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bálják, elmondok egyet mást ab nyokba terelődött a forgalom, beosztás revíziójának kell lenni.
ból, ami visszásságot
találtam mint azelőtt tán soha. Mert ez
Az irányelv csak egy lehet : a
Fájdalom, igen lassan, igen ne benne.
alatt a félszázad alatt épültek i megközelíthetőség. Ahol jó a va
hezen melegszik bele a közönség
Már az alapja is hibás és igaz ki a vasutak, s azóta úgyszólván súti összeköttetés, olt nagyobb
a Kossuth szobrára való adako ságtalan: a j á r á s i b eosz tá s.
kizárólag ezek a forgalom irányi- \járásokat is lehet alakítani. Pél
zásba. Pedig most már hivatalo
A vármegyék ősi hagyományok tói, a közlekedés leggyorsabb s dául az újhelyi járás területét, az
san felszólították rá, s igy meg által szentesített autonóm testüle legolcsóbb eszközei.
alsóvidék hozzácsatolásával, bát
győződhetett hogy nem követ el tek és területek, amelyeket meg
A járási beosztás pedig maradt ran meg lehetne kétszerezni. Mert
főbenjáró bűnt a hatalom ellen, bolygatni, változtatni nem volna a régi. S ebből kiszámíthatatlan az egész alvidék vasúton, könyha hozzájárul annak a szent em helyes dolog. Azoknak meg kell sok igazságtalanság, kényelmet- nyen s kényelmesen közlekedik
léknek a felállításához.
maradni abban a beosztásban, , lenség, kár származik a közönségre. Ujhelylyel, s azért is előnyösebb
De nem is csoda. Húsz esztendő abban a területben amelyben ed A legképtelenebb helyzetek támad neki, ha Ujhely a székhelye, mert
alatt egyebet se csinált itt a hatalom, dig voltak, mert ennek a beosz tak.
ha ide bejön a járási hivatalokba,
mint mesterségesen, az erőszak tásnak a felforgatása nem mehetne
Nagyon sok, majdnem legtöbb egyúttal a központban, a törvény
és jogtiprás minden eszközével ol- végbe rázkódtatás, zavar nélkül, helyen, ahol 3 0 éve van már \a- széknél, pénzügyigazgatóságnál is
togatta a hazafias lelkesedés tü amire pedig nincs semmi szükség snt, a járás közönsége még min elvégezheti a dolgát, s evvel sok
zet. Hát nehéz most azt az erő
Egészen más a járás. Az nem dig nem használhatja a vasutat, időt megtakarít, azonfelül meg itt
vel elfojtott tüzet egyszerre lángra testület, annak nincs semmi auto ha a járási székhelyre akar jutni, bevásárolhat mindent, amire szük
lobbantam.
nómiája, annak nincs történeti mert az elavult járási beosztás sége van. Ezen a vidéken teliát
Mégis nem maradt egész ered ' múltja, nincs semmi erősebb ösz- olyan székhelyhez csatolja, amely határozottan előnyösebb a közön
ménytelen a felhívásunk.
Már Iszekötő kapcsa. Az egyszerűen azelőtt talán forgalmi központja ségre a centralizáció, itt nagy já 
előbb is szép összegeket juttatott célszerűségi elhelyezése a megyei volt a vidéknek, de amelylyel rást kell alakítani, nagyobb tiszt
lapunk a szoborbizottsághoz. így közigazgatás kerületi közegeinek, most nincs vasúti összeköttetése. viselői személyzettel. Ez egyúttal
pl. Mezei Ernő úrtól 200, R ó n a y I minden állandóság, minden terü Kénytelen szekerén járni a szék a megyének is olcsóbb lenne,
A lbert úrtól 100, T á tr a y Dezső leti vagy intézményes különállás helyre, s ötször-tízszer annyit fi- mert egy nagy járási hivatal min
úrtól 30 koronát.
: zetni, mint amennyit fizetne va dig kevesebbe kerül, mint két
nélkül.
Felhívásunk óta pedig beküldött:
Minden járási tisztviselő a me |suton, ha olyan városhoz volna kicsi.
Sehón József úr Sátoraljaújhely gye tisztviselője, s csak azért van Icsatolva, amelylyel vasút által öszEllenben a felső vidéken, ahol
ből 2 0 koronát.
|nincs vasút s rósz a közlekedés,
nak a központon kívül elhelyezve, sze van kötve.
Éles Gábor úr Erdő-Horvátiból hogy könnyebben adminisztrálhas
Temérdek ezrekre megy csak a decentralizációt, a kis járások
8 korona 20 fillért, mint a N o v á h \sák a megye egyes területeit, a
az anyagi kár is, amit a megye alkotását kívánja a közönség ér
Sándor és társai erdőhorváti la melyek a központtól távolabb es
nagy részének közönsége 30 év deke.
kosok által május 2*S-án rende- j nek, s a közönség számára konyMindezt a vármegye saját haóta ilyen utón szenvedett. Hát
zett táncmulatság tiszta jövedel nyebben elérhetők, hozzáférhetők
még a sok kényelmetlenség, ami- í. táskörében megtehetné, s nagyon
mét.
j legyenek.
, vei a szekérén járás össze van sokat használna vele a közönség
Ezeket az összegeket egyelőre)
nek.
Mi következik ebből ? A z, h o g y 1kötve.
a sátoraljaújhelyi keresk. bankban
Csak egy kis jó akarat kellene
Ha a vármegye vezetői, a köza já rá so k ' beosztásánál\ a széle h e 
4 2 5 6 sz. betéti könyvecskére he-1
lyek m e g h a tá ro z á sá n á l e g y e d ü l Irá n y igazgatás főemberei igazán szivü-! hozzá.
lyeztük el.
Buoa Barna.
a d ó sz em p on tn a k a cé ls z e rű sé g n e k , kön viselnék a közönség érdekét, j
A nemes lelkű adakozásokért
a k ö z ön ség érd ek én ek , a m in é l köny- j igazán azt akarnák, hogy a köz* |
Június 7.
őszinte, hazafias köszönetét mon
n yeb b h o z z á férh ető ségn ek k ell len n ie. igazgatás a polgároknak hasznára \
Választási mozgalom a nagymihátyl
dunk, s ismételten kérve kérjük
Itt szerzett jogokra, múltra, ha legyen, kötelességük lett volna j választókerületbon. A nagym ihályi ke
olvasóinkat, hogy levetve az ed
gyományokra nem szabad tekin azonnal, mihelyt a vasutak kiépi- rületből kaptuk a következő sorokat :
digi rideg közönyt,
járuljanak
j tése által a közlekedési viszonyok Az egész országban nincsen talán
teni.
hozzá bármi csekély összeggel is
S következik az, hogy a viszo j átalakulása bekövetkezett, az egész még egy olyan kerület, melynek váa szent cél megvalósításához.
nyoknak, s különösen a közleke Ivármegye területén ehhez képest lasztópolgársága kevesebb önnálló*
Mutassák meg, hogy áldozni is
sággal bírna, mint a nagym ihályi.
dési viszonyoknak változtával együtt ; módosítani a járási beosztást.
Nincsen sehogy sem szervezve, s
tud a magyar azoknak az emlé
Mennyi
kártól,
mennyi
bajtól
kell változnia, ezekhez a viszo
mindenki mástól várja a vélemény
kéért, akiket szívvel, lélekkel
nyokhoz kell idomulnia a járási megmentették volna a közönséget! nyilvánítást és a menyei mannát.
im ád!
beosztásnak. S ép azért, mert ezek í Akkor nem lennének most olyan B alogh Géza képviselősége óta úgy
amilyeneket
pl. adják kézről kézre ezt a kerületet,
a viszonyok időről időre átalakul abszurdumok,
mint valami uratlan jószágot. Azóta,
A járási beosztás.
nak, a járási beosztást is ezekhez Tolcsva község panaszolt az igaz a mindenható jóvoltából már most
SíUoraljaujholy, jun. 7.
képest kell időről időre átalakí ságügyminiszterhez beadott s la harmadszor vannak abban a szeren
punkban ismertetett kérvényében csés helyzetben, hogy képviselőt vá
Magyar közigazgatás tulajdon tani.
Az egyedüli irányadó elv az, hogy csak kocsin, 8 — 10 korona lasztanak. Így esett, hogy miután
képen nincsen. Ami van, az két
először egy méltóságos grófot (a
ségbeejtő zagyva tengere a papi hogy a közönség, illetve a közön fuvardíjjal közelítheti meg a járás megboldogult l á y Ernőt), másodszor
mikor
két idegen egv exeelleneiás grófot (A ndrássy Gé
rosnak és tintának, amelybe bele ség többsége minél olcsóbban, székhelyét,
fül az igazság, a jog, a közönség könnyebben s előnyösebben jut járási székhelylyel is olyan elő zát.) kaptak képviselőül, most már
nyös vasúti összeköttetése van, úgy látszik egy miniszter képezi
hasson el a járása székhelyére.
érdeke, az ország java.
S hogy állunk már most ebben hogy naponta négyszer jöhet és vágyukat s aligha fognak ennél alább
A sok apró toldozás-foldozás
mehet oda vonattal, 1 korona mcgállani.
egyre jobban sülyesztette a mi a tekintetben ?
Van is jelölt fölös számban. De
költséggel.
Mostani
járási
beosztásunk
4
0
—
közigazgatásunkat lélektelen bü
még senki sem tudja, ki fogja a
1 Iarminc éve meg kellett volna harezot komolyan felvenni. Gróf
rokratikus gépezetté, egyre jobban 50 év előttről való — csekély
kiölte belőle az életet, úgy, hogy változtatásokkal. Teljesen megfe már ezt tenni a közönség érde Hadik-Barkóczy Endre föllépését, a
ma már munkájának túlnyomó lel az akkori idők közlekedési vi- kében. Persze hogy máig se tet leendő tij főispáni kombináoziók szem
szonyainak, forgalmi összekötteté ték meg. Voltak sokkal sürgősebb, pontjából sem tartják egész komoly
része értéktelen aktagyártás
nak. már a noblesso obiige elvénél
Nem a tisztviselőkben van a seinek. Azokat tekintve a lehető fontosabb dolgaik: korrumpálni a fogva sem.
vármegyét,
megölni,
elfojtani
benne
hiba: a rendszer olyan, hogy jóra legelőnyösebb.
Vicsmándy <)dön arravalóságát és
Csakhogy épen az utolsó fél az ellenzékei.
tehetetlenné teszi a legarravalóbb
jeles talentumát mindenki elismeri,
a leglelkiismeretescbb tistviselőt is. század alatt úgy átalakult nálunk ! Hát a közigazgatás javításához de mint mondják kevés a népszerű
Most, hogy újra foltozgatni pró a közlekedés, annyira más irá- j szerintem első lépésnek a járási sége az egész kerületben és nem is
I v n p u n k 6 ölelni.

Kossuth szobrára.
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FELSŐ MAGYAROSZAGI

HÍRLAP.

Szombat junius 8,

— Lévén a polgármester felvilágo
a tiszta magyar diákélet megteremté mestert, hogy akkor az utcák seprése sítása
csak kiinduló pontja az ő mó
előtt legalább üntöztesse az utcákat.
sét célozzák.
dern hősködésének, melyen allva megMennyi magyarázatra, mennyi bizal Mit a polga* mester meg is igért.*)
Jelentés a tiszti étkezde tamadhatónak gondolt minket büntet
matlanságra volt szükség, amig a vi
lenül olyan helyen, ahol védtni magun
ügyében.
dék fiatalsága csak megérthette a sajté)
Aztán a polgármester a tiszti étkezde kat nem voltunk képesek. Hogy ez ily
által vádolt és bizonyos mértékben iga z 
tárgyában jelenti, hogy az ezredparancs- eljárásnak hősiesség-e a neve? megíté
sá gta la n u l befeketített pestieket.
Ez a magyarázgatás pedig mindig a nokság nem reflektál a kért tiszti ét« lését olvasóinkra bízzuk.
x Kossuth szobor bizottság Szirmán.
kezdére. Aminek csak két oka lehet:
munkaidő rovására esett.
Hogy a sajté) különben csak napi vagy nem tetszik nékik a tervezet, vagy Az e hó 4-én Sztakcsin köziégben meg
szenzációkra alkalm as közegnek tartja messze lenne az. Tény az, hogy a tiszti tartott mezőgazdasági (járásközi) érte
a magyar fiatalságot s különösebben ! étkezde igy felépítve nem lesz. Aztán kezlet alkalmával, arra való tekintettel,
annak egy részét, a pestit, az e kon Mitrik Mihály dijnok és Tinka Karoly hogy a járás intelligenciája nagyobb
gresszus alkalmával tanúsított maga kertész segély iránti kérvényét szavaz számban jött össze, Lehoczky Endre
viseletéből tűnik ki legjobban. Egy* ták meg, minek megtörténtével Szől szinnai esperes-plebános indítványára
egy apróbb és tényleg hát eltévcsz lősi főszámvevő bejelentette a képvi megalakították a K ossuth szobor-bizott
tett cselekmény után (mim) pl. a ke selőtestületnek, hogy a gyámpénztári ságot, melynek feladna leend a járás
resztesek' kierőszakolása stb.) hasábokat számadásokba hiba csúszván be, azo területén adományokat gyűjteni a vár
ir a fiatalság züllottségéről, reakcionárius kat kellő időben be nem terjesztheti. megye székvárosában Sátoraljaújhely
ben felállítandó Kossuth-szoborra. A
terveiről, korrumpált erkölcseiről és
Az exposé.
felszólítja a közélet minden faktorát:
Végre pedig felállt a polgármester bizottság következőképen alakult meg :
Elnök
: Lehoczky Endre, pénztáritok :
nézzétek, ez az ifjúság merényletezik és a gyűlés exposéjaként rólunk be
a jelen állapotok ellen, megöli majd a szélt a képviselőtestületnek egy oratio Csiszár Árpád gyógyszerész, jegyző :
jövőt és igy tovább De most, hogy a rectaban, amelynek készséggel elismer-, Dely Endre körjegyző. Tagok: Kos
kongresszuson ugyanez a romlott ifjú jük. volt bevezetése, tárgyalása és be suth Elek, Dobé István. Balás Mihály,
ság tanujclét adta hazaszeretetének és fejezése. Sőt ő oly tűzzel szónokolt dr. Marton Dénes, Horváthy Gyula,
belső készültségének, most, hogy ko vala rólunk okos szavakkal és sikkes Csopey Kornél, Lengyel István, Ilormoly munkával megmutatta a jövő gesztusokkal, hogy kicsiny beszédjét nyák Ágoston, Durcsins/ky Béla, Lá
megalkotására való képességét, most. érdemesnek tartjuk külön fejtegetni. bos Elek, Kozsár Bálint, Szmandray
keresztényi'lelki erővel bevallotta
Az ellenünk való kirohanása után Simon, Chinorányi Sándor, Krafcsik
Az országos diákkongresszus ahogy
pesti ifjúság tévedéseit és bocsána még köszönetét és elismerését fejezte Győző, Koszej János, Gcrzanits Tiva
után.
tot kért azokért a jövőre vonatkozólag ki H ornyay Bélának a Diana kert par- dar. Hajdinger Ottó, Müller Rezső, BiMájus 2í)-én ért véget a kongresz- tett becsületes ígéretei által, az er- lcozása körül kifejtett buzgó tevékeny hary Emil, Mártyák Győző, Danes Já 
szus, mely elé félelemmel tekintett az kölcsbiró, magát az ifjúság atyjaként ségeért, amihez a közgyűlés éljenzéssel nos, dr. Aczél Elemér, Pileczky Vil
egész ország, s aggódva fogadtak el fő feltolt sajtó erről, ezekről nem vett tu hozzájárult. (Csak azt szeretnék tudni, mos, Podhajeczky Dezső, Petrásovics
védnökségét Széli Kálmán miniszterel domást és nem hívta fel a magyar hogy miért szeret H ornyay Béla olyan Miklós, Gojdics János, Winkler Emil,
nök. Lukács^ László, Darányi Ignácz közvélemény, a kultuszminiszter, a kor utakat csinálni, amelyek szépek is, jók Legeza Irén és Zloczky Mihály.
miniszterek. És e kongresszus a köz és mány figyelmét az ifjúságra. Nem raj is, csak az az egy hibájuk, hogy a ka
;=< Az utszéli lócák. Lapunk junius
egyesek megelégedésére folyt le. A 2 zolta meg, hogy az ország fiatalsága vicstenger miatt nem lehet rajtuk járni? 1-én megjelent számában egy humo
nap, melyet egymásközt és egymás fiatalos temperamentummal, okos ész Mert a Dianában is ilyenek az utak.) ros cikkecske volt az újhelyi nyaralás
mellett élt át Magyarország diáksága, szel, barátságos érzülettel mint tár x A polgármester atakja. Folyó hó keserveiről. Ennek egyik részét, amely
temérdek tanulságot nyújtott s meg gyalja bajait, keserűségeit, mint épít 5-én
délután, miután a polgármester a azon panaszkodik, hogy a vasúti ut
erősítette a barátságot, melyet a közel geti intézményeit. Nem kiáltott fel han a képviselőtestület tagjaival egyetem mentén azelőtt elhelyezett lócák most
napok eseményei megingattak a ma gos szóval: nagy uraim hallgassátok ben végig szaladt az elintézendőkön, már nincsenek ott, mert azokat h a
gyar diákok közt. Ha ezen kívül semmi meg az ifjúságnak hozzátok intézett Székely Elek polgármester ur kisebb talmas urak elvitték a kertjeikbe,
egyéb eredménye nem volna a kon szavát, mert ez az ifjúság megérdemli szerű kirohanást intézett lapunk: »egy egyesek félreértették, s úgy magya
gresszusnak, már akkor is megérde a támogatást! Hja most nem jövedel újság« ellen, gyorsan eldarálva a gyű rázták, mintha ez a pár sor a hatal
melte a nagy közönség figyelmét s az mező botrányról, nem szenzációról volt lés epilógjaként egy szellemi származ- mas urakat a lócák elsikkasztásával
egyes körök páratlan anyagi áldozatát, szó.
gyanúsítaná.
így kellett volna tennie a sajtónak, mányát, melynek belső tartalma akö
a kormány részéről nyújtott anyagi és
Hát a cikk írója kijelenti, hogy
rül kulminált, hogy a mi lapunk —
mert
igy
tesz
az
angol
és
minden
nem
erkölcsi támogatást. Eszmék harca volt
szerinte — valótlanságokat állít mindig ilyen gyanúsítás esze ágában sem volt,
zet
sajtója,
a
hol
az
ifjúságban
a
jö
az a két nap, physikai erő legkisebb
s ily módon a szenzáció hajhászattal s épen nem gondolt arra, mintha az
nyilvánulása nélkül, s hála Istennek az vendő alapját, reményét látják.
gyűjti előfizetőit, s hogy a mi igazság urak in gyen vitették volna el a lócákat.
eszmék, melyek ellentétesek voltak, ki
E helyett pedig, úgy tapasztaltam,
A dolog úgy áll, hogy azokat a pa
csak hírlapi fogás. Ter
egyenlítettek, az eszmék, melyek a az érdekeket szolgáló sajtó úgy vett kimondásunk
hogy azon „egy ujaág“. mely dokat, reklámcélokra, K em ény Jenő
szélsőségben mozogtak megtisztittatva, tudomást az ifjúságról, ahogy nem il mészetes,
ő oly megvetéssel szól, a >Felső- vállalkozó helyezte el oda a város entartalommal ellátva a gyakorlati életre lett: igyekezett lerombolni a barátság ről
magyarországi Hírlap« s ezen atakkután gedelmével, de később úgy látszik,
képessé tétettek.
cs egyetértés újra felépített oltárát, eljátszva kisded játékait, befejezte a meggondolta a dolgot, s eladta a pa
Izzó, forró volt a levegő eleinte, az igyekezett rágalmazni, sőt hazudni is,
dokat egyeseknek, akik azokat elvitet
emberek pedig idegesek. Szinte úgy csak azért, hogy lealacsonyítsa a fia gyűlést.
Minket nem lepett meg eme kis ma ték a maguk számára.
látszott, hogy itt higgadt, eredményes talságot. Letagadta, hogy Széli K álm án nőver,
Ezt mondta el csak a tréfás cikk
hisz értjük a polgármester ur
tanácskozásról szó sem lehet, úgy lát és a felk ért miniszterek elfoga d tá k a
ellenszenvét irányunkban s tudjuk, hogy Írója s nem többet, és épon nem az
szott, hogy itt nem az eszmék, hanem védnök séget stb.
milyen hős ő ott, ahol az igazságot, irigység bántja őt azért, hogy most
az egyének, az egyes iskolák követei
A Selmeczbányán összegyűlt ifjúság
egyes urak ülnek a hajdan közös lócá
verekednek össze. De, amint a diszel- meggyőződött a magyar sajtó ez irány valót, megmondani, szembe vágni sen- kon, hanem az fáj neki. hogy ha már
kisem
meri
és
tudja,
lévén
a
képvise
nök ajkáról felhangzott a magyar be ban tanúsított pártosságáról, rosszaka
a vállalkozó elvitette azokat a lócákat,
csületre, a magyar haza tiszteletére ratáról, keresett és talált is módot, hogy lőtestület az ő terrénuma és hódoló mért nem helyez el oda a közönség
szolgája,
mely
néki
mindent
megsza
intő szó, az ifjakat bizonyos Önérzetes továbbra ne a sajtó képezze a vidék
kedvéért uj lócákat a város ?
komolyság szállotta meg s tanácskoz és főváros, vidék és vidék közt a szük vaz
Csak
azt
csudáljuk,
hogy
ő
a
hirtak higgadtan, okosan.
séges kapcsot, hanem az időszakonként lapirás mesterségéről beszélt, s kritizált
A legfőbb rossz, amit a tanácsko megtartandó személyes összejövetele egy lapot. Lehet a polgármester nagy
HÍREK.
zások ideje alatt tapasztalnia kellett a az ifjúság vezető tisztviselőinek. Ennek hős, de újságról ő ne beszéljen egy
kongresszusnak, a sajtó nemtörődöm lehetősége azonban még most a kor szót sem, ahhoz ő annyit ért, mint én
Jogász-nemzet vagyunk!
sége és folytonosan ismétlődő rossz mánytól függ.
a polgármesterséghez.
A mull héten a budapesti
Torna István.
akarata volt. A tanácskozásról tudósí
Beszélt ő ugyanis rólunk: a polgári
VII. kor, rondőrség előtt egy
tást nem hozott (az egy Pester Lloyd
éjjeli kihágásért beidézett fia
iskolával kapcsolatban, melynek tervét
kivételével) s a helyett, mi keveset nyúj
tal ember kéjnisolotébon egy
a miniszter módosította, szerintünk el
sarki hordár jelent inog, ki is
tott, inkább hallgatott volna, mert az A MEGYE ÉS A VÁROS. vetette. Ez a véleménykülönbség fáj
a tárgyaló tisztviselő előtt
kevés kivétellel a való meghamisításá
a polgármesternek és ezért a különb
őzt a kijelentést tetto : „A k i
Városi közgyűlés. Folyó hó 5-én ségért intézett kirohanást ellenünk. —
ból, a ferdítések hosszú sorozatából ál
hágás ténydlladékának elkövetését
délután a városi képviselőtestület rend Ilyes fogásokkal szerezzük mi előfize
lott.
ügyfelem nevében tagadásba ve
szem“.
A sajtót a közel napok ifjúsági ese kívüli közgyűlést tartott, nyomott han tőinket : szerinte, Csakhogy amit ő va
ményei körül nagy bűn terheli. Minden gulatban futva át az elintézendőlc so lótlanságnak nevez, az az igazság kimon Törvényszéki és Rondőri Újság 1901. 22. sz.
mozgalmat, ép igy a kongresszus ese rán. A közgyűlés első pontja az állami dásával egyértelmű, azzal tehát, hogy
Hiába, nem tagadhatjuk meg fajunk
ményeit is a saját szemüvegén keresztül elemi iskola építési szerződésének jó az igazság kimondása szerezte előfize nak ama sajátos jellegét, hogy velünk
világította meg. Minden eseményt a váhagyása volt. A közgyűlés termé tőinket : nem mondott valótlant.
születik a juriš prudentia. E tekintet
szerint Ítélt el, vagy emelt fel, amint szetesen jóváhagyta a Klein Izidorral
Dacára a polgármester ur szavának ben semmi más náció nem hághat nyoaz az ő érdekeit szolgálta, vagy azzal ebben a tárgyban, versenytárgyalás ut mi fentartjuk valótlanságnak nevezett rr unkba ezen a sártekén, mert mig
ellentétben állt. Hz pedig nem jó volt ján kötött szerződést.
hírünket: — a p o lg á r i iskola terveit más nemzetbelicknél a jogtudósok kép
és nem jó lesz a jövőre sem. Mert az
A köztisztasági rendelet amelyek szerint itt már fel is építették ződnek\ addig nálunk csupán születnek*
ifjúság mozgalmait pártérdekek előmoz
módosításának tárgyalása. az iskolát, a m iniszter elv etette s a Nálunk a sarki targoncástól kezdődődítójává tenni nem szabad egy becsü
Nagyobb vitát csupán a köztiszta vá rost uj terv előterjesztésére utasította. lcg a kodifikáló bizottságok tagjáig
letes sajótorganumnak, ha nem akarja, sági szabályrendelet provokált. Az ut
mindenki jogszabályokat kezel.
hogy az ifjúság a politikai élet terén caseprésről ugyanis azt követelték so *) Ez érdokos kilátást nyújt n jövőre.
Lám, minálunk a fentebb tisztelettel
tényezővé, vagy eszközzé váljék. Az kan, hogy azt hajnalban végezzék, mert Un az utcaseprők csak akkor sepernek, érintett, érdemes sarki hordár is kifo
amikor
nekik
tetszik,
—
ezt
a
példát
kö
eseményeknek az érdekszempontokból a nappali seprés nagyon kellemetlen a vetni fogják majd a város többi alkalma gástalan stílus curiálisban ü g y fe le ne
váló megvilágitasa ismét azt vonja maga közönségre. De a képviselőtestület ki zottai is. így megérjük, begy a fürdő csuk vében tagadásba vette legyen a kihá
után, hogy az ifjúság táborában ellen mondotta, hogy a város sepertetését éjjel lesz nyitva, mert nappal másból akar gás tényálladékának elkövetését. A
tét, gyiilölség állittatik fel s lehetet más időpontban, mint eddig, teljesíteni dolgozni a személyzet, vagy hogy az ut minthogy az illendő borravaló rémé
déli 12 órától esti 0-ig fog égni a
lenné válik a közös működés s azok nem lehet, inért az utcaseprők más cákon
villamos fény, mert este nem akarnak nyében bizonyára mélységes jogi meg
nak a közös feladatoknak egységes időpontban nem hajlandók (esetleg éj munkát végezni a világítási alkalmazottak. győződéssel »vette tagadóba«, a taga
megoldása, melyek az összhangzatos és jel, kora reggel) a sejtést végezni, erre Hát még lni egyszer a temető őr azt dás minémüséget egyenes arányba
mondja, hogy ő bizony nem nyitja ki a
*) Hát akkor mért nem lép fel független alkalmas ember pedig nem kapható. temetőt csak egyszer betenkint.'Hogy fo állitá a kilátásba helyezett borravaló
Erre Szőllősi Arthur kérte a polgár- gunk akkor meghalni?
ségi programmal?
Szerk.
mennyiségével.
hiszik, hogy képes lennno magának
pártot szerezni.
Dr. le re n e z y , az egykori jelölt ne
vét is emlegetik, de más helyről ezt
egész határozottsággal megcáfolják.
Snlymszky István lenne talán a
legkomolyabb jelölt, kit leginkább
szeretnének úgy a városban, mint
a kerületben, s aki 20 évi itteni
szereplésével, az emberek szeretetére
és beesülésóre m agát érdemessé tette
s aki a folyé hó 3-án a nagymihályi Kossuth-szoborbizottság megala
kítása alkalm ával tartott beszéde
után, bátran független érzelműnek
tekinthető*) A beszedjét követő á lta 
lános lelk esiiltség bizonyítja legjobban
ezen kerület választóinak politik ai érzü
letet, m ely egysz ersm in d útm utatásul is
szolgálhatna, h ogy m inő dús talaja len 
ne itt a fü g g e t le n s é g i eszmék érvén yre
juttatásának. (Csak az a keserves minálunk. hogy a függetlenségi érzel
mű beszédekre szörnyen lelkesednek
és viharosan éljeneznek a polgártár
sak, de mikor szavazni kell. akkor
m ingyárt leosillapul a lelkesedésük,
s jobbra fordulnak.
Szerkő)
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Szombat junius 8.

Maga a tényállás mindenesetre nem Nem mondom cl, azóta hogy hányszor, nyay Elemér kertjében. Ugyanis a kert ncr Józsefi kor., Diószeghy Pál l kor.,
illethető a sablonosság gyanújával. A
ajtajánál játszottak Israel Leopold bérlő Voronyák Lajo* 1 kor., Mezey Jenő 1
1lányszor sírtam fájó könnyeket
legbi illiánsabbul érvényesül benne a Korán elhunyt édes jó anyám és
gyermekei, midőn a kert vaskapuja le kor., Virág Gyula 1 kor., Pallay Vil
»törvény elótti egyenlőség« elve, hiszen
szakadt és Israel egyik öt éves fiát mos 1 kor., Blásek Jenő 1 kor., Nagy
Kis fiacskám sirlnlma felett.
mai napság már az ökörnek sem ró
agyonnyomta. A kis gyermek azonnal Barna 1 kor., Keresztury József 1 kor.,
Nem
mondom
el,
mert
hiszen
manap
.ág
ják fel biinül olyan dolgok elkövetését,
meghalt. Hogy kit terhel felelősség, a Falcsik Gábor 1 kor. Ezen jótékonycél
A panaszra senki sem figyel;
a mit »in guten altén Zeit* egyedül
érdekében tett kegyes pártfogásért ez
rendőrség nyomozza.
Önzők vagyunk é; önző világunk
maga Jupiter priviligizált.
— Furcsa levelet kaptunk névtele úttal is szives köszönetét fejezi ki
Nem törődik más gyötrelmivel.
Nem is szólva arról, mily pompásan
nül ismeretlen kézből, még pedig a
a ren desőség.
illusztrálja esetünk azt, hogy inikópen
következőt :
— A hosszú ünneplés. A következő
fogják fel egyesek a hatóságok előtti Nem mondom el, mért is mondanám el ?
Tekintetes szerkesztő u r !
sorokat k ap tu k: Nem nézhetem szó
Úgy s*in ért meg engem a világ ;
képviseltetés eszméjét, a tényállás leg
Egy kérésem van, az Izráclitáknak nélkül azt a teljesen indokolatlan, ká
alább is komikus. Annak a ficsurnak a Hej pedig be szeretve szeretném
erre nagy szükségük van, ha nem há ros és hiábavaló időpazarlást, amit a
ténykedése pedig, a ki a hatóságok | Megkönnyítői lelkemnek b aját!
romszor. legalább kétszer tessék a n.-rozvágyi reformátusok az ünnepek
előtti ügyeit nem átallja sarki hordárra A ki megért s résztvevő keblére
»Felsőmagyarországi Hírlapba« ki megölésénél elkövetnek. Ok ugyan
bízni, a legnagyobb mértékben szé
Vonja lágyan gondterhes fejem
tenni ezen jelentésemet.
is N.-rézvagyon, a Magyarországon
gyenletes.
Annyi ezer esztendő múlva inegcá- fennálló s megünnepelni szokott két
Egy, csak egy van, a ki megvigasztal;
Föltéve, de meg nem engedve, hogy
halhatatlanul bebizonyítom azt, hogy napos sátorosünnepekot tólen-nyáron
Az te vagy csak, drága hitvesem.
az itt tárgyalt eset precedens gyanánt
amit Mózses irt. az mind Szent és három napra bővítik s toldják ki, és
P r é p o s t f i L ajos.
szolgálhatna a jövőre nézve: nem tar
igaz, de miután az Izraeliták a Mes ezt, bárminő égető mezei munkák
tom kizártnak az olyanféle épületes
siást még m i is várják, megmondom követeljék és parancsolják is, hogy
Eljegyzés.
Gárdonyi
József
sátor
epizódok bekövetkezését. hogy X.
ki les/, a/, a Mesiás. Szónokolni fogok ezen toldalék ünnepnapot fordítsák
V. téns ifjur valami 13 korona cipő- aljaújhelyi áll. tanító eljegyezte Szvo- a Magyar Király szállodájával általel- és használják fel saját anyagi s va
hoda
Hona
kolleganőjét.
kontós perecskében alperesként be lé
lenben a boltokról, hogy mindenki
Gróf Andrássy Dénes jótékonysága hallgassa, meghívom minden hiten lévő gyoni helyzetüknek előmozdítására,
vén idézve a járásbírósághoz, a tárgya
el n(3in en g ed ik :
liánom teljes
lás napján a konflis kocsisát küldi fel j A nemes áldozatkészségéről és jó té  lelkész urakat, az Izráeliták Rabinusait, m unkátlansággal élik keresztül. —
maga helyett, azzal a határozott utasi- [ konyságáról országszerte ismert gróf minden bölcselkedő és vizsgálódó tu A vallás nem kívánhatja ezt tőlük,
tással, hogy a felperessel szemben j A ndrássy Dénes, most újabb fényes dósokat, fényes szónoklatot tőlem ne mert hisz máshol mindenütt két Ha
cgytől-cgyig mindent »vegyen taga-' jelét adta nagylelkűségének. Iliros várjon senki, csak az igazság kiderí jiig tart az ünnep, — de külömben
dásba« s a mennyiben felperes sze monoki kastélyát, a hozzátartozó tését. Junius 9-én délután 5-től hatig se vezet ez jóra, mert az ünnep tol
mélyesen jelen volna, tagadja a felpe j parkkal és a körülié fekvő szántó szónokiok, ha valami kellemetlen idő dalékéul megölt harmadik napon
rcs személyazonosságát, vagy esetleg a földekkel a siketnémák javára aján leszen, akkor majd l(>-án 5-től 6-ig. leginkább a korcsmárosok üzleteit
létezését. Itnc, ez egy akkord a jövő lotta fel. A zemplénmegyei uradalom A nevemet most ki nem irom, majd látogatják s boldogítják.
kis paradicsom, kastélya emeletes és ott meglátnak, hogy ki vagyok, ma
zenéjéből.
S éj) ezért, ez a túlhosszú ünneplés
Hogy az ügyvédi kar valami nagy kápolnája is van. Wlassics miniszter radok
úgy gazdaságilag mint egyénileg
meleghangú
levelet irt a nemeslelkii
lelkesedéssel észlelné a fent konstatált
Sátoraljaújhely, 1901. Május 31-én. is káros és az elszegényedés felé
jelenségeket, azt merészleni erősen »ta grófnak s megköszönve újabb nagy
tisztelője
vezeti az egész községet. Nagyon
gadásba venni.« Mert hiszen, az ilyen adományát, kijelentette, hogy tan
helyén lenne,'ha ezen ténykörülm ény
N.
N
.
erőkről
s
az
iskola
felállításáról
már
féle kevélycs merénylet első sorba is j
ről biztos tudomást szerezne a tör
a
legközelebbi
tanévben
gondoskod
Ezt
a
leveleznem
azért
teszszük
közé,
az ő tekintélye ellen irányul. No meg
vényhatóság, ós a szükséges intéz
ni
fog.
mintha
érdekesnek
vagy
mulatságosnak
a bíróságok se nagyon köszönik meg
kedéseket m egtéve igyekezne folvi— Halálozások. Szépkuthy Antal, va találnék, hanem mivel alapos a gyanúnk, hígnsitani a népet, hogy vallásuk
az eféle megtiszteltetést.
hogy
c
levél
a<
országban
kóborló
rosunk
becsült
és
tisztelt
polgára,
éle
Hiába, már mi csak jogász náció I
nem kívánja a három najios ünnep
vagyunk, ezt a jelleget rólunk semmi tének 6‘2-ik évében hirtelenül elhalt misszionárius zsoldosoknak a müve, lést, s hogy evvel saját érdekükben
földi hatalom nem vakarhatja le. No folyó hó 6 -in. Temetése ma délután kiket azonban a hatóságok, értesülé fel kell liagyniok. Ezt külömben
de adnánk is mi annak, aki ezt tőlünk í ment végbe a hátrah igyottakat vigasz sünk szerint, (legutóbb pl. Bonyhádon, egyházi hatóságaik is mogtehotnék.
taló nagy részvét mellett. — Be Unsz Pécsett) meg nem turnék. Reméljük, Ezen harmadik napi ünneplés érté
el akarná vitatni. Csak előre!
György, nyug. m. kit*, postamester, hogy itt sem lesz más sorsuk. Ha ép- két — anyagi értelemben s értékben
(I. i * . h.
Gálszécs város képviselőtestületének I pen kedvük van »civilizálni«, hát men véve fel = 450 községi munka
tagja, f. hó 6-án hosszas szenvedés jenek Kínába. Itt nincsenek barbár erőre 120 fillérjével e gy év lefolyása
Párhuzam.
után életének 74.ilc évében meghalt. pogányok és főképp nincs helye an alatt — csak a nyári két sátoros ün
Érdekes dolog néha az öreg Pintar- j Temetése 17-én ment végbe.
nak, hogy vallásmagyarázatokkal vá nepet véve is figyelembe roS o korona
chos mestersége: párhuzamot vonni} - - Műkedvelői előadás lesz c hó sári komédiákat űzzenek
veszteség, illetve kár az, amit igy olkét világtörténelmi nagyság között s lö-én és 16-án este a városi szinlnz— Szinielőadás Tolcsván. Junius 2-án
tanulmányozni a külömbséget és hason ban. Ocskay ő r ig adó rost adják mind a ! színi előadást rendezett a tolcsvai ifin henyélnok — Már pedig olyan sze
lóságot, amely jellemükben található. két este a Kossuth szobor javára. A ság az ottani kisded óvoda javára. gényebb sorsú községnél mint Nagyígy rájön az ember, hogy a szerény jegyek nagy része már eddig elkelt. A Szjnre került a » Veres hajú<c, Luká- Itozvágy, 1080 korona értékű mun
ség sokszor milyen különböző mérték szereposztás a következő: Ocskay Lászl '> csy Sándor 4 felvonásos népszínműve. ka elvesztése, nagy , és jelentékeny
ben van meg a lángelméknél. Az egyik — Bajusz Andor, Tisza Ilona — Ben- Az előadás kitünően sikerült. Különös tényezőt képez. — Ej) azért arra ké
túlságosan szerény, folyton háttérbe csilc Leona, Tisza Jutka — Meczn :r szép alakítást nyújtott H orváth Béla, rem azokat, akik a népre befolyás
szorítja, kisebbnek tünteti fel magát, Ilonka, Byber — Bajusz Zoltán, Ozo- Sajgó András szerepében. Elismerés- sal bírnak, hogy igyekezzenek ennek
a másik ellenben Goethe elvét vallja: róczy — Bernáth Aladár, Jávorka i se! kell továbbá adóznunk L essovits a káros szokásnak a megszüntetését
K ottán G yörgy.
nur Lumpe sind bescheldetil És büsz Adám — Bit ó Pál, Dili —- Spillcnberg ITerikének, ki Sári szolgáló szerepével, keresztülvinni.
— A málcal iparosok e hó 16-án a
kén kimondja, hogy ő érzi és meg tudja Sárika, a palóc — Gnádig Lipót, Szö mint komika, nagy hatást ért el. And
becsülni a saját egyéni értékét.
rényi — dr. Szirmay István, Tarics last bút nőt least: Bathó Károlyt kell málcai gyógyfürdő dísztér méhen a szolIlyen külömböző jellemű két nagy — ifi. Bajusz József, Ocskay Sándor különösen kiemelnünk. Veréb Jankót nocskai zenekar közreműködése mel
ember például a magyar történelemben — dr. Bcsscnyey Zénó, Czeglédi — játszotta nagy precizitással, minden lett zártkörű nyári táncmulatságot ren
Kossuth Lajos és B a lla g i Géz a. His Szent-Györgyi József, IIamza — Erdő mozdulata ügyes komikusra vallott. De deznek.
tóriai nagysága és zsenialitása mind a hegyi Ferenc, Krupics — Kottán külömben mindannyian derekasan meg
— Aki a leányát megölte. A sátor
kettőnek kétségen felül áll. De inig György, Málcsik — Fejér Barna, Kö- állták a helyüket. Az előadáson Tolcsva aljaújh elyi büntető törvényszék a
K ossuth mindenütt s mindig szerény nigsegg gróf — ifj. Meczner Gyula, egész közönsége ott volt. Az óvoda napokban érdekes bünpört tárgyalt.
kedik, B a lla g i büszke Önérzettel meri l’apes — Hlavathy Béla, Dudás -— javára befolyt tiszta jövedelem 94 K. Vinnay Ján o s gazdaembort halált
bevallani, hogy igenis, ő nagy ember. Szent-Györgyi Zoltán, udvari kama Felül fizettek : to’csvai Nagy Barna 16 okozó súlyos testi sértéssel vádolta
Ennek az illusztrálására közlünk egy- rás — Harsányt Gyula, hajdú tiszt — kor., Constantin Ottó 10 kor., Con az ügyészség, mert Vinnay megölte
egy mutatványt a két nagy ember nyi Fejér Elemér, Palotás tiszt — Bajusz stantin Géza 8 kor., dr. Fried Lajos a leányát. A mezőről hazajövet az
latkozataiból. ím e:
Ernő, Pap — Korláth Mihály, feje 5 kor., özv. ifi. Frits Józsefné, Schön- almárium kulcsot kereste, hogy kiI.
II.
dclmi gránátos — ifj. Meczner Bila, feld Ede, Koredkó Kde, Schönfeld Al vehosse a pálinkás üveget. L eánya
Kossuth iratai I V -ik Ballagi Giza, a pataki
Hajdú — Kolos Arthur, Öreg tót — bért, Hajduczky István, 4 —4 kor., azonban eltette a kulcsot s az ajaja
kötetének előszavában: programmbeszédfcbcn.
Munkáin nemcsak. En a parlamentben Dcme Andor, Apród — ifj. Meczner Kolbay Gergely, König Mór 3 —3 kor., hiába kérte, nem akarta odaadni.
kósott, do bizony si- követelni fogom az József, Hóhér — Bay Gábor. 16 án Schönfeld 1lentik 2 kor., Guttmann Ekkor Vinnay baltával feszítette fül
lányul Ütött is ki. A olasz bor vámjának este az előadást táncmulatság követi. ígnátzné, Grosz Simon, Grosz László az almáriomot. A leánya először durva
ki megveszi munká- a felomolósót, és ha
— Az állami elemi iskola juniálisa 1— 1 kor., dr. Adonyi Gyula l kor. szavakkal szidalmazta, majd a baltát
mát, melyért kiadóim ogvodül leszek is ovki akarta venni apja kezéből, miköz
nekem feonyorot ad- vol a követeléssel, Folyó hó 9-én, azaz vasárnap tartja 40 fili., Lovadi Lajosné, Sz. Kovács
nak, ha oly silány- egymagámnak is lösz a helybeli állami elemi iskola a koro János, N. N . Lakatos János, Guttmann ben az apját pofon ütötte és a föld
höz vágta. Dulakodás közben a balta
nak találja, mint a annyi egyéni súlyom názási évforduló alkalmából szokásos Ferencz, Princz Dávid 40—40 fillért.
minőnok ón hiszem, hogy őzt kioszközöl- »ju n iá list-á t, mely kedvező idő esetén
— A Sárospatakon tanuló bodrog nyelével az apa,hasba ütötte leányát
hát vagy dobja el, hossom.
ez évben is fényesnek Ígérkezik. 1 és közi ifjúság áltál május hó 28 án a úgy, hogy az másnap meghalt. A
vagy legyen olnézósfél órakor vonulnak ki a gyermekek a perbenyiki »Nyesésben« tartott tánc- tárgyaláson K eresztessy Lajos biró
sol az emberélet ter
mészetes határán tűi
»Torzsásra«, melyet e célra kellően mulatság nem volt hűtlen eddigi hír elnökölt, a vádhatóságot O lchváry
kínlódott öreg szerző
rendbehoznak,
hogy semmi akadály ne |nevéhez s mint oly sokszor már, most kir. altigyész képviselte, a vádlottat
iránt.
álljon a táncoló fiatalság útjában. Te- j is fényesen sikerült. A bodrogközi nő dr. Székely Albert ügyvéd védte. A
Evvel a kis összehasonlítással nem kintettcl arra, hogy a térség rendbe-; egylet javára 179 korona adatott át bizonyítás befejeztével a kir. ügyész
azt akartuk bizonyítani, hogy talán hozása, a zene stb. tetemes költséggel mint tiszta jövedelem, mely összeget halált okozó súlyos testi sértéssel
Kossuth Lajos nagyobb ember volt, jár, továbbá a fölösleg egy íészc a egy Ricse községben felállítandó gyer vádolta az apát, a kir. törvényszék
mint B allagi Géza, — hanem csak il szegény gyermekek javára, másik része mek menhely alapítására óhajtanak azonban dr. S z é ke 1 y A l b e r t
lusztrálni akartuk, hogy két egyformán a létesítendő tanítói segélyalapra fog fordítani. A táncmulatságon felül fizet ügyvéd védőboszédének m eghallga
nagy embernek is milyen külötnböző fordittatni, belépődíjak is lesznek, még tek : Gróf Majláth József 15 kor, br. tása után V innayt a vád alól föl
lehet néha a természete, s különösen a pedig személy- és családjegy 1—1 ko Sennyey Mária 10 kor., Miklós Béla mentette és azonnal szabadon bocsá
szerénysége.
rona. Kívánunk ez évben is jó sikert 8 kor., Gruska Lajos 8 kor., Bcncsik totta.
— Kellner Mihály elfogatása. A múlt
és minél nagyobi) érdeklődést, úgy a István 8 kor., özv. Füzeséry Tamásné
Nem mondom el . . .
szülők, mint a táncoló fiatalság részé 5 kor.. Páricsi József 3 kor,, Steinfeld alkalommal megszökött Kellner Mihály
István 3 kor., Olbey János 2 kor., ! szerencsi fuvarost, kinek szökését annak
Nem mondom el, hogy gyerek koromban ről.
— Halálos szerencsétlenség Bodrog- Isépy Zoltán 2 kor., Somogyi Gcrő 2 idején megírtuk lapunkban, Galíciában
Az élet már harcra kelt velem.
Olaszi községben múlt hó 31-én halá kor., Szerctin Hugó ‘2 kot*., dr. Tárczy i születése helyén elfogták és szállítják
S hogy e harcnak viharos tusáján
los szerencsétlenség történt gróf Ló Pál 2 kor., Oláh Ignácz 1 kor., Preis 1hazafelé, hogy a törvény elé állítsák.
Szenvedés és gyász jutott nekem.
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— A Takta szabályozása tárgyában jun. az ágvut mikor és mily esetben
4-én clőérteke/.let volt Szerencsen a Nagy kell feltétlenül használniok. Igen!
Szállodában, báró Harkányi János el j mert ha az illető viharágyuk keze
nöklete alatt, a környék birtokosságá lői, vinezellérek. avagy kevésbbé
nak élénk érdeklődése mellett A ter I képzett emberek, látnak egy erősebb
vet eiősen pártolják, oly tekintélyes pozitiv villamossága, villogással és
birtokosok vették kezökbe az ügyet, 'dörgéssel jövő. avagy közelgő, sű
hogy biztosra lehet venni, miszerint rűbb fürtös, esetleg összetorlódott
gomolv- és átalakulni készülő felhőt,
azt meg is fogják sikeresen oldani.
— Rávesz Imre városunk tánctani* mindjárt azon hitben vannak, hogy
az
biztosan jeges csapadékot tartal
tója az ez idei tánctanfolyamot e hó
végén, közvetlen a vizsgák után meg maz. és irgalm atlan módon neki ál
nyitja a „Bock“ féle táncterem hely lanak a lövöldözgotosnek. ami ter
ségben. Az idény tartama alatt, több mészetesen azt idézi elő. hogy egyes
uj tánc lesz tanítva, fóbb súlyt fektet bel vek, ahol nagy szükségét érzik
ve a helyes tartásra és plasztikus moz az esőnek, eső nélkül maradnak, az
dulatokra, melyek a serdülő ifjúság nagy esetlegesen bekövetkezendő hasznos
előnyére válnak. Mire az itjusag és a eső más irányba terelődik, nagy ká
t. szülők figyelmét felhívjuk. A beira rára a nagyszámú szomjas szőlők
nek. veteményes kerteknek és föl
tás jelezve lesz.
deknek.
Hogy ezen visszás állapotokat ki
kerüljek, pár év alatt szerzett ta
KÖZGAZDASÁG.
pasztalataim alapján a következőket
ajánlhatom :
Mindenekelőtt lássuk el magunkat
A viharágyuk
pontos és megbízható Aneroid Ba
okszerű és helyes kezelése.
rométerrel. aminek pontos légnyo
Közli: Becske Ferencz
mási állását igy határozhatjuk m eg:
a sátoraljaújhelyi ombrometriai állomás
Szíveskedjenek néhány napon ke
VPBOtŐj«.
Meg nem állhatom szó nélkül azt resztül reggeli T órakor Aneroid
a šok haszontalan sőt káros lövöl- Barométerük állását feljegyezni. Ezen
dözgetést, amit főleg az elmúlt adatokat az ungvári állomásnak a
évben a nyári idénynek lefolyása napi lapokban közölt barometeri ada
alatt a viharágyukkal elkövettek, taival összehasonlítva, megkapják
s elkövetnek még most is. oly aneróidjok esetleges hibáját, s a be
pozitiv villamossággal biró eső fel állítást aszerint javíth atják és pon
hőkkel szemben, amik egyáltalán tossá tehetik.
Itt. azonban azt is jó m egjegyezni,
nem tartalmaznak jeges csapadéko
kat, sőt igen jótékony hatással bír hogy Sátoraljaújhelynek közép ba
nának szőlőinkre és gazdasági v éle rometer állása 702*3 milimeter, vi
ményeinkre, főleg tartósabb száraz szonyítva a vasúti állomásnak ten
ság idején, midőn az esőnek nagy ger színe fölötti magasságához, ami
108 méter (vasúti fixpont). Mármost
szükségét érzi a növényzet.
Erre nézve akarom, ha csak pár az igy pontossá tett légsulymérőt
sorban is e lap utján az érdeklődő nyugodt csendes helyen szobánkba
szőlősgazdák figyelm ét felhívni, fő (szollökérti borházunkba) 140 centileg pedig azokót. kik viharágyu te méternyi magasságban a talaj szí
lepekkel vannak ellátva, s azok ke nétől elhelyezzük, úgy hogy azt á l
zelését avatatlan egyénekre bízzák, lásában mindenkor kényelmesen le
kiknek fogalmok sincs arról, hogy olvashassuk. Ennyit egyelőre a pon

Szom bat junius 8.

HÍRLAP.

tosan beállított légsulymérőről. Ezzel
azonban még nem jutottunk el oda.
ahová ezélom vezetni az érdekel
teket. Mindenekelőtt, am ily szüksé
ges a pontos barometer-állást tud
nunk. épen oly szükséges a pontos
hőmérsékletet egyötöd fokú Celsius
szerinti hőmérőn pontosan feljegyez
nünk. tehát el kell látnunk m agun
kat egy jó minőségű, egyötöd Celsi
us fokokra beosztott rendes hőmé
rővel, mit a szabadban oly helyen
helyezünk el. ahol egész napon ke
resztül árnyék van. Erre leg alk al
masabb az épületeknek északnak
fekvő fala, fáktól környezve, ü g y e 
lettel arra, hogy a napsütött falrész
től a hőmérő elég távol legyen, ter
mészetes levegős, szellős helyen.
Azon szempontból pedig, hogy a hő
mérő eső, szél és rázódásoknak stb.
kitéve no legyen, legalkalm asabb
egy bádog köpeny v agy házikó al
kalmazása. melynek alsó része n yi
tott. szabad, úgy, hogy a hőmérő
higany gömbjét a levegő legkisebb
mozgása is érhesse, és ugyanolyan
magasságban helyezendő el, mint az
aneroid légsulvmérő a talaj színé
től.
Ezek nagyon szükségesek, mert
az rég bebizonyított dolog, hogy
a pontosan beállított légsulvm érő,
valamint a hőmérőnek naponként
háromszori leolvasása, reggel 7, délúj án 2 és este 9 órakor és ezeknek
feljegyzése óriási fontosságnak oly
zivataros jeges csapadékoknak m eg
határozására. am elyek igen nagy
anyagi árokat is okozhatnak.
(Folyt köv.)

d. u. 3 órakor tornavizsgálat. 11-én
d. o. fél 9 órakor hittan az össaas
elemi oszt.-ban és az Externátban.
12-én d. e. fél 9-ker a népiskola 1.
II. oszt. 13-án d. e. fél 9-kor a népisk. 111. IV. V. oszt. 17-én d. e. fél
9-kor az E xternát I—IV. oszt 18-án
d. o. fél 9-kor hittan a polgári osz
tályokban. 19m$ii d. e. fél 9-kor a
poíg. isk. I. oszt. D. u. írásbeli a m a
gántanulóknál. 20-án d. e. fél 9^kor
a polg. isk. 11. oszt. I). u. 3 ó. szóbeli
a magántanulóknál. 2l-én d. e. fél
9-kor a polg. isk. Hl. oszt. 22-én d.
e. fél 9-kor a polg. isk. IV. oszt. D.
u. 3 ó. zene-vizsgálat. 23-án d. e.
fél 9-kor „Te Deum“, bizonyítványok
kiosztása. Ezen vizsgálatokra a t. ez.
szülőket és a tan ügy barátait szívesen
látják.
oc Az izraelita Kitk« elemi iskola
évzáró vizsgálatainak re m ije : Junius

20-án d. e. 8 —10 a vegyes Ií. o. 10
—12 a III. fiúosztály, d. u. 2—3 az
egyesit. HI- I V . I. o. 3—5 a IV. fiúosztály. Junius 23 án d. e. 8—l l a
vegyes I. o., 24*én d. e. 8—11 a ve
gyes II. o., d. u. 2 —5 a/, egyesit. III
—IV 1. o., 25-én d. u. 2—5 a III. fiú
o., 26 in d. e. 8 —11 a IV. fiúosztály
vizsgája. Junius 27-én d. u. fél 5 óra
kor tornavizsga, ének és szavalattal,
kézimunka kiállítással és jutalmak ki
osztásával egybekötött záróünnep.

A szerkesztőség üzenetei:

Á. Z. Szlnna. IŠrdekos és ügyes
szárnypróbálgatását örömmel és tetszéssel
olvastuk. Sajnálatunkra ezt nem közölhet
jük mórt a tavasz már elmúlt, s igy nem
időszerű. De ebből is reméljük, hogy tohotségo szépen fog fejlődni, s találkozunk
még önnel lapunkban.
M. Tolcsva. Hálás köszönet. Egyebet nem
kaphatnánk.
Sch. K. Mád. A nyilatkozat sajnálatunkra
oc A sátoraljaújhelyi róm. kath. későn érkezett, csak a jövő számban hoz
ható.
„Carollneunv‘ nonevelő intézetben az
Gr. L.

TANÜGY.

190 —1901. tanévi nyilvános záróvizs
gálatok a következő sorendben tar
tarnak : Június 10-én „V eni-Sancte“
után fél 9 órakor az óvóintézetben

Kiadótulajdonos:

LANDESMANN MIKSA

A iiiiig'yai- liirAlyi államvasutak

Budapest—Lawoczne közt közlekedő vonatainak
m én Ét r e n d j e
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Á rverési h irdetm én y.

I közhírré teszi, hogy a sAtoraljaujholyi kir.
J jArásinróság T.K)1. évi \r. II. 218—1. szAmu
P ' végzése követkoztóbon Dr. 'I'átray Dezső
C ' ügyvéd Altul ké))visolt Zemplonm. kerosk.
J j ipar, törni, és hitelbank javára Zsolinszky
P j Kiíróiy és társai helybeli lakosok ellen
0 W ' 100 kór. s jár erejéig 1901. évi május hó
J 1-én foganatosított kielégítési végrohaj| i:is utján lefoglalt és (>8I kor. bocsült kö5, Vetkező ingóságok, u. ni: fúró gép. eszJ j tergapad ds házi bútorok nyilvános ArveP 1résen eladatnak.
t
Mely árverésnek a sAtoraljaujholyi kir.
3 jArásinróság 1901. évi A’. 11 218 2 szánni
P végzése folytán 100 korona tőkekövetelés,
f jönnek OHM. évi január hó 3 napjától járó
| J M százalék kamatai, ogyharmad százalék
É váll«) dij és eddig összesen 49 kor. 70 fiit lérbon biróiiag már megállapított költségek
jjp 3 erejéig Sátoraljaújhelyben alperes ZseP linszky Károly' lakásán leendő eszközt lésére 1901. évi junius hó 12-lk napjának
P .d n 3 órája határidőül kitűzőtik és ahhoz
| venni szándékozók oly megjegyzéssel
f hivatnak meg. hogy az érintett ingóságok
P az 1,881. évi EX. t.c. 107. és l(KS.§-a érteimében készpénzfizetés mellett a legtöbbet
sA ígérőnek, bocsáron alul is el fognak adatni,
f
Amennyiben az elárverezendő ingósá^ gokat mások is le és folillfoglaltatták és
k azokra kielégítési jogot nyertek volna,
j ozon árverés az ISSE évi EX. t.-e. 102. §.
íí értelmében ezek javára is olrondoltolik,
Kelt Sátoraljaújhely, 1901. évi május 20.
Tomasovszky Lajos,
b
kir. bírósági végrehajtó.
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birósAgi végrebajló az 1881. év Alulirt birósAgi végrehajtó az 1881
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érlolmébon ozonnol közhírré tesži, hogy a
gálszócsi kir. jArAsirósAg 1000. évi V.
82j'J. szAmu végzéso kövelkoztében dr. Klek
Imro és dr. Kemény Dezső ügyvédek Altul
képviselt Mandol Dezső, dr. Sobwarcz Igiiácz, sAtoraljaujholyi tak. pénztár, gálszéesi
tak. és hit. pénztár javára, — Balog Pál
és nojo ellen 2120 koronás járulékai erejéig loganatositott biztosítási és kielégítési
végrehajtás utján le és felül foglalt és
2156 koronára becsült küvttkoző |ingóságok u. m. lovak, tohonok, csikók, gazda
sági eszközök és gép ok és egy'csűr nyilvános árverésen eladntnak.
Mely árverésnek a gálszéesi kir. járás*
bíróság 1901. évi V. 829. számú végzéso
folytán fenti tőkekövetelés és eddig ősz*
szóson biróiiag már megállapitott költségok erejéig Magyar-Izsópon vógrh. szonvédők lakásán leendő eszközlésére 1901.
évi junius hó 25-ik napjának délutáni 2
órája batáridőül kitiizetik és ahbuz a venni
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak
meg, hogy az érintott ingóságok az 1881.
évi EX, i.-ez 107, és 108, §-a . értőimében
készpénzlizetés mellott a logiöbbot Ígérő
nek szükségosotén bocsáron alul is ol fogmik adatni.
Amennyiben az elárverozendő ingóságokat másuk is le és felülfoglaltatták
s azokra kielégítési jogot nyertek volna
ozon árverés az 1881. évi 1ÓX. t.-cz. 102
§-a értelniébon ozek javára is olromloltotik
Kelt Gálszécs, 1901. junius hó 5. napján.
Saárosy Imre,
______ kir. hir. végrehajtó.

F E L S Ő M A G Y A R O R S Z A GI H Í R L A P .

40 szám. (6)

K ö a s é f f e k n e k , tn n y « i g n » (tíw A « o k iia k

/ eltű n ő

I ^ O

S er j f l L m aI lld f l L S B C ^ M Í L ^ V T 7
ajánlja

l A in d e s m a n n S. SZÍj{/l/ártÓ S d to v a lju * U jh c l y

Szombat junius 8.

évi sajat termesu vaioai negyaijai

m in ő ség ű

szam orodni és asszú bort

Szamorodni 3 X .20 fii. yTsszú 6 X. fissxi finomabb 10 X. hterenkint.
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