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V áltozás.
( ’zdko, 1901. jun. 27. J

Sok vajúdás után végre a kellői 
dűlőre jutott a Zemplén vármegyei 
főispánt széknek a kérdése is. 
Es miután azt látjuk, hogy az 
üresen maradt helyet fiatal, élet
erős, tehát tettekre kész férfiú 
foglalja el, e körülmény minket 
is — azt a keveset — örömmel 
tölt el, kik a mai politikai áram
lattal homlokegyenest ellenkező 
utón haladunk, mert Kossuth La
jost tar juk politikai eszményünk
nek és a haza* boldogulását és 
fevirágozását a függetlenségi el
vek megvalósulásától reméljük.

Függetlenségi politikánk szem
pontjából ez a változás ránk nézve 
teljesen közömbös lehetne, mivel 
céljaink, magasztos ideáljainkhoz 
ez egy lépéssel sem juttat köze
lebb, mert a fogas ugyan uj, de 
a mente rajta a régi, a 67-ik ki
egyezés, melyet mi, kiknek hitval
lása a Kossuth Lajos hitvallása, azt 
a jelenlegi nyomorúságunk ős for
rásának tartjuk.

Más szempontból azonban, nem 
lehetünk közönbösek e változás 
iránt, mely a megyét egy uj po
litikai főhöz juttatja. Mert nem
csak mi, kiknek pártállása a negy
vennyolc, de azok, kik pártál
lása eltér a miénktől a közállapo
tok javulását óhajtják és szeret
nék, ha Zemplénvármegye meg
szabadulna attól a marasmus

senilistó), mely minket hosszú 
idők óta fojtogat és a régi tespe- 
dés helyébe uj és pezsgő élet 
lépne.

Oh mert kimondhatatlanul sok 
azok száma, nemcsak ebben a 
vármegyében, de az egész széles 
hazában is, kik, pártállásra való 
tekintet nélkül, nincsenek megelé
gedve a közállapotokkal ; azokat 
felette romlottaknak tartják és 
egy jobb kor után áhítoznak.

Mi mind tehát, kik jobb idők 
után vágyakozunk, reménynyel el
telve tekintünk az uj főispánra, 
hogy hű őre lesz a közszabadság
nak, melyet .a megyében is dur
ván sértettek meg; hogy üldözője 
lesz a bűnnek, bárhol találja és, 
nem fogja azt takargatni holmi; 
kortes érdemek kedvéért, hogy 
kedvelni fogja a nyílt, férfias őszin
teség megnyilatkozását és nem a 
szolgai meghunyászkodást, hogy 
környezetében szívesen látja majd 
a bátor és szókimondó férfiakat 
és nem a hízelgőket. Hiszen bá
tor és szókimondó férfiak tetszését 
megnyerni dicsőség, mert akkor 
kell, hogy az ember esze és szive 
helyén legyen, a hízelgőket bírni 
ellenben, ahhoz sok koncz kell 
csupán.

Egyébiránt segítse a magyarok 
Istene az uj főispánt nehéz fel
adata teljesítésében!

Vdrlaky Sándor.

B ú csú  a főispántól.
1. A vármogyo közgyűlése. —

Fekete ruhák.
(Csütörtökön, 27-ón reggel sajátsá

gos ünnepi hangulatot mutatott az 
újhelyi főutca. Toli volt fekete ru
hás urakkal. Mintha valami nagy 
temetés készülne.

Az is készült : egy bukott régi fő 
I ispánnak, vagy tán reméljük a 
j legjobbat még sokkal többnek: 
jegy bukott régi rendszernek tome- 
! lése. elparentálása.
I A feketeruhás úri közönség csak
nem egészen megtöltötte a várme
gyeháza nagytermét. Elmondhatjuk, 
hogy ott volt egész Zeinplénvármo-

(A m egnyitás.’
Szokatlan látvány volt az elnöki 

székben a M atolai Etele tisztes ősz 
alakja. Még szokatlanabb, mikor az 

jieddigi hosszú főispáni exposók he
lyett amiket mindennek lehetett 

| nevezni, csak szónoklatnak nem —
1 csengő érces hangján elmondott rö
vid pár szóval nyitotta meg a gyű
lést. % adta elő az okot, ami miatt ösz- 
szehivták : a főispán lemondásának 
elfogadását, s az uj főispán kineve
zését.

[ Dól'us (Ívnia főjegyző felolvasta 
(a királyi kéziratokaf.s a főispán im
igyen rövid és nagyon rideg hangú 
j búcsúlevelét.

Kiló tolla
és a várm egye tolla.

A főispánt elbúesuztatni Katinszky 
idéza újhelyi plébános állott fel. Kü- 
\ viden, de magvasait beszólt. Mon
dott olyan hatalmasan magasztaló 

| beszédet, hogy még Deák Porén ez 
j is meg lehetett volna elégedve, ha 
ennyi magasztalást kap egyszerre.

Többek közt azt a némelyek előtt 
j már nem egészen ismeretlen frázist

is megreszkirozta, hogy Molnár Ist 
váll érdemeit K lio arany ke tűkkel f o g j a  
f e l í r n i  a történelem  lap ja ira .

Azonban ő maga is láthatólag két
kedett abban, hogy ez a merész á l
lítása valóra válik, meggondolta, 
hogy Klió esetleg mégis máshol le
het elfoglalva, s nem fog ráérni, 
hogy ép a zempléni főispán viselt 
dolgaira pazarolja arany betűit. Ili 
szén annyi sok nagy ember vágyik 
azokra az aranybetiikre, császárok, 
királyok. ki tudja, mikor kend- 
bet a sor M olnár Istvánra!

S e felett való aggodalmában csu
pa óvatosságból azt indítványozta, 
hogy addig is, inig Klió a volt fő
ispán érdemeinek feljegyzése végett 
Zemplénbe fáradna, iktassa a vár
megye jegyzőkönyvbe ezeket az ér
demeket.

így aztán, ha nem is aranybetűk
kel, de fel lesznek jegyezve a fő
ispán érdemei, s ha esetleg a his
tória múzsájának mégis ideje és ked
ve akad hozzá, kikeresheti a vár
megye irattárából a mai gyűlés 
jegyzőkönyvét, s lemásolhatja belőle 
aranvbetükkel a főispáni érdeme
ket.

Némelyek ugyan azt kezdték sej
teni, hogy a főtisztelendő úr egye
nesen azt fogja indítványozni, hogy 
a főispán érdemeinek a história lap
jaira való feljegyzése végett a me
gye hivatalosan keresse meg Klió 
kisasszonyt, — de úgy látszik, hogy, 
miután Klió nem magyar állampol
gár, ez csak diplomáciai úton tör
ténhetett, volna, s azért állottak el 
ettől a tervtől.

»Nye pozvolim.«
Hát az kétségtelen, hogy nagy 

érdemei vannak a volt főispánnak, 
de még sem olyanok, amelyek meg
érdemelnék, hogy arany betűkkel

t  A r c a
V ilágélet.

Lenn a földön s fenn az égen 
Minden úgy van, mint volt régen. 
Ma is buknak meg angyalok 
S ölik egymást bús magyarok.
Baj, al sok van ; öröm kevés 
És — sehol megelégedés.
Hajdan mondták: „Szélnek menni 
Annyi, mint bolondot tenni.u 
Most is ilyest prédikálnak 
S bár erre még reagálnak,
Duzzog agrár, bankár, gentry . . • 
S megnyugodni nem tud senki.
De nemcsak a szittya nemzet 
Vállát nyomja ez a helyzet,
Bár merre él ember fajta, 
Mindenütt ez átok rajta.
Gyütri magát nappal éjjel 
És megnyugvást sohasem lel.
Jupiter, bár mennylakó volt, 
Örökké itt lenn csatangolt, 
össze vissza csetlett, vedlett,
Hol bika. hol eső csepp lett, 
Mindig másutt akart hálni, % 
S nyugtot nem tudott találni.
A »kis tüzér kapitány«-ból,
Mint tűzvész a bősz villámból 
Úgy lett Cézár! s lám a kába 
Korcsolyázni ment Moszkvába,
1 lol oly tűzzel üdvözölték,
Hogy trónját is felpörzsölték.

A Yankee vér, VVard kisasszony 
Mihelyest lett herceg asszony,
Oly mohón ment a cigánynak,
Mint kígyó a csalogánynak ;
Dúlja Vénusz birodalmát,
S elpotyázza nyugodalmát

A cigány a falu végen
Csak úgy dűlőiig szomjan, ében.
De ha szert tesz egy libára 
S megeszi egy vacsorám,
Elalkussza üdvösségét
Egy-két lucskos szivarvégért.
Csak Noé volt boldog ember !
Nem izgatta sem a tenger.
Sem a föld zsivaja-nesze,
Neki helyén volt az esze:
Ö a szőllőt szopogatta 
S búját baját elkurgatta.

G énié a trónon.
A „Ftlsőmagyarországi Hírlap" aradeti tárcája. 

Irta: V á rla k y  Sándor.

A Hohenzollernek törzséből sok erős 
hajtás fakadt már eddig. Az ősök ha
gyományos képességének nem áll mö- 

| götte a Hohenzollernek jelenlegi koro
nás ivadéka sem, sót gemalitáshan fe
lülmúlja minden elődjét: II. Vilmos 
német császár.

Valóban tipikus alakja ő a koronás 
főknek, kit a haldokló XIX. század 
örökül hagyott az ifjú XX. szazadnak : 
csupa ész, férfias erő és akarat ez az 
ember.

Mint rendkívüli dolgot emeli ki a

történelem ezt a tényt, hogy XIV. La
jos francia király lf> éves korában lo
vagló ostorral, magas szárú csizmában 
állított be a parlamentbe és e kijen- 
téssel : »Az állam én vagyok«, megfé
kezte a rakoncátlankodó főurakat.

Úgy hiszem, a történelem nyoma
tékkai fogja kiemelni II. Vilmos né
met császár tényét is, aki, midőn elfog
lalja az Ősi trónt, azzal kezdi meg ural
kodását, hogy félretolja a német nem
zet bálványát, a német egység hal
hatatlan megalkotóját, a szadovai és 
és szedáni napok dicsőségének értelmi 

'szerzőjét: Bismarkót, a vas kancellárt, 
mivel inagasszárnyálásu terveinek út
jában látja őt.

És midőn a nagyérdemű ember visz- 
szavonul a magányba és ott duzzog és 
elég sértően viseli magát koronás urá
val szemben, ez nem feledkezik meg 
a nagy ember kiváló érdemeiről s ke
gyének minden jelével igyekszik öt el
halmozni. Tehát nem követi azok pél
dáját, kik a történelem tanusága sze
rint egyes nagy emberekkel, midőn 
már feleslegessé valtak, gonoszul bán
tak el.

Nem. II. Vilmos császár számot vet 
az emberi érzékenységgel és minden 
módon meg akarja engesztelni a nagy 
embert, kit félretett, mivel a viszonyok 
ezt igy kívántak. És midőn császári ke
gyét a nagy duzzogó sértőn visszauta 
sitja, sohasem érezteti vele haragjai s 
a bántalmat nem boszulja meg bánta- 
lommal. Midőn pedig kimúlik a kiváló 
ember, maga rendelkezik hamvai el

takarításáról, hogy az úgy a nemzet 
hálájához, mint az elhunyt kitűnő ér
deméhez méltó legyen.

Európa államaiban tulajdonképen a 
népakarat kellene, hogy kifejezésre jus
son a kormányzatban.

Azonban ennek a népakaratnak az 
értékével, mely Európa államainak kor
mányzatában érvényesül, teljesen tisz
tában vagyunk és egy hajítófát sem 
adunk érte. De oly kevés értéke alig 
van valahol, mint éppen II. Vilmos 
császár államában, ahol azt vallja el
vül a koronás fő: „voluntas regi* sup- 
rema lex esto“.

Meg kell azonban vallani, hogy ér
vényt szerezni ennek a »voluntas re- 
gist-nek nem megy mindig a legsi
mábban. Eáttuk azt a flotiajavaslatnál. 
molt ismét a csatornajavaslatnál ahol 
sok kemény diója akad a császári aka 
ratnak. Mert a szöghaju germánoknak, 
ha éppen eszokbe jut, hogy megbicsa- 
koljanak, kemény nyakuk szokott lenni 
és nem igen hajlanak.

De azért van mindig mód rá. hogy 
még is csak meghajoljanak, ha még oly 
kemények is azok a germán nyakak, 
ha azt a császári ur úgy kívánja. 1 bába 
ott az alkotmány és az akarat, vé
gül mégis csak elbánnak velük. Mert 
a mi alkotmányaink sáncaiban sok a 
buvóhelyccske és bennük sok fincss 
lehetséges, melyekkel lelesipuskázzák h 
becsületes népakaratot. Oh mert a né
pek alkotmányait ravasz diplomaták 

I csinálják, kik azokról a bizonyos hidak 
, Icnemrombolásároi bőven gondoskodnak

L n p u n k  f i  o l d a l .



raavoaianak a .................... hipjain. iák meg. ágyszintón a föispáni hj- lőpésro < !j >n inoa Mis| autói 1 án> tatásul szolgálhat a jiivőro. Ilyen om
Meri ha az «í lokális éi-dvimu i> arauv valal iij.mmm való berendezésével., reiitm iupriiy hajoljon í  mii tarisoii berro vau a mi varmegyénknek szűk-
botöl kapnak, -  miféle betűk illet- ‘ A spanyol etikett) j1, ^ ‘‘P r í. , é ™ i ,  E "  \ ^ 'E  T E  i,kl ■“•••• ceremóniazni. de tenni>> it i i i i '  M.ítirfí't j/ ., . ■ 11 e L . . .  || lian \ loku szüli cilut t ha lit.su iiil\o/- uktii.
? ü . ‘l t° r *í v .i.w ln n t 'j Most jött. a iry iílo s jt^ -u lo k e su )! , ' >k()1. a karját? a főispán az iidvöz-1 * N. A tisztelgésük.
a.ijos ' ‘ 8> • * ‘ I ’ része. Dóku's Gyula toJ<‘Er>z"; U8Aam> lés alatt a kardja markolatán tartsa-éj \ , . . . . . . .

Szóval a Katmssky G«za Hősére e y é  rájüt( aITa. amin eddig olyan j R ,)alk(1/ ' ( Jv a imdrácia />el)é. Az a!i>Pan bezárta a rövid köz-
meglehetősen erős túlzás volt. amely sokan hiába törték a fejüket: k .ta - i|jon s a/ lltdbbi a'nagvujját ' J . , ? * 1 *!,15111 * n“f .™  Uszty.-
már-mar túlment a joizles hata- ]tílta hogy miért nem boldog a ma- js a d • ■ y t r̂vúbbiS : , t‘<stu,l>tl,0í?. llsz ,elegtek a fo
ran lá* . gyár jhogv micsoda fegyelmi büntetés érje i líl/t'" V• t * alispán \ ezetese

Ez indította felszólalásra U ez* y , Azért nem boldog a magyar, mert a/ a]j -m ha €«flolvott . „iiX„ vi lli ; k J  ^  a l’^ u g y ig a z g a  osag 
Lászlót, aki rögtönzött beszédben se törvényben, se statútumban nincs f tM o ,}asSí.k , véleileniil azt találja a M' )  ^ ‘!V móm,,k,1 !l,vata,ok 
tiltakozott ez ellen a tülmagasztalas meghatározva, hogy a megyei ren- m ondani. m cltóz tasük  m egn y it>ú >
ellen. Kijelenti, hogy a főispánnak des közgyűlésre ki hívja meg a fo- ,, a|kalmaztas.saimk-é a szertár- i / J , i'“l *U" "■ * ' '5’i ino!vkul mog
érdemeit ő is elismeri de semmi- ispánt. . . . . . . .  , fásnál pávatollak, allongo parókák, s I<l s >lllüí> 0 ° lt l , s z l ‘ü.oit.
kép sem ismerheti el. hogy ilyen így aztán^ eddig niindig hívatlanul |;|) i]vtM1 , (.kvizitumok s niiiv A búcsuzások salv >n-zoriileg folv-
szörnyií nagyok azok az irr im e  . jütt a íóispan a \ozg\utMt, ami i mértékben ? - mindezeket bizonvára tak le. A testületek fzeto inek  rö-
Erdeménél sokkal több es nagyobb pedl? ,gon kellemetlen dolog, mert ( s7iflkobb bizmi-ac fogja kidől-! vid beszédére a főispán meghatottam 
volt a főispánnak a lnbaja. ha poidatd a közmondásaink i> nmg- ! :/u[ . podi,r tekintetted a dolog válaszolt, s támogatásukért köszöne-
most, a közgyűlés egyhangúlag hoz- lehetősen hallatlan szerepet, es he- ,.ündkivü]i fontosságára. a spanvol tl‘l oiondva vett lm. ,tu tőlük,
zájárulna ehhez a túlságos dicsőítés-1 jyg( juttatnak a hívatlan vem leg- ^  „ .^hallgatásával. * * Mindössze a megvei tisztviselők
hoz. abból azt lehetne következte ni. nek. 8 * * búcsúzáéinál tett e^v érdekese di l i
hogv az ellenzék is teljesen megho- 1848. előtt, a régi jé  időkben más- A ceremóniában főispán ■ . . .• ( . j \
dőlt'Molnár előtt, s ezzel dezavuá ta j kóp volt. Akkor a várkapitány ment A lelkes hangulatot, amelyet ez L ig á t  a lemondásra, mert ‘ kidőltök 
önmagát és a főispán ellen lo iua- a főispánt meghívni, s szép eerenio- a bonbohlogiio határozat keltett, igen azok akjk lüvutalábau t Ie<>főbb {•' 
tott hosszú küzdelmét. Hogy ezt ■ mával kisérte őt a terembe. De 1848- lekötötte a főjegyző további jelen- .. ‘ ‘ '. ,‘l
megakadályozza, azért tiltakozik a ban .„egsztlm a várkapitá.iyi hiva-Uó-,, ' ' f t í t ó  w V  |̂ 1| u '/ 1
főispán érdemeinek öyon túlzott >"«-|tal, s azóta nincs, aki a közgyűlés, KUía.Ua ugyani-, hogy az uj fő- kerít Sándor, aki sziiitóa^sokhan iá- 
dón való megörökítése ellen.  ̂ napjan elmondhassa a loispannak. ( jspan mellőzni akarja ;i gyűlések ele- mosatta.

Sok helyről helyeslés, más felől hogy ma gyűlés van. amelyen neki j^n a föis}>áni exposékat amelyek j.% . ; . , ■ ,
gyenge ollentmondás követte sza- j kell elnökölnie. Éneikül pedig hon-'|)odjg ezelőtt olvan élvezetesek vol- .. c  ̂ 1 " 1 ,,( 1 ^
vait, de általában nagvon gyenge nan tudja a főispán, hogy neki el- tak)< sdt azt sem kívánja, hogy őt ' ' Jn A bank(1!
és tartózkodó volt a gyűlés hangú- nökölnie kell? a u-vülések megnyitása után a fő- T„
lata. Hát ezen a szomorú állapoton jegyző üdvözölje é> sablonos frazi* j/ ,s 18 en f,Z(!l)en i.veriilt. I óra-

Az alispán gyér éljenzés kisére- most már segítve lesz. Dókus (Ívnia sokkal az emberi kor legvégső ka- i ,}01 kezdődött. >e, 4-ig taitott, a
tébon mondta ki. hogy a közgyűlés nagy buzgalommal határozati jav as- ' táráig éltesse. Lork kői thelyisegeben. ixöriilbeliil
szótöbbséggel elfogadja Kattnszky in* latoi dolgozott ki felőle, s műinek A gyűlést nagvon lehangolta, hogv f ' í . 'A  '  'A ' A , f"lsi ’al1 e(?v-zeru 
dítványát. . elfogadásával a közgyűlés kimond-. a l  (lf'főispánnak semmi érzéke simk V li?" , . Ü A V i

(A halléktalan főispán. ta, hogy ezentúl várkapitány hí- az 0£VtMül üdvözítő ceremóniák iránt 4 ’ ' 1 if M v ol LI11CS () sl) l11.
Ezután Dókus Gyula főjegyző refe- ányában a központi főszolgabíró, aka- ós fájdalommal vette tudomásul a Az. elso t«lhöszön(.;»t Mecxtnr (iyu la

rált az uj főispán installációjának dályoztatása eseten pedig az ujbe- főispán szándékát. mondta nem a királyra, de a fo-
ügyéről. Jelentette, hogy H a d i k é i  Jy> polgármester fogja meghívni es , (! (|yuIa azonban igasz. ..........
július 10-án kívánja azt megtartani, bevezetni a gyuleMio a lui>pant, akit tal.ÍMlj sietelt megjegyezni, hogv M>'•**“*>' h»ispan egyszerű, szop sza-
Ehhez a gyűlés hozzájárult, s Így az alispán fogad, a kővetkező sza- a/ .(I ,m , ^ n kodve jíin a főispán- vakbftn k« f í}nte meg azt a szerete-
az installáló ünnepélyes közgyűlés vakkal : nak megnvitó beszédet tartani, hát l(; 1, aimhy!vci 1!) évi loispánsaga
július 16-án lesz. — „A vármegye nevében iidvöz-1 m{,Ktebeti‘ sőt különös alkalmakkor íliaU iranta voltak, elmondta, lmgy

Javasolta a főjegyző, hogv az in- löm Méltóságodat. > be, : ;n, hog\ a főjegyzőnek i- jo^a lesz a főis- nbn<b„̂, a a/ *-‘g>'<*vek java
stallácié előkészítésével s rendező- a gyűlést megnyitni keu-. e>kedjé;J- |)ani a ; djvat , i (1| ; llt éltetni. v; ,li “ ,‘ ,,r; ,AVVs;‘- A ;10.AV í:»rt-
sévol bízzák meg az alispánt, amit Ezzel aztán vége a i> ».Jogtalan- y t/j né;H|íeg ineguviu-iatta a cere- S\\ y,,< í: !*\\il 1 *1 * ls •y-y'/Uetiikhmi. 
a gyűlés el is fogadott. Egy pár Ságunknak. 1848. éta szenvedünk móniákért kesergő közgsű ,t. 'A \ ' ' j 1,, :l : n‘)!; v
szolgálatkész hang azt kívánta, hogy már amiatt a keserves dolog miatt ° untul!. : . ■ ...ntdavu  volt.
az alispán mellett a főjegyző is bi- hogy senki se hívja meg a gyűlésbe _ Főispmi és töjeyŷ o. iJe.-.-.c,! t lelkr-s . -'j íz e s s e l  fogad-
zassék meg, s így ez is határozatba a főispánt. —, tovább igazán nem Lz az apróság érdekes összeha- ták
ment, — bár ez a határozat teljesen bírtuk volna. Ideje volt. hogy végre sonlitásra adott alkalm at a főispán Azután meg .V./.Vav-. .'. Géza. .SA. -
fölösleges dolog, mert ha az alispánt változtassunk ezen a tűrhetetlen ál- »• íojegyző közt. />.-/•,w Gyula .-ze- ry |anil. Síin/iav István s mások
bízzák meg, akkor magától értető- lapoton, s megmentsük a hazát at- roti a ceremóniát, a szigorú etiket- köszöntötték fel a főispánt, Dókus 
dik. hogy a főjegyző, mint hivatali tél a veszedelemtől, amelybe a fő- tel. a merev szertartásokat. -- főgond- Gyula M olnár Viktort, ez pedig Zemp- 
alárendeítje, ebben a hivatalos teen-! ispánok hívatlan megjelenései sodor- j á :- özek képezik. Hadik gn»f úgy lénvármegye közönségét,
dőben segédkezni tartozik neki. ták volna. laiszik, más fajta umbur: ollensóge Az okósz iinn«|,nek családias jel

Érdekes leleplezéssel is állt elő a ! A rneglifvási és fogmhUi ceremó- miml-n cereinmuas komedmuak. híve V(1|, s h()gv sokan
főjegyző : hogy az uj főispánnak a niának a régi spanyol udvari etikett a '<>moi\ eg\>zei u.segnek. nem a szorett,c»k a megvéhen a M olnár !.-i 
vármegye nem tud lakást adni. mert nyomán megállapítandó részleteit : ónunknak, de a tartalomnak cm- vdn barátságos, rokonszenves, m a
szűk a megyeháza s igy nem lesz pi. hogy a meghívásra menő főszol- )(MG gán-egyéniségét.
neki fejét hová lehajtani. Bérelni gabi ró hányszor kopogtasson a fő- Az összehasonlítás tagadhatatlanul
kell lakást. Evvel is az alispánt bíz- ispán ajta ján ? hogy az alispán hány a főispán javára iit ki. s némi biz-

Mind-Jti embernek van valami szén- még oly méltatlanul is. II. Vilmos né- Eül és együtt tart a többivel, elmegy irányítja a j><»' i li Ica t, h »’u.tp valami tu- 
vcdélyc, illetve gyengesége. Ilyen van met császárrá azonban hiába vigyorog, bankettre s ott kedélyeem poliarazii; s d s kérdést (• teg-t, majd értekezik az
II. Vilmos német csássárnak is. A ge- mert úgy áll a világ i tél ős zeke előtt, szellemes ötleteivel elragadja a részt- irodalomról, a .« .y a /.i-ngoi rihoz ül és 
nialis császár rettentően szereti az ün- mintha benne testesülne meg az ősi vevőket, avagy ellátogat a bonni egye- dallamba gyűjt; azokat a hangokat,
nepélycs alkalmakat és keresve-keresi germán erkölcs lemre s ott egy diakkompániaban da- melyek akkord, n m g-mogesendülnek
azokat. Ma ilyen ünnepélyes alkalom És amennyire boldog férj ö. annyira ’ é ; >szdamundcrt rajból.« Ezt bi- lánglelkében.
éonenséetrel nem akar adódni magától, boldog családapa is. Hét ép és viruló zonvára s >k eurétpni fejedelem szaitátva n ■ . ..,#ÍK. • . . . 8 8 . ‘ 1 . , , . . . . .  . / De nincs o n lr i ment a lnbató!. Esa germánok jonevü császára hamaro* gyermeke van, kik fölött szigorú ie- u ;zi. unvct h'ömi nülve etuiucttek vas- . . .  , . ,8 . . J t T->, / . . . .  . y , , n i , • , nnnel nagyobb az ember, anna vég-san csinál egyet, hlég genialitással ren- gyeimet gyakorol s uralkodása rop- !<•> >csai szorongatnak, h «jy becsületes . . , . ' . ,8
dellieiik hoziá. pánt teendői mellett (nem őt v e t ik  l.őókw.vélellme sem julhi'tnak tőlak. ^  “•

Ma éppenséggel nincs kéznél valami a miniszterek, de 6 a minisztereket) „ , , , , ^saszu te, 1 1,1' * v ,e, a 1111 l!j11'
jubileum előránt valami alapkőletételt, arra is ráér, hogy neve'ósuket ellen- ethg a jövő társadalmi átalaanlás- ■»«?• L* egyébként a talénos nyava- 
zászlószentelést, szobrot s a többi. -  őrizze és annak irányt adjon. Szóval • *«*»y"«-= «>•.•«« « már fujdopl, II lyáj* a moat elő lejedelemeknek, mely
Megjelenik ott, és szónokol rögtönöz- II. Vilmos császár erős egyéniség. X ,lm"s |döh ”>eK »*•- vz.Ioszt.ut.lc- meg lógja pecsétéin, vég
ve. S szónoklata mindig mesteri. -  Ősidők óta a koronás fők azzal vé Sll”*k a Url>'es «<»< Mert Inaba. a mu- ««üket. Mert am. a fejedelmi l.ctog-
Telve van nemes hévvel, megkapó fór- ük megőrizni nimbusukat. hogv magú- nom ,übbé •'* eml.erek- -g m  k nyomábut el: a* aa elpusztult
dulatokkal, szép figurákkal, találó ha- kát megközelithetetlenné teszik, keni- i". k f  *<-m -be garzaguak, midőn fen- jólet a |>aupet izmus sapadt reme, a 
Soltiatokkal és csak úgy duzzad az esz- Ük a közvetlenséget s azt tartják, hogy '«ü'gel ptl ant raj«k. mert Ünnepélyes "épek anyag, és erkölcs, romlása es 
megazdaságtól. rájuk nézve az az üdvös, ha távol tart- » « ^cjezesel tor'/képnek nézik. A rá- oly törekvések fej ődésé, melyek a tár-

Ami a fő, sohasem olvas pa- ják magukat a nem egyenrangúak érint t'-rmettseg es személyes kiválóság kö- -sada om békés ataktku.ásat leuetetlenné 
pirosról, melyet első minisztere nyom kezésétől. Ez a rettentő merevség so vclc" ,l maga lőszere a helyet, melyet teszik.
a markába, hanem mindig szabadon haséin volt otthonos a I loheiuollcrv i.- a, al>1*j'-s sxllietCsl ( ‘ój(>g feglrut leér- jrs fájdalommal kell latnunk, hogy a 
beszél és úgy latszik, nagyobbára rög- nél legkevésbbé emészthetné azt mec 1 tMn,-t cni hol a természet kincseit oly pazarul
tönözve. Igaz, néha oly kegyetlen őszin- egy olyan egészséges gyomor, ami. A kép nem lenn teljes, ha ki nem halmozta lel. vole egy fenkölt érzést
teséggel, hogy a diplomaták savanyu II. V'ilrnos német esászkré. emelném, hogy a gemális császár meny- nem adott. Mert ha il Vilmos német
arca egészen megnyúlik tőle s minden Ellenkezőleg, keresve keresi a nyíl- nyír- hódol a s/did múzsáknak is. császár geniá!is feje alatt melegen érző
hajszáluk égnek állna, ha ta rfojükön ily vánosságot, a közvetlenséget és az e u | iMieuTíes a német csasz.tr rendkívüli s/.iv is dobogna, úgy lehetetlenné vál- 
neines növényzet diszlene még. De a berekkel való érintkezést. Társasa ; ' ö »s.-eretet.: a drámairodalom ir.Int. Es nék, hogy préd.lul dobja oda népe jól- 
genialis császár ezzel nem igen tórő- ban határtalan bensőséget nyilv. nit - niondb. and meg, vájjon dolgozó asz- létét, békés fejlődését és boldogságát 
dik. mert azt tartja, hogy az ő felada- fesztelenül mulat, ha mindjárt c ,as, > almiak egyik fiókjában nem rejtó/ik-e egy agyrémnek, egy lelki Őrültnek : a 
tűk, hogy lefaragjak, ami vaskos és rangján mögötte állanak is a r-;szi v már egy-cgy kész dráma, melylyel egy telhetetlen militarizmusnak.
élét vegyék, ami sebet ejtő szavában, vők és azt látjuk, hogy ez egyálta i ; iup meg fogja lepni a világot, miként r . ,

Családi élete példás és szeplőtelen, ban nem rontja le császári tekintélyét, meglepte zenedarabjával, mely edsz , T ^ ‘Vm , f ( ’ "a,a,mas Caesar, 
valósággal nyárspolgárias. Maga a fe- ellenkezőleg növelt. i >ztességcs sikert aratott az egyik bér 1 fJ h" p '  <rf?1pen n,z a . ,n,llta;
kete gyanú sem tud árnyat vetni tiszta Mindenesetre szokatlan dolog, áa lini szinbazban. Öli. mert ez agón iá i, n ' nui‘'1 mMynek erejében oly igen In
egére Pedig ez szereli ellepni a világ egy hatalmas császát séta közben be-: Ibdtenzollern mindenre ráér ls nem f°kl? , . ,vni s!)tot Vtík,z''l('d és
nagyjainak életfáját és kancsal szemmel állít egy nagykövet házához és mi o ak sokat tanult, sokat..látott és hal- m<-,KI>ccs®tc',,i sorsodat,
vigyorog hitvesi nyoszolyájukra, ha I vei ott éppen akkor reggeliznek, ő is .ott fő ő, d : tesz-vasz is sokat Ma —
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A MEGYE ÉS A VÁROS.
X  Városi közgyűlés volt pénteken, 

jun. 28-án, egyhangú tárgysorozattal.
Tárgyalták a múlt számunkban fel

sorolt szabályrendeleteket, s természe
tesen valamennyit elfogadták. Érdekes 
köztük a cselédbejelentésről szóló, a 
mely kimondja, hogy minden gazda 
köteles cselédjét utasítani, hogy hely
változtatásul 3 nap alatt jelentse be, 
külömben a gazda, ha pedig ő a cse
lédet utasította, s ezt a cselédkönyvbe 
bejegyezte, akkor a cseléiPbüntetendö. 
A bejelentésnél 20 fillért szednek, s 
az igy begyült összegből az év végén 
hűséges cselédeket jutalmaznak. Egyút
tal a polgármester azt az örvendetes 
és biztató kijelentést tette, hogy rövid 
időn vá ro s i cselédszerzci in tézetet fogna le 
felállítani s igy megszüntetik a cseléd 
szerzés körüli sok visszaélést.

A villamos tarsasag kérelmére elha
tározták, hogy a társaság számára 
f)G00 kor. költséggel hivatali helyisé 
geket épít, melyekért a társulat 500 K. 
évi bért fizet.

Elvben kimondták, hogy a határbeli 
dülőutak fenntartására ügyelni fognak, 
s most a Vióka dűlő elromlott utjának 
kijavításához 300 kor. hozzájárulást 
szavaztak meg,

A 7400 kor.-ba kerülő telefon s tűz 
jelző berendezés felállítását jövőre ha
lasztották.

Végül elhatározták, hogy részvétira
tot küldenek M attyassovszky Kálmán 
családjához, s egyúttal a millennáris I 
alap 100 koronás ösztöndíját az el- j 
hunyt kitűnő polgár derék fiának adták. í

Búcsúzni fognak írásban s küldött ; 
ségileg M olnár főispántól.

Egyéb érdekes tárgy nem volt. 
x  Ott. a hol a papok táncolnak. 

Úgy szokták nevezni az olyan tisztása ! 
got, a mikor csak ott takarítanak, a 
liol mindenki látja. Nálunk nagyon ke- J  
vés helyen táncolnak a papok. Mióta 
Ujhely rendezett tanácsú város lett, 
minden héten tisztogatják a nagyobb 1 
utcákat. A főutcán minden nap rendez 
seprést a város, bezzeg nem úgy van 1 
az alsóbb utcákon, oly piszolcság, oly 
szemét vau ott, hogy, ha nem volna 
felírva az utcasarokra az utca neve, 
bizonyára városi szemétdombnak hinné 
az ember. No hiszen erre nem járnak 
előkelőségek! Nem úgy, mint a Ka- 
zinczy-utcán, ki egész az »Ungvárig«- ; 
Itt csak szegény munkás és hivatalnok 
nép lakik, azoknak jó az is. A mel-; 
lett a nagy fizetés mellett még tiszta- { 
ságot is élvezzenek? ez nem igazság! 
Szó ide, szó oda, Ujhely szépségével 
épen viszás arányban van a rendezett! 
tanácsit város tisztasága. Az alsóbb 
utcák, jobban mondva mellék utcák, 
közök rémséges piszkosak. Talán csak 1 
minden millennáris ünnepélyen lesz ki- 
tisztálva? mert ez azóta aligha! A 
múltkor, a mint a Lajos közön lemen
tem, majd az ájulás fogott el a sze-! 
mét dombról kiáradó gőzök és gázok
tól. Az egész közben mindkét oldalon 
a falak mellett csupa szemét stb. stb. 
Úgy, hogy ajánlatos volna, ha a vá
ros, úgy egészségi, mint a szép szem 
pontjából, legalább hetenként egyszer 
tisztogatná a mellékutczákat s nagyobb 
felügyeleteket rendelne el. úgy hogy 
az ablakon kinézőknek ne kelljen szé- i 
gyenkezve vissszahuzniok a fejőket és 
az ablakot becsukniók.

X  T isztu jitás Tarczalon. Tatvzal 
községben tegnap volt a hi ró válasz
tás főbírónak Th///Józsefet (Amlrássy 
János ellenében :) törvényirónak 
Szabó Istvánt választották meg.

KOSSUTH SZOBOR.
_

A K ossuth-szobor ü g y éb en  
Szerencsen tartott értekezlet. I

A »Felőmagyarországi I Iirlapc'-ban 
is (Ismertetett azon lelkes és hazafias 
felhívás következtében, melyet a me- i 
gye székhelyén felállítandó Kossuth- j 
szobor ügyében járásunk érdemes fő* 
szolgabirája: P intér István bocsátott ki 
— tegnap Szerencsen a nagy szálloda J 
dísztermében igen látogatott, népes j 
értekezlet tartatott.

Őszinte öröm töltött e! bennünket 
annak lattára, hogy még nem halt ki 
az igaz lelkesedés, hogy tudunk még 
magasztos, szent eszmékért hevülni, 
hogy a magyar teljes tudatában van 
annak ki volt nekünk Kossuth Lajos, 
hogy érzi és jól tudja, mivel tartozik j 

I c nagy hazánkfia dicső emlékének.
Jól esett meggyőződhetni azon va- I 

razshatalomról. mely a Kossuth nevé
hez fűződik, jól esett meggyőződhetni, 
hogy elégséges ékesszólásával idegen i 
országokat is lazba és bámulatba e tő. 
lánglelkü apostolunk : Kossuth Lajos 
szent nevének csak a megemlítés is, 
hogy minden párt közötti válaszfal I 
egyszerre eltűnjék és egyek legyünk e 
félistenünk emlékének kegyelctcs meg
őrzésében, szent nevének dicsőítésében.:

Kossuth Lajos halhatatlan, szent j 
neve ma már magasztos fogalommá 
conglomei álódott, mely az önzetlen, 
minden áldozatra kész, eszményi haza 

: szeretet fogalmat foglalja magában, 
j Jól esett lathatni, hogy e járás 26 
I községe mind több tagú küldöttséggel 
j képviseltette magát és hogy e járásnak 
| számottevő tényezői ott voltak az ér- 
i tekezleten.

És ez helyesen és jól van igy és 
| ennek igy is kell lenni, mert ha dicső 
hazánkfia Kossuth Lajos emlékének 
kegyelete* megőrzése szent kötelessé
get ró e haza minden rendű és min 
den rangu fiára úgy nézetem sze- 

j rint reánk, e járás lakóira fokozott, 
hatványozott mértékben bárul a feladat 
- -  lehetővé tenni és minden tőlünk 
csak kitelhető utón módon elősegíteni 
azt, hogy az itt felállítandó szobor 
úgy nagy hazánkfia dicső emlékéhez, 
mint pedig megyénk múltjához is méltó 
legyen.

Nem akarjuk most, midőn az itt 
felállítandó Kossuth szobor ügyére vo
natkozó actió oly szépen megindult és 
örvendetesen mind inkább nagyobb 
mértéket Ölt, Zemplén megye közönsé
gét szemrehányással illetni azért, hogy 
c megye nagynevű szülöttjének it t ! 
még eddigelé szobor n n emeltetett, 
de nem hallgathatjuk cl annak nyoma- 
tékos hangsúlyozását, hogy bizony 
legfőbb ideje, miszerint e mulasztásun
kat jóvá teendő elvégre rójuk le azt a 
feladatot, a mire a kcgyelelesség, a 
háladatosság és a hazafiság rég köte I 
lezett bennünket.

És ha már más megye megelőzött 
bennünket a szobor felállításában: ed
digi mulasztásunkat most akként te- ! 
hetjük némileg jóvá, ha legfőbb tó- ; 
rekvésünk leend minden igyekezetünk- 1 
kel oda hatni, hogy az itt emelendő 
Kossuth szobor az eddig felállítottak 
közt a legdíszesebb, a legimpozánsabb 
legyen.

Büszkeség tölt el annak gondolatára j 
is, hogy megyénk székhelyen egy 
grandiózus szobor alakjában les/, meg
örökítve.

Kossuth Lajos dicső emléke és a 
nélkül, hogy a mostani lelkesültséget, 
hazafias felbuzdulást a dissonanciának 
leghalványabb momentumával is za
varni akarnám — nem hallgathatom 
el azon eléggé nem csodálható, való
ban különös tényt, hogy Kosuth La 
jós nagy hazánkfia születési helyén : 
Monokon sincs semmi alkotás, mely 
reá emlékeztessen, nincs semmi jel, 
mely fennen hirdetné, hogy az, ki 
nekünk hirt és dicsőséget szerzett, 
mindenütt annak az igénytelen kis 
helyiségne!: volt szülöttje.

Nem díssonanciát akarok előidézni. 
mert azt tartom, hogy annál jobb, an
nál szebb, annál dicsőbb, mennél több 
helyen állíthatunk szobrot Kossuthnak, 
hogy mennél több hely legyen, a hova 
elzarándokolhassunk imádkozni, a nagy 
idők nagy eseményeitől megemlékezve 
a reminiscenciakból hazafiságot tanulni 
és újabb felbuzdulást lelkesedést, merí
teni.

De minden áron gondoskodásnak 
kell történni legelső sorban hálunk 
arról, hogy Kossuth Lajos dicső em 
lékének születési helyén: Monokon 
való megörökítésére valami tétessél:

Most e nagyobb kitérés után visz- 
szatérek a szerencsi értekezletre, mely 
nek látogatottsága és az a lelkes, 
emelkedett hangulat, az a hazafias fel-

i buzdulás, mely mindjárt a gyűlés meg 
1 nyiláéikor mutatkozott sejtetni en
gedte. hogy itt egy készülőben levő 
nagyobbszabásu mozgalommal állunk 

; szemben, mely hatalmas lökést adhat 
a szobor felállítását célzó dicséretes 

I actiónak, már azért is, mert nem hLz- 
szük. hogy e szép példaadás köve- 

| tökre ne találjon.
Az értekezletet annak összehívója 

P intér István főszolgabíró tartalmas 
szép beszéddel nyitotta meg és ajánla
tára az értekezlet egy nagy - vagy 
I2l) tagból álló - bizottságot válasz
tott, melynek elnökéüPaz agilitásáról 
és buzgóságáró! előnyösen óstnert 
Pernat ti Béla országgyűlési képviselő, 
alelnökokké pedig: Hézser Emil. Vi
tányi Bertalan, és Pessenyey István — 
jegyzővé Vari Rezső és pénztárnokul 
Neszt Antal választattak meg.

A bizottság maga akként lett meg
alkotva, hogy abba e járás minden 
községéből lettek tagok beválasztva.

Az értekezletnek a kitűzött, ma
gasztos célért való lelkesedését legjob
ban jellemzi azon örvendetes körül
mény, hogy a Pintér István fő.izolga 
biró kezelésére .ott mindjárt megindí
tott gyűjtés közel /ooo egy ez er  koro
nát eredményezett.

Ilyen kedvező auspiciumok között 
reményteljes bizalommal várjuk e meg
indított actió szép sikerét, annál is 
inkább, mert úgy a megválasztott el
nökség, mint a bizottság magában 
véve is, garantiát nyújt annak kivi 
vására

Mindezen elért szép eredményért 
azonban le ,első sorban őszinte és ha
lás elismerés illeti járásunk derék ér
demes főszolgabiráját P intér István 
urat, ki annyi körültekintéssel, nagy 
lelkesedéssel és ügybuzgósággal karolta 
fel e magasztos, e szent ügyet, de 
egyszersmind gratulálhatunk is a fő
szolgabíró urnák, hogy oly szerencsés 
kézzel nyúlt c fontos kérdés kivitelé
hez. Fáradhatatlan működése, agitálása 

í további dicséretre nem szorul. Csele- 
‘ kedete 'önmagát dicséri.

Uraim! Több ily kezdeményezést 
több ily agitálás kifejtését és akkor 
nem kell féltenünk a Kossuth szobor 
ügyét!!

Mád, 1901. junius 25.
W etterschneider Miksa.

h í r e k .
P oloska.

— Epigram m. —
Irta Eördüyh Dániai.

Minap az egész éjjen át nem alvám, 
Úgy csípett egy huncut, bitang poloska, 
Reggel feldúltam ágyain' s minden 

[málhám
Megcsíplek, gondoltam, te kis gonoszka!
Es hasztalan nem is volt kutatásom,
R i akadtam, de hol ? I egy imakönyvbe, 
Ott feküdt a kis kapucinus ittason,
De nem holmi bikavértől rúgott be !
Hát mar c kis gonosz is ide menekül?! 
Mintha rá mutatna a bűnösökre 
Hogy Ők is úgy bújnak oda a vád alól 
S ott, mint ő, vérfoltot hagynak örökre !

J  tt/i US hő elsejével ttj elő fisé 
test nyitunk a „ Felsdmfff/ffftr 
ÓVSZ difi Hii'lUj)** -ra. Tisztelet
tel kérjük t. előfizetőinket, a kik 
nek előfizetése j lU liu s  végével 
lejárt, hogy a lap megrendelé
séi minél előbb megújítani szi 
vcskedjenek, nehogy a szétkül
désben fennakadás történjék.

— A sátora ljaú jhe lyi főgimnázium 
Kossuth emléktáblájának leleplezése 
l imaiad. Térszüke miatt most csak jc- 
L-ntjuk ezt az elszomorító s botrányos 
esetet, jóvő számunkban fogunk vele 
érdemileg foglalkozni,

Templom szentelés. A bodrog- 
olaszi újonnan átalakított róm. kath. 
templom c bó 23 an szenteltetett fel a 
Vidékről cgybesereglett ájtatos hívek 
sokasága jelenlétében. A templom ez 
alkalommal csinosan feldiszitletett. Kü
lönösen említést érdemel a gróf Lé
ny ay Elemér és neja Stefánia kir. fő-

í hercegné részére készített művészies 
j imaszék, a melyet szent mise alkalmá
val a báró Waldblolt családja foglalta 
el. Az isteni tiszteletet a kerületi es- 

! peres négy lelkész segédletével vé*
I gezte. Délben az uradalmi tiszttartó- 
I  súgnál a papok, és Sztankay Béla 
j körjegyzőnél a világi vendégek része
ié társas ebédek voltak.

— A sárospataki ev. ref. egyházi 
énekkar 1901. július hó M én Sáros 
patakon a »Kossuth kertiben saját 
alaptőkéjének gyaropi'ásar.i jótékony- 
célú zártkörű nyári táncmulatságot 
rendez.

— Diák majálÍ8. l ’olyó h > 27-én d. u. 
tartotta a sátoraljaújhelyi főgimnázium 
érett ifjúsága a »Bockt kerthelyiségé
ben majálisát, a mely, bátran conce- 
dálhatjuk, az idei majálisok között a 
legelevenebb és minden izében elegáns 
volt. A rendezőség mindent elkövetett, 
hogy a megjelenté!: magukat jól érez
zék és csakugyan sikerült is az idei 
majális-szezon legfényesebb, legtem- 
parcmentumosabb mulatságát létrehozni. 
A hölgyeket a rendezőség csinos tánc
renddel lepte meg, melynek első lap
ján az érett ifjak fényképe volt, F rcy  
Miksa fényképész által a nagy tableau 
képnek kicsiny másolatában elkészítve, 
melynek ügyes csoportosítása, valamint 
gondos kiállítása, kapcsolatban azon 
ügyes ötlettel, hogy a kép a táncrend 
előlapjául szolgáljon, valóban kellemes 
meglepetést szerzett. A kiválóan sike
rült nagy tableau, melyen tanáraikkal 
együtt ott vannak az érett ifjak má
solatban reprodukálva, ma már sok 
hölgy szobája falának is dísze. A 
mulatságon, melyen az első négyest 40 
pár táncolta, a jelen volt hölgyek kö
zül a következőket sikerült feljegyezni:

Asszonyok: Ambrózy Nándorné, 
Barna Bertalanná, Barna Gyuláné, Ba- 
riss ArpAdné, Bettelhcim Mórné, Dókus 
Gyuláné, Dolozsclok Albertné, Éhlert 
Gyuláné, dr. Fricd Lajosné, Főnyi 
Arpádné, Gortvay Aladárné, Havas 
Bertalanná, Krafcsik Gyuláné, Kérész- 
tessy Lajosné, Langermann Károlyré, 
Meczncr Gyuláné, Móré Gézán:, Mar- 
kovics Adolfné, Nyeviczkey Pálné, So
mogyi Bertalanná, Schveitzer Jánosné, 
Szőllősy Arthurné, dr. Tátray Dezsőné, 
dr. Thuránszky Lászlóné, Vágó Gyu
láné, Wilhelm Henrikné, Wieland La- 
josne, VVicder Józsefné, YValter Lászlóné.

Leányok: Ambrózy Margit,Bettelheim 
Ilon és Paula, Barna Juliska, Dolozselek 
Etel, Fricd Etel, Főnyi Ilona és Irén, 
Havas Irénkc és Aranka, Krafcsik 
Mariska, Langermann Mariska, Mecz
ncr Icza, Móré Margit és Etel, Marko- 
vics Flóra és Zsófia, Nyeviczkey Gabi 
és Pöszi, Róth Bella, Somogyi Sarolta, 
Szőllősy Paula, Spillenberg Sári, Schveit
zer Polili, YViihelm Margit és Lenke, 
Wessely Szerén és Aranka, Widder 
Emtrd, Vágó Margit. A mluatság reggel 
4 óráig tartott s a vacsoránál Hadady 
Géza tanár diszelnök mondott felkö- 
szönlőt az érett ifjakra, a kiknek ne
vében Spira Ármin válaszolt, (np.)

— A megyaszói re f. templom építése, 
a mint értesülünk, nagyban halad, ma
holnap fedél alá jön s mutatja, hogy 
egy stylszerü monumentális épület 
lesz.

— A kassai dalünnep. A  kassai 
dalünnep iránt országszerte nagy az 
érdeklődés. Az országos magyar da- 
lárcgyesület megbízásából Lung György 
fővárosi tanácsnok, mint elnök, Falk 
Zsigmond dr. az ismert iró, mint tit
kárnak közreműködésével faradhatatla
nul buzgólkodik a dalünncp sikere ér
dekében. Az ünnepélyre, mely augusz
tus 15-től 20*ig tart, eddig 3000 dalos 
jelentkezett. Bubics Zsigmond püspök 
és Péchy Zigmond főispán örömmel 
fogadták cl a diszelnökséget.

— Betöréses lopás. Szerencsen f. 
hó 22-én éjjel a Löwinger Péter órás- 
és ékszerész üzlet kirakatának vas 
függönyét felfeszitették. a kirakat üveg 
tábláját betörték s onnan arany és 
ezüstnemüben cirka 1000 korona érté
ket elloptak. A tetteseket a csendőr
ség nyomozza, de eddig még ered
ménytelenül. Csodálatos, hogy a vá
rosnak a legnagyobb forgalmú utcáján 
ilyen kurta éjszakán ilyenek is meg
történhetnek,

Szombat junius 20.
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Tűz. Huttka kOuégben o h*> 23-án 
n.»gv tu/v* s/ dühöngött. A délelőtti 
<)!áU!>a». hí mi k: a tűz. amely rövid 
idd .au >bb mint .'!*1 1.kőhazat és 
gazdasági e;mlet t hamvasztott cl. A 
|a:.( ..g . ai'íi'ifdc tti munkát végzett
a/ c tasná , de zél lév u. a mentési 
munkálatul alig használtak /.uni t.

— Zoltan üyula i na y '.ombti 
állandó színház igazgat\a • > ) ’ íb i
álló jól szervezett színtársulatával |

-Mihályi* érkezett s tegnap pénte
ken, f. hó 28 áu ke/dt ■ meg előadásai 
soroz, lát az »Ldvüske« ..Idád isaval.

A tiszteli o lvasó  ko/.önseg 
tájékoztatására.

A »Eclsőmagyarors/ugi Hírlap« 50-il:. 
számában »nyilvánosság« cim alatt egy1 
verset írtam az ellen, hogy a sátor- í 
aljaujhelyi Széchényi,- vagy i á »téren 
levő bekerített pai! bán, ahol az lb09-iki 
győri cmlékoszlop-miicmlélc tel van ál
lítva, megengedtetett egy nyilvános ven
déglő rendes űz te.

Azt a Sz elunyi-téren levő, drót há
jóval igen gyengén bekerített kis par
kol. amelyben semmiféle más építmény 
a műemléken kívül nincs, eddig a vár
megye és Sátoraljaújhely város lakos
sága bizonyos kegyelettel övezte kö- í 
iiil, s úgy szólván — a közönség 
kegyelete őrizte meg a megrongálás, 
megfürtőtlenités és vandalizmustól, mert 
abban a gondolatban élt mindenki, 
hogy az ősök c hazában egyetlen ilyen 
emlékét kegyelettel köriilövezni az 
értelmiség kötelessége meg azért is 
mert Sátoraljaújhely varos utcai', köz
tereit megtekintve és (ismerve, min
denki abban a gondolatban cl. hogy a 
várva vart Kossuth szobor méltó helye 
szinte csak ez a park lehet, miután kör- 
nyös körül ut áltai körülvéve, keskeny- 
sége és csekély terjedelménél fogva, 
inas célra nem is szolgálhat mindad
dig, amíg vármegyénk többszörös ha
tározatát, kormány intézkedését -m i 
fel sem tehető — az unokák hálátlan
sága meg nem változtatná!

A második indokom volt versem 
megírására az, hogy mindenkinél visz- 
szatetszést szült ez a fedetlen he
lyen, nyilvános közutcán, a r. ka h 
templom es leereszt közvetlen közel 
ben esténként zenéléssel és a zenélést 
bámuló, hallgató utca üsszecsoportosm; 
lásúval egybekötött vacsorálás és a 
parkban szabad ki s bejárás megenge
dése.

Szabályrendelet és miniszteri utasi-: 
tás létezik, amelyek a templomok kö
rüli korcsma és zenélő helyiségek tá-1 
volságát szabályozzák.

He olyan engedélyt, hogy a temp
lom és műemlék közvetlen közelében 
nyílt, szabad helyen, zen áési endedély- ! 
lyel ellátott vendéglő nyittassék, még 
a miniszter sem adhat, mert az törvé-' 
nycinkkcl, jogszokásainkkal és a val
lás gyakorlata iránti kegyelettel ellen
keznék.

És ennek dacára Sátoraljaújhelyben 
ez még is megtörtént és sem az ősök, 
sem a vallás iránt tartozó kegyelet az 
illetékes hatóságokat nem gátolták ab
ban, hogy a zenélést és pro Jukcionális 
előadásokkal egybekötött vendéglőnek 
a Széchényi parkban kiszolgálására, üz
letére engedélyt adjanak.

Nem vették figyelembe az illetékes 
hatóságok, — az általam már fennebb 
említett azon indokot, hogy a me
gye áltál feláíiittatni elhatározott Kos- 
suth-s/obor, volt kormányzónk pálya
kezdete, ifjúkori nagy reményekre jo
gosított itteni működése és a város 
közterei utcáira való tekintetekből is 
csak abban a parkban, mennél köze
lebb az ő működési teréhez, varme
gyénk házához, állítható fel megfelelő
i g ;

Erre a hatósági kegyeletien intéz
kedésre és annak repalására céloztam 
ón versemben, a nélkül, hogy a kü- 
lömbcn is két helyiségben más két üz
letben nagyon elfoglalt vendéglősnek 
ártani csak eszem agában is lett volna, 
miután én ötét mindég mint magyar 
emberré lett idegen származású hasz
nos polgárt tekintettem, tehát versem 
a kegyelet megőr; est re irányult és még 
is ő vette zokon és ellenem foga
dott poisakkal igaztalan alapra fel:-

F E L S O M A G Y A R O S Z A G I  HÍ RL A P .

tetett hazug paródiákat firkált at, ami 
ben <-n őtet persze nem gátolhatom 
mindaddig, amig az illendőség és be
csük : határait at nem lépi, de egyre 
figyel :ie/t ‘tem: tartsa meg a billiard- 
jain. . szabályos »eo»dat« és ne confi
denf kedje I; I

li s/.mii. hogy nincs oka a haragra, 
és Ing/ ic : *m volt igazam, midőn 
.er műt a hat óságok figyelmezteté
sére megírtam, igazolja a »lclsőma- 
gyarországi Hírlap« ol-ik, ugyanazon 
szamában, melyben az ő neve alatt el
lenem íratott paródia megjelent, a má
sodik lap második hasábján e cim 
alatt: *A vallas és közoktatási kor
mány figyelmébe« kiadott cikk, amely
ben szó szerint ez van mondva :

..A vallás és közoktatási kormány 
figyelmét felhívjuk arra, hogy az 1809-:lei 
nemesi insurgensek tiszteletére, a hely
beli főtéren emelt és a kormány hoz
zájárulásává! restaurált műemlék körül 
legújabban korcsmái élet folyik.

A mi-rendezett tanácsunk bölcses
sége ugyanis abban látja a város ha
ladását, ha mennél több helyen esz
nek, isznak, muzsikálnak s szokott ma
kacsságában nem akar tágítani attól, 
hogy abban a kis parkban, ahol a mű
emlék áll, ez a »nagyvárosi élet« mi
nél jobban kifejlődik, — sem a kath. 
templom közelsége, sem a műemlék 
rendeltetése nem alteralja, annál 
kevésbbé az egyes helyi felszólalások.

Megpróbáljuk tehát igy, hátha felül
ről jő az áldás**.

Üapicnti sat.
Id. B a ju sz Jó z se f.

SZÍNHÁZ.
Szendrey társulata egyre fokozódó 

pártfogás mellett, közmegelégedésre 
játszik.

Yz igazgató a városhoz kérvényt 
adott be. hogy a színházat a jövő 
szezonra neki adják. úgy. hogy a 
kassai színházzal párhuzamosan hat 
hónapon át tartana itt hetenkint 8 
előadást.

Szerintünk is ez lenne a legjobb 
megoldás, s őszintén óhajtjuk, hogy 
a jó terv — amelyet leközelebb bő
vebben ismertetünk — sikerüljön.

*
TT. előadás: Bibliás asszony.

Jun. 26-án szerdán.
Ez már francia operett, tehát a ze

néje kedves, fülbemászó, a szövege 
szellemes, pikáns, mulattató.

Meséje a francia bohózatok kon
vencionális motívumaiból van össze
szőve. Sok helyzet-komikum, sok 
személyben való tévedés, temérdek 

I szellemes ötlet folytonos derültség
ben tartják a nézőt, úgy, hogy eszé- 

j be se jut a darabot mélyebben kri
tizálni. Nem kritizál, nem analizál,

J csak mulat.
A kedves kis bohóságot igen ügye

sen adták elő, s kellemes harmad- 
fel órát szereztek vele a közönség
nek, amely — sajnos, sőt botrány!

‘ — megint legfeljebb csak háromne
gyedrészben töltötte meg a szin- 

j házat.
Rontay Boriska elevenen, kedvesen 

I adta a vakbuzgó márkiné szerepét, 
aki, hogy a férjét magához bilincselje, 
a második felvonásban már sutba 

! dobja a bibliát, s táncosnőnek öltö
zik, Jó l énekelt és jól láncolt.

Csak azt nem értein, hogy miért 
; szógyelte magát az első felvonás 
fürdőkosztümjében, mikor olyan te
tőt ül talpig tel volt öltözve benne,

■ mint egy sarkutazó, ilyen sok ru
hában még a legkvekkerebb neve
lésű asszony se pirulhat. Szóval itt 
a darab szelleme több decolletaget 

| kívánt volna.
Káldy Mariska a táncosnő szere

pében szépen énekelt, de játéka me
gint nem volt elég ólénk, és külö
nösképen olyan táncos ;ő volt. aki 

j egy cseppet sem táncol.
igen kedves és ügyes volt Kó'rösy 

duci. a márkiné pajkos unokahuga, 
s nagyszerűen adta //. C silla g  Amá- 

: lia az öreg Maréchallné szerepét, a 
• incgvéniilt szeretőt, akit régi bo- 
ihózati recipe szerint — a szép már

kiné helyett ölelget sötétben a ka
landvágyé modern király.

Ezt a királyt jól játszotta Bónis, 
A csapodul*,, márki szerepében kitűnő 
llun yady. 0  rá nézve tévedésből) 
voltam a múltkor. Azt hittem, hogy 
a játéka rósz, pedig csak a szó 
repe volt rósz.- Borbély és S zebe n i 
jól adták komikus szerepeiket, s 
ügyes volt király két inasa: Eóry 
és / ’il/ari.

Az előadás kifogástalanéi össze
vágó s gyors menetű volt. A közön
ség jól mulatott, sokat nevetett és 
sokat tapsolt.

*

I I I .  olőadiís : A bor.

.hin. 27-én, Csütörtökön.
Ünnepi hangulatú volt a csütör

töki este. Két okból i s : egyik ok 
a csaknem egészen telt ház, másik a 
remek darab.

Gárdonyi darabját sokaktól hal
lottam már dicsérni (sajnos, egye
sektől jobban, mint a sajtótól — 
pedig tán az is értene hozzá!) s a 
szerzőjét régen a legjobb magyar 
Írók egyikének tisztelem. — de ilyen 
felséges szépségűnek nem gondoltam.

Korszakalkotó műremek ez. am ely
hez fogható nincs a m agyar irodalom
ban. Semmivel se kisebb az Ember 
tragédiájánál, vagy Bánk bánnál. 
Csak ez a kettő az. amely össze
mérhető vele.

Mindig azt mondtam, hogy a nép
színmű lehetetlen műfaj. Nincs 
benne semmi igazság. Paraszt ruhába 
öltözött urak játszanak benne úri 
szenvedélyeket, úri históriákat. 
Szavalnak és érzelegnek., beszélnek 
virágos körmondatokban, mint az 
urak. A legjobbja is ilyen, még a 
Falu rossza is. Külsőségekben utánoz
za a magyar nép életét, de a lelkét 
meg se közelíti. S mert eddig nem 
írtak : azt hittem, nem is lehet Írni 
magyar népszínművet.

1 lát ez az első magyar népszínmű. 
Ez a nép lelkét, legbelsőbb lelki v i
lágát viszi a színpadra, olyan káprá
zatos művészettel, amilyet csak né
ma áhítattal tud bámulni az ember.

Örökbecsű műremek ez: benne 
van a magyar nép egész lélektana, 
egész jellemrajza. Minden mondata 
egy-ogy ínestermű, egy-egy remek 
jellemvonása a m agyar parasztnak. 
Igen. ez a magyar nép, ezek a ma
gyar parasztok, akik a Gárdonyi da
rabjában mozognak a színpadon. 
Aki parasztot eddig színpadon lát
tunk. az mind parasztruhába öltöz
tetett báb volt : ezek hús és vér, 
igaz valóság.

Es milyen káprázatosán szép a 
m agyar nép lelki világa, ahogy Gár
donyi feltárja előttünk ! Mesés kin
csek kiapadhatatlan bányája ez a 
világ. — s azok a lelki kincsek 
szinte elszéditenek ragyogásukkal.

Micsoda nemes tulajdonságok, mi
lyen nagyszerű szenvedélyek, micso
da hatalmas tiszta józanész, milyen 
zseniális ötletek, mennyi természe
tes humor, sziporkázó szellemesség 
tündöklik elő ebből a feltárt arany
bányából. Bizony nincs az a francia 
bohózat, amely igy telve lenne szebb- 
nól-szebb. okosabbnál-okosabb ötle
tekkel ! S mindez elárasztva avval a 
gyönyörű, édes, magyar zamattal, 
aminek Jókai óta nem volt nagyobb 
mestere Gárdonyinál.

Aki még nem ismerte, ebbül a da
rabbal megismerheti, aki még nem 
szerette, ebbül a darabból megsze
retheti a magyar népet. Meg kell 
szeretnie erényeit úgy, mint hibáit, 
mert egyformán szép és rokonszen
ves mind a kettő.

Petőfi óta senki se látott be olyan 
mélyen a m agyar nép leikébe, mint 
Gárdonyi Géza. Ami a dalban Petőfi, 
az lett ő evvel a darabjával a drá
mában. A m agyar nép legmesteribb 
rajzolója.

•Es micsoda hatalmas művészettel 
van felépítve az egész darab! Nincs 
benne egy fölösleges szó. egy hely
telen alak vagy jelenet, minden szava, 
minden gondolata ragyogó szinarany, 
minden mondatán órákig el lehet 
gondolkozni, — teli vannak azok

mesteri jellemzéssel, nagyszerű filó- 
zófiával. A m agyar nép jelleme, filo
zófiája. bölcsesége tündöklik bennük.

Szépségeit nem lehet elsorolni: el 
kellene akkor mondani az egész da
rabol. Köteteket lehetne Írni felőle.

Az iskolában ez a drámát kellene 
tanítani, mert nincs, amiből ennél 
több szépet és jó t lehetne tanulni.

Meséje jóformán nincs az egésznek. 
S ép ez a művészet: meso nélkül, 
sujet nélkül egész estén gyönyör
ködtetni. a színpadi hatás eszközei
nek felhasználása nélkül megrikatni 
a közönséget.

A darab központja Baracs Imre 
gazda. 0  benne jollomzi Gárdonyi 
loghatalmasabban a m agyar parasz
tot. S micsoda jellem az ! Más nem
zetnél a legnagvobbakban nincs 
annyi nemes büszkeség, annyi szív- 
jóság, mint ebben a parasztban. 
S ez mind igaz, — életből vett 
valóság. Ő az, aki részegségében 
megveri a feleségét, s mikor ez azért 
e lhagyja, a harmadik felvonásban 
érte megy s visszahozza. Ennyi az 
egész mese, s ebből tudott Gárdonyi 
remekművet csinálni.

Ezt a parasztot csudaszépen adta 
Hunyady. Az ő játéka volt az este 
fénypontja. Igaz, természetes, diskrot 
volt mindvégig, hatalmasan érvényre 
ju ttatta a szerep legapróbb szépségeit 
is. Nem hiszem, hogy jobban lő
hetne adni azt a szerepet, — az ő ala
kítása határozottan tökéletes volt. — 
Büszkesége impozáns, jókedve ra
gyogó, fájdalma megrikató, szere
tető megható. A szerepébe szőtt egy 
pár dalt remekül énekelte.

De remekül játszott a többi is, 
valamennyi. Gáthy a fiatal Baracs 
Matyit, H evesy Gábor Mihály bácsit, 
Bónis a kovácsot igen jól adta. Güre 
Gábor és Durbints klasszikus a lak
ja it Várnai és Borbély pompás maszk
kal, s minden túlzás nélkül, művé
sziesen játszották.

Gydry Ilona a Baracsnó, s Lubrincz
J . az Özv. Szunyoghnó szerepében 
jók voltak, de úgy a gesztust, niint 
különösen a harmadik felvonásban 
a drámai hangot kissé túlzásba v it
ték.

M arossy Adél gyönyörű, tűzről 
pattant fiatal özvegy volt, s kifogás
talanéi, élénken, kedvesen, s mégis 
diskreten játszott, úgyszinte Kó'rösy 
Juci is, aki Baracsnó húgának sze
repében aranyos kis szőke paraszt
lány volt. Kedves jelenség volt a 
kis Révy, mint Baracs Imre fiacs
kája.

Az előadás, mintaszerű volt. s az 
egész este rendkívüli élvezetes. Ne
kem legalább még színdarab ennyi 
gyönyörűséget sosem szerzett, s még 
soha színházban olyan boldog nem 
voltam, mint most, mikor a magyar 
géniusz ilyen hatalmas m egnyi
latkozásában gyönyörködhettem.

A közönség ki nem fogyott a taps
ból, s úgy a darabtól, mint az elő
adástól el volt ragadtatva.

Pénteken Coralie és  társa  ment. 
Erről a jövő számban referálunk.

Sajnos, már csak két estén élvez
hetjük Szendrey társulatának remek 
já té k á t : Szombaton a V iczeadmirálist, 
vasárnap a G ascognei n em est adják, 
(melyben közönségünk Ruzsinszky Ilo
nát, egykori kedvencét, a kitűnő éne
kesnőt fogja újból hallhatni.) Do re
méljük, hogy a téli szezonban vi
szontlátjuk őket.

TANÜGY.
oo Uj elnök. A bodrog-zsadányi kö

zös iskolaszék junius 28-án tartott 
ülésében iskolaszéki elnökévé Neuvirth 
Béla uradalmi tiszttartót és a tanügy 
lelkes pártfogóját választotta meg egy
hangúlag.

oo tvzáró vizsga. A bodrog-zsadá
nyi közös iskolában az évzáró vizsga 
az elmúlt vasárnapon tartatott meg 
nagy közönség jelenlétében, fényes ered
ménnyel.

Kiadótulajdonos:
LANDESMANN MIKSA
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Kovács József
d ö r z s ö l ő  ( n u iH o u r )  é s  t t / u k s z e m v d f/ ó

Kisbarátszer (Alexi házában)

Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy a 
»I Manna gőzfürdőből kiléptem és így egész napom sza
bad, abban a helyzetben vagyok tehát, hogy bármikor 
háznál is dörzsölni, íél fürdőket és tyukszemvágást esz
közölhetek.

Magamat a n. é. közönség nagybecsű pártfogásába 
ajánlva, maradtam teljes tisztelettel

Kovács József.

Ránk-Füred. ( R á n k - H e r l e i n )
Az eperjes-tokajhegv aljai trachithegylánczolat nyugati 

lejtőjén, éjszaki szelek ellen védett kies völgyben, a tengerszin 
felett 392 méter magasságban fekszik hazánknak ezen már a 
XVJÍ. század elejéről ismert, sok baj ellen igen hatékony es 
olcsó gyógyfürdője, mely hajdanában II. Rdkóczy Fórén ez és 
gróf B ercsén yi Miklósnak kedvencz nyári tartózkodási helyül 
szolgált

A zemplénmegyei GálszécstŐl s a sárosmegyei Eperjestől 
fürdőnk 3 és fél órányi távolságra fekszik ; ellenben a kassa- 
legenyernihályi vasútvonal Regete-Ruszka (Garbócz) állomásá
tól l és egynegyed óra alatt érhetünk Ránk-Herleinbe.

Ránk-Füred igen hatékony fürdője a csiízos vagy kösz- 
vénves bántalmakban szenvedőknek, valamint azoknak, kik 
légzőszervi vagy nyakhárt va-bántalmakban keresnek orvoslást. 
De Ránk-Füred*^ nemcsak gyógyfürdő, hanem tiszta levegője, 
enyhe éghajlata és kies fekvésénél fogva igazi üdülőhely is.

(zi m agya r  Gryzir.) Legnagyobb és Európában a maga 
nemében páratlan nevezetessége az időszakonkint szökő artézi 
kut. mely <>!v megkapó és kivált a leáldozó nap sugarainak 
vagy a holdnak világításában oly tündéries látványt nyújt, 
mely egymagában megérdemli a fáradságot, hogy e helyet fel
keressük.

A fürdők á ra i: Márványkádas fürdő: 1 kor. — I. oszt. 
bádog-kádas fürdő 80 fii. — II. oszt. bádogkádas fürdő 60 fii. 
— III. oszt. fakádas fürdő 40 ül.

Gyógy- és  z en ed ij. A gyógy- és zenedij a fürdővendég tár
sadalmi állásához, illetőleg vagyoni viszonyaihoz mérten sze
mélyenként 5 frt, 3 fit 10 kr. és 1 írttal van megállapítva, 
több tagból álló családoknál a szóban levő díj leszállittatik.

Oly betegek, kik szegénységi bizonyítványt mutathatnak 
fel. ingyen fürdőt élveznek.

A fürdő május 15-étől van nyitva. A vendéglőt Schwartz  
Lajos látja cl kitünően. Szegényeknek, tisztviselőknek s taná
roknak 33 százalék engedményt ád.

Szállásokra vonatkozó megrendelések a fürdőigazgató
sághoz intézendők.

Bor eladás.
1 8 8 9 .  évi saját termésű valódi hegyaljai

m r  szamorodni és asszú bort
üvogenkint is eladok.

Szamorodni 3 X. 20 fii. ylsszú 6 X. yisszú finomabb 10 X hterenkint.
L í í v y  Adolf,

könyvkereskedő S.-A.-Ujhely.

$8 l

1  y t i r d e í r r i é n y .  |

i  jft t. ez. közönség tudomására hozatik, f 
J  hogy alul irt intézet földbirtokokra és  ̂
Í  Ujhelyben léuő hátakra 30—50 éuig terjedő \

|  íörlesztéses kölcsönöket ]
g  eszközöl. ij
i i  J{ feltételekre uonatkozó bőuebb felui- p
g  láso^itással szolgál a j

I  y.-ljW ti líplanli nini TiM pW ír. j

Tk. 3218-901 sz.

Á rverési h irdetm én yi kivonat.

A sátoraljaújhelyi kir. törvényszék 
mint telekkönyvi hatóság közhirré 
teszi hogy Kozma Antal vógrehaj- 
tatónak Balogh írma végrehajtást 
szenvedő elleni 200 korona tőkekö
vetelés és járulékai iránti végrehaj
tási ügyében a sátoraljaújhelyi kir. 
törvényszék (a sátoraljaújhelyi kir. 
jbiróság) területén lévő Gercsely 
község határában fekvő a gercselyi 
28 sz. telek jegyzőkönyvben foglalt 
I. 8. 31. 180. 215. 380. 484. hr. számú 
bel és kiilbirtokból. 78. és 50. össze- 
irási számú házból B. 4. és 9. sor 
sz. alatti Balogh Irinát ill. jutalékára 
az árverést 2352 koronában ezennel 
megállapított kikiáltási árban el
rendelte. és hogy a fennobb megje
lölt ingatlan az 1901. évi julius hó 
22-lk napján délelőtt 10 órakor

Gercselyben a közs. biró házánál meg
tartandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási áron alól is el fog 
adatni

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlanok becsárának 10 száza
lékát vagyis 235 korona 20 fii 
készpénzben, vagy az 1881. év 
LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett ár 
folyam m al számított és az 1881 
évi . nov. hó 1. 3333. sz. a.kelt igaz 
ságügyminiszteri rendelet 8. §-ábnn 
kijelölt óvadékképes értékpapapirok- 
ban a kiküldött kezéhez letenni avagy 
az 1881: t.-cz. LX. 170. §-a értel
mében a bánatpénznek a bírósági 
nál előleges elhelyezéséről kiállítot- 
szabályszerü elismervényt átszolgál
tatni.

Kelt Sátoraljaújhelyben, a kir. 
tvszék mint telekkönyvi hatóságnál. 
1901. évi május hó 8. napján.

Wieland,
kir. törvényszéki biró.
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