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'ílz első álŐ02üí I iMiivlóssy ur. Ö gyűlölte van, mint neki a vallás félként olyan rossz, hogy fel kellett füg-
** >t lés üldözte a szerencsétlen embert papjának. gesztem? Eddig nem látta been-

.SiitoM u-.\. “Ki. mé ; irtózatos halála után is. Ilyenek lehettek a farizeusok, nek szükségét Miklóssy ur?
ll)en ciiimn*. utuk meg, hogy Undorító és megbotránkoztató | azok a papok, akik meggyülöltet- Bizony, akármit beszél: egy em- 

Miklóssy Ktváa öpiog ka^ likus | vojt a/ (l lelketlenség, ahogy ték az emberekkel a vallást, akik her sincs, akinek a történtek után 
plébános i l;»e->kajlo Gyöigy kap* Mik óssy ut holt paptársával el- elidegenitették a népet az Isten ne az lenne a meggyőződése, 
lám aki a válaszlápon a (U n panl ,\ kutyájával nem bánik úgy templomától. hogy a káplán politikai magatar-
zék! e* szava-ott. mingyári a vá- S/.ivü ember. Egy hóhér nem Igen, azt teszi Miklóssy ur is. tása volt a felfüggesztés közvetlen
1 nsztasi kővető napon feltuggesz-, le|let szjvtelemd)bül, mint ahogy a íme, hivei egymásután fogadják oka. Az bántotta Miklóssy ur 
tette állásától. Akkor még n i ‘ m  j  szeretet papja cselekedett. meg, — kezdte Borsi község, zsarnoki gőgjét, hogy egy alá-
ts sejtettük, hogy szegény 1 laes Mikor a hiv-i kérv.-kérték, hogy hdytalják Ujhelyben — hogy nem rendeltje merészel más meggyő- 
kajlo a szó te jes értelmében a hozassa |)C a parochiára a káp- menne  ̂ templomba addig, mig ő ; ződésen lenni, máshová szavazni, 
dozata lesz Miklóssy ur zsarnoki lán lh)ltlt.stétj .. tem ,sse el ugy, lesz a papjuk ; mint ő. Ezért kellett szegény Hacs-
onkenyenek. mjnt felszentelt paphoz illik, un S ^azuk van. Mert ilyen pap i kajlónak végső kétségbeesésében

Szombaton aztan gyönyörköd-, doritó £ , e l t hogy ő ; szájából hallgatni az isten igéit. (öngyilkossá lennie,
hetett Miklóssy ui muvenek eied- S(J|nmjr |̂ se apar tlupu neki a nem lelki épülés, hanem undor i Főtísztelendő ur! Önök vádol* 
menyében. Haeskajlo káplánt a (j0j0<rjloz Stanmj j^öze és botránkozás. nak minket, ellenzékieket, elfő-

enÜgb á S m ó d h ÍÓítM  o l ő S ’t Ugyanazokkal a/. ajkakkal mondta . Hi8We . el Mikl° ssy ur’ a gultsággal, türelmetlenséggel. Hátlen bánásmódja áltál i loictezelt M  •.„„■IvpI-I-oI ■> és mP osí!tün<Í "imdig megtalálja az az a véres tetem tegyen tanu-
k o s 2 i r Jke. aeueyZ< te ^  bür,bocsánat igéit hirdeti a szó- '« azsá« ot- És hf  a "ép az‘  hir‘ ságot.  hogy melyikünk a türelmet- 
hossagba kei gette. . , s/cnLsé,,törés detl ' h° wy Hacskajlot a z : |en hogy melyikünk üldözi a po-

Szombaton délután fel hat óra- ■ , v'ennAzokat a szent 6 'ékeden eljárása kergette a ha- Htikai ellenfelét!
kői a szerencsétlen ember a Eussa - , Iáiba, hát ez biztosan úgy van. * 1 Nem akarjuk mi Hacskajlót
leié menő tehervonat elé vetette M És hiába nézi le a csőcseléket.j védeni. Elismerjük, hogy volt hi-
magát. A vonat mozdonya el- s l i * ossy ur jovo a ) meg elbizakodott, gőgös arisztokrata s bája, volt egy szerencsétlen szen-
ütötte, s jó  egy kilométernyire történt a görög katolikus egy ha- inoso|yávai _  ezt a szörnyű vá- ! vedélye. De higyje el főtiszte*
vitte maga előtt, mig észt evet- Zün a/ a &>aazat> jogy a t ere öat nem lógja elhallgattatni soha. jendő ur, hogy egy ember sem
ték. Irtózatosan összeroncsolva,1 újhelyi iparosoknak kellett vallás- Csak emberi szempontból szól tökéletes Még ön sem, pedig ön 
a felismerhetctlenségig eltorzulva különbség nélkül rendezni egy lel- tunk a dologról, mert az embe-j bizonyára azt hiszi magáról. Hát 
találták holttetemét. szente t púp S/. ege nyes temeteset, r jess^g szempontjából undorító a I akinek hibája van, azt megjavi-

Bármennyit vétkezett, bármeny- mert különben a hullaházból v«t plébános ur viselkedése. tani kell, nem tönkre tenni, nem
nyíre rossz ember lett volna is, tek volna a suba, testetlen ko- De nem hallgathatjuk el azt I halálba kergetni, 
ez a szörnyű tragikum ki kellett, porsóban, mintegy utcai csavar- sem> ami ezt a viselkedést két-1 lsmertünk mi már papokat, a
hogy engesztelje minden bűnét. A -  szeresen undorítóvá teszi, — azt, jdhet egy beteges szenvedély
Ilyen eset után, mindenkinek, a Azoknak a: egyszerű, derék hogy Miklóssy urnák a káplánja szerencsétlenekké tett. — Azokat
kiben emberi szív es szeretet> ipáiosoknak mennyivel jobb szi- elleni eljárása valósággal politikai püspökük felhivatta a központba,
van, meg kellett bocsátani, élj vük van, mint a szeretet hivat- üldözésnek tűnik fel. s ott igyekeztek szerető gonddal
kellett feledni mindent, s tisztán! kodó papjának Azoknak van szi- Lehet, hogy volt oka felfüg- kigyógyitani betegségükből,
csak a íeszvet es szánalom pa- vük, Miklóssy u nak pedig nincs, geszteni a káplánt-. De Haeskajlo p)g hogy egy papot, akinek 
rancsai szerint bánni a halottal.; Es higyje d, hogy a legutolsó négy éve káplánja volt már Mik- hibája van, egy szívtelen, erősza- 
Ugy is tett mindenki, csak cg\ bűnösnek, aki gyóntatószéke eh. lossynak Hat csak éppen most ĵ q<- intézkedéssel egy csapásra 
nem, a szeretett vallasanak teidel, jobb <s emberibb szive egy nappal a választás után lett erkölcsileg és anyagilag tönkre

r | s l  j  y / i \  „Honnan vegvem én azt. ami soha ki volt már vetve az adó. Móg csak el. hogy a párbajügyekből Tufolyó-
1 A  1 -V  U  som volt ?*’ “ ja  „poloska adó“ is ki volt már vetve lag indított bűnvádi eljárás során az

. | Végül pedig rohana a hadügymi- j házi urakra és lakókra egyaránt. összes jegyzőkönyvek bemutatan-
niszter és dörgött miként egv öreg! Hát amikor már tanácstalanul dók, a föl nem bélyegzettek után

b g y  Uj acio. ágyú: »Pénzt, pénzt! Kaszárnyára. ! szét akartak oszolni, egyszer csak ötvenszeres „felemelt illeték" bir
A Felsőmagyarországi Hírlap eredeti tárcája, (»gy ennihára. kardra, puskára, elü l-! nagyot csap a homlokára a pénzügy- súg gyanánt kirovandó? Higyjék el

Imws/oi- volt hol nem volt az hátul töltőre pénzt, pénzt, sok billió, miniszter és felkiált: uraim, hogy e jegyzőkönyvekre ma*
ópereiieziás tengeren is innen. ' tő- trillió, quadrillió forintokat ! “ Hopp. tisztelt ház, nagymól- gukra több bélyeg fogyna el. mint
1 j. szt, a Lr,áiii(*zon st‘ tul Es felele a pénzügyminiszter: j tóságu miniszter urak, megvan a a mennyit az összes jogügyleteknél

A MivqyiM- oo'v* ors/á“- inn ik ei» v -Honnan vegvem én azt a mi soba! megoldás, van egy kitűnő eszmém: felhasználnak. Ha a születési bizo- 
' ’ /iit"; minisztere annak eirv ócska ! sem lesz?" ‘ . hozzuk be a -  párbajadót. nyitványra bélyeg kell, mórt legyen

ka á jábaii akkora zseb. mint iigv hu-! És összeülének mind a miniszte-! -  Elvégre is, ha be lehetett bélyegmentes a lovaglás ügyekben
zsák. abban a zsebben aV. or-lrek. titkos tanácsosok, o r^ b f ilc so i Iioü.ií a busfogyasztasi _ adát, mért toIvott jegyzőkönyv (

J á K  buirvnllárisn, a bnivolblrisban ás hatalmasai és tnnukn.Iának bar- no lehotno adót votm a narbajra. Nagyot nevettek erre a beszédre 
háronissáz reke.-;/., de mind a három-1 mim-z nap és harminoz éjjel, hojtv ! melyben a polgárok önnön logbecso- a mm.szterek és tana,-sosok. 
íztó rekeszben -  «gv árva fagaras miből lőhetne pénzt esiuálni, do I aobb vérüket a hazának e legdra- - B o l o n d  vagy  te pénzügyiül- 
no n sok unnvi sem volt. nem tudtak kiokoskodni semmit. ! gább kincsét fogyasztják oktalanul, niszter, hiszen akkor nem párbajo-

Itnhani pedig n ..énzügvmioisz- Csak az az egv volt világos elől- — A kiömlött ver minden cseppje z.k majd senki!
terhez a ................................. niszter és tűk. hogy valami uj adónemet kell után egész jogosan lehetne: beszedni Hanem azért m é p  csak behozták
kiabáln. miként egv falusi kosta az kitalálni'a már meglevő háromezer j.l. mondjuk egv koronány. „honfi- a párbajadot és Ion. hogy észtén- 
iskolában: Pénzt, pénzt ! Iskolákra, fajta mellé, de uram Isten, miféle vér-foirvasatasi illetéket«. dere ra a pénzügyminiszter a bnanc.á-
toniploinokrn. tanszerekre, pénzt, adó lehessen az. mikor immár senki -  Ellenbon a párbajban sértette- is zavarok teljes sanálását eonsta- 
pénzt sok százezer forintot ! »in, - és semmi nines. ami meg ne »ül maradt felre még szembeszo- tálta az altalános tapsvihar koze-
1 Es felőle a pénzügy«,ini-zie. : tenne adóztatva. köbb gazság volna kivetni a pár- pette elmondottexposgjaban, kiemel-

Hunnal, vegvem én azt.' ami „in Sorba vették az „adóalanyokat-, baj t.m,őségé és az . l e  ónok.vagyoni ven. hogy az országot a teljes va-
' de senkit se találtak közöttük, aki i viszonyaihoz képest 100-tol KXKK) gyoni tónktól ogyodUl az uj párbaj

i g  rohan. hozzá a bolügvmitiísz- ne „vakig ülne az adóban. Még csak ' koronáig terjedhető „seb.t.ontosségi adó revén befolyt lnhetetlen magas 
tér és kiabált,, miként ogy rendőr- la csecsemőkre is ki vala vetve fo-' dijak* Btzonyara szívesen ,s űzetné, összegek mentették meg. 
kapitány n liakkörösekre: .,1‘ón/t. jenkiül és Imvonkint báróin korona — Es ugyan mórt ne lehetne ki- Mert olyan bolondgomba az a pár* 
pénzt f Épületekre, hivatalnokok fi „szopdij". mondani, hogy lovagias ügyekben baj. oly erősen elterjedt és oly iné*
zetésére kormánybiztosok zsebe tői- Sorka vették azután az adótár- felvett párbajbirósági. beesülotbiro- íven begyökerezett az emberi ostoba-
lésére pénzt pénzt -ok millió fo gyakat ingókat, ingatlanokat jőve- sági és minden néven nevezendő ság televóny talajába, hogy azt
rintot ? delmekiü és fogyasztási cikkeket, bármely egyéb jegyzőkönyvek íven- j már onnan semmi más bolondgomba

És felele a pénzügyminiszter: bútorokat és házi {illatokat, mindenre kint két koronás bélyeggel látandók j sem tudja kiszorítani.________—r.
Lapunk *4- oldal.
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tegyenek, s mikor e felett való 
kétségbeesése a halálba űzi, ak
kor úgy banjanak vele, mint egy 
gonosztevővel, mint egy csavargó
val, — ilyet csak most, csak én
től láttunk először, főtisztelendő 
u r '

S kiváncsiak vagyunk, vájjon 
Firczák püspök ur is ezt a vad 
állati eljárást tartja é keresztény 
paphoz méltónak ? Kiváncsiak va
gyunk, jól esik é neki, hogy egy 
szívtelen pap megbotránkoztató 
viselkedése elidegeníti a temp
lomtól s talán az egyháztól is a 
híveket? Kiváncsiak vagyunk, meg 
fogja-é dicsérni ezért Mikióssy 
urat ?

Főtisztelendő ur, önben nem a 
lelki atya beszélt és cselekedett 
most, de a kormánypárti fokot* 
tes. Nem a szeretet papja, de a 
szívtelen zsarnok. Ha van önnek 
lelke, azt a lelket mindig üldözni 
fogja szerencsétlen lelkésztársának 
véres árnya.

Es ne adja önnek az isten, hogy 
egyszer a sors olyan kegyetlenül 
bánjon önnel, ahogy ön bánt sze
gény káplánjával, ne adja isten, 
hogy a sors ezt a bánásmódot 
egyszer visszafizesse. Mert az a 
visszafizetés rettenetes lenne önre !

Az a sokat szenvedett porhüvely 
megnyugszik az anyaföldben, amely 
egyforma szerettei fogad keblébe 
mindnyájunkat De az ön lelke meg 
fog é nyugodni, az ön vád mardo 
sásaitól fog-é szabadulni valaha !

B usa  B arm i

A bodrogközi zsidóság 
ostorozóihozr
— Nyílt levél. -

A mivoltukat meg nem tagadó 
sőt büszkén valló zsidók szempont
jából örvendetes haladásnak t»‘kiüt
hető az. hogy modern zsidóknak 
nevezett testvéreik, kik többnyire 
minden zsidó voltukra valló tett és 
beszédnek szinte lázas kikerülésével 
akarják zsidóvoltukat titkolni, már 
lassanként feladnak ezen nevetséges 
taktikával.

Valóban jóleső, hogy már kezde
nek félbehagyni azon egy ügy ii gyer
mek szerepével, ki üldözőitől félvén, 
saját szemeit zárta be. mert úgy 
vélekedett, hogy ha ő amazokat nem 
látja, azok bizonyára őt nem fogják 
észrevenni. Eddig ugyan bármeny
nyire bVdygat.hattak zsidóügyut, zsidó 
kérdést stic, tollforgató zsidóember 
világért sem szólt volna a tárgyhoz, 
nehogy zsidó létét elárulja. Most 
azonban nagy fordulat állt be. \ 
E. H. utolsó számai egynehánvában 
csak úgy hemzsegnek a zsidóktól 
zsidókról írott cikkek és cikkecskék, 
hol komoly szemrehányással, hol 
pe lig maró gúnynyal telve.

Ezen lap vezetőségét ugyan anti
szemitizmussal határozottan nem le
het vádolni, de a szóban levő szá
mok tartalmából bizony a legjobb 
akarattal is vajmi kevés fiiosemitis 
must lehet kihámozni. A közlemé
nyek egyikéből sem érezhető ki azon 
jóakaró hang, melvlvel okos apa a 
li.it. vagy jó barát a barátot inteni 
szokta, lmncm inkább kicsinylő, sőt 
erősen megvető hang >zól a sorok 
közül.

Nem vagyok ugyan hive annak, 
hogy hibát vagy visszaélést bárki
nek a kedvéért is elhalgassanak. 
mert hiszen csak a szabadszónak, a 
bírálati jog korlátlan szabadságának 
köszönhetjük nyilvános életünk cse
kély morálját is. de azt tartom, hogy 
a szabadsággal óvatosnak is kell 
ám lennünk, nehogy a szabadság 
szabadossága fajuljon.

Ha egyenlőség, szabadság és t< t- 
vériséget óhajtunk, járjunk magunk

F E L S O M A G Y A K O R S Z A G 1 HI R I A P.
F elől szóval is példával F ! Soha
sem lehet sem a haza -cm az egyes 
társadalmi rétegek javára, ha az el
lentétek az egyes  i 'dgárok között 
kiélesednek, még akkor sem. ha ez 
a burkolatlan igazságtalan ágok ki 
méletlen areulesapásából származik 
F Az igazságot mindég nyíltan ki 
kell mondani, de mindég kímélettel 
és a körülményekre való tekintet
tel. ha a haza és társadalom javát 
igazán akarjuk.

Es azért méitányosahhnak kellett 
lenniük, hiszen jelenleg a legkono-! 
kub!> gazembert -em Ítélik »d csu 
pán tette után. hanem enyhítő kö
rülményeket is tekintetbe veszned;.

Enyhítő körülmények pedig iit is 
vannak: i. Eddig is kormánypártiak 
voltak, teliát csak régi elvükiG! ma
radtak. 2 .. ameiinyire-annyna meg
győződtek. hogy érdekeik \vszclyuz- 
tetése. mely főindokuk volt pártjuk: 
elhagyására, nem a párttól indult 
ki. hanem egyestől, és nemcsak Mai- 
látli gróftól, hamun más megyebeli 
befolyásos nagy emberektől is nyer
tek biztosítékot érdekeik gyogyila 
sara. 8 ., azok a bodrogközi zsidóe-- 
kák többnyire oly szegények, vagy 
buborék gazdagok, kiknek oxisten- 
eiája csak a levegőben függ. amiért 
a légi;issebb egy 1-es széltől is fél
nek. hát még . . 4.. voltak i lelnie
een is. ép—úgy mint Cjhejvben zsi
dók, kik a Kossuth-párti jelöltre 
szavaztak.

Így tehát nem biztos, hogy az 
úgynevezett kolomposok időre látták í 
a követ kezűién veket é> hogy a <öl>-| 
biek vakon utánuk indultak, akár a 
juhnváj a kos után. En ugyan na- í 
gyón távol vagyok att ál, hogy aj 
bodrogköziek eljárását helyeselném. ! 
mert hiszen több nagy hibát követ-j 
t(‘k el. de azt mégis állítom hogv j 
mig az agrár gróf urakat, kik az | 
elvet mellékesnek tartják és nyíltan 
érdekeiket védik, emiatt felelősségre J 
nem vonják, addig ezek a zsidőeskák j 
sem érdemlik meg azt a sok \ iszkot. 
amit már mostanáig is rájuk rak-! 
tak.

Ezen soraimnak nem az a célja, 
hogy a zsidóság egyes rétegei ellen 
emelhető jogos vádak eitus-olását j 
eszközöljd'k. mert hiszen az agyon- 
hallgatási módszer a zsidóság legna
gyobb szerencsétlenségeinek egrike. j 
Ez oka annak a visszás állapotnak 
is. hogy mig a zsidóság egyik része 

j még most is a szabadság előtti sü
ltét korszak felfogásában él, mikori 
i még a zsidót kényszerít ették, hogy 
| saját érdekét hazá ja érdekeitől el- 
| válassza, mert idegennek tekintették !
1 mikor még a tudomány oki ii elzár- j 
tál; és az ő opportonismusa saját | 
vallása ellenében elhitette vele. hogv 
a vallás a tudománnyal nem Fu- 
öss c. addig a másik rész a szabad- j 
ság mámorában szakított mindennel, 
elhagyta a jót F a roszal, és úgy i 
áll az új élet közepette, hogy mmii j 
a többiek meg nem értik, sem pedig 1 
saját magát nem érti. Ezen zsidók; 
mindegyik népe múltja és jelenje 
ismeretének hiányában, megveti sze- j 
mélyében és személyén kívül a zsi
dót, saját magát kivételnek tekinti! 
és örül ha mások is annak tartják, 
mert hiszen a ( többi csak olvun 
„igazi zsidó *. Éppen ezért legua 
gyobh szolgálatot teszünk mint ma- j 
gunk. valamint keresztén)’ jóakaró : 
ink és barátaink a zsidóságnak a**- j 
val. ha nem hallgatják agyon, hanem 
lm egész nyilvánosan, leplezetlenül j 
bírálják meg egyes rétegeinek a bi- j 
báit, de csak jóakarattal. A bodrog
közi esetet is meg kellett Tárulni, 
következtetést is levonni belőle. <!<• 
nem csupán azt. hogy alaposan le 
kell őket hordani, hanem, hogy 
anyagi helyzetüket javítani és a 
jelöniektől külömbözőbb foglalkozá 
sokra kidl őket terelni, hogy füg
getlenebbek és bátrabbak legyenek 
Ebből sokkal nagyobb haszna lesz 
szeretőit baoínknak. mintha a szen
vedélyt visszük a harcba. Hagyjunk 
tehát már fel azon egykori földes
urak taktikájával, kik egymásra ha
ragudva, kölcsönösen verték egymás

trenda- .-idójái * ..Sehlágst du mei- 
nen .Imhm. sehlage ieh duinen 8 u- 

! deir* jelszóval
Most, mielőtt soraimat zárnám, 

még egyszer ismét idein, hogy felszó
lalásommal nem volt szándékom az 
érdekeltek személyét, vagy ha/ali- 
-ágát megtámadni, avagy tiszta száu- 
ilékát kétségbe vonni, liánéin esu- 

j pán tévedést helyreigazatni. Vala
mint magamról hiszem és állítom, 
hogy magyar hazáin igaz. Ilii és 

! szerető fia vágyó’-. ép úgy vélem 
a illetőkről is úgyane/t. a külünb- 
•••*(_>• közöttünk csak a módszerben 
van

Vajdácska. 11)01. okt. 28-án.
Libermann Manó.

*•
Igaz örömmel olvastuk ezt a 

nemes eszméktől és érzelmektől át
hatott okos cikket. Teljesen egyet
értünk irányával, s hisszük, hogy a 
múltkori cikkek írói is egyetértenek. 
Hsak ténybeli tévedését igazítjuk 
bel vív. Ázol; a dorgáló, ostorozó, 
(ükkel; nem a bodrogközi szegény, 
műveletlen zsidóe.-duiknuk. de az ot
tani zsidóság intelligens vezetőinek 
szóltak Mert ezek követték el az 
árulás, s ezek csakugyan megérdem
lik az ostort, mert nagyon jól tud
ták. hogv mit cselekesznek A sze
gfűn. félrevzelelt zsidókat nem

mint igazgatósági s felügyelő bizott
sági tagok érdekelve vannak az 
ügyben, a józan ész által diktált, s 
mindenütt elfogadott és gyakorolt 
elv. mondhatni: illendőségi szabály.

Egyenesen botrány tehát, hogy 
mikor Zemplénmegve bizottsága 181)11 
évi 5()8. szám alatt az árvapénzek 
elhelyezéséről határoz, s a határo
zatban minden indoklás nélkül ki
mondja. hogy sá tora ljaú jhelyi takarék- 
pénztárnál i o —iy  ezer fo r in t ta l töb
bet h elyes e l , mint a többi pénzintéze
teknél, s igy ennek az intézetnek 
indokolatlan előnyt nyújt, akkor 
erre a határozatra szavazok közt ott 
vau a sá tora ljaú jhelyi takarékpénztár 
két igaz ga tósá g i s e g y  fe liigy e lőb iso tt- 
sá gi ta g ja .

Ezeket a visszásságokat akarja 
megszüntetni a polgárok kérvénye, 
amely a legközelebbi megyegyülés 
elé kerül. Pénzintézetek mérlegeivel 
fogják kimutatni, hogy egyes tiszt
viselőknek mennyi mellékjövedelme 
van olyan intézetektől, amelyekkel, 
a vármegye szerződéses viszonyban 
van.

Kiváncsiak vagyunk, mit szól majd 
hozzá a törvényhatósági bzottság, 
s különösen Hadik főispán?

HÍREK
szidja senki, azokat legfeljebb szán
juk. de a félrevezetőket kárhoztatjuk.

fogjuk is mindig.
Fjhelvbeii is a zsidók döntötték 

el a választás sorsát. A szegény, 
birkamódra a kormánypánypárti tá
borba terelt ehoszetli zsidóknak a 
záróra alatt leadott szavazatai buk
tái iák meg pártunkat. Hanem azért 
ezek ellen egy rósz szót se olvas
hatott a mi lapunkban a cikkíró úr. 
Mert tudjuk, hogy ezek legkevésbbé 
sem okai annak amit tettek. Sze
gény. félénk, politikailag teljesen 
öntudatlan emberek, akiknek fogal
muk sínes arról, hogy milyen bíínt 
követtek el önmaguk ellen, mikor a 
kormánypártra szavaztak. Öntudatlan, 
ősztönszorü engedelmességgel men
nek a hatalom után. amelynek kor 
báe.sütéseitöl remegnek. Minden igaz 
ember belátja, hogy nem üldözést 
és megrovást, de szánalmat, részvé
tet érdemelnek. Nem is bántjuk őket 
csak óhajtjuk, hogy valahaiul hely
zetük öntudatára ébredjenek.

Kp igy nem bántja senki a ha- 
>onló értelmi nívójú bodrogközi zsi
dókat. l)e vezetőiket, akik intelli
gensek, akik tudják, hogy mit csi
nálnak, akik maguk ugratták be biz
tatásaikkal Komjáthy! a jelöltségbe, 
s aztán cserbenhagyták, azokat osto
rozzuk. mert bűnösül:. S meg va
gyunk győződve, hogy ebben a 
cikkíró úr ép úgy egyetért velünk, 
mint mi egyebekben ő vele.

Szerk.

A MEGYE ÉS A VÁROS.
Megyei inkompatibilitás. Érdekes 

mozgalom indúlt meg, az újhelyi 
polgárság körében. Kérvényt akar
nak beadni a megyei bizottsághoz, 
hogy s/abályrendelet ileg szabál vozza 
a tisztviselők inkompatibilitását.

Nem tartják helyesnek s megen 
gedhetőnek. hogy egyes megyei 
tisztviselők pénzintézeteknél s egyéb 
vállalatoknál állásokat töltsenek be. 
s ebből néha tisztviselői fizetésük
nél is nagyobb jövedelmet húzzanak, 
mert ez a foglalkozás elvonhatja 
őket hivatali kötelességük teljesíté
sétől, s érdekeltségük befolyásolhatja 
pártatlanságukat,

Más megyék, pl. Abauj, rég ki
mondták s érvényesítették is ezt az 
elvet, amely az állami tisztviselőkre 
nézve törvény nyel van megállpitva, 
s így méltányos, hogv a megyei > 
városi tisztviselőkre is kiterjesztesz 
>ék. Ködömben mint már régeb
ben is megírtuk — a belügyminisz
ter is megállapította már ezt az el
let egy határozatában.

Az. hogy törvényhatósági bízott 
'ágban egyes ügyekben nem szavaz 
Itatnak azok, akik személyesen, vagy

Hacskajlo György
Szombaton este tojedt el főhely

ben a bir. hogy H a c s k a j lo  gör. 
katolikus káplán öngyilkos lett .Min
denütt kínos feltűnést keltett, mert 
az előzményeket mindenki jól is
merte.

M ik ió s s y  plébános a képviselő- 
választás után felfüggesztette Ihics- 
kajlót. aki a függetlenségi pártra 
szavazott. Eltiltotta minden papi 
működésétől, fizetését beszüntette, s 
jóformán enni se adott neki, mert 
asztalához nem bocsátotta, csak a 
konyhába izent ki. hogy adjanak 
enni a káplánnak, s képzelhető, hogy 
ilyen izenet után milyen ételt kapott 
szegény.

Így tengődött kétségbeesve csak
nem egy hónapig. Végre szombaton, 
október 2 0 -án kiment Csörgő felé 
s a kassai tehervonat elé feküdt. 
Este 0  órakor hozták haza irtózato
san össszeronesolt bulláját.

Mikióssy plébános a szörnyű bir 
után a legcinikusabban viselte ma- 

| gát. Azt mondta, hogy neki semmi 
köze a dologhoz, s a temetésre semmi 
intézkedést sem tesz. Még harangoz- 
tatni sem engedett a halottnak.

A holttest a köztemető hullaházá
ban volt. Egy pár derék iparos meg- 
botránkozott a pap szívtelenségén, 
s összegyűjtöttek 58 forintot, hogy 
abból eltemessék a káplánt.

A paptól csak azt kérték, hogy 
engedje a parochia udvaráról te- 

; metni az elhunytat. Ezt nem en
gedte meg. Hiába kérte paptársa, az 
elhunyt sógora, aki megérkezett, s 
fedezte aztán a temetési költsége
ket. hajthatatlan maradt.

Az iparosok aztán a kántor udva
rára hozták be hétfőn reggel a ko
porsóba tett holttestet. S Mikióssy 
ur elég cinikus volt megtámadni 

j őket, hogy hogy merték a halottat 
engedetem nélkül behozni. De ek
kor menekülnie kellett, mert a felzu- 
dult nép meg akarta verni. Izent is 
•a rendőrséghez, hogy veszélyben 
van a/, élete, s erre egy pár rendőr 
kivonult s a közelben helyezkedett 
el. Nem volt rá szükség. Tudvalevő, 
hogy a nép csak akkor csinál za
vart, ha a rendőrség ingerli erre.

Hétfőn délután volt a temetés a 
kántor udvaráról. A szertartást püs
pöki engedélyivel — mert Mikióssy 
nem egyezeti bele — D a m ja n o 
vi e h szerdahelyi plébános végezte.

Kétezer 'főre menő néptömeg ki
sérte az egyszerű fakoporsót a te
metőbe. A koporsóra díszes koszo
rút tett az újhelyi függetlenségi 

I |»árt is.
j A temetés kegyelete* csendben 
i folyt le. Csak a temetőben támadt 
jegy botrányos jelenet. Még arról



K ven ^in k 'Y 'a ' -Íh-I ;!;i'X‘k 11 i,l‘v- ' “ S ; ! 1’ l,IZ0"^  ?"m.mi fokoznunk. Az uj igazgató aszubrett A központi iroda fentartáiát a
viií '»  v‘ „ t. ,,,1 . J:. u lót ()i\an api O (l()lir(,k vöröse kérdést úgy kívánta megoldani, hogy sző vetkezetek, hitelszérvezkedósük

L d ü í  k a , X r iu n to l- -« '1’ A ''rT te T  »"•«• »áros Arankái Csóka társulatul körén kiről álló a lapból’teí“
„ii.i.ii* <’ • v‘ 1 bum nem Ehetett A mar ismert koloratur énekesnőt lép- nók. Nehogy az ily másodlagos ro-
 ̂ i J  ^  ' : iM1 T ™ 1 ;',ar m ! l U , , ‘ ! 1 ,M/onv- ™  szorzíídteténi célból kát os- gio s annak̂  bizony^aUn olőfo nem

toVt a saját mMu.í di.^k-u"^ ‘̂amVvI-i “  ° ls ’ Il‘"z* V‘n at. ?zlll!rott szerepokbon 8 eat az látható összege a szövetkezeteknek
a sirt befedjék .................... Izraelit : m«MJclek!ta? Kassán. Né- frakciót olyan betűkkel hirdette a hitelét kifelé gyengítse. Ez az alap

Mikló< v ur ’ i i * r ■> i „ , , | 1,:l! 1(1 l'ilbp volt kassai nagy- sz,«Hapokon, hogy Fedák Sárinak is a szövetkezeti üzletrészek tiszta jö-
káplánja'temetésére\ , .- V/ k külv' k 1 végr mdeletileg I20ÓU fok ,.u,t volna! Nos hát ez a kísér- védelmének bizonyos százalékából
zönsétr lel van .‘Iloné ymhilea Síi- 1 1  o.igyományo/oli a kass.ii *‘*t */os a szombati „Lili“-ben és a gyűjtenék össze, a központi iroda
riin loillii / omI •> líi• í11 í < '• •' \i;i. s/-r - ‘»v zsitlók részére építendőmé- vasurnapi „Görög rabszolgádban tulajdona volna, általa kezeltetnék

V i m , k M I i  i \ \ t  I1('«léklniz javára Az orról szóló ala- »««» épen sikerült. A kisasszony s oda fizettetnék be.
* . ,  Vvilk "  pilvánvt a belügyminiszter is jóvá- egyéniségében ninosen egyetlen egy .

ű a gMiko.-. hao-vta * vonás sem. mely őt a szubrett sze A központi iroda semminemű koe-
A görög Katómul híve* n ,gy ív- ~ repkörre bátoríthatna. Orgánuma, öl- kázattal járó üzletbe nem boosátkoz-

szo megfogadta, hogy nem megy , Tűz Szamán, E hó 2ö-án d. u. tözékeiuek fogyatékossága -  egész hátik. Miért is a szövetkezetek an-
templomba. míg Miklóssy i.-•/ a • órakor tiiz volt Szinnán. Leégett egyénisége visszautasítja e válasz- nak ügyvitelével szemközt semmi
pap. Kérvényt adnak ho a p.i-pök- 'T'.v ház. hogy nagyobb baj nem tast, Csinos alt hangja csak kevés más oblígót nem vállalnának, mint
hoz s a templom kegymához. NVal-: [.órtém. az főleg a pénzügyőrök ön kárpótlást nyújt egyébb fogyatékos- am‘t alapszabályaik meghatároznak, 
lis grófimhoz, hogy szabadítsák meg feláldozó munkájának köszönhető. >,;«»•..iórt ‘ * . . .
ökot Miklóssytól. Kitűntek az oltási mtmkálaloknál ■ , A központi iroda célja a közös

A kérvényre már dilit; is natívon j W’óf Ei|'l»e tibenharri. ki maga . kót *’ as minden érdekképviselet a a vevő körökkol
sok aláírás gviilt össze. 1 vozetlo az uradalmi szivattyú c,sö- ^."'!.kai! tth,h ljlolulils alatt a való órmtkezós, azoknak folvilágosi-

Uacskajló káplánnak ,- v  szórón- 1 vót. továbbá Delv dános várinoirvei k o Z Ü , l s “ 8  ‘Vf »tteromben összegyűlő- tása minden irányban. A borüzletek 
esetlen szenvedélye vole' nőm t„. j utl.iztos ós Németh Mihály járási kezvo Mhaborodva tárgya Ha az uj kötése s általában minden viaztoher- 
Uotl az italban mérsékel tartani .-'írnok. * diroktor illetve a szmugyi bizottság ,ol járó jogügylet létesítés m ára
Do kUlömben szolid, esendő-, jószivli , ,  , . . .  sominitevését. A szmugyi bizottság- szövetkezőtök munka s jogköréhez
ember, derék jó pap volt. akit hi Jelenet a városházán nak a leghatározottabban utasítani tartozik. Továbbá nyilvántartja a
vei megnyerő szerény ' modoráért1 Egy polgár: Mondja uram. talán keUem* a diroctort, hogy a szubrett szövetkezeti kötelékekben eladásra 
nagyon szeretlek F? F h inieii t v.u.lmi- ■ • • , es a koloratur énekesnői szerepkörű- váró borokat a termelő neve, a bor-
M ^ióssvt.'A ki dttlvnt. ö r ö k ö t ' ‘ h ’V . A : 1 iW" ‘rtk l'SU‘ “  k«i “ 'V^videbb ide alatt ügyes taja g évjárata szerint, keresi az el-
természete miatt mindig népszerűt-í választassál töltse be. csó hitelforrásokat, kutatja a fogyasz-
len volt, Egy városhá/á hivatalnok: Dehogy A társulatnak sok hasznavehotő tási piacokat, szerzi a kereskedelmi

Most már pihen abban a közös! uram! Miért teU/.ik kérd -zni,J  ̂ ta^ a van “  osak a vezető erők összekötetéseket, érintkezik a kül- 
esőndes hazában, a hová nem ér d ,, , , , hiányoznak. Ezek nélkül az operett földi konzulátusokkal, nyomozza a
a szívtelen főnök gyiilöködő keze. oí r̂ar: ( !sak üzért hogy olyan előadásokat folytatni nem lehet s borhamisításokat s átalában a tokaji

Találja meg ott azt a nvim-almat' ,vtteneU*.sen kiabálnak, ordítoznak a végre is a közönség érdeke az első borokkal bel és külföldön űzött visz- 
és szoretetet, a mit itt a földön ineg-1 |>róbán. akik pénzükért élvezni s nem kínos szaélósekot felderíti s a fogyasztó
tagadott tőle a sors. " • . , . vergődéseket mennek nézni a szin- közönségnek tudomására hozza, oset-

— Lapunk mai száma iránt oly )lVil a,nuk : ,lo<v »n. a próbán .J házba. Az ilyen értelemben megerŐ- lég az illetékes kormányhatóságok-
élénk volt a polgárság érdeklődése í>0 ,tf}ir : *N,<) lo,‘n- ll' ;zen tetszik kitett társulatnak fényes szezont — nál orvoslást keres, nyilvántartja
hogy a kiadóhivatal 'valóságos őst-’ ! hallani, hogy mo>t tartják a próbát, külömhen az ellenkezőjét jósoljuk. azokat a külföldi cégeket, melyek 
romnak volt kitéve, Úgy, hogy már Csak azt nem értem, mióta tartják A ,uU1V5i »Nani“ ('>s különösen a tokaji borokat számottevő mennyi- 
(léhítán 5 órakor minden lap elfő- í a próbákat a városház hivatalos szó ko(ldi •’Hor“ olöadása ?^észöU sikü' sé^ en exportálnak s előmozdítja 
gyott. Kénytelenek voltunk tehát •» ' rült. A ,.Nánr-ban sok tapsot ka- azok uzletforgalinát neveik évenkmt
eleget tenni a közkívánatnak s az hAl mn' pott. Dobó (Miéből) Tábori (Szepsi) való közzététele által, agitációt foly-
éj folyamán egv 11 ík kiadást nvo- \ Hivatalnok: Nem értein, uram, és Barcs Aranka (Néni). A borban tat a vendéglősök, csemege keres, 
matni s a t nagyközönség rendel- hol tartanának ott próbát ? a nézőtér ez idény alatt először ege- ködök, cukrászdák, gyógyszorószok-
ko zésérc bocsájtani , . . .  szén megtolt s a publikum a szerep- fürdőhelyek s főleg a nagy kózön-

— Lónyay Elemérné grófné Zemu- l() ^ar: " llat ott az ««Tudeten. lök igyekezetét elismeréssel honorálta, sóg közönyének megtörése érdekében,
lénmegyében Gróf Lónyav Eleménié i l̂dra* a honnan az a rettenetes or* Különösen kivált Dobó mint Dur- o végből utcákat alkalmaz, szervezi 
f. hó öl-én csütörtökön * Budapestre j ditozás hallatszik«. hints. Esetlen és olyan természetes idővel az ügynökségeket, borárulási
óik ozik. hol találkozni fog jolonlcgí Hivatalnok: „De hiszen az a Illa- '’<*»• l,0 R>’ Gárdonyi som képzelhette helyeket, bizományi raktárokat, el-
»odroK-Olaszin levő Krjével. (novem- iaVall.v ic-vző ór hivatali szobáin« inask<5'10" ' J s ' a ,b?r e™ ° 'ós. ,4* ^tókesitís te
her hó elején lejön nejével Bodrog- , \ J y  J. , ' Baracsol Csíki játszotta sikerrel. r.é» kivívható üzleti előnyök, sza -
Ülaszira.) Budapestről aztán egvih- 1 "*> • inm“ r míls! Az I. felvonást ugyan elejtette, mert pasi kedvezmények kieszközlésénél 
tesen utaznak le Lónyay Elemér \ Küzdelem a vonaton. Halálos abból a lassanként! borulásból, a közvetíti az allamkormánynyal s köz
gróf J3odrog-01aszi birtokára. Ló- küzdelemnek voltak szemtanúi e hó mely Hunyadinak a kassai társulat hatóságokkal az érintkezést minden 
nyayék fogadtatásában minden va- '-Dán éjjel Valócz és u galicziai Baraesának olyan művészien sikerült ,raayban, vezeti s intézi a szüskóges
lószinilség szerint Zemplémnegye i-.határ között az éjjeli vonat utasai. nem láttunk nem élveztünk sem- reklámot, rendezi a borvásárokat,
részt vesz, hogy külsőleg is kifejezze Ezen a vonaton utazott ugyanis 32 mit. Csiky nem volt részeg egypei- borkóstolókat, aukciókat, kiallitáso- 
az örömet, a mit a grófi pár lejöve- magyar ujonez. akiket Galiciába <‘ig sem — már pedig ezen fordul kaJ> tanulmányozza a vámviszonyo- 
tele okozott. vittek az ott állomásozó huszárezre- meg a darab. — Annál tökéletesebb ka* s az üzleti élet es verseny min-

— Egán Ede utóda. Mint az „Al- dekhez. Az újoncok között utazott volt a Il ik és lll-ik felvonásban. A pen mozzanatát, hogy ahhoz képest
kotmány“ -ban olvassuk, Egán I3de ! egy Trinuska Mihály nevű ujonez nők közül Pataki Rizát (Juli) és •rányithassa az érdekeltségeket, egy 
utódjául Majláth József grófot omle- is. akit bántó!t az, hogy el kell Csiszérnél (Eszter) említjük, kik szóval óljai mindazon a szövetkeze- 
getik. mennie katonám’;, de még jobban, mimlaketten pompásan játszottak. ;.ok mindemkét egyaránt érdeklő

— Egyházmegyei hírek Magyar Já- hogy itt kell hagynia Magyarorszá- A többiek is mind egytől egyig ügyekben, melyek a lokaj-llegyalja
nos eperjesi hitoktató málezai admi- got. Tripuska már az utón omle- jók voltak. Több ilyen előadást! borai hitelének emelésére és kelen-
nistrátorrá; Uhrinovics Sándor gál- gettó, hogy őt élve nem viszik ki dáségére kedvező hatással lehetnek,
szó esi káplánná lett kinovezvo. az országból, de társai kinevették. Kérdést sem szenvedhet, hogy a

Tiszti vizsga. Ligeti Leó, sáros- Munkácson, mialatt a vonat állott. kezdetben ily kiterjedt akcióra még
patak járási állatorvos az állatorvosi meg akart szökni társaitól, <le esz- J / f V / r  A 7 D  • nem gondolhatunk, mert hiányzik
tiszti vizsgát Budapesten sikeresen rovottek s ettől kezdve a vezető al- k \ . \ J r \ .J* ehhez, annak a tárgya, a kivitelké-
letette. tiszt különösen ügyelt rá. Amint — pes nagy bormennyiség, mely első

— Eljegyzés. Fixler Hermann nagy- Volóczot elhagyta a vonat, s köze- Em lékirat minőségénél fogva a tokaji borok
rozvágyi lakos eljegyezte lux lcr  Jodett a galíciai határhoz. Tripuska hnr/M.,ékoGtési ^övetkestről r é& hirét visszaállítani alkalmas. De
Hennáim sátoraljaújhelyi lakos leá-; hirtelen az ablakhoz ugrott, azt föl- a , ) 0 I ( .1 tőkésíti sí szövetkezetről. ^  egyelőre csak a nyers boranyag-
nyát M argitét. " rántotta s kiugrott az ablakon. Tár- A kistermelők szervezkedése. nak forgalomba hozatalára szoritkoz-

— A »Zempiénvármegyei Tanító sai elkapták az egyik lábát s Tri* nék is a központi iroda tevékenysége
egyesület  ̂ f. év november hó 7-én, puska egész testtel, fejjel lefelé ló- <>. . . . valamint a többi mostccsotelt mun-
d. 0 . 10 és fél ónkor, Nagy-Mihálv- gott a vonatról, mignem ogy liatal- Szükségét látjuk tehát annak, kakörre, mely a jövő fejlődés alap
ban, az áll. kisdedóvó termében köz- 1 más rúgással kirántotta a lábát, s hogy ezeknek az egész hegyalját jait készítené elő, még igy is elég
gyűlést, tart. Tárgyak: 1 . a közgyűlés j lejjel lebukott a sinek közé. A vo- közösen érdeklő kérdéseknek képvi- dolga akad annak és működése úgy
megnyitása. 2 . Elnöki jelentés 3. j mit kerekei elvágták anyakát. úgy- sóletére, ezeknek a nagy céloknak a termelő mint a kereskedő osztályra 
Jelentés a pénztár állásáról. 4. Folyó j hogy a fej messze elugrott a törzs- megvalósítására vagy Budapesten nézve már kezdetben is áldásosán 
ügyek. J. A „Zemplénmegyei tanítók J tol. Mire a vonatot megállították, ogy országos borászati szervezet — hatna.
Háza«, kiküldött bizottság jelentésé- már csak a megcsonkított testet ta- vagy a vármegye székhelyén Sátor- .....
vei kapcsolatban. (>. „Arvay Emlék«, lálták meg. aljaiijhelyben egy központi iroda aggály Őzen kérdés-
7. Az alapszabály 2.. 3.. 4 ., ö.. 8 ., szerveztessék a következő cim alatt: , . / l , a!\ va.11, hogy a.z ily nagy
10.. 11., 12.. 14.. Jo.. 17., lí).. 21.. r  A tokaj hegyaljai pinceszövetkeze- a*kcióval jaró költségeket, melyek
28.. 31., 32., 33.. 37., 30., 41.. 42., S 7 I N H A 7  tok központi irodája. Ez utóbbinak «(,kf 0;* meddőiének látszanak, mert
4 4 .. 5 3 . fainak és a XII megváltó/- ' élén állana egy igazgató a megfe- er^ümenyeikben eleinte alig észre-
tatása. 8 . Az uj gondnoksági utasi- lelő szánni iroda személyzettel. Az yeü6 tok és csak kitartással, tohát
tás Ismerteti: György Mózes. 0 . A Az országos szinészegyesület és a igazgatóság állana a székhelyén lakó lsmételt kockázatokkal szoktak sike* 
nyugdíj törvényről. Fölolvasás, tartja sziniigyi bizottság együttes határo- négy igazgatósági tagból, melyeket resek lenni, a szövetkezetük szűk 
Mihályi! József. 1 0 . Alsó kör javas ' zala szerint Mezei Béla igazgató a szövetkezeti igazgatóságok elnökei p irasaivaI rendelkező iroda nem 
lata a „Bodrogközi kör” megalaki- Szombaton e hó 2()-án folytatta uj választanának, kik szintén tagjai len- j°JWa . me^ a szövotkeze-
tása tárgyában, egyéb indítványok jáalakitott társulatával az olyan sze. nőnek a központi iroda igazgatósá- k 11 tik aj aval szemközt bátorsága
1 1 . Nagy-Miiiaiv nevezetességeinek l encséden ómenek közt félbeszakadt gának s mindannyian havi vagy sem. °®z "ozzá. így volt ez brancia- 
(iskolák, sörgyár) megtekintése. szezont. A director ezen útasitásnak negyedévi üléseken beszélnék meg országban is. Ls az államkormány

— A kassai javito-intezet A kassai sak részben tett eleget - a társu- az iroda ügyvitelét, irányítanák s VĜ ? ..cz<^[)0 a borexport és konku-
javitó-intézetben még most is erősen , at ujjáalakitásáról teljesen megfe- ellenőriznék knuak működését a meg- [*entia ügyet saját üzeme ben tartott 
dolgoznak. Cgy volt már pedig, Amdkezett. Legalább a tagok között állapítandó ügyviteli szabályok sze- borraktárakat, bodogákat a külföld 
hogy e napokban adják át rendel- egyetlen uj nevel sem sikerüli föl - 1 riiit. "  1 minden nagy városában, megstólal-

S7' szám- <3> __________ F E L S Ő  M A G V A K O K S  ZA G I 1 Ű R L A P  Szerda, okt 30.



tűttu a reklámot s midőn egy «**jt. 
fogyasztói piac ineglnulolt. fokon 
kent booátotta át </.t a párhoz.i 
mosat) t**rt foglaló hercegeknek.

S mi meg vagyunk győződv* 
hogy azon na*, , elhat .ír >/ások 
áldozatok után melyekké! tnrv '*ny 
hozásunk szolé', etünket láhra a:ii 
tolta s kiváltképen a tokaji h-uvi 
(léket a rangja szerinti DgeUö helyn 
emelvén,, részére kiváltságos Itelyze 
tét teremtett . ebben a kérdésben i 
támogatni fog bennünket > megkez 
dett müvét botetőzetlen hagyni nen 
fogja. Kivált ha felösmerendi. hog\ 
a hozandó áldozatok a .-zerve/kedet i 
társadalom tettekre kész tényezői 
kezében áldásos eredménveket ig-V 
nők. A szervezkedés kezdetén pedig 
a közelmúltak tapasztalatai alapján 
bizton remélhetjük azt. hogy a told- 
mivídési kormányunk beilleszti bud- 
getjébe azt az összegei, mely köz
ponti irodánk szervezésére a kezdet
leges működésére szükséges volna.

íme felsoroltok tehát azokat az 
alapeszméket, melyek szerint váltság 
elé jutott birtokos közönségünknek 
a szövetkezeti szervezkedésben rög
töni segítséget nyújtani s egyben 
bortermelésünk akadályait el hárítani 
s jövő felvirágzását előkészíteni le
hetne. A fentebb beterjesztett alap
szabályok és az itt kifejtett elvi ala 
pon készültek.

Midőn tehát azokat a mélyen tisz
telt Nagy bizottság megbirálása elé 
bocsátjuk, arra kérjük annak min
den tagját, hogy kiki latba vetve 
úgy elméleti, mint gyakorlati tudá
sát. lelkesedéssel buzgólkodjonk azon. 
miszerint szövetkezeti szervezkedé
sünk maradandó ‘és sikeres vezető 
alapokra legyen fektetve.

TÖRVÉNYSZÉK.
$ Esküdtbirósáyi tárgyalások A f,

évi november IS-án. a saujhelyi kir. 
tvszéknél kezdetüket veendő esküd- 
bírósági tárgyalásokra kisorsolt e s 
küdtek a következők : Sátoraljaúj
helyből: Barna Bertalan. Klein lá
pét, Maláresik József. Kincsesy pé- 
ter, Nyeviczkei Pál. Landesmann 
Miksa ; Sárospatakról: l)r. Székely 
György, BogVai Zsigmond, Dr. Lá- 
czai László ; B.-Szerdahelyről: Br. 
Vécsey Béla; Y.-Cseiuernyéről: Wein- 
berger Arthur ; Terebesről: Szalai 
Béla; Páczinból: Br. Sennyey István, 
Bárezv Balázs ; X.-Boz vágy ról Mik
lós Béla; Szacsurból; Péehy Ádám ; 
Zéténvből : Glosz Alajos; Kir.-Ibd- 
meczről: Zinner Mór; Gáls/.éesről: 
Dr. Molnár Béla. Koch Gábor; Nagy- 
Kövesdről: Strausz Jakab: Berettő- 
ről: Baráti yi Kálmán: B.-OlaszihóJ: 
Siinger Árpád: Sz.-Újfaluból : Br. 
Vécsey. Alfonz; O.-Liszkáról : Kvas- 
singe» Ödön, Kvassinger József: La- 
zonyból: Görgei Pál: Homonnáról : 
Dr. Kelemen Annin; Vécséröl . Gr. 
Hovos Sándor : Tavarnáról : Gr. Ha
dik -Barkóezy Imidre.

Tárgyalásra kitűzve van eddig: 
novotnb 2 0 . Emberölés kísérletével 
terhelt Luptovies István, november 
25. Szándékos emberöléssel terhelt 
Buják István, november 27. Halált 
ok. Súlyos testi sértéssel terhelt 
Lakatos József és 5 tsa bűnügye.

A tárgyalások menetéről s a ho
zandó Ítéletekről annak idején ki
küldetnie tudósitónk fogja t. olvasó 
közönségünket értesíteni.

$ A javíthatatlan Hoda Jánosné 
szül. Újvilág Anna regmeci lakos
nak 0 1  év terhe nyomja már meg
rokkant vállait, mely öl évből bizony 
szép időt töltött az öreg hol egyik 
hol másik fogházban. De hát Ber
zsenyi egyik ódája szerint, az öreg 
is tantorit hatatlan hűséggel halad 
„rendeltetésének pályafutásain'* t. i. 
a vásári lehajlások jövedelmező, 
bár néha tüskés mezején. Olyan 
Ügyes kezű vén tolvajt keveset!* lá
tott a világ, mint ez a gonosz asz- 
szonv. Az általa ö»zelopkodott hol
mikból akár egy kísebbs/.erü kiálli 
tás tellnék ki. Az igazság szolgálta 
tás keze újabban ismét ránehezedett 
Ujvirág Anna ócska személyiségére.

A szerkesztőség üzenetei:
Fügjetlan BoJzás-Ujiak. Az ;i i-ÓImu a 

liotlzás-ujlakiak közi terjesztett lár telje
sen valótlan rágalom. Kérjük szíveskedjék 

í bővebb adatokkal levélben fordulni boz- 
j zám, mire én is levélben fogok válaszolni.

I. E. Mad. A kérdéses bir lérszüko mi
att maradt a mai ssámra. Kgyobokre le- 
lolös szerkesztőnk távol lévén, nem felel
hetünk.

Kiadótulajdonos

L A N D E S M A N N  M I K S A

Hirdetések 

íntrfsi Mclnim.f
Közhírré tétetik, miszerint az 

»első sátoraljaújhelyi cukorka 
gyár* féle gyári berendezés f o  
lyó óv november hó 5  napján 
d. n. 3 órakor Sátoraljaújhely
ben Virág-utcza 74 4 számit ház
ban kir. közjegyző közbenjötte 
mellett nyilvános árverés utján 
el fog adatni.

Mely helyre és időre venni 
szándékozók azzal hivatnak meg, 
hogy a berendezési tárgyak, va 

jlamint csekély nyersanyagok nem 
részletezve, hanem egyszerre lesz
nek á, /érés alá bocsájtva, s az 
árverés készpénz fizetés mellett 

ingókra előirt módon lesz 
megtart va.

I L ' im U c h  S i m o n

jfíakkoltaiásra
elfogad bükköseibe sertéseket a

líemplén-szinnai uradalom. Ajánlat-
tevőkkel egyezkedésre lép az 

uradalmi Intézőség

Tk. 4331) - 11)01 sz.

Á rverési hirdetményi kivonat
A kir. helmeezi kir. jbiróság. mint 

tkvi hatóság közhírré teszi, hogy 
a Bodrogko :i Takarékpénztár végre- 
hajtafónak s a csatlakozottul kimon
dott sárospataki ev. ref. főiskola 

, végrehajtatónak kiskorú Pahigyi 
Miklós Zsófia végrehajtási szenvedő 
elleni 518 korona, letve 000 kor. 
tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a satoruljanj- 
h(d\. kir. törvényszék a királvhel- 
meczi kir. járásbíróság területén 
lévő Lelesz község határában fekvő 
a leleszi 18. sz tjkben. 25- 41 sor
szám 0 0 1  0 0 (1. í)í)4 —0Í)5. 1135 H 3 7
1458 2010 2017. 22-17 2240 238(1
2732 2733. 371(1 3717, 3805 - 3800
4074. 4448 4- 1 0 . és 4851...1852 In.
-zámok alatt felvett ingatlanokból! 

a kk. Pahigyi \likló> Zsófia. Józ>eí1

Erzsébet. Gyula és Mária, neveiken! 
áll.) birtok jutalékra 1 2 2 0  korona J 
<* emud megállapított kikiáltási ár- j 
bán ut ínjaidat folytán a;: uj ár ve 
ró * elrendelte a/./.ab hogv az árvei V-! 
í’t 1 :t ' 4  )(- ,:á.;; alatti /.«4g dm: ! I
j - tlc.il ólául étik. •' . 'ne . a f. .. - j ; 
n ••>!c  • ,. ! )•( ingat mu a 1 90 L . 
,v»i M3Vü,blJtr hű íj napján (h'lölulí ! 
á urakor Lelesz község hirájanak j 
itá/aínái megtartandó nyilvános ár- j 
verében az utóajánlatot tevő által 
tn ‘gigái t 1307 korona vételáron alól 
.‘belátni nem fog.

Árverezni szándékozók tartoznak 
íz ingatlanok beesárának 10 százal
ékát vagyis 132 korona 00 fillért 
vé>zpénzhon. vagy az 1881. évi S 
A . t.-ez. 12. sj-ában jelzett ár- .j
olyamma} számított és az 1881. j 
•vi nov, hó 1 . 3333. sz. a. kelt igaz : 
iígiigyminiszteri midéiül 8 . f  iiban. 
ijelolt óva(lékk(’*pes ért 'kpapapirok- - 
>an a kiküldött kezéhez letenni avagy ■* 
z 1881 ; t .-ez. LX. 170. £-a értei- ! 
iiében a bánatpénznek a bíróság- ; 
;ál előleges elhelyezéséről kiállított 
zabái yszerii (d ismer vényt át szol gál
át ni.

Kelt KinílvheJmeczen. 1 0 0 1 . szept.
.«> 2 0 -án a kir. járásbíróság, mint 
kv. hatóság-

Bodnar, j
kir. járási)iró.

( i i t ie k  S a m u
füszerkereskedő

Sátoraljaujbely ti niegvcháza mellett  ) 
járd jó  minőségű kávét kilója 

frt 2 0 , igen jó minőségű 1  frt

c % o r  e l a d á s .
1 8 8 9 .  é v i  s a j á t  t e r m é s ű  v a l ó d i  h e g y a l j a i

’ szam orodni és asszú bort
iivegenkint is eladok.

Szamorodni 3 K .20 fii. fisszú 6 JC. fiss ú finomabb 10 K. luerenkint

Loto/ Adolf,
kóny vknroskodő S . - A. - l.J j boly.

Budapest jYíiskolcz Sátoraljaújhely és vissza.
’ Gv. Sz. | Gy. Sz. f Id y .js z . G y .jSz .

Budapest ind. 7. 1 0  8.50, 2.35 0.45 S.-A.-Ujhely indJ 7.^ 12.13 4 .0 2 j <) i<
Ibit van érk.i 0.30.10.38 3.55 K)5ii Szerencs * érk.i 8.31 j 1.45 5 . 0 2  u.(T
Miskolez érk.i 10.5*3 1.50 0 . 2 0  2 «0,; Miskolez érk.i 0.25] 2.50 5.52|'l2.^
Szerencs érk. 11.50 3J2  7.JJ 4.05 Hatvan érk. 1 2 . 0 0  0.23 S.25 J f l
S.-A.-Uj-belyérk. 12.55| 4.39 s.77 0  Ü3, Budapest érk. 1.3()| 8.®10.^ 0.51

Sátoraljaújhely íawocne és vissza.
Gy. Sz. i Gy. Sz. I Gy.j Sz. ! Gv.í Sz.

S.-A.-L'jludy imi. IJ0 5.00; 8.38 7.39, Lawoezno ind.; 12.3b \ 0 .3 ?
( saP ónk. 2.07 0.14 <).4N Munkács érk.i 4 .0 5 ; 8.52 1 41 3  4-
1 V^v;ír ‘‘ik.; 3.47j 7.30 10.5a 1 1.33 Bátyó érk. b0\ \)M 2 J 8  5  0(
Mátyú érk. 2.27 0 .TT lo.lű IO.O81 Ungvár érk. 1 4.54; 8  3 »| j oh 4  -b
Munkács érk. 3.13! 7.45,11.10 11.29!! Csap érk. 6  W 1 0  38* ‘>47 0  íf
Lawoezne érk. 2.55 4 JM I S.-A.-Ujhely érk. 0.^411.53 3.41 7 .5 (

Sátoraljaújhely jKíezőlaborcz és vissza.
<;.v-; Sz. Gy. Gy. j Sz. j Gy. |

S.-A.-Ujhely ind.- 7 (Xjj 1.35' 8.32| M.-Laborez ind. 3.50 1149: 3 3 0 '
\agy Mihály erk. 0.3d: 3.47 1 0 . 2 0  Hotnonna érk. 4.5T> l 2  5 (s 5  03Í
j ommimi érk.iM).:« 4.I#|I0.R! i N.-Miluily órk. 5 ®  Iöl (('())
Al Laboivz ,(rk.')2 .(»| 5.82l|2J®| | S.-A.-Ujhdy órk. 7 .Ü; 3.30

Sátoraljaújhely-Kassa és vissza.
<Sy. I Sz. i I Gy. SüöOy.l

S.-A.-l'jlioly iiicl. 7.0«, I.l-V 8 JB Kassa ind. 4.05i|2.5ü' fiié
Kassa «rk. 10.05 3.38 ll.UI S.-A.-ljholy órk.| 7.13 2.62 8.81

Sátoraljaújhely Királyháza->l.-Szíget.
jG y . i s z . jS z 4  ' j S*. I Gy. ! Sz. I

S ,A ..| jhely nid- 1 .(Oj n.Ollj7.3!)| M.-Sziget indJ (i,0010.0iV| l.8f>
v b ,  U l! őr* Királvliáza érk.i 8.05 1 2.021 ;{.a>

Kualvltaza erk- -jSJ; 8 . J  J2.3aj Hályu órk 1 0 . 0 0  3 .2« 2«
M.-NziKM wk- 4.6#! S.-A.-l’jlioly i'rk.'l 1 .6í) 3.4jj  7 .S0 J

Nyomatott Laadesmai'ii Miksa és Társa kdnyvuyoindájában Sátoraljaujlioly.

87. szám. (4.) F 1 I. S O M A G Y A R O K S Z A G II IK 1, A 1'. Szerda, out 20
! 2  rendbeli lopd- biinteUetut egy évi! 
i börtönt >zabván árva feje i*. larga-j 
1 lább eg\ évig kevesebb dolga le-/, j 
! vájárok a!kal:ná'*-.il ójiie'yi i*,m- j

. - >. . ! Já  '
; U! v t m ilI - ' di.- :. . > ' d »e
J  lzsef ref. le!:.-’ •/. c.,. a - ,jt >.i irt
indít >ti .*gy .« ' i l.*b ;n m g mmí
nyiittéri Közié ii ’ ny midii A t »■ 
vény.szék Pálóe/á .ló)/.- let e héttHl 
megtartóit ülésében sajtó, utján el
követett rágalmazói- vo-óge miatt 
vád alá helyezte.
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