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Irta. Or. Kossuth János
VI.

A kórházra elmondottakat nem 
vonatkoztatjuk annak orvosi és 
felügyeló'i személyzetére. Sőt te l
jes elösmeréssel adózunk e he
lyütt a kórház érdemes főorvosá
nak, aki munkás é letének nem 
csekély  részét szentelte azon in
tézmény érdekeinek.* ) Nem rajta 
múlt, hogy modern kórházunk 
nincsen, mert ő, — már ezelőtt 
csaknem húsz esztendővel, sür
gette  irányadó emberek előtt a 
kórház újonnan való átépitteté- 
sét, rámutatott a tarthatatlan á l la 
potokra, demonstrálta, hogy a 
hajdani kórház bódéiból n a gy já 
ból átformált kórház rendeltetése 
cél ja inak meg nem felelhet. Hogy 
süket fülekre talált, az sajnos - -  
de természetes.

Hiszen húsz év óta nem t ö r 
tént itt semmi, kivéve a minek 
muszáj volt történnie, adófizetés, 
katonaujoncözás és hébe-hóba a 
vármegye házának a kimeszelte- 
tése. A várm egye politizált és 
aktákat intéztetett e * 1 úgy ahogy, 
fődolog volt sok számot mutatni 
ki, s a tiszti ügyészi vé leményeket 
forszirozgatni.

*) Még pedig 17 dvig ingyenes orvosa 
volt a kórháznak, íizotóso pedig ma is az, 
amit ezelőtt (30 osztondővol állapítottak 
meg.

Hogy a kórházba szorult tót 
napszámossal mi történik, ki tö

rő d ik  azzal ? Köszönje meg a rán 
í tott leves kosztot, amit kap és ha ki- 
; gyógyul,  illettjén Isten hírével Az a 
karból szagos levegő nem úri 

j atlimoszfera, jobb annál a kaszi-j  
nóbati. így  ne csudálkozzunk azo n , ! 
hogy néhány év alatt a várme j 
gye i  kaszinó háromszor is h e ly e t ! 
cseré lt , mivelhogy jo nekünk sze
meinkkel nézni a blattot, mig a 
kórház ma is abban a bódéban 
szorong, amit Bretzenheim her
ceg  ajándékozott , mivel az újhe
lyi sóházat kas írozták-  és arra 
többé szüksége nem vala.

A sátoraljaújhelyi közkórházra 
vonatkozólag elmondottak az admi- 
nistrátiónak jellemzésére szolgál 
nak. Szembe ötlik azonkívül köz
életünk tényezőinek lustasága és 
halogatási hajlama. Hiszen évek 
óta vajúdik a kórház építés ügye 
a kezdet kezdetén. Ha kérdezzük, 
miért * stagnál az ügy, mindenki 
más okot említ, jeléül a tervtelen- 
ségnek, a ziláltságnak, az igazi 
köte lesség  tudás hiányának, vagy 
a kivitelben való erőtlenségnek 
Az egyik  szerint nincs pénz, vagy 
ami van, az nem elég. De hát 
akkor minek volt a régi kórházat 
elcserélni,  a cserébe kapott te lek
hez uj telket vásárolni s m agya
rán mondva olyan helyzetet t e 
remteni, amelyik mellett van is 
meg nincs is kórház? Ha pedig —

amint mások mondják — az a 
baj, hogy a tervező a saját fan 
táziájában keresve a fedezetet 500 
ezer korona költségelőirányzaté 
terv helyett 800 ,000  koronából 
felépíthető kórházat tervezett, eb
ben nem látunk akadályt ,  a vi
lágba tervezgető utópistának meg 
kell köszönni a szives fáradságát 
s tervével más városba küldeni

Mondanak g iég sok egyebet, 
j mi igaz belőlük, mi nem — ahhoz 
semmi közünk, de a közkórház 
ügye  egy hajszálnyival sem halad 
előre. Éhez már köze lehetne a 
közélet tényezőinek, s ideje  volna 
egy  kissé meggyorsítani az illető 

| mechanismust. Külcmben pedig 
j ajánljuk melegen ezt az ügyet a 
! belügyminiszter figyelmébe Előtte 
ita lán nem lesz közönyös az, hogy 
je g y  17000 lakosa város közkór
házának fölépittetését a vidéki 

| slendriánság ad kalendas g raecas 
j halogatja.

Vármegyénk népoktatási ügye 
j is mostoha gyerm eke volt az ad- 
I rninistradónak, különösen a felvi 
(léken Leszámítva az állami is- 

I kólákat s néhány jobb karban tar
tott felekezeti iskolát (pl. a z. 
szirmait), elmondhatjuk, hogy fel
vidéki községeinkben a néptaní
tással, különösen pedig a magyar 
nyelv oktatásával a kezdet kez
detinél sem vagyunk. Utalunk e 
tekintetben a tanfelügyelő leg 

utóbbi jelentésére, amelyből a köz- 
igazgatási bizottság sajnos tanul
ságokat meríthet. Sok drága időt 
vesztegettünk el e téren, amely 
aligha pótolható.

S hogy a mulasztás fölötti meg
döbbenésünk nem akadémikus 
jellegű, azt ijesztően bizonyítják 
más természetű je lenségek is, a 
melyeket mig egyrészt túlbecsül
nünk nem szabad, másrészt a ti
zenkettedik óráját jelzik az admi- 
nisztratió és a társadalom halaszt
hatatlan közös akciójának.

Ad vocem társadalmi akció.
Aluszékonyabb, fásultabb, sőt te 

hetetlenebb társadalmat a zemp- 
lénmegyeinél már el sem képzel
hetünk. Kivéve egyetlen  járását  a 
vármegyének, ahol dicséretes mun
kásságot fejt ki a társadalom gaz
dasági, kulturális és filantrópiái té 
ren egyaránt ,  egyebütt, kivéve a 
kaszinókat, amelyekben egyedül 
a kaláber haladt a korral, másutt 
életet nem találunk.

Sátoral jaújhelynek központi ereje 
a szó teljes értelmében hiányzik. 
Sárospatak nagy intelligenciájával 
el van szigetelve, tudósainak szel
lemi működése kiváló sőt n agy 
szabású, de épen azért  nem is 
állhat a helyi é rdekek  szolgálatá
ban. Azonkívül Sárospatak situa- 
ciójánál fogva legkevésbbé a lka l
mas a vármegyére kiható nyoma
tékosabb társadalmi erőkifejtésre ,

T A  R  C A.
A doktorné  e l len .

„Fel íőm afyarorizáfi Hírlap*' eredeti tárcája.
I r tu :  Toma István.

— Mehetünk ! igy szólt a mama ah
hoz a nagy leányhoz, akinek az urak 
az imént gratuláltak, többé-kevésbbé 
sikerült bókok kíséretében, az első 
hosszú ruha felöltése alkalmából.

A leány a mamára nézett, s nagy, 
meleg ^tekintetek közt kérte :

— Édes mamuskám, csak még öt 
porczig sétáljunk. Miért legyünk mi 
az elsők, akik itt hagyjuk a korzót. 
Meg az,után már nagy leány is va
gyok. És bohókás. szégyenlős kaca
gás közt, belócsimpalkózott a mama 
karjába, aki szigorú arccal hallgatta 
végig a kaczago leányka szavait, s 
meglehetős erős, csípős hangon 
mondta:

— Nem bánom. Maradunk még 
tiz percig, nem azért, mert te kéred 
és mintha én lágyultam volna sza
vaidra hanem mert nekem úgy tet
szik.

A nagy leány, akit az emberek 
„aranyos" Erzsikének hívnak ott a 
korzón, palam et puhlice megeső

kolta szigoruskodó mamája kezét 
és nagy szelíden hozzáfűzte a ma
mája szavaihoz:

— Igen anyukám, egyedül csak 
azért maradunk, mert neked úgy 
tetszik.

A mama pedig belevágott haragos 
tekintetével a mosolygó leány su
gárzó arcába, s amikor befordultak 
arra az útra. amelyen „ nem jártak 
emberek, Boorkőyné 0  szigorúsága 
szembefordult a nagy leánynyal és 
rettenetes hangon olvasta a meg
ijedt Erzsiké elé :

— L elkem ! miféle illetlenséget 
követtél el megin t? ! Tudhatnád, 
hogy azt az ostoba valamit, a csókot, 
müveit emberek jelenlétében egy 
müveit leány nem ismeri!

A leány szorongás közt, szinte 
ijedten ejtette ki:

— De mama, a hála !
A hálának a korzóhoz semmi kö

ze ! Külömben pedig nem tudom, 
hogy mit szólnak ehhez a modorta- 
lansághoz Bodorék. l iáskayék, Zal- 
kóék, meg az a világszóló doktorné ? 
Szégyen, szégyen! Pedig már ezer
szer mondtam, hogy nagy leány j
viisy  •, ' ;

— Kedves mamám, hát mit mond
hat a doktorné rólam?! Nem bánom,

akármit én kivetnivalóbbat tudok ő 
i nagyságáról.

A mama arcáról elpárolgott a fel
háborodás, szokatlan gyengédséggel 

; igazított valamit az Erzsiké kalap- 
- díszén, miközben a legtökéleteseb- 
! bon szimulált érdektelenséggel adta 
meg az engedélyt a kis doktornőről 

í szóló történet elbeszélésére.
I — Tudod édes mamám, kezdte 
Erzsiké, pajkos szempillantást vetve 

I anyjára, — hogy a doktorné előszere- 
! tettel foglalkozik a tisztekkel, aki-
I két, amint Ella mondta, „csinos ör
dögökének szokott nevezni. Ámde 

la  tisztek közt is bizonyos osztálykíi- 
lönbséget állapított meg, melyben 

! legalul vannak a furvézorek, utána 
íjön a különféle gyalogság, közbees- 
; nek a tüzérek és az ogész hadsereg- 
koronájául a huszárokat tekinti. — 
Azonban Ella sem mondhatta meg. 
vájjon a közösöket feléje helyezi-é a 
honvódhuszároknak, mert a helyi 
svadron közös és igy a honvédeket 
megillető helyivel bizonyára még 
maga sincs tisztában. En a magam 
részéről a közösöket kedvelem.

— Erzsók !
— Bocsánat kedves anyukám, iga

zad van. ez nem tartozik a történetbe. 
Továbbra objektiv maradok. Nos hát

az özvegy doktorné igy állapította 
meg a sorrendet, de azért egyforma 
szívesen vette a csinos ördögök mind
egyikének udvarlását. így látja, vagy 
igy gondolja a társaság. De épen ez 
a rövidlátás az oka annak, hogy ke
vesen. igen kevesen ösmerik Beret- 
tőy huszárfőhadnagynak előnyét, me
lyet a doktornő biztosit számára a 
többi fölött. Azt tudja mindenki, kü
lönösnek tartják, de egyúttal meg
engedhetőnek is, hogy X. Y. Z. és 
igy tovább társalgás közben egy-egy 
elmósségért, vagy ügyes bókért meg
csókolhatják a szőke asszony rózsás 
körmeit, de azt senki sem tudja, 
hogy Berettőy főhadnagy bálok al
kalmával az ablakmélyedések bizal
mas rejtőkében vérdús ajkaival le
lecsap az asszony izzó, fehér tes
tére . . .

— Erzsók, megint a csók ! fakadt 
ki a mama, ki különben teljes, sőt 
feszült érdeklődéssel hallgatta a dók- 
tóméról, az ő szívből gyűlölt ellen
lábasáról, a nagy leány, a, tizenöt 
éves leány elbeszélését! — Érthetet
len, hogy milyen Ízléstelen v a g y !

— Kedves mamám, bocsáss meg, 
de elvégre is e nélkül meg nem ér
ted a történetet, én pedig hidd el, 
úgy beszélek rója, mint akár a Da-

A helybeli összes tanintézetekben használandó legújabb kiadású
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hogy miért, alkalom adtán elmond
juk.

A felvidéki városaink közül 
egyedül Nagymihály bír a fejlő
dés attr ibútumaival és dicséretére 
legyen mondva, annak a kis vá
roskának a polgáraiban nem hi
ányzik sem a képesség, sem a 
készség arra nézve, hogy ked 
vező helyzetét érdeme szerint 
méltassa. Halad is szemlátomást 
és haladása annál is örvendete- 
sebb jelenség, mert hogy úgy fe
jezzük ki magunkat, azt kizárólag 
a maga emberségének köszönheti, 
demonstrálva azt, hogy a polgá
rok szorgalma, tettekben nyilvá
nuló haladási ösztöne protekció 
koldulása nélkül is biztosítja a 
fejlődést.

Okossága, hogy okos embereit 
meg tudja választani és meg is 
becsüli  őket. Szerencséje, hogy 
emancipálni tudta magát a párt- 
politikai uralom sorvasztó hatása 
alól Társadalmának erejét a v i
dékének arány lag  jó magabiró in
tel ligenciája is táplálja.

Csakhogy a vázolt társadalmi 
tényezők ereje nem áll arányban 
a feladatok nagy tömegével. Hi
ányzott idáig a központosító erő, 
a rátermett ember, aki irányítani 
képes és kész lett volna a társa
dalomnak részben szunnyadó, rész
ben alig működő erőit az öntu
datos cselekvésre. A politika e l
nyomott mindent A főispán előtt 
gyanús volt minden energikusabb 
társadalmi tevékenység, lett le
gyen az kaszinó alapítás, d a - 1 
larda szervezés vagy bármi a vi
lágon.

Ujhelyben még a merőben vá
rosi ügyekbe is folyton belé a . at
kozott. Emlékszünk egy városi i 
tanácsos választásra, a melynél | 
egész befolyásával engagirozta ma
gát, mert az egyik jelölt megvá- I 
lasztásának a forszirozása néhány j 
függetlenségi párti  csizmadiának 
a behódolását helyezte kilátásba. 
Mozgósittattak a megyei hadak,
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volt lótás-futás, Lapacitálás, e gyez 
kedés, ijesztgetés, szóval tiszta \a- 
t ás

A vége i dolognak az lett, 
hogy a főisj a ni pi o tegé  meg bu 
kott. Láttunk érdekes kaszinói 
választást is, mivelhogy a világ- 
béke függött attól, ki legyen a 
\árosi kaszinó választmányának a 
tagja, ki nem

fizopt. M.
A liomonnai választó kerületből azt 

uz értesítést kaptuk, hogy a gór. 
j kath. papság é- rC/ben arom kalil, 
j papság is néppárti jelölt. feláiiitáCr.i 
! törekszik, illetve, hogy ilyen kép
viselőjelöltet okvetlenül felállítani 
fognak és nagyon hi/aia.; jelöltjük 
győzelmében gróf Andrássy Sándor 
ellen, ki a kerületet most képviseli. 
Számításuk az. hogy a liomonnai 
kerületben, mely az ország legn a gyobb  
választókerület0, az ellenzéki moz 
galoni legyőzése rengeteg pénzbe 
kerülne és jól ismerik gróf Andrássy 
Sándort arról az oldalár.>1. hogy a 
pénzt kezéből kiadni nem igen szc- 

I reti. Más jelöli pedig az óriási al- 
j kotmányos költség terhe mellett még 
azt a befolyást is nélkülözné, amivel 
gróf Andrássy Sándor s főkép atyja, 
gróf Andrássy Aladár liomonnai föl
des- és kegyur rendelkezik. .Minde
zeknél fogva a kerület néppárti elemei 
biztosra veszik, hogy velők az ellen
fél nem bírja meg a küzdelmet; és 
el vannak határozva ezt a kerületet | 
egv kis néppárti és pánszláv izga
tás áian maguknak olcsón megsze- 

i rezni.
Nem először halljuk e hirt. de | 

eddig elhallgattuk. Most azonban 
ugv vagyunk értesülve, hogy a felső j 
vidék gör. kath. papjai a pánszláv 
eszmék kultuszában velők szolidáris 
niás megyebeli vezetőktől biztatást | 
és unszolást kapnak e tervük keresz
tülvitelére.

Vármegyénk főispánja, gróf Ha-\ 
dik Béla az eperjesi gör. kath. pils- j 
pöknél látogatáson volt. és ezt a z ; 
alkalmat bizonyára felhasználta a 
hazafiasnak hirdetett püspökkel a 
magyarság érdekének hathatós vé
delmét megbeszélni.

Figyelmeztetjük azonban főispá
nunkat. hogy a néppárti pánszláv 
tendenciák Ungvár felől is kapnak * 1 
elég tápot, és hogy jelesül a lio ; 
monnai képviselőválasztás dolgában 
onnan fu erősen a szél.

lai Lumáról, akit sose láttam. — 
Én annak a csók . . . pardon vala
minek melegét, tüzét, üdvösségét, a 
mint a költők éneklik, soha sem 
éreztem. Pedig úgy  tudom, hogy 
egy tizenötéves leány . . .

— De Erzsók !
— Jól van anyácskám, te akarod 

néni folytatom.
És a nagy leány alig tett egy pár 

kedvetlen lépést édes anyja oldalán 
a kerti porondon, a mikor a mama 
észrevehetően enyhe és ravaszkás; 
hangon mondta, mintegy maga elé :

— Rosszul értettél. Csupán a csók
ról való fecsegésedet tiltottam be, a 
történetet hallgatom.

— légy ? Pedig ha megengeded 
mamukám, az egy kicsit melegebb 
valami, mint egv csók, amelyet ige 
nélkül ejtünk ki főnóvgyauánt a ma
mák színe előtt.

— Gyermek vagy, illetlen vagy. 
folytasd !

— Nos igen. hát sok mindent be
szélnek a kis doktoráéról, de azt 
nem tudják, vagy arról tán nem 
mernek fecsegni, azokonjaz unalmas 
jourokon, hogy a főhadnagy részé
ről merészelt valamit az öltözőben 
egy-egy vigyázatlan percben az asz- 
szony viszonozza avval a kimondha
tatlan valamivel. — ilyen tliémák 
pedig elűzhetnék azt az altató han
gulatot Egyébként pedig a dok- 
torné nem sokáig hordja a gyászt, 
mert. amint Ellának megsúgta, érthe
tetlen. hogy mennyire bizalmas eh-1 
hoz a lányhoz. — a főhadnagy j 
három hónap múlva, amikor a gyá  j

szos idő letellik. ujján viseli akarika 
gyűrűt, melyet egy remek mahagóni 
dobozkában őriz a doktornő a dok
tor ékszereivel együtt.

— Hallgass!
Az ut kanyarulóján vig társaság 

tűnt fel, A mama gyorsan és elfoj
tott felindulással súgta a leánya fü
lébe :

— A főhadnagy, és a doktor 
né! Igazítsd meg a csokrodat, a 
kalapod elcsúszott. Szívélyesebben 
köszönsz, Béréttőynek, mint bárki
nek.

A társaság Erzsikéék mellett lui 
hűlt el. A főhadnagy udvariasan kö- 

| szűnt, a mama mosolyogva fogadta, 
az Erzsiké viselkedése pedig egye

I nesenen találkozott a mama tetszé
sével.

Amikor a társaság messze haladt. 
Boorkővné visszafordulva sokáig 
nézte okét, Erzsiké pedig mamája 

j arcát szemlélte figyelmesen.
— No hát, szólt visszafordulva, 

j perverz asszony, utálatos asszony !
Szegény fíerettőy — s nagy meg- 
indultság köat leánya füléhez ha 

jjolva nagy titkolózva súgta:
— Ilolnaputánra társaságot hí

vunk. Berettőy is ott lesz meg kell 
menteni a szegény fiút. A további
akra nézve utasítást lcapsz !

Erzsiké elpirult, a mama arcára 
olyan káröröm féle tilt ki és gon
dolataikba temetkezve szótlanul ha
ladtak a kavicsos, árnyas utón. mig 
végre befordultak a kanyaróidnak a 
hol az imént a doktornő társasága 
tűnt fel.

Ezekkel kapcsolatban még arról 
I i •. értesülünk, hogy gróf A ndrássy 
Sándor, ha a néppárt csakugyan je 
löltet állít, fel sem veszi ott a har- 
cot. hanem olcsóbb mandátum után 
néz, s ít hogy már ki is szemeltma- 

,gá.:ak egy más kerületet a megyé
ben. még pedig az ú jhelyit. Ezt a 

Célját és Dókus Ernő mostani kép- 
visídő elejtését kedvező összeköte
tései révén könnyen véli elérhetni.

Dókus Ernő képviselősége felől 
C-'»k a minap megmondtuk nyíltan 
a nézetünket, de épp y nyíltan 
kijelentjük, hogy ha a homonnai 
néppártról szóló hir heigazolást nyer, 
gróf A ndrássy Sándornak hazafias 
kötelessége a mandátumért, és a 
pánszláv ifjú néppárti mozgalom le- 

1 gvözéseén a harctól és áldozatoktól 
vissza nem riadni.

Aminthogy egyelőre biztosan re
méljük. hogy úgy is lesz, mert a 

1 szabadelvű zászlóért abban a kerület- 
, lieii az Andrássyak tehetnek a lcg- 
j többet, miután, sajnos, arra nincs 
'kilátó- hogy a függetlenségi párt 
ebben a nem magyar kerületben 
boldoguljon.

Legjobban szerelmik különben, 
ha az egész hirt a tények, a 
közel jövő megcáfolnak, mert vagy 
szerencsétlenség volna, ha a néppárt 
és a beléje csimpaszkodó pánszláviz
mus ily módon emelné fel a fejét a j 
mi szureucsótlen vármegyénkben.

r. iiszkai kerííietbsn lázasan folyik 
a korteskedés. Az I. szánni (Ballagi) 
kormánypárt kortesei. Kun Dániel, 
M olnár János, M itrov ics  Gyula stb. 
napról-napra folyton a kerületet j á r 
j á k . - - ; )  nép már el is nevezte őket! 
végrehajtóknak. Sikerül is néha egv- 
egy Haminersberg pártit eltántorita- 
niok, de a függetlenségi párti vá
lasztók körül, hála istennek, hiába 
ólálkodnak, ezek a leghatározottab
ban visszautasítják minden ajánlatu
kat

H am m ersb erg  pártja csendesebben | 
dolgozik, úgy látszik későbbre tarto
gatja erejét. Csak maga I íam tn ersb erg  \ 
Miklós jár városról városra látoga
tást tenni. Kdömben a II számul 
kormánypárt, elnöke, id. Meczner\ 
Gyula a párt vezértagjait szept. 8-án j 
d. u. 2 órára O.-Liszkára Hammers
berg Miklós lakásába értekezletig 
hívta össze a teendők megbeszélése í 
végett.

A kerület függetlenségi párt ja  a 
jövő hét folyamán tart jelölő gyű- j 
lést,

Zemplénvmegye közönségéhez!
A zeinplénmegyei gazdasági egye 

sület révén e vármegye hazafias kö
zönsége hatalmas arculcsapást szen
vedett. az irányadó fővárosi lapoktól.! 
Ugv éreztük magunkat, hogy oda 
kell tartanunk másodszor is — úgy j 
látszik már pirulni som tudó — ar
cunkat, hogy ország-világ szőnie 
láttára még egyet üssenek raj -1 
tünk, mert megérdemeljük.

Elhiteti magával ez az egyesület, I 
hogy valami magasabb politikai böl-: 
csessóget követett el, mikor g yáva  
meglninyászkodással és nem magyar
hoz illő bujkálással fél szemével a 
rabló Ausztria felé kacsintott s létre 
hozta ezt az uj formulát.

Hiszen politikai divattá vált a for- 
mulázás! Eladhatjuk a hazát, meg
tagadhatjuk nyelvünket, — életünket, 
vagyonúnkat annak a nagy Moloch- 
nak a gyomrába gyömöszölhetjük, 
csak találjunk rá tetszetős formulát 
s meg van mentve a jog, törvény 
ős igazság !

Hit  mi nem hisszük, hogy ennek 
a dicső múltú vá: megyének fiai oly 
nyomorultan kislelküek lennének, 
hogy a legnagyobb gyalázatot, a 
mely férfit érhet, az arculcsapást el 
tudják viselni.

Nem tudjuk s nem fogjuk tűrn i !

Becsületünket már egyszer tisztára 
kell mosnunk. Pirul az arcunk, de 
nem a szégyentől — Zemplén szó
tárából ezt a szót kifelejtették már, 
hanem az ütésektől. De ezek az üté
sek talán fel fogják ébreszteni a 
közvéleményt.

Azt mondja a józan eszű m agyar 
paraszt, hogy a politika az urak 
huncutsága. Elkövetnek oda fent 
elóg politikai huncutságot s n a g y 
zási hóborttá vált az a hiedelem, 
hogy ha ide lent Zemplénben mi is 
igyekszünk kivenni részeinket a po
litikai huncutságokból, akkor ked- 
veltté s kedvessé válunk a magas s 
még magasabb irányadó körök előtt.

Magyar emberhez illő nyiltszivü- 
séget s őszinteséget kívánunk s 
követelünk!

A gazdasági egyesület a mi ne
vünkben nem beszélhet, nem beszél
het a vármegye összes független ér
zelmű gazdaközöuségo és egész ha
zafias polgársága nevében sem. S 
mi nem vagyunk hajlandók tovább 
tűrni azt, hogy vezérvármegyénk 
minden alkalomkor, midőn valamely 
hazafias, nemzet függetlenítő dolog
ról van szó, az egész ország előtt 
pellengérre álittassék.

Ha annyi kérés, könyörgés, ha 
az argumentumok özöne az úgyne
vezett irányadó köröket meg nem 
győzte, hát kény szorítsuk őket más 
meggyőződésre.

Beszéljen már egyszer a nép is, 
lássuk, hogy elaljasodott rabszolga 
akar-e lenni, vagy él-o még benne a 
magyar önérzetnek egy szikrája !

Jöjjön ide a vezérvármegye népo 
s Isten szabad ege alatt  tegyen val
lomást, akar-e gazdaság i lag  függet
len lenni, akarja-e hangos szóval, 
hogy meghallja az egész ország, kö
vetelni a gazdasági különválást, v ag y  
tovább is nyomorúságban akar-e síny
lődni s borától, búzájától megfosztva, 
gyolcsából kivetkőzve koldulni akar 
tovább is a kizsákmányoló Ausztria 
a jta ja előtt?

A nép szava Isten szava! Nép- 
gyülóst akarunk ! Igenis urak, kik 
orrunknál fogva akartok minket ve 
zetni, majd mi fogunk magunkkal 
ragadni titeket is. A reactió actiót 
szül, — igy áll ma ez a tétel.

Népgyülést fogunk összehívni a 
választás előtt, lássa meg a nép, 
hogy ki fog oda eljönni s ki nem  
m er  oda e ljönni! Tudja meg már 
egyszer Zemplén népe, hogy neki is 
van joga beleszólani a saját, és a 
haza jövendő sorába, hallgassa meg 
kiáltó szózatát az egész ország s 
vegyen példát a vezérvármegye né
pétől a magyar nép mindenütt, a 
hol magyar föld van s magyar szó 
hangzik s tudja meg a nemzet, hogy 
felébredt Zemplénvármegye hosszú 
tespedéséből, öröknek látszó álmá
b ó l !

Követni fognak minket mindenütt 
I s a józan eszű magyar nép fog 
! irányt adni szivével, becsületével, s 
1 ki fogjuk vívni az önálló vámterü
letet, a gazdasági függetlenséget.

A hol még egy igaz magyar sziv 
dobog e megyében, a hol a politi
kai paralizis baoillusa tönkre nem 
tette még az agyvelőket, oda el fog 
hatni szózatunk, és ide fognak se
regleni a kárpátaljai és bodrogmenti 
népek mind-mind, hogy hosszú év 
tizedek óta újra megismerjék e g y 
mást., hisszük, hogy egy óhajban, egy
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forró kívánságba fognak összeolvadni 
érzelmeik !

Magyarországot a magyarnak!
Dr. Székely Albert.

Nyilatkozat.
A Zempléni Újság szerint a füg

getlenségi párt egy érdemes tagját 
lebeszéltem volna a megyaszói j e 
löltségről. Ez először is fogalmi kép
telenség. mert hiszen Megyaszón 
még képviselőválasztás nem volt, de 
tudtommal a jelzett kerületben a 
pártok sem formálódtak még ki j e 
löltek szerint, csakis kombinációkat 
fűznek egyik vagy másik remény
beli jelölt kilátásaira vonatkozólag, 
ott tehát még mindig felléphet, aki 
akar. De nem is igaz, amit a Z. U. 
ir. mert én nem „beszéltem le,“ ha
nem fel világosítottam pártunk amaz 
érdemes tagját a megyaszói kerületre 
nézve.

Történt pedig a dolog ekképen :
Mezei Ernő ur két Ízben tisztelt, 

meg látogatásával abból a célból: 
hogy tőlem, mint a Zemplén várme
gyei függotlenségi párt elnökétől, in
formációt szerezzen arra nézve, minő 
kilátásokkal léphetne fel Megyaszón 
a jövő képviselő választás alkalma 
hói. Én köteles őszinteséggel közöl
tem véle megbízható értesülésekből 
merített nézeteimet, amelyek szerint 
ott sem neki, sem pártunk bármelyik 
jelöltjének — igen nagy pénz áldo
zat nélkül győzelemre kilátása nem 
lehet. Megjegyzem, hogy már ez év 
tavaszán, mielőtt Mezei Ernő urat 
személyesen ösmorni szerencsém lett 
volna, * Kossuth Ferencz pártvezér 
előtt élő szóval ugyanilyen értelem
ben nyilatkoztam.

Ez a száraz tényállás. Ha Mezei 
Ernő urat kapacitáltam, úgy meg
győződött véleményem reális voltá
ról. Ha nem kapacitáltam, mert hi
szen azzal váltunk el. hogy ő ko
rábbi Összeköttetései révén puhato
lózni fog a kerületben, akkor nyitva 
az ut, senki azt előtte ehillani nem 
fogja. De az éli szabadéiviiségemmel 
a beugratás össze nem fér.

Kossuth János.
A zemplónvármptfypi fügtfeUeiisÓKi 

párt elnöke.
Pártunk elnökének nyilatkozata 

után csak egy  pár szót akarunk 
fűzni.

A Z. U. végre megmondta, hogy 
mit talált ő a mi lapunkban olyat, 
ami a szabadelvtiséggel ellenkezik, 
s ami feljogosítja őt arra, hogy min
ket agráriusnak, klerikálisnak és 
egyéb ilyenfajta gonosztevőnek ne
vezzen.

A liberalizmus ellen való ez az 
egyetlen nagy vétségünk az volt, 
hogy M ezei Ernőnek 30 éves hírlap
írói jubileumáról nem emlékeztünk 
meg.

Hát ez igaz, de meg van az oka. 
Mi meg akartunk emlékezni M ezei 
Ernőről, tisztelettel és pietással akar
tunk írni az ő törhetlen, következe
tes elvhüségéről. De éppen akkor 
vettük észre, hogy Mezei Ernő belső 
munkatársa lett a kormánypárti Z.
U.-nak. Ezt magában a Z. U.-ban 
olvastuk.

Ez a felfedezés megbénította tol
iunkat és már nem tudtuk magasz
talni a Mezei Ernő elv hűségét. S 
mivelhogy ezt már nem tehettük, 
hát inkább hallgattunk az egész ju
bileumról.

Szó sincs róla, hogy valami nagy 
bűnnek tartanók mi ezt M czeytől. — 
Csekélység az egész, s meg vagyunk 
győződve, hogy ő maga se tudja 
még tán azt se, hogy a Z. U. kor
mánypárti, s így  ő kormánypárti lap 
munkatársa.

De mert épen Zemplénben esett 
rneg vele ez a kis tévedés, hát ép 
itt nem Írhattunk cikket az ő elv- 
hűségéről.

Lehet ugyan, hogy a Z. U. úgy ma
gyarázza a szabadelviiséget, hogy 
szabad legyen az embernek akármi
lyen lapba dolgozni, ellenzékibe is, 
meg kormánypártiba is. Mert az az 
elv, hogy ellenzéki ember csak ellen-1

zóki lapba Írjon, tényleg némi kor
látozása az egyéni szabadságnak, s 
igy lehet, hogy a Z. U. tiszta sza
badéi vüségévei ellenkezik.

Őszintén megvalljuk. hogy ilyen 
értelemben nem vagyunk szabadéi 
vüek, és ennyiben igazat adunk a 
Z. U. vádjainak. Mi azt a szabad
ságellenes — tehát nyilván reakciós 
felfogást valljuk, hogy aki a fővá
rosban ellenzéki, az ne legyen Zemp
lénben kormánypárti, s aki Pesten 
Kossuth Ferenc munkatársa, az ne 
segítse elő Zemplénben nevének 
odakölcsönzésével cgv új kormány- 
párti sajtoorganum boldogulását, s a 
megyei függetlenségi elemek eset
leges megtévesztését Es elismerjük, 
hogy e miatt az egyéni szabadságot 
korlátozó, illiberális felfogásunk mi
att nem üdvözöltük M ezey Ernőt.

•*
Egyébiránt ismételten kijelentjük, 

hogy Mezei Ernőt, a kormánypárti 
Z. IJ. munkatársát el tudjuk válasz
tani Mezey Ernőtől, a függetlenség 
lelkes bajnokától, és az utóbbit a 
legőszintébben tiszteljük és nagyra- 
becsüljük.

S a mi a megyasszói kerületet i l 
leti, a legnagyobb örömmel vesszük, 
ha ott Mezei Ernő próbál szerencsét, 
s bizonyosak vagyunk felőle, hogy 
a párt is örömmel fogadja, s támo
gatja. K ovács Gábor pedig szívesen 
átengedi neki a tért. De nem biztat
hatjuk győzelemmel ott, a hol a 
győzedclemre — sajnos --  meggyő
ződésünk szerint alig van kilátás.

Pártunk elnöke se mondott, s nem 
is mondhatott Mezeinek egyebet. Tiszta 
ráfogás tehát az, hogy szabadéi vü- 
sége miatt nem biztatta Mezeit. Hi
szen K ovács Gábor, ha nem is olyan 
nagy ember, de okv etlenül van 
olyan szabadelvű, mint Mezei Ernő, 
hat ha őt támogatja a párt, Mezeit 
se kevésbbé támogatná.

*
A Z. U. kijelenti, hogy nem ke

sereg N agv Sándor elejtésén. De 
azért szives volt már előre meg
gyanúsítani minket avval, hogy sza- 
badelrüsége miatt nem fogjuk szí
vesen fogadni a függetlenségi pár
tivá vedleni akaró N agy  Sándort.

Ebből gondoltuk, hogy a Z. U. 
rokonszenvezik az ilyen Nagy Sán
dor féle szabadelvüséggol.

Most a Z. U. azt módja, hogy ő 
se szereti Nagy Sándort. S nekünk 
eszünkbe se jut  azt mondani, hogy 
a Z. U. azért nem szereti Nagy 
Sándort, mert szabadelvű. Háthigyje 
el a Z. U., hogy a mint ő nem a 
szabadelvüsége miatt haragszik Nagy 
Sándorra, úgy nekünk is lehet egyéb 
okunk az ellenszenvre, s nem ok
vetlenül annak kell az ellenszenv 
okának lenni, hogy Nagy Sándor űr 
„ szabadelvű

*
Végül csak azt jelentjük ki, hogy 

mi a párt közt és magunk közt sem
mi féle elválasztó vonalat nem tu
dunk, és hogy ezentúl Írhatja a Z. 
U. akár a párt felől, akár mi felő
lünk, hogy klerikálisok, reakciósok, 
v agy  akár gyujtogatók vagyunk, 
mindaddig egy szót se felelünk rá, 
mig ezeket az üres állításait nem 
bizonyítja.

A MEGYE ES A VAROS.

X  Uj teher. Az utolsó órában fi
gyelmeztetjük a város közönségét, 
hogy a vágóhid-szabályrendelet sze
rint ezentúl m agán fo gya sz tá sra  szánt 
sertéseket is csak a közvágóhídon 
szabad levágni, s a vágatási dij 
minden sertés után 3 korona, s azon
felül a vizsgálati s egyéb dijak. A 
szabályrendelet ellen bezárólag szep
tember 6-áig lehet fellebezni, ha 
nem fellebeznek, egy újabb teher 
fog a polgárságra nehezedni, még 
pedig leginkább a szegényebb kö
zéposztályra. Sajnos, úgy látszik, 
hogy az újhelyi közönség már azt 
is eltűrné, ha szijjat hasitanának a 
hátából.

Az új jövedelem jó lesz arra, hogy

valamivel ismét leszállítsák a községi 
pótadó kulcsát, s igy a teher egy 
újabb részét vegyék le a nagy urak 
a virilisták vállairól, s hárítsák át a 
szegényebb osztályra. Ujhelyben már 
igy szokás.

KOSSUTH SZOBOR.
— Nagymihályban mint annak 

idején közöltük is — a vármegyei 
szoborbizottság megkeresése folytán 
még június havában szintén meg
alakúit a helyi bizottság, a mikor 
is Sulyovszky Istvánt elnökké, Czibm 
Bertalant és Fiizesséry Tamást alol- 
nökökké megválasztotta és 100 tagú 
választmányt alakított.

A szervezkedésen felül azonban a 
volt idénytartama alatt komolyabb 
akcióba nem lépett. Most, hogy a 
város képe kissé megelevenedett és 
a siker nagyobb reményével kezd
heti meg a bizottság működését, a 
százas választmány a múlt. vasárnap 
délután ülést tartott az ovoda helyi
ségében. a mikor is — mint lapunk
nak jelentik — Sulyovszky István 
elnök leikes szavaira a választmány 
nagy számban megjelent tagjai egy 
hangúlag elhatározták a város terü
letén az általános gyűjtés megejté- 
sét, e végből a város területét ti
zenhárom kerületre osztva ugyan
annyi küldöttséget alakítottak és 
bíztak meg a gyűjtés foganatosításá
val.

A küldöttségek következőleg ala
kultak meg:

Malatinszky László, Beczay Gusz
táv. dr. Kállai József, dr. Fuchs Ig- 
nácz, Pólányi Géza. dr. Skultéty Vik
tor, Mitrácsák János, /baján Mihály, 
Alexa Mihály, Kardos Lajos, Horvát 
Sándor, dr. Kereke Pál, Herezik Jó 
zsef. Mitkvoics Béla, Hoszpodár Ba
lázs, Hoszpodár Mihály. Barthus Bol
dizsár, Forrnádi Antal, Hoclunann 
Antal, Vass Józ>ef és Lászlófy 
László.

Vüdös Gyula és Kalinószky Adolf, 
a kik működésük eredményéről a 
négy hét múlva kitűzendő választ
mányi ülésen teszik meg jelentésü
ket. egyhangúlag és lelkesedéssel 
határozta el a választmány még azt 
is. hogy e hó folyamán a szobor 
alap javára egy hangversenynyel 
egybekötött táncmulatságot rendez s 
egyben Sulyovszky István elnöklete 
alatt dr. Barthus Sándor, Buzay 
Gusztáv, dr. Gliick Samu, Herczik 
Béla. Horvát Sándor, dr. Kállai Jó 
zsef, dr. Kerekes Pál, Malatinszky 
László, dr. Pogány Gerő, dr. Skul
téty Viktor és dr. Widder Márk, vá
lasztmányi tagokból álló szőkébb 
körű rendező bizottságot alakított.

Örömmel regisztráljuk tudósitónk 
jelentését és hisszük, hogy Nagymi- 
hály lelkes és hazafias polgársága 
most is bizonyságot fog tenni arról, 
hogy e város a köz- és hazafias 
ügyekben mindenkoron hatalmas 
részt szokott magának kivinni és 
hogy együtt érez a végre öntudatra 
ébredt vármegyével.

HÍREK.
Horkayné az újhelyi korzón.

— Aktuális toroforék.
V.

(Kisztihand. nagyságos asszonyom. 
Tehát ismét körünkben üdvözölhe
tem ?)

Jó  estét. Ami az üdvözlést illeti, 
annak jó magam is örülök, hogy 
újra maguk között időzhetem oly
kor. — Ugy-e soká tartott a nyara
lásom? Tudja, az ón jó uracskám 
ama ritka kiváltságos férjek lajstro
mába iktatható, akik, — ha tehetik 
—■ nagyon keveset tudnak megta
gadni a feleségüktől. Nem is soká 
kellett érvelnem, amikor a nyara
lási terveimet eléje tártam (No meg
súgom m agának : én vagyok az ur 
a háznál!) Hódolok a kor divatos 
áramlatának s a fürdőzési hajlamok
nak nagy segítségére van egy kis 
szimulált idegzsába. — Külömben a

fürdőorvos labdacsai elől nagyon kí
vánkoztam már a maguk nyárs- 
polgárias rántott csirkéje után.

(Nem veszi-e észre nagyságos asz- 
szonyom, hogy kicsiny, de lelkes 
városunkon szinte veres fonálként 
húzódik végig a nyárvégi hangu-

— Oh igen, és gyönyörködöm e 
hangulatban. De maga am itt, e kor
zón járva, meglehetősen udvariatlan 
édes barátom. Ha az újhelyi hölgy 
világ, mely itt körültünk hullámzik e 
pillanatban, el tudná lesni a maga 
gondolatait: ja j  lenne a fejecskéjé
nek, mely nyárvégi hangulatra gon
dol akkor, midőn a poéták szerint 
még mindig csak tavaszról lehet szó. 
Ah. barátom, sajnos de való: a ma
guk blazirt hangulatvilágában rend
szeresítve van manapság az ugorka- 
szezon.

Ugy-e megengedi, ha most, épen 
apropos, kissé leleplezem magukat, 
a teremtés mai koronáit. — Lássa, 
áperte kijelentem, hogy nem vagyok 
megelégedve magukkal, édes-kedves 
nyárvégi gavallérok! Nem tudom, 
igy van-e az e városkában is, amit 
külömben eddig rendszerint az ily 
kisebb városokban tapasztaltam, hogy 
a maga féle fiatal uracskák majd
nem mind született aristokraták. Fő
elvük az. hogy akinek lényén nem 
ömlik el kellőképen az angol spleen 
és aki nem igyekszik lópten-nyomon 
blazirttá varázsolni a becses ábráza
tát, annak fogalma sincs az előkelő
ségről. Maguk mindig többnek akar
nának mutatkozni, mint a minők a 
valóságban. Higyje meg édes bará
tom, ezekben én a mai társadalom 
beteges tüneteit látom. Csendesebb 
s eredményesebb munka helyett maj- 
molóivá lesznek azon szerencsésebb 
halandóknak, kik kedvező életviszo
nyaiknál fogva a feltűnésre vágyá
sukat könnyebb szerrel kielégíthe
tik. De . . .  No lássa, a nyaralás óta 
milyen dühös erényfilozóf lettem.

(Engedje meg nagyságos asszo
nyom, hogy mint „érdekelt" e kér
désben bővebben ne nyilatkozzam. 
De a mi a tapasztalatait illeti, azok
ban nem nagyon térünk el egymás
tól.)

— Nos, ha már a férfiakról szó 
volt, a lányokról is elmondom a ma
gam nézeteit, hisz’ maga jó fiú, meg 
tudja tartani a diskréció határait. A 
világért sem akarom lerontani illú
zióit a szép nem irányában, de lássa, 
nálunk sem különb a nagyzolás. A 
telekkönyben 3 hold szántóföld ere
jé ig  bejegyzett családapa lánya le
nézi a 2 holdast, ezeket viszont a 
macskába se veszi az az urhölgy, 
kinek leendő hozományába véletle
nül több számú holdakat kebelezett 
be a gondviselés.

(Nagyságos asszonyom, úgy hiszem 
mindezek csupán a mai társadalmi 
viszonyok áldozatai. Oly szegény a 
társadalom, hogy a régi módból csu
pán egy maradt meg : az igény, mely 
alacsonynak épen nem jnondható.) *

— Ezt elismerem. Ámde — en
gedje meg, hogy kissé banálisán fe
jezzem ki magamat, abban is megfe
lelünk, Darvin elméletének, hogy 
szívesen utánozzuk a tehetőseket.

Ez az utánzás aztán a J.egképtele- 
nebb helyzetekbe sodorja mindegyi
ket. mert az utánzás határtalanul 
gyönge. A közép osztály is, mely 
azért szeret nagy demokratának lát
szani, ma napság már aprajától a 
nagyjáig  mind finom és előkelő, szinte 
facsarja az ember orrát, a pacsuli, 
mert hát hiába, arisztokraták % va
gyunk. kényes, gőgös arisztokra
ták . . .

(Sajnálatos jelenség, nagyságos 
asszonyom, hogy a nemes egysze
rűség és őszintessóg mindjobban kö
zeledik a végenyószothez. Stréber a 
v i l á g : szépen lemarad, a ki nem 
kapaszkodik.)

— Az előkelőkről szólván, egy 
igazi arisztokrata ju t  az eszembe : a 
maguk főispánja. Meg kell vallanom, 
hogy csinos ember. S még hozzá, 
a mi másoknál nem gyakran jár 
együtt az úri származással: okos 
ember is, ki bizonyára érti a maga



mesterségét. De illik is. hogy ilyen ! nek. — a tanítói jövedelembe való j meglopott Hirschnél szolgált, s igy  | — Öngyilkosság. Szépe sárospataki
legyen a kertész Zcmplénmögye nagy ' beszámítása a nyugdíjnál az ev. n f. ismerte a házboli ruhákat, nagy esu- ' földbirtokos a múlt bd 30-án folakasz- 
kertjében, a hol csupa szép virágok j tanítókra sértdnies. Lépéseket tesz- d ilkozással l.-itta. hogy egy kaszirno | tolta magát, s mire észrevették, meg- 
illatoznak. Csak aztán a megye te- nek, hogy a kán; ottani lói fizetéstől méltóságteljes léptekkel méregeti a halt. A jókedólyü szorgalmas és va- 
renólyes nagy fáján kellő ügyesség- H kántori* teljesen különíttessék e l;  Kossuth-utea járdáját, v o lt ú r n ő je r u -1 gyonos birtokos halálának oka is- 
gel nyesegesse majd azokat az ol- a kántori von. . *k az egyház re:: íjaban. h'iutün figyelmessé tett egy j meretlcn.
dalhajtásokat, melyek különben a fa delkezése alá. az igy megaia .adi i\ ndőrt a tolvaj lányra, kit igy s i - j A sárospataki önkéntes tűzoltó - 
életerejét gyöngítenék. Az újhelyi tanítói tizetés az állam által egészít- kuril' t L tófogni. A tolvaj f raj la most! ügylet parancsnoksága e hó 8-án 
hölgyek meg lehetnek elégedve a tessék ki a törvényes minimumi’ ; s a rendőrség palotájába vau hekoszt- Sárospatakon, a „Kossuth-keiT‘-bun 
megye új vezérével. ezen fizetés vétessék számításim a kvártélyozva. a tűzoltó-egylet alaptőkéjének gya-

(Az uj vezér is meg lesz elégedve nyugdíj alapnál. A tagsági dijak fi Visszavont áthelyezés. Kötse Ist- rapitására jótékonvoólu zártkörű
megyéjével, ha belehelyezkedik az zetése tekintetében, melynek hanyag van sárospataki államképozdei ta- táncmulatságot rendoz. 
új rezidenciába s múzeumba teszik teljesítése gátolja az egyesületet a nárnak Losonczra történt áthelyez- — Szülők figyelmébe. Udvardi Szu- 
a vén megyeházat.) haladásban, kimondatott, hogy a hát- tetősét a miniszter megváltoztatta. ,úszló helybeli zongoratanár ez év

— Tehát egygyel több lesz Ujhely rálékok dee. végéig befizetendők. s a nevezettet további intézkedésig szeptember hó elsejétől saját lakásán 
monumentális éj)ületeinek a szánni, ellenkező esetben megbizatott az működési helyén hagyta. (a Szepesi dr. háza) alapos zongora
Maguk nemsokára elhomályosítják elnökség, hogy a legerélyesebb lé Első sirbolt a közös temetőben, oktatást ad és pedig kezdőknek 3
az én szépséges fővárosomat. Külü-1 péseket tegye meg AV. /// Izidor helybeli építész terve- ft., előhaladtaknak 5 ft. havi díjért
nősen ha az Igazság is uj palotát I _  Hol a Vendör ? A tegnapelőtti |zpte szerint már elkészült a közös A beiratások személyesen avagy  le
kap. Különben is úgy vagyok infor-j yásáron ké{ vl<jAki atvaíi a Vörös- temető első sírboltja: a Dókus csa- vélileg is eszküzölhetők.
múlva, hogy maguknál amúgy ame-. iikíil. 0jfltt ugyancsak * „összekülön- 1 Jadé. A renaisance stilbaii épült nyers _  a  török hódoltság Magyarorszá-
ríkai módon, gombamódra teremnek [)özö t ^  Csakhamar nagy bámészkodó tégla falazattal bíró sirbolt nagyon g0n. Szomorú korszak, gyászos em-
a modern paloták. Csak egy dolog | tö velte körül az egymást egész-j csinos kiállítású s egyszerűsége da- lékü évek azok, melyek ezt a nevet 
van. a miben e város még nem é r te ; 8Ó„esen „ vakjevesező sógorokat, k ik e t ! <'a,‘a bizonyara díszére fog válni a viselik. Ez a név hosszú, szomorú
utói a müveit nyűgöt metropolisán., szétválasztandó, egyes naiv lelkek kozöá temetőnek. A kiválóan sike- időszakot jelent a magyar nemzet

a korzóján néni rajzanak aszfalt j-gudőrért kiáltottak. De meglepető- , 1 ólt sirbolt előnyösen ösmert építő- történetében, mely a mily szomorú,
— azaz betonbetyárok! síikre, dacára a vásári napnak, sem j d  dicséri. épen olyan hősi. A nemzetek egyál-

I f j .  Z so ld o s  B ett3 . a Vekerle téren, sem a főutcán, sem j ~  Koldusok a vásáron. Törvény talán legnehezebb időszakaikban leg-
— a Kazinczy utcán városunk éber szerint minden község tartozik a nagyszerűbbek és legnemesebbek. —

O lvasó inkhoz Tisztelettel fel- rendőrsége* egyetlen egy példányban i szegényeiről gondoskodni. Ep azért A török korb an is ily nagy  volt 
-----------------------------------------— ----7- sem volt képviselve. Mi az ilyene- j értjük, miért engedi meg a ka- nemzetünk s a kis várak nagy hő
kérjük lapunk mindazon olvasóit, ketí nem csodálkozunk. Nálunk a I pitányság, hogy olyan sok csonka, Soi a világtörténelem lapjaira Írták 

mófT 37 mptr nem rendőrök csak ott mutogatják ma- b(5n? ’ sánta, vak koldus ülje végig [)tí nevüket, mint a nyugati civílizá-
______ h.____ ___ 1— _--------£------ -— gukat. a hol nincs rájuk, szükség : vásárok alkalmával a Papsor utcát, ció védői. Erről a korról szól a
újították, avagy  hátralékaikat ki este a kapuk alatt. A mi rendőreink j A nyomor iránt részvéttel van min- Nagy Képes Világtörténet 130. fü-
------------------ --“  77 J 7” bibijétmégjobban megvilágositja az a denki, de a kirakatba állított nvo- zete. A 12 kötetes nagy munka
nem egyenlítettek, hogy úgy az megjia^  történet, a mely ugyanezen I m()l‘ kellemetlen s undorító. Ha új- szerkesztője dr. Marcali Henrik, egye- 
előfizetést megújítani, mini a hát- nap estéjén, úgy UTóra* tá jban ! helyi illetőségűek azok a koldusok, tömi tanár. Egy-egv kötet ára díszes
-------------------------------- —-------------  Szakátsv cukrászdája előtt játszódott lassa el okét a varos, ha nem azok, félbórkötósken 10 korona; füzeten-
ralékos előfizetést k iegyenlíteni ie . Egy’ suszterlegény megtámadta I tolonoolják illetőségi helyükre, hogy ként is kapható 00 fillérjével. Meg-

,/ a g I ° f i g
sz á g i H ír la p  k ia a ó h w a ta la . |A villanylámpa alatt áll a rendőr — S ííhíIoí színtársulata Sárospatakon írod. Int. Kt. Budapest, Vil i.. , Üllői
' s ezt tessék elhinni — karbafont előadásra hirdetett bérletet. E hó ; ót, 18. sz,) s minden hazai könyv-

— Egyházi kinevezés. S sep essy  Ede kézzel nézte a verekedést. Cs k mi- H-ikán. kedden kezdte meg előadá- kereskedés utján.
bolyi esperes plébános gaideli. más-j kor a támadó cipész legényt a t e t t !SlUt- A társulat 20 tagból áll. . . . . . . . .  .. .. . .
ként gajdobrai címzetes préposttá színhelyéről szaladni látta, emelte ki — -A cigány temetése. Szomorú nó- í 00 . Változtatás a sátoral jaújhelyi 
neveztetett ki. j jobbját kényelmes helyzetéből, fe - ! tát húzott kedden délután a Lukács-1 i1] 1 ami el. iskolai beiratasi sorrend-

— Áthelyezés Éber Sándor kun ! nyegetődzvén : ’ Dandás zenekar végig a városon.! Jél?- A sátoraljaújhelyi all. el. iskolai
félegyházi állami elemi iskolai ta- — Megállj gazember, majd talál- Az öreg kisbőgöst, Dandás Andrást. I heiratasokra vonatkozó s előzőleg 
nitóképző intézeti segédtanár a sá- I kozunk mi még! — mond és marad Dandás Aladár apját temette a | g j e l e n t  »Értesítés hatályon ki- 
rospataki áll. kópezdóhez helyezte- nyugodtan. banda. Szegény Dandás nagyon mog- Yl, helyeztetik, újabb intézkedés
tett át. -  Szentember eleién Megnyúlt és unhatta “ é le té t :  hétfőn délután a ? ^ án0 *  nevezett intézetben az

— Hymen. On,síéin Márkus* keres- ö rm n tű fep e s^ i ln fau ' .k  h ő n k  alatt református temetőben agyonlőtte l W l - 2 - . k  .sk evre a bénulások 
kedő eljegyezte I n g e i  Izrael helybeli km y M  diákgyoíek«k. J  Öngyilkosságának: okáról nem ^  ^ 1 «  14-‘g  d e.
kereskedő leányát I.aurtit. sodŽ szülék, kik járnak-kelnek cse- <»dnak semmit Meghatóan «<P-

Spitzer Jónás jegyet váltott Beck Petéikkel s boron-ó arccal szem- egyszerű temetése volt. kezo sori endben eszkoltetnek . szept.
Sámuel erdőbényei kőbányatulajdo- Iélik fiaik fe!ele?eit a bizonyos T  Czlmbaltjm hangvarseny. Feke- 10 5^en es b-an a 1^ , és J-én a
nos leányával Jolánéval.javító-vizsgákon, és szigorú tekintetű le,ne a román királyné (• ü ' v  , ' 2 , r,

LefkovicsKálmán, z.-butkai okle- professzorok: ez ma a helyzet szig- l,d/ arl onibalom inuvésznoje f. ho | ' növe.idékek iratnak bi'
veles s. jegyző jegyet  váltott Hers- „atillája. -  Nem. még van valami: szombaton a Hock fele „Ko- ( - , i i . , i h X  l«K)|k q fe'

frovicsAdolf z.-szinnai földbirtokos az iskolák kerítése mögött, az udva- ™iia szállóban hangversenyt ta r t . : a l ja l 'J * >' V. Í« .p , Í  I P u i r
leányával:  Rózsikéval. ron avagy kellő helyiség hiányában Az altalanosan ismert kiváló mü- ld. s* k* csaszan és kir.

— Dr. Bubics Zsigmond kassai püs- az utcán^ kiabál(> diák-sereg, ‘ mely v ^ z n o  többek között a román ki-1 kajnaras. all. wk. gond. elnpk. Vágó
pök megbízta Ravasz István volt jelenleg: „börzézik". — „Börze!" í^*v’ főhercegnő, Scbaum- _?—‘— :— • ‘ * 1 ^  y ' )
sátoraljaújhelyi áll. iskolai, jelenleg milyen szó ez. mely a tanuló-gvere- !n,.rS.D;PPe hercegnő dicsérő okira- *) Holvos is, mert Ima régi értesítés
kassiii községi tanítót, hogy a kas- kok seregében is otthonossá lesz? k ö z l ^ r i  “ dfuh * k 5rt^ ^ , í n Í e," ,táS'
sai kir. katli. tanitókepzo-intózetnól Avatatlanok tálán nem is tudják, hogy aJaniJUK a »itipaitolo Közönség szí- i .  ______u ______  __ ____
az álattant és a növénytant valamint ez a könyvvásárt jelenti, a mi pedig ves hgyelmebe. A ki nem hallgatja Ki idótulaidonos •
a szépírást tanítsa. Ismerve nevezett ép olyan * mint a börze : szerepel rajta Lne^\ neni »»ndennapi műélvezettől ‘ J
tanit(') itteni kitűnő működését, őrit- a „hausse" és a „bauisse". -  akár- ' ,0SztJa n»eg magát. | L A N D E S M A N N  M I K S A
lünk szorgalmát és ambíciójút mól- csak az értékpapírokat kínáló üzlet F i
tánvló kitüntetésének. ember kiabálná a maga cikkének

— Eqyházkérilleti közgyűlés. A ti- árait, ép úgy hangzik vissza az is- ■ *m ^
száninuoni ev. ref. egyházkerület kola tágas ud vara : Sohultz-Dávid,
őszi közgyűlése Sárospatakon lesz 2 kor. 40 fillér! Vergilius — kétha- I\foÍMC 7 a h Á t t l í Í l l 0 l v
szeptember 24—2o napjain. tos ! Még szegény Július Caesart is JHOl ^ 4 A U 0 i i |UUwIj  U l I l C I j C f e W «

— A felső-zempléni ev. ref. egyház- felkeltik sírjából: de másfél pioulá-!
megyei tanítóegyesület f. hó 23-án »ál többet nem akar érette adni a Van szerencsém a n é. hö lgyközönség b. tudomá-
Gálszócsen tartotta meg tisztújitással vevő. A kináló pedig ott hagyja bú- s^ra hozni, hogy 
egybekötött évi rendes közgyűlését, san az udvart, mert ő ma a Szaká-
A tisztikar következőleg alakíttatott osyba akart menni a Július Caesar r i á S í - C ' 7 í l
meg: Lelkész! elnök lett Péter Mi árán! -  Boldog diákélet ! Megara-! 1 1 0 1  ^ ^ D O m U n e i y e m e i
lmly gálszécsi lelkész, világi elnök nyúzod te napjait a kissebb és na- mai naptó| a p e tőfi utcza 552. sz. (a volt  Teich-féle ház)
Dókus László, tanítói alelnök Varady gvobb diákseregnek, — bar tartanai í . . . . . .  , y
Pál deregnyői, főjegyző Ónody Mik- örökké! . . , ™ al1 elemi iskolával szemben áthelyeztem.
lós málcai, aljegyző Kendecsi Pál — Tolva] kaszirnő. Csinos kis tör-! Amidőn is szíves tudomására  hozom, h o g y  fratlCZla
abarai pénztárnok Molnár István ténet nevezhet hősnőjéül egy át- é s  angol Sivat Szerinti ruhákat, ép ÚgY felöltőket, leg jobban  és
t ó  *ál- L" f*? ' s X -  ssÍÓ. ’fw , '?■ kf t ' r<1L  //'7íí',.Albe:.t. legízlésesebben készítek. Főtörekvésem mindenkor odaPéter galszecsi és Nallay Simon lasz- kozp. takarékpénztári főkönyvelő f ö . , , . , ,
tóéi tanítók. Lelkészi elnök meg- Kossuth-utcai lakásáról múlt hó 29-én! lóg irányulni, hogy a nagyrabecsu l t  megrendelő  hö lgy
nyitó beszédében különösen a tani- sok értékes holmi — őszi gallér, közönségnek m eg e léged ésé t  mindenkor kiérdemeljem ,
tók önművelését, az egyesületben szoknya, blouze stb. — melyet szel’ Sátori l innihplv  1 Q01  tűt 91 z n
való buzgó nuinkálkodágt. az egyleti lőztetés céljából az előszobában ki-
élet felvirágoztatását, az egylet  alap- függesztettek, ismeretlen módónéi- Kiváló t i sz te le t te l ’
szabályainak korszerű módosítását, tűnt. Az esetet feljelentették a ren-
továbbá az ismoretek mellet az egy- dőrségnek. mely mindjárt meg is i 7 i n n p > r
háziasságot s a valláserkölcsi neve- tette a szükséges intézkedéseket, sür- / ^ i n n c i  D C l I l i l l ,
lést hangsúlyozta. A közgyűlés ta- gönyözött ide, sürgönyözött oda, női szabó,
nácskozásának legfontosabb része nyomozott itt-ott, és még most i s ! 0 . . . , . .
volt a nyugdíj revi.‘do ügyében való nyomozna, ha a véletlen nem szolgál- KUn3V3rr3S CS SZ3D3S 13TIÍ tásá t ClválldlOttl.
állásfoglalás. Kimondotta az egyesit- tattá volna kezébe a tolvajt egy ka
id ,  hogy a kántori fizetésnek. — szórós frajla személyében. Egv kis HZ
melyért terhes szolgálatot teljesítő- szolgáló cselód ugyanis, ki ezelőtt a ■■^■■■,,̂ ^ ^ * * * " * * * w e * * * * m m ™ * * ^ * i ^ a p * e
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Nyomatott LaudesmAUU Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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