővebb felvi- W  
A  liígositás végett személyesen megjelenni. Q
Ö  Mely után maradtam W
^  alázatos szolgája: Q

@ Schön Arnold, S

8 a Magyar hoBeáinitoló h Pénz Váltó Hank ^ 9
áruosztályának kdpvisolőjo ##

Sátoralja-UJhely. O
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Saoba fű tésre  aján lok  K ö z n é p e k n e k ,  t * v n y * v l  g a z d a s á g o k n a k

szagtalan szalon Röszeten minőségű
háahoo szá llítva  jutányos árért. T X ' ^ < X r W"e » T 1 C | T  A •WJT A  *T *

Úgyszintén idei term ésű a j bort 3 0  kr. lite rjé t . M* X  H . O A A A A  X
Tisztelettel: K le in  Géza, ftj !Í" 'ja

papsor-utcza. Landesm ann S. sz íjg yá rtó  Sáto ra lja -U jh e ly
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