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POLITIKAI ÚJSÁG.

Megjelen minden szerdán és szombaton este
Kéziratokat vissza nem adunk. 
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D r .  B ú z a  B a r n a .  Kiadóhivatal Landesm ann Miksa és Társá n á l, W ekerlu-tér 502
HirL *.-‘3eket a leg ju tán yosab b  árban közlünk.

Jkmzeti szégyenünk.
StUoruljaujholy, 1901. nov. lő.

Magyarország tizenkilenc mil
lió lakosa közűi hány hinné el 
vájjon, hogy Kossuth Lajos szülő
házát még most sem jelöli em
léktábla?

Én magam se hittem. Régtűi 
fogva abban a boldog meggyő
ződésben voltam, hogy a magyar! 
nemzet kegyelete már évtizedek
kel ezelőtt emléket állított a házra, 
amelyben megváltója született, 
hogy már évtizedek óta hirdeti 
azokról a szent falakról érc, vagy 
márványtábla, hogy az emberi
ség legnagyobb szellemeinek egyi
ke ott látta meg a napvilágot.

Keservesen győződtem meg ar
ról, hogy tévedtem. Üresek an
nak a háznak falai, az odave
tődő idegen semmiről se n sejt
heti, hogy ez az egyszerű kis 
épület drágább és szenteld) ne
künk a világ valamennyi palctá
jánál.

Kezdő minisztereknek, állam
titkároknak, aktiv főispánoknak 
siet a kor szolgaszelleme megje
lölni a születése helyét. Wekerle 
Sándor, Bánfiy Dezső, Rlósz Sán
dor szülőházát emléktábla di- j 
sziti, bár egy-két évtized múlva, 
alig fogja tudni valaki, hogy ki 
volt az az ismeretlen férfiú, aki
nek a tiszteletére feltáblázták azt 
a házat. — Kossuth Lajos szülő
házára nem jutott még egy érc
tábla Magyarország dús gazda
ságú bányáiból.

Érctábla? Még szerencse, hogy 
legalább lakóháznak használják,!

holnap lehet, hogy Windischgraetz 
herceg tulajdona lesz az is, és 
istállót csinál belőle, mint a Borsi 
kastélyból!

Kossuth Lajos szülőháza jelte
len és jelteniil fog állni nagy 
szülöttjének századik születésnap
ján is.

Messzeföldről zarándokolnak 
majd akkor a hazafiak Monokra, 
mint a török Mekkába, a keresz
tény szent földre zarándokol. Ke
resni fogják a helyet, ahol nem
zetük megváltója született, keresni 
fogják a templomot, amit a nem
zet rajongó kegyelete azon a 
helyen emelt. És nem találnak 
templomot, és a szent szülőházra 
se fognak rátalálni, mert egy
szerű és jeltelen az, mint a többi 
házak. Még csillag sem ragyog 
telette, mint a betlehemi jászol 
felett ragyogott, hogy rá talál
hassanak. Honnan is ragyogna? 
Hisz magyar égbolt van felette, 
és a magyar égboltot négyszáz 
év óta takarja már nehéz, sötét 
felhő. Annak a feketesárga kö
dén a betlehemi csillag fényes 
sugara se tud keresztül törni.

Kossuth Lajos szülőháza jelte
len. És mi zempléniek még ki 
merünk menni az utcára, még 
merünk embereknek a szemébe 
nézni és nem pirulunk a szé
gyentől, amely az egész magyar 
nemzeté, de kétszeresen a mi
enk, mert ami vármegyénk t rü- 
letén áll az a jeltelen ház, 
néma hirdetője a nemzet hálát
lanságának, k egy e 1 e 11 enségé n e k, 
romlottságának

Hogy őrzi minden ember, ha

valami drága ereklyét birtokába 
juttat a sors kegyelme! Nekünk 
a legdrágább ereklyét, Kossuth 
Lajos szülőházát adta a jó sors, 
és mi mintha észre se vennők, 
hogy ez a ház a mi vármegyénk 
ben van.

Hej, lenne csak Kossuth Lajos 
valóságos miniszter, vagy legalább 
főispán Hogy borulnánk le előtte, 
hogy magasztalnék minden lépé- 

! sét, hogy tartanánk minden év
ben ünnepélyt a szülővárosában. 
Mert egy minisztertől hasznunk 
lehet sokféleképen, de mi hasz
not várhatunk egy meghalt em
bertől, ha még olyan nagy volt 
is életében? Nálunk pedig min 
denben fő a haszon.

Hazaszeretet ? lelkesedés ? idea
lizmus? Ezek nagyon gyökeses j 
dolgok, legfeljebb az érettségi 
vizsgáig tartanak. Azontúl jön az 
élet, a haszonlesés, a kenyérért! 
való küzdelem.

Sőt a tanárok egy része arra 
is elkövet minden lehetőt, hogy 
már az iskolában kipusztitsa a j 
fiatalság leikéből, ami hazaszere
tet és rajongás volt még benne j

Íme, az újhelyi gimnázium if
júsága spontán lelkesedésből em
léktáblát csináltatott annak a 
megörökítésére, hogy ebben a 
gimnáziumban tanult valaha Kos
suth Lajos.

A tábla elkészült, és — ott 
hever a piaristák templomában, 
ócska csizmák és tört székek 
között. Mert a hazafias igazgató 
nem engedte meg, hogy beillesz- 
szék a gimnázium falába s lelep
lezzék

T A  R  O A..
A  zsebkendő.

A Felsőmagyarországi Hírlap eredeti tárcája.
Irta : Szem ere Emil.

Látják uraim és hölgyeim őzt a 
bűvös pálcát? Ennek az a saját
sága, hogy minden zsebben lévő 
tárgyat felszínre hoz. sőt a zseb
ben lévő dolgok minőségéről is tá
jékozást nyújt. Ez kérem nem kö
zönséges séta, vagy karmesteri pál- 
eza. se mogyoró, se tölgy, sem ében 
se füge, se narancs szülötte, sem 
Libánon cédrusát nem csókolta 
anyaként, sem a paradicsom Éva 
fájáról nem való, sem a jorichói 
rózsa nem illatozott egykor rajta.

Ezt az egyiptomi bűvészek egyike, 
Csallaradomasits fppap az erezek 
különlegességéből gyúrta össze, vau 
ebben uraim, arany, platina, ezüst, 
ólom, réz, vas, acél, de ki birmi el
sorolni. mi minden? Annyival in
kább, mivel becses türelmükkel 
sincs szándékom visszaélni. — az
tán megfürösztette holló vérben, 
hogy sokáig éljen, s bekente róka 
májjal, hogy meg ne rozsdáljon. — 
Végül különféle mondatok kíséreté- 
ben úgy mint: „Akkor igyál ha szom-

jas vagy. akkor egyél, ha éltes 
! vagy. csókolódzál, ha fiatal vagy,
| ne táncolj, mikor sánta vagy, ne 
j repülj, ha nincsen szárnyad, ha 
I nincs pénzed, ne csörgessed, mindig 
csak másét szeressed, sose tüzelj, 
ha hüllő vagy, no harapj, ha nin
csen fogad, ha zöldség nincs, élj 
csak hússal, ha nincs kürtöd érd he 
síppal, ne kívánkozz a kunyhóba, 

j hogyha lakhatsz a palotába, ne járj 
| gyalog, ha van lovad, ne szeresd a 
kancsalokat, még tévedésből se 
szeress, bolondokon sose nevess, ha 
eszed van rejtsd el mélyen, nehogy 
más fejeddel éljen, lopjál, ha tudsz, 
de titokba, hogy azt senki meg ne 

j tudja, az öreget megbecsüljed, szo- 
i gényt soha meg ne vessed, ugorj 
I az árkon, át, ha tudsz, jó ha több- 
j seggel együtt futsz, ne vágyj a 
más kenyerére, inkább a dús erszé
nyére. a hatalmas előtt csuszszál, 
ember vért soha se ontsál, szeressd 
a dalt. vig életet, a papot megsii- 
vegeljed. ellent senkinek se mond
jál, a rosszért csak jóval szolgálj, 
s ha ezt te mind megtartod, soha 
se lesz egy rossz napod, s aztán 
ambrózia és más isteni leltekkel 
megfüstölve, bűvész pálcává fel
kente.

Os lakói a tengernek,
Orjás kígyók, cápák, cetek,
Vihart, halált, jósló varjak.
Holló, kuvik. füles baglyok,
A rengeteg oroszlánja,
Tigris, vérengzésben párja, 
Mindent irtó, ölő ember,
Kapa, ásó és fegyverrel 
Poklok tiizét szító lelkek.
Kik pokolban tévelyegtek.
Rabjai bűvös vesszőmnek, 
Parancsomra figyeljetek!

x-
Kérem nagysága, Turinyi Róza 

kisasszony, föl állani. Mégis gyön- 
gédtelen ezen bűvös páleza, őnagy- 
ságát éppen azon percben zavarni 
meg. mikor szomszédja valami édes 
seggel csiklandozta. Hogy cukor, 
vagy más volt-e nem tudom, — hja 
nekem nincs bűvös pálcám! Talán 
azért is áll fel olyan zavarodottan :

— De uram. hogy tuja, hogy én 
Turinyi Róza vagyok ?“

— Maga mondja, és a bűvös pál
cám is azt súgja.

Mond csak, kis pálcikám, mi van 
őnagysága zsebébén ?

— „Zsebkendő,,! (A közönség: 
ezt ugyan könnyű volt kitalálni 1)

— Mi van a zsebkendőn?
| — ( )t pontos korona és T. R. be-

Lapunk G oldal.

Ilyen hideg zuhanyokkal siet
nek eloltani a gondos vezetők a 
fiatalság fellángoló lelkesedését, 
Hej, pedig de szükség lehet még 
egyszer arra a lelkesedésre! De 
nagyon megbánhatja a bűnét, a 
ki eloltotta!

Szép tanulságot meríthet az a 
naiv ifjú, aki Kossuth Lajos em
léktábláját lomtárba dobva látja. 
Szép érzelmeket szerezhet magá
nak a jövő életre!

Azt az emléktáblát fel kell állí
tani és le kell leplezni minél előbb. 
És emléktáblával kell megjelölni 
Kossuth Lajos szülőházát, hogy 
a századik születésnap nagy ün
nepén ne kelljen pirulnunk az 
egész Magyarország, az egész 
világ előtt.

Önmaga iránt, saját önérzete 
és becsülete iránt való köteles
sége ez Zemplénmegyének.

Bnaa Barna.

Nov. 1(3.
A petíció. Az újhelyi képviselővá

lasztás ellen beadott kérvény első 
tárgyalására 1902. év i január hó 24-ét 
tűzte ki a Kúria. Elég hosszú termi
nus, de remélhetjük, hogy a további 
eljárás azután gyorsabb lefolyású 
lesz. Az idéző végzés most jött a 
Kúriáról, s csütörtökön kézbesítette 
azt id. Maczner Gyula és Miklóssy 
István választási elnököknek Toma- 
sovszky Lajos bírósági végrehajtó. — 
Dókus Ernőnok Budapesten kézbesí
tik az idézést.

Dókusók ellenkérvényt szándékoz
nak beadni, amelyben azt akarják 
bizonyítani, hogy ők egytiil egyig 
ártatlanok, mint a ma született bá
rány, nem vesztegettek, nem erő
szakoskodtak, ellenben mi minden 
szavazatot vesztegetéssel szereztünk.

tűk. (Ha netalán Turinyi kisasszony 
zokolná. hogy nevét nem ipszilon- 
nal irtain, bocsánatot kérek 1) Egyik 
szöglete kön) tői nedves, úgy látom, 
bánata van!

— Mit látsz még?
— Egy levelet, rózsaszínű papírra 

Írva. aranyozott monogrammal!
- Mi van a levélben ?

A bűvös pálca hallgat.
— Titok ?
— Igen!
— Becsülöm titoktartásod, látszik, 

hogy a régi gárdához tartozol, ki 
inkább életét adja cl, mint más tit
kát !

Majd hat úrnőt és urat kér a 
színpadra, s egy, kettő, három ve
zényszavára mindenik zsebbelije 
pálcája büv körébe kerül, az egyik 
ugyancsak csipkés és jázmint leheli, 
a másik égkók színben játszik, s 
havannától illatos, a harmadik ró
zsaszínű, s hihetőleg Lion termelte, 
rózsa illatát is benne felejtette, a 
negyedik ugyancsak terjedelmes, 
birtokosa valami pazarló orr, az 
ötödik oly kicsi, mintha gyermek- 
szobából került volna ki. a hatodik 
ugv látom, gyászba volt. legalább, 
ha fekete szegélye nem affektált, 

j ezek mindannyian mint különféle
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űzetni. ,• i L- ’ ‘n\ - i ; <é«»-i (»loméit i- csak egves elszórt mánvpárti korteserdemck z>no> u- határozatához képest Hóna .ló-

Megnyugtathatjuk a •lla‘ , tkok nők higvjók. a mi elvesz vatalban. bankdm-ktorsagban *«». zsz(,f szo|,,-ász miivósz urat. lovólilog
,Üfál Let?” nekünk „e.H -iga/ a kormánypárti hívok tongor törne- tgyokoztok kiologtlosl nyorni. Ao* mughivtti a szobor elhelyezésérexoszlos Iái lizeti, tűkinkpe h. t \m vira értette a ,nádját. 1 azonban változtak az idők s a km- . , 8 helynok mogszomlé-

sagnnk van. s .gy n »  «  ^  , . 3  fiiggotlonségi pár. IVi-, mánypárli kor.őserdő,nők magasabb- |(. -s szakvílOIU(invt.zó»o vágott, s
tank. De meg ha o>akg>; non V> ^  pár.rád. ra ^álltak s vártam,, dicsőségre , onn(.k folvt,{n a „nivósz ur
v.dna ,s mtk onyo a o , mak a u vohe.jllfc. Imgv „ lajdon- vágynak, l ’g.v látsz.k ..erre vagy.k okfcfbl>r h - iV(tn' írünkben meg-
:•"* "7 "/: k ‘̂ k ul u ; ' klw,, »  is volt - ... mijük Muutner. a facér immár ,s. k, mos jt.|t,n| s az m  r„vi(,Mtg0 miau a

• ' ", ‘ . ' ' i.jva, tel,át a fib'gotlonsági érzelmi pol- a választások lezajlás,, „lan. - m |le|v|)e]i bizottsági tagok mogbivásá-í ü n - . s r i a s  - S í »  ... .. « * ,  r ,  s -jü ..* ....... ......... v.,-... a ™ , . « « «.„ík.,,k.s-
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kodik ? Egy ember. Köztünk sz ilva már akár a képviselőválasztásnál, akár golt ügyeinek rendezésével híztak voina a Kossuth-szohrot úgy ellie- 
igaz, hogy mindenki panaszkodik, de | a niegyebizottsági tagok választásá- meg, ezek«*t az ügyeket úgy rendez- | y i .  hogy az kellőképen érvényre 
mindenki külön-külön. tehát mindig n,y a/j oka houv még ma sincs te. hogy két katonalovon faluról j^son, azonkívül az ott levő régi 
csak egy ember. Hát ugyan szabad SS5erv(3ROtt pártunk, s bizony elég haj falura szaladgált a választási cumi- fákat is meg kellene bolygatni, már 
egy embernek panaszkodni ? Azt rn m«‘rt igaz ugvan. hogy a 7-ikén pagne alatt, és jónak látta, hogy pedig úgy a fák kiirtását, valamint 
az ón sok nio'nárlogényemmel. ma- j0f0jvt niegyebizottsági tagválasztás- ('/.ékén neki hajtson az embereknek. a kőt régi emlék elhelyezését nem 
zsálómmal. vámszedőmmel úgy letör- |);.| gZüpVo/Ű»tlenül is szép sikert ér- Es nem elégelte meg egyszer, hanem ajánlanám, mert ezek együttesen a 
kolom, hogy mukkanni se mer. C sak mni. ep (̂ 0 ep V jál szervezett párt j viszafordult és másodszor is nekiment téren kellemesen ható művészi egé- 
valamennyien. vagy csav nagyon so- niüköcl«*st* ezt a sikert, megkétszerez- 1 az embertörnegnek. amely a függőt- SZüt képeznek, melyet km ■ volna el-
kan együtt ne panaszkodjanak. Azért j)ê e vojna lenségi jelölt beszédjét hallgatta. . rontani.
a jó molnárnak nem az a köteles-; y em m0inlUatink litván, hogy mi Ibi ez már több volt a kettőnél Jf, A Dianna kert területe a mos
sége, hogy ügyeljen, h >gy a ‘ történt a part megalakulása ér-j és a felingerelt emberek megragad- tani formájában nem felel meg. bár
malmában rendben és jól menjen êlíóben volt (íil)h s .őkehbkörő ér- ták a kocsit és a benne ülő jegy- UgV hallom, hogy az a közel jövő- 
mindon, hanem az, hogy vigyázzon. t(,kezl(jt< nlejV(,k)»n az alakulás terve zővtl a levegőbe emeltek, hogy lo- hen parkká változik át. 
hogy a panaszkod ok össze ne jo les- muuÁv \v^ fstenni.k. teljesen kidől- j vastól s kocsistól az ott tatongo Egyrészt a terület oly nagy, hogy 
senek, ne tönioruljenek. együtt tol (r()/tat(pt (.sak a véghezvitel késik.! mély gödörbe vessék. Hogy ez nem azon egy nagyon nagyszabású sző
ne lépjenek és tudatara ne jöjjenek ^  hfőjiontot keresünk a nagy ala- j történt meg. éppen annak a tiszte- bor juthatna érvényre* (erre pedig 
annak, hogy mindeniknek baja \an. knj(')-LrVŰlós meiitartására. mikor hí- ltftroinéltó ősz g. kath. lelkésznek Ugy tüdőin a t. bizottságnak eie-
- .....11 ------------ - veink közül senki sem lenne akadá- j köszönhető, ki szintén ott volt, és a g0ndő anyagi eszközei nincsenek)
nemzetiségű zászlók, lengték körül )Vo/va a megjelenésben. Ezért volt ; feldühödt sokaságot nyugalomra in- másrészt pedig a hely a rendes köz- 
a hűvös pálcát, hogy ogv varázs- kjtl'j7<vc az alakuló a mai szombat ! tette, s kinél a facér pincér lósebe lokedéstől távol fekszik. Szobrot pc- 
szóra régi helyükre ismét vissza- estére. mikorról azonban egynéhány ■ ügyében ma kereskedtek. dig s különösen Kossuth Lajos szob-
röppenjenek. # vezető egyéniség elháríthatatlan ta- í’ersze, a kormánypárti dühnek ,*át. oda kell állítani, ahol legna-

Nagyon kérem a tisztelt bűvész vojjóto miatt ismét elmaradt s szer- jól esnék, ha ezt a derék papot va- sryobb a forgalom, hogy azt minél 
urat. pálcáját a kegyelmes pénzügy- (j.-n j- ju» ooán estére halasztal ott lamiképen ferde helyzetbe lehetne t iibb ember, minél gyakrabban hit 
miniszter urnák nem kölcsönözni, cj ĵ z egyébként, valamint a gvü- hozni, kit ott hittak a cékei vörös hassa, ennek látásán felbuzdul has- 
mert ő mindent ki. de semmit sem jekez ŝ helye és órája plakátokon ! tollasok élén. mint vezért. Usakliogv són és hazafias érzésében megerő- 
eszkamotirozna vissza zsebünkbe.. fQ„. hirdöttetni. a vörös tollas vezérek nem facér födhessen.

* . . .  , i ,. . i , pincérek és nincsenek ezek képére m. A napi piactér ugy formájá-
Verpolétv István pamlagán hever, L/e szoiu i) 0 y  \ ; i és hasonmására teremtve. Hanem na| mint fekvésénél fogva is alkal-

lmvannájából illatos karikákat fújva. ma>i ' szom >a ( ‘ 1 ‘ elvhő emberek, kik egy darab fősz- M1as a Kossuth Lajos szobor felálli-íXZ kávóját szlircsöljíoli. sZo ,„, K>;ulé»l. nohoRy U! ̂  “ i  • i ! ^ús l̂a.jábó) non, ,asára. A szobornak olt,, mivol a
kéklő ojfót ólvkor-olvko,' ogv-egy n<,s0''_;lz l!!‘ul,r ° . . ' 1 ilt'.iva bxVvooo'ka,F>:‘k inimloi, l.aoór„,árlyro,„siigórl Kossuth lakóháza ós a ,'ógi Kákóozy 
felhő sö.ótili. Vájjon' ...i lobot az "nU^ . \ ' ,1 V Ttwügyolook. hogy o zászlón akkor kastó|y U küzol vannak bizonyos 
oka? Móg ,,sak kát óvó nős. lolo- ,_nogj(- , n, '  )L‘ ’ * ‘j ... - . ‘ ., .> i,.|r-, s 0  0SSl'  ̂ F)lt. mikor a szonvodólyek történőin,i báltere is volna,
sógo szóp. fiatal, gazdag ós szereti. a ! hévvel l»l>.;Knak. . A most a teret részben szegé-
igaz, családjuk nincs. Ez volna az .S J.. . . • k‘ t i.oev <ze7-'  ̂ Hicérpinccreknck pedig azt a iyl)Ző régi lépcsőket uj és magasabb
ok? Vagy régibb emlékek édessége ‘ ii , tanácsot adjuk, hogy menjenek in- lépcsőkkel kellene pótolni, ugy, hogy
után vágyik ? Magasra törő lelkenek J ,Hdkiil t«»li«»<̂ / ímban megjelenni i si’,rt (‘slll,,°1‘n'- mert a kormány- a tulajdonkéjieni téi terraszszerü lia-
szárnyait orvól vetett tőrben sebze . , \! ‘ f01j7‘()s (i0. párti vértaiuiság rossz üzlet czulo- fást nyerne. A teret a szoborral
meg talán? vagy megbotlott szive > J .7 mi.dölilii îinros szervezkedés i s/*t!,,‘nt *‘s lll)l>,)1 n,‘in jöhet ínegehu, összhangban he kell fásitani és meg-
idegen küszöbben s a lolki»m.rcl * ^ S l '  b“' f  közeledő v ^ ,^  ki' a" "» felelőe,, parkírozni. Az Így átalaki-
szava vet árnyát arcara. miden fe- • . ... ;n| teljesen! V. S. tett téren a szobor, melynek ma-
leségo belép, s a pan.lagrn mel ó, L ; n? ^ m̂ »kel ve"! Sa-ága 2-70-8-00 ... W ,  egy
telepedve, göndör >zoke turteiwi . f, . _ j - min,l- I Z T 1T14 Q 7nPH D  kőtalapzaton, melv 3*50—EÖO ni.
jálsiik. niajd mély kék szemét eső- ^  ,0sz róla szil K O S S U T H  SZO BO R . „mgJ  összesen tehát (C20-700 m.
kolja, csókolja mm ha a num> uu | » k uihelviekre nézve a városi " magas volna, pompásan hatna s a
vét leheli,iá be abba. 11 .k('j,vi;s | képviselő tigválasztás a legfontosabb — A Kossuth-szobor bizottság lóg- vonatról jövő idegeneknek is kolle- 
liaratann ,1.1» - von garoonok o,- I ,„.óbb horderejű. Kz. hogy „tóbb, ülésének érdekes tarlaln.n mos első impressziót adna Sátoral-
d,fsatok hátat e (-satuto képnek. fll;°'zom ki magamat, mólven jegyzőkönyvet egesz terjedőimében jaujholy városáról.
"!'M;,--i,'roar ° “rtO-V... P k a Mellbevágó, sőt egyenesen a meg- közöljük : Mindezeknél fogva tehát a „api
scglol fölforr az epet« k. ... í élhetés kérdésébe vágó dolog. Az- Jegyzőkönyv. piac torol ajánlom a t. bizottságnak

Nagy ha jobban io>zu. t-ci« j< jla a pt|rt itl a központban meg- Kolvétotott Sáloraljaujhclybcn Zcmp- a Kossuth Lajos szobor felálli tására.
tek szivet. y küy alakul, gondoskodhatunk annak a 1 lénvármegyo központi Kossuth-szo- Midőn további közreműködésemet
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is ii legnagyobb készséggel felaján
lom a t. bizottságnak, maradok ha 
zafiui üdvüzlettel kész szolgája: 

Budapest, 1901. okt. hó 25).
Róna József, s. k.

ne. szobrán/.
Ennek folytán tekintettel a vidé 

ken és Budapesten lakó bizottsági 
tagokra is elnök a bizottságot a mai 
napra, melyre különben is közig, bi
zottság ülése volt kitűzve, hívta 
össze.

Közölve tehát most a miivész ur 
véleményét, felkéri a bizottság tag
jait a dolog nagyfont osságához ké
pest beható megtanácskozás és min
den körülményeket tekintetbe és 
számbavevő határozathozatalra.

A megindult és minden tag élénk 
részvételével lefolyt tanácskozás fo
lyamán. Fejes István biz. tag ur 
azon részletesen megokolt indítványt 
tette, hogy a szobor helyéül a napi 
piactér jelöltessék és ennek végér
vényes átengedésére Sátoraljaújhely 
város polgármestere sürgősen meg
kerestessék, hogy képviseleti gyű
lést tartván, ennek határozatáról le
hetőleg 8  napon belül a bizottságot 
értesítse.

Főindokát képezte Fejes urnák, 
hogy a zempléni vitézek szobrának 
áthelyezése több nehézséget s aka
dályokat feltételez, előtte pedig fő
szempont az, hogy a szobor felállí
tása oly időben történjék, hogy Kos
suth Lajos születésének 1 0 0 -ik év
fordulóján lelepleztessék, de a mű
vész ur véleményere is hivatkozva, 
teljesen megnyugtatta magát a te
kintetben is, hogy a szobornak a 
napi piactéren való elhelyezése a 
művészi szakszempontoknak is tel
jesen megfelel s igy az adott viszo
nyok között ez legjobb.

Kovács Gábor ur ennek ellenében 
Kossuth Lajos szobrának egyedül 
legméltóbb helyéül a „zempléni 
vitézek" szobrának helyét tartván, 
azt indítványozta, hogy ezen szobor 
lebontása és áthelyezése mellett a 
KossutTi-szobor ennek helyére állít
tassák fel.

Miután a bizottság egyhangú el
határozásra jutni nem tudott, elnök 
a két indítványt szavazás alá bocsá
totta. Fejes István indítványa mel
lett szavaztak: Fejes István. Mik- 
lóssy István, dr. Sebőn Vilmos és 
dr. Hornyay Béla.

Dr. Kovács Gábor indítványa mel
lett szavaztak: Dr. Kovács Gábor 
és Nagy Barna.

Minek folytán kettő ellen négy 
szavazattal tehát szavazattöbbséggel 
a zomplénmegyei Kossuth-szobor 
helyéül: a szobor bizottság a sátor
aljaújhelyi napi piac teret hatá
rozta meg. megkeresni határozván 
egyidejűleg Sátoraljaújhely város 
polgármesterét, hogy városi köz
gyűlést tartva, a napi piac térnek 
a szobor helyéül leendő átenge
dése iránt végleges határozatot ho
zasson s erről a bizottságot lehető
leg 8  napon belől értesítse.
Dr. Hornyay Béla azon álláspont

ját kifejezni kérte, hogy mint a bi
zottság tagjának szavazata nem 
preocupálja mint városi képviseleti 
tagnak a napi piac tér átengedése 
tárgyában városi közérdekben fenn
tartott véleményét és elfoglalandó 
álláspontját, (?)

. mely kijelentése kívánsága sze
rint jegyzőkönyvbe vétetett.
Elnök jelenti, hogy Hóna ur le- 

utazásának alkalmából utazási költség 
címén csupán 1 0 0  koronát vett 
igénybe, melyet elnök sajátjából 
előlegezett, minek folytán felhatal
mazást’ kér, hogy ezen Melegjének 
az alapból leendő kiutalását alispán 
úrtól kérhesse.

Minek folytán a bizottság Hóna 
József urnák önzetlenségéért egy
általán adott kimerítő, nagybecsű 
művészi véleményének megadásáért 
s hazafias fáradozásáért hálás kö
szönetét szavaz. Elnök részére pe
dig a kért meghatalmazást meg
adja.

.Jelenti végül elnök, hogy időköz
ben teljesített gyűjtés eredménye-

kópon : dr. Tárczy Pál ügyvéd Ki- 
rályhelmeczről készpénzben 15)4 ko
rona 40 Iillé.’t, dr. Moskovies Ervin 
Homonmíról több évi gyűjtésének 
eredményéül posta-takarék pénztári
könyvben 852 kor. (>() fillért küldött 
be, mindkét összeg a megyei pénz 
tárba annak idején beszállít tat ott, 

Tudomásul vétetett.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Fe- j 

jes István és dr. Sebőn Vilmos ur 
kérettek fel.

h í r e k .
Vélemény.
dr. I*. lír sajtóhibának 

(lovlarálta egv nyilatkozatába 
beirt „niortinusu szó szedését. 
0  állítása szerint „mortuisM 
írt s o helyett szedett a szedő 
„mortibusM.

Ezek után bátorkodom a világ rend
jének felfordulását jósolni. Sőt bá
torkodom jósolni. hogy a fenti nyilat
kozat közzététele után sajtóper nem
csak négyfolyós hazánkban, de a 
kontinensen sehol sem létezik többé. 
Továbbmenőleg. vagyok olyan me
rész felállítani azt az eddig paradox
nak látszó állítást — a jövőben pe
dig megtámadhatatlan axiómát, hogy 
az'író nem tévedhet többé.

Akadhat a jövőben történész, aki 
a pápolezi huszita templomot a skót 
építészet 5)81. évből eredő ,építészeti 
remekének fogja tartani. Ámde az
után. mihelyt a józan kritika pellen
gére állítja meghibbant agyszerke
zetének eme koloszszális álmát, ki
nyilatkoztatja a napi* és időszaki 
nyomtatványok legutolsójában is, 
hogy a szedő „a gótli építészet 1426- 
ból eredő remeke" helyett szedte a 
fenti ominózus hibát. (A szedŐgve- 
rekek hallgatnak mint a sír s a do
log el lesz intézve.)

Akadhat a jövőben irodalmár, ki 
„Ismeretek az irodalomban" c. pa- 
ralellepypedonáris müvében tanítja, 
hogy Gaál József első költői müve 
1320-ban a Kovacsóczy által szer
kesztett »Rajzolatokéban jelent meg. 
Miután a hülye állítást kikarricirozta 
minden újság, kitűnik hogy a szedő- 
gyerek. ki éppen az 1320-as évek 
történetét tanulmányozta kapcsolat
ban az 1830-as évek irodalomtörté, 
netével : összezavarta a dátumokat, 
neveket és szókat. (A s/.edőgyerekek 
hallgatnak m. a. s. s. a. d. o. I. i. 
mint fent.)

Akadhat jövőben újságíró, ki az 
ellenzék győzelmét, a mit . elvitatni 
nem lehet majd. mivel húsz képvi
selővel több jutott be esetleg a tör
vényhozásba. a kormánypárt fényes 
diadalának fogja nyilvánítani s nem 
késik erről minden lapot — melyek 
bíznak információi tisztességében — 
tudósítani, valótlan állításaival tele- 
kürtölni. Az újságíró eme bravúros 
allűrrel megszerkesztett ténye kisül
vén, ő a szokásos sajtóhibára hivat
kozva: dicsőségének azurfónyében 
újra ragyog az idők végtelenségéig. 
(Á sz. h. m. a. s. s a d. e. 1. i. m. f.) 
Igazán nem lehet csodálkozni ezek 
után. ha az ember halhatatlanok 
szellemi termékeivel saját nevének 
égise alatt pályázik és a leleplezés 
után szedési hibákra való tekintettel 
újra „manőver"-ezhot becsületén per
sze — makula nélkül!

Krónika.
Régéin már, hogy hallgat árva lantom,
Régóta már, hogy nőm hangolgatom:
Pociig .szenzációról szól a théma . . .
Szenzáció . . , ?! Fülelve hallgatom.
S hallom amint sokan . .sokan boszélik
— Az uj körr„* l szól nörsze a rege ! —
„Független kör — fiuonc! — o szont fa

llak közt.
Azt mondom ’moster, az egész moso !u
De húsán int nom-et a polgármester: 
„bizony, bizony tagadni nőm lobot.
Hogy fog ez fájni Kormánypárt hadának, 
líojh! sziveinken ütött ez sebet ! . . . 
Bizony, bizony én mondom azt tinéktok. 
Hogy szép Ujholybon más szél fwjdogál, 
Gyűlésen itt-ott búsan vesszük észre, 
Hogy már független polgár pororál!
tís ogyszer majd —- én mondom: hogy 

[megérjük
Fgy szép napon hejh! búcsúzét kapunk, 
lís észrevesszük, hogy a múltnak vége.

S nyugdíjba pónált nagyságok vagyunk. 
Mórt borzalom az, amit itt müvednek 
l'üggetlonségi lelkes honfiak : 
Negyvennyolcassá teszik szép megyénket, 
Negyvennyolcassá teszik önfiad.

Gli ! borzadalmak borzadalmu mégis,
Mivé lettél szegény Zomplénmogyo !
A kormánypárt száműzve, megtagadva, 
Más zászlót lengot ősz hideg szelő !
S a 'mester, Schmidt s a kormánypárti 

ít óbor
Lekonyult orral búsan szerte szelőd , . 
Fs saslakában Molnár fölriad:
„Mivé tevétek szép X'miplénmegyőmetP

rn

— Kinevezés. Az igazságügyi mi
niszter Kupiba Ödön nyugalomba 
lépett albiró helyébe szerencsi al | 
járásbirónak Romhátiéi* Edgár kassai 
Ítélő táblai jegyzőt nevezte ki.

— A sátoraljaújhelyi dalárda Stefá
niánál. Tizenkét kocsival vonult ki j 
az újhelyi dalárda tegnap (»stve j 
Olaszába, hogy szerenádot adjon1 
Stefániának, ront 8  órakor helyez
kedett el a dalárda a* ebédlőnek 
használt nagy oszlopcsarnokban szem
ben a szalonnal. — Kö epén Vágó 
Gyula karmester állt s élén a vár
megye kibontott zászlaja mellett dr. 
Székely Albert a dalárda elnökhe
lyettese;

Midőn a dalárda magyar dalokat 
kezdett énekelni, megnyílt a salon 
ajtaja és fényes concert toilettben 
kilépett Stefánia diadémmul homlo
kán, százezreket érő ékszerekkel 
fölókesitve és karosszékbe az ajtó 
elé ülve hallgatta végig a szerená
dot, Mellette állt gróf Lónvay férje 
kitől élénken kérdezősködött a da
lok részleteiről. Az első énekszámok 
befejezése után előlépett dr. Székely 
Albert ügyvéd és a dalárda nevében 
pompás magyaros beszéddel üdvö
zölte a királyi hercegasszonyt, ki 
most már nemcsak magyar nagy
asszony, de zempléni asszonyává 
lett. A főhercegnő állva hallgatta 
végig a beszédet s mosolyogva bá
jos fejbólintással köszönte meg a 
neki szerzett meglepetést.

Ezután Vágó karmester a főher
cegnő felé fordulva, oly hévve! s 
oly remekül dirigálta az énekkart, 
mintha egész lelkét bele akarta volna 
önteni abba a dalárdába, melyet 25 
éven át lelkesen őszét ártott, tanított, 
és sok szép didadalra vezetett. Rop
pant tetszett a főhercegasszonynak 
a vadászdal és a dalárindulót, me
lyet Lukács Károly remek zeneka
rával együtt adott elő a dalárda, bá
jos idegenszerü kiejtéssel megismé
telni kérte, „Kérem még egyszer, 
nagyon szép volt" kifejezésekkel, 
mit természetesen azonnal teljesí
tett. Minden énekszám után élénken 
tapsolt a főhercegnő, ki férjével 
együtt ugv Vágó Gyulának, mint 
dr. Székely Albertnek megköszönte 
a rendezett szerenádot, mondván, 
hogy már rég nem hallottak oly él
vezetes precíz előadást, mint ezt. 
Dr. Székely Alberttól a főhercegnő 
a dalárda viszonyairól az énekesek 
számáról is kérdezősködött s öröm
mel hallgatta, hogy az újhelyi in
telligencia mennyire pártolja a da
lárdát,

A grófi pár ezután fényes ban
kettel hálálta meg a dalárdának, 
hogy szives volt kifáradni.

— Nyilvános köszönet. Dr. Székely 
Albertné úrnő a sátoraljaújhelyi nép
konyhának 20 koronát, kozmái Kiin 
Frigyesnó -tirno 2 0  koronát, Rooz 
Adolf úr 5 koronát s Nubia Párdu- 
cza 1 koronát adományoztak. Fo
gadják a kegyes adományokért az 
egyesület hálás köszönetét, Sátoral
jaújhely. 1901. Nov. 10. Haas A dolf 
e. pónztárnok.

— A mádi ügy folytatása. Folyó hó 
15-ón a mádi ügyből kifolyólag újra 
összeült a saujhelyi kir. Tvszék, hogy 
Halász Pál által panaszolt Pálóczy 
József elleni ügyben állítólag sajtó- 
utján elkövetett rágalmazás miatt 
-törvényt üljön. A* vádat Dr. Rótli, a 
védelmet Dr. Székely képviselte. Mi
előtt azonban Ítéletre került volna a 
dolog, Fornszek Béla kir. t.széki el
nök tapintatos és derék eljárása foly

tán mindkét Tél teljes megelégedé
sére köztük a békét helyreállította 
s a pert megszüntette. Vajha Mád 
városának mindkét ellenséges tábora 
követné már ezt a példát s talál
kozna egy olyan tekintélyes férfiú, 
ki mind a két tábor megelégedésére 
helyre tudná állítani ottan is a békét 
és egyetértést, melyre oly nagy szük
ség van.

— Tűz Valóban Isten csodájának 
mondható, hogy szegény városunk 
még eddig, a gyakori tűz daczára, 
teljesen le nem égett, mert a mel
let a tűzrendészet, mellett, amely vá
rosunkban van, ez tényleg megtör
ténhetik. Folyó hó 10-én vasárnap 
este 8  óra tájban eddig ismeretlen 
okból kigyúlt Mráz Antal derék pol
gártársunk Gubás-utezai háza — 
s mint városunkban rendesen — a 
tűzoltóság csak akkor érkezett, mi
kor már a ház tetőzete teljesen le
égett ; s akkor is megérkezett 5 azaz 
öt tűzoltó a h.-főparancsnok és a má
szó paracsnok vezetése alatt egy 
szivatyuval és egy bordó vízzel. És 
mi történt? a viz öt perez alatt ki
fogyott s ott állott a szivattyú és 
tűzoltóság tétlenül bámulva a tüzet 
és a polgárság óriási munkáját, mely. 
lyel akkorra a tüzet már lokalizálta. 
Ehhez járult még az is, hogy a rend
őrség részéről egy őrmester és két 
rendőrön kívül egy főtiszt sem je
lenvén meg, a külömben szűk utcá
ban bámulatos rendetlenség kelet
kezett, Sokan azt kérdezhetnék, hogy 
történhetik ez?Hát kérem nagyon egy
szerűen történhetik, még pedig úgy, 
hogy a tűzoltókocsis bezárva az is
tállót. elment egy kicsit „mulatni" s 
úri embereknek kellett az őrtorony 
alatt levő istállót erővel betörni, s 
a lovakat befogni; mig pedig a vá
ros túlsó végén lévő városmajorból 
megérkeznek a város lovai, az egész 
város leéghet!

Hogy pedig a fentebb előadottak a 
vasárnapi tűznél szórol-szóra megtör
téntek hivatkozunk Gr. Hadik Béla 
főispán urra, mint aki maga győző
dött meg a tűznél a történtekről! 
Épen azért tisztelettel felkérjük őt, 
kegyeskedjék figyelmére méltatni 
ezen valóban szomorú állapotokat; 
legalább anyiban, hogy ha nappal 
nem, legalább éjjel legyen 3—4 pál
ló az őrtorony istállójában, hisz ha 
egyebet nem érdemiünk a rengeteg 
adóért., legalább annyit tnegérdem- 
Kink, hogy vagyonunk biztonságban 
legyen, mert egv parancsnoktól sem 
lehet a kellő ellenőrzést követelni 
akkor, midőn telefonnal nincs sem 
a lakás, sem a városi istálló össze
kötve,

— Öngyilkos fényképész. Podleszny 
János volt sátoraljaújhelyi fényké
pész, legutóbb miskolezi lakos Mis- 
kolczon öngyilkos módon vetett vé
get életének, megmórgezto magát. 
Tavaly is, egy ízben már híre ke
rekedett, hogy öngyilkos lett, akkor 
ő maga cáfolta meg a hírt. Most mé
gis öngyilkosság lett a vége hánya
tott. életének.. Tettének oka, úgy 
mondják, családi viszály okozta el
keseredés.

— Mennek a színészek ? A mi kis
városunkban pompás talaja van a 
mende-mondáknak. E hét közepén 
az a hit* terjedt ol, hogy a színtár
sulat. még a hét folyamán elhagyja 
városunkat. Később kitűnt, hogy 
csak a szinlaposztó szolgáltatott okot 
a külömben alaptalan híresztelésre, 
jónak látván ő kelme a szokásos 
»búcsúztatóit szerte hordozni, való
színűleg azért, hogy ily módon te
gyen szert egy kis mellékjövedelemre 
nem épen miniszteri fizetése mellé.

— Értesítés. Az izr. Népkonyha 
f. hó 17-én vasárnap déli 12 órakor 
fog megnyittatni, mihez a t. tagok 
valamint az érdeklődő közönség ez 
utón tisztelettel meghivatnak. Az 
első ebédet, mini minden évben ez 
idén is Haas Fülöpné úrnő, a máso
dikat Friedrich Mérné úrnő, a har
madikat dr. Erényi Manóné urn(j
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látják «4 saját költségükön. Az 
elnökség.

— Öngyilkos katonazzökevény F. hó
18-án Nagy István szontniáriai illető
ségű volt királv-ludmeczi lakos asz
talos legény. a HB-ik gyalogezred- 
töl. ahova f. évi oki. 0 -án vonult l>e 
tényleges szolgálatra, megszökött. és 
Hoímeczro jött volt mesteréhez. (’zin- 
czel István asztaloshoz Attól valö 
(“élőimében azonban hogv elfogják és 
szökése miatt szigorú büntetést kap. 
tegnap reggel Czinezel búzának pad
lásán felakasztotta magát. Amikor 
észrevették már halott volt. Tegnap 
tömöttek nagy részvét mellett, a kii- 
lornbon tisztességes jóravaló 2 2  (»ves 
fiatalembert.

— Talált régiség. Bodrogközön a 
rozvágvi határban mocsaras tavak 
lecsapolását végzik, és egyik vizve* 
zető csatorna ásása közben igen be
cses régiségre akadtak. A lelet a 
bronz korból való egy bronz dárda, 
melyen nagy rozsdanyomokat hagy
tak a dióssá századok. A talált régi
ség jelenleg Somogyi Bertalan ügy
védnél megtekinthető és nem sokára 
a sárospataki múzeumnak gyűjtemé
nyét. fogja gazdagítani.

— Megszökött ujonoz. Krausz Ben 
jámin októberben Kassára bevonult 
bustyaházai újoncnak sehogy sem 
tetszett a szép katonai élet és a 
kaszárnyából szépszerével cl is illant. 
l)e nem soká élvezhette a szabadsá
got. mórt pár napi távoliét után el
fogták. Tegnap a mint fedezet moh 
lett Bustyaházáról Kassára szállítot
ták. annyira fellángolt benne a sza
badság érzete, hogy Szomotor és 
Nagy-(térés között a vonatról leug
rott. még pedig elég szerencsésen, a 
mennyiben azóta ismét nyoma ve
szett. Körözik.

— Kés a gyermek kezében. Gálszé- 
csen 2 fiatal gyerek a 1 2  éves Benej 
János és a 1 0  éves Kovák Mihály 
katonáséit játszadoztak, a mihez egy 
nagy konyhakést használtak kardul. 
Annyira belemerültük a játékba, hogy 
vagdalkozni kezdtek a késsel s egy
szerre Benej János úgy talált oda* 
szúrni a kis Novak Mihályhoz, hogy 
az szivén szórva véresen rogyott le.

SZÍNHÁZ.

Szerdán ; Sasok másodszor.
Csütörtökön : Rip van Winkh\
Pénteken : Goldstein Sedmi.
Szerdán kevesen voltak, csü

törtökön még kevesebben, pénteken 
legkevesebben. Es a színházlátogatók 
száma mindaddig nem fog emelkedni, 
mig nem kapunk legalább egyel a 
hirdetett újdonságokból. Mert bár
mennyire kegyelettel van is az em
ber a régi jó darabok iránt, a szín
ház nem régiségtár. hogy ott csupa 
kőkorszukbeli ásatag operetteket pro
dukáljanak.

Lám. mihelyt csak valamelyes hírű 
újdonságot adnak, mint a Sasok. — 
megtelik a ház. Csakhogy az megint 
világos, hogy a legjobb darabra se 
lehet kétszer egymásután telt házat 
kapni rjhelyben.

A Sasok elóg jól ment másodszor 
is, a gyér publikum megint sokat 
kacagott, kivált a harmadik felvo
náson.

Ripben igen előnyösen ismertük 
meg Horváthot. gyönyörűen énekelt 
csengő érces hangján, s a körülmé
nyekhez képest jól is játszott, külö
nösen a harmadik felvonásban

G ergely Ciza nagyon sok tapsot 
kapott. Hangja az első felvonásban 
végkép nem volt. a másodikban és 
harmadikban már megjött egy kissé, 
s egész jól érvényesült. A játéka 
azonban egyforma hideg volt mind
végig. Külseje határozottan kelleme
sebb volt valamivel, mint n Xebánes- 
virágban s a kék begyek tündérének 
trikós kosztümjében meglehetősen 
festett. Hangjánál volt másnap a 
Virág Tonesi szerepében i> és egy 
kicsit próbált elevenebb lenni. A 
közönség különösen a sziniigyi bi
zottság — tüntetőén tapsolta. Igazuk

lehet, de az is bizonyos, hogy a 
színház csütörtökön is. pénteken is 
nagyon üres volt és ha a taps zajo
san tüntet, ez az üresség meg némán 
beszél.

Váradé Margit igen előnyösen ér
vényesült Gergely Ciza mellett. Ked- 
vésőn játszott, s kellemes csengésű 
hangja is tetszett. Hozzá csinos is 
volt.

Gulyás Dariek polgármestert adta 
Ripben. Goldstein Számiban pedig 
Gólya Frigyest Szokott zsenialitásá
val. de nagyon kedvetlenül játszott. 
Pedig a közönség nem mellőzi őt. 
hát ne azt büntesse a mellőzés miatt.

Tábori mind a két estén jó volt. 
különösen Goldstein Számit igen 
ügyesen s mulatságosan adta. Rög
tönzései is beváltak.

Réthy rosszul nézett ki. gyengén 
játszott. Remete csütörtökön jelenték
telen. pénteken elég jó volt Ray \ 
említésre se. méltó szerepet kapott.

Szelenyi Emília nem elég kedvvel, 
játszott. Csiszérné pénteken Ceeilkej 
apró. szerepében elegáns alak volt. 
s kedvesen beszélt, csak tál sokat 
mozgatta a fejét. Pataki Rizának ne-1 
hoz feladata volt Goldstein Számi
ban Nincs küllemet !enel>!> dolog, mint 
bolond bohózatban, ahol mindenki 
folyton kae ,g és kacagtat, komoly, 
sőt szomorú, érzelgős szerepet adni. 
Olyan az. mintha csupa beesípett 
ember közé keveredik egy józan.

Hanem amennyire lehetett, jól ját
szott. pedig sokszor az ajkába kellett 
harapnia, hogy megőrizze szomorú 
komolyságát a sok kacagás közt. 
Nagy szomorúsága és rósz frizurája 
miatt a szépsége se tudott kellőleg 
érvényre jutni.

Berlánvi Vandának a játékánál csak 
az arca volt kedvesebb. Elénk, ter
mészetes beszédét kellemesen színezte 
gyermekesen bújó mosolya Buzgal
mában annyira ment. hogy nemcsak 
a maga szerepét mondta el. <h* meg
súgott is a partnerének. Papírnak. 
Ez pedig ugyan rászorult a súgásra, 
mert végkép nem tudta a szerepét, 
aminthogy a szereplők-nagyobb ré
sze se tudta.

Ettől eltekintve azonban egészen 
jól ment az előadás mind a három 
estén s ha egy kicsit megjavul a 
repertoire, igazságosabb lesz a sze
reposztás, akkor iráni bizalommal 
várhatjuk a még hátralévő öt)— 0 0  
előadást. Csak újdonságot kérünk, 
mert igy nem lesz közönség.

Szombaton Gésákat. Vasárnap a 
Vigéczeket adják. Szombaton jön ál- 
litó'ag Sarlay 'Kornél, egy uj komi
kus. aki Imari márkiban lép fel. In
kái)!) még egy énekesnő jönne !

N YILT -T É R . )
Nyilatkozat,

Alulírott kijelentőm, hogy a ~ \ \  11. - 1901. 
január hé 20-án megjelent. 8-ik sz. példá
nyában Halász Pál ima vonatkozólag tett 
nyilatkozatommal személyét sérteni nőm 
akartam s azt egész terjerelméhen vissza
vonom

Sátoraljaújhely. 1901. nov. lő-én.
P á lóc zy József.

Tekintetes
Allender Frigyes fű erdész' úrnak 

Lelesz.
Ezennel megengedem, hogy azon 

nyilatkozatomat, a melyben a főer
dész úr ellen alaptalanul használt éti 
litásaimérl bocsánatot kérek a ...Felső- 
magyarországi Hírlap" s a ..Zemp 
léir’ -ben főerdész úr közzétehesse s 

is egyszersmind kötelezem magamat 
j arra. hogy a királyhelmeczi kir. já 
rásbíróság előtt 1)00. A. 50D sz. alatt 
ellenem folyamatba tett hunvádi ügy
ben felmerült költségei cziinén folyó 
11)01 évi Június hó 15-ig Kid kor. 
(SO fii. azaz Egyszázhatvanhárom K 
80 fillért fizetek főerdész úrnak Dr. 
Tárezy Hál kir. halmeczi ügyvéd 
úr utján.

Ki fogom egyenlít (Mii a nyilatko
zat hírlapi közzétételével fölmerült 

I költségeket is s pedig azonnal, mi-

* K mvnt alatt küzlüttekért a M/rrkt sztö m-m 
I felelős..

helyt az illető lapok kiadóhivatalai* 
nők nyugtája velem közölve lett. 

Kelt Loleszen. IDOL július 5-ón. 
Előttünk :

Loy János s. k.
j'-wyzé. • l.iptak István s. k. 

Dobos já n o s  > k. leleszi r. kalli. tanító, 
bíró.

Tekintetes
Allender Frigyes főerdósz úrnak 

Lelesz.
Kijelentem, hogy azon állításaim, 

a melyek miatt főerdósz úr ellenem 
a királyhelmoezi kir. Járásbíróság 
(‘lőtt 0 0 0  B. 500 sz. alatt rágalmazás 
vétsége miatt bűnvádi eljárást tett 
folyamatba, teljesen valótlanok; a 
miért is kötelességemnek tartom, hogy 
azokért itt a nyilvánosság előtt kér
jek főerdósz úrtól bocsánatot.

Kelt Loleszen, IDOL július 5-ón
Előttünk :

Loy János s. k.
n  , ÍK'*y&  , Upták István s. k.Dobos J á n o s  s. k. { , . ,„„,1 „ kulll. „.... ,,

A szerkesztőség üzenetei:
L M. V ajdá cska. A politikai cikk kissé 

késeit, égés/, hason irányú már szedés 
alatt volt. A jövő számban, ugyanő kér
déssel̂  foglalkozni nőni volna célszerű. A 
tárcáát később hozni fogjuk.

T  !. Bpest L e g k ö z e le b b .
N. P. Helyben. Pardon, valahogy eltévedt, 

mai számra maradt.
R. I Helyben. .lövő számban szót ejtünk 

róla.

K i a d ó t u l a j d o n o s  :

L A N D E S M A N N  M IK S A

ÖKO. V. 1001. végről), sz.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1KKI. évi 

L\. t.-eikk 102. S-a érteimében ezennel 
közhírré teszi, hogy a budapesti kir. 
ívszék 1901. évi -41K17 sz. végzési* követ
keztében Dr. Fedeki Béla ügyvéd által 
képvis. Franki A. Horni, és (iái ezég javára 
Sztankai Béla és neje ellen 750 K s jár. ere
jéig 1901. évi május hó 2-án foganatosí
tott kielégítési végrehajtás utján felülfog
lalt és 1840 kor becsült követ kező ingósá
gok. u. ni. bázi-butorok, 1 négy lóorejü 
cséplőgép, 1 kocsi és 1 szekér nyilvános 
árverésen eladatnak.

Moly árverésnek a tokaji kir. járásiró- 
ság 1901. évi V. 112 1 számú végzéso 
folytán 7öti kor. tőkekövetelés ennek 1901. 
január hó 18-ik napjától járó ö százalék 
kamatai és eddig összesen 208 kor. 98 Iliben 
biróilag már megállapilott költségek ere
jéig Bodrog-Olasziban Sztankav Béla és 
neje lakásán leendő eszközlésére 1901. 
évi november hó 28-lk napjának délutáni 
3 órája határidőül kitüzelik és ahhoz a 
vonni szándékozók oly megjegyzéssel 
hivatnak meg. hogy az érintett ingó
ságok az 1881. évi LX. t.-ez 107. és KXS. 
§-a értelmében készpénzfizetés mollott a 
legtöbbet Ígérőnek beosáronnini is el fog-: 
nak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le és fclülfoglallaiták 
s azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1881. évi LX. t.-cz, 102 
§-a élteimében ezek javára is elrendeltetik

Kelt Tokajban. 1901-ik évi november hó 
0-ik napján.

Faragó József
kir. bírósági végrehajtó. 

Tk. 4 8 5 8 1  IDOL sz.
Árverési hirdetményi kivonat.

A kir. helmoozi kir. jbiróság, mint 
tkvi hatóság közhírré teszi, hogy 
a leleszpólyáni óvj ref. egyház vég
rehajtattalak Török- András végrehaj
tást szenvedő elleni 882 kor. 70 fillér

Szobafűtésre ajánlok
legjobb minőségű

szalon kőszenet
Úgyszintén 1 -ső rcndii k o k s z o t  
legolcsóbb árban házhoz szállítva.

K l e i n  G é z a ,
Papsor-utoza

T R O P O M  tápláló és erősítő szer. a
1 t^ U ru iN  legjobb és legolcsóbb fchér- 

nye-készitmény, kaphat ó a kö vöt kozó' ala
kokban :
TROPOM por-alakban a Ints legláp- 
I tt.U t'U iN  htldbb része. tiszta fehérnye 
ételekhez keverve tápláló o rój tikot sokszo
rosan fokozza.
V A S -T R O P O N  lW ,,sil,i ’oagaban a\ as vérképző
ás a fehérnye izomerődtő hatását. A v  r- 
szegenység. sáppatdság, ideggyöngeség legjobb 
o rvo ssze re .

T R O P O N -C A C A O  " 1"«í‘.íl,,;s,v!,l>reggeli ital, trz- 
szorte táplálóbb, mint a közönséges eaoao 
melynek legfinomabb fajtájával készül.

T R O P O K  G y e r m e k t a p
L IS Z T  11 -‘'masabb és legbiz

hatóbb gyermektáplálék lOgye 
<luli igazi pótszere a./, anyatejnek Nagy 
l iopon lebernye tartalma követkoztébon j 
tápláló ('reje nagyobb, mint minden más 
tíVpIiszté.

Kaph ttok t. indon g yó g ys  crtárb .n.

tőkekövet,elek és jár. iránti és Török 
Józsefné végrehajtónak 1 0 0  kor. s 
járulékai iránti végrehajtási ügyében 
a kir-hclmeczi kir. járásbíróság terii- 

j ietén lévő lelesz pólyáni 1D0 sz. 
tjkönvvhon 1 . 1 — 1 2  sor 20. 390, 48(j, 

j 545. 848. 050. 1087, 1220. 1830. 1434. 
1548, s 1047 hrsz. f irt */o lu'h. bél. 
és külsőségéből B 3 sors. a. Török. 
András nevén álló '/., jutalékára 720 
koronában ezennel megállapított ki
kiáltási árban az árverést elrendelte, 
és hogy a fennebb megjelölt ingat
lan az 1902 évi január hó 22-ik nap-, 
ján délelőtti 10 órakor Lelesz-küzsog 

| bírójának házánál megtartandó nyil- 
| vános árverésen a megállapított ki
kiáltási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlanok becsárának 1 0  száza
lékát vagyis 72 korona 00 fillért, 
készpénzben, vagy az 1881. évi
LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett ár
folyammal számított és az 1881. 
évi nov. hó 1. 3333. sz. a. kelt igaz
ságügyminiszteri rendelet 8 . £-ában. 
kijelölt (ívűdé k k é p es é rté kp .ipap i fok
ban a kiküldött kezéhez letenni avagy 
az 1881 : t.-cz. LX. 170. §-a értei
mében a bánatpénznek a bíróság
nál időleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt á U z o I gá L 
tatui.

Kell Királyhelmeczen. IDOL nov. 
hó 0 -án a kir. járásbíróság, mint 
tkvi hatóság

Bodnár,
kir. járásbirú.

Kitüntetve az 1900 p á iisi világ kiá llításo n í r nyerem  
mei. (H a ngszereké rt legnagyobb.) 

h a d a c r c g - e z á l l ít á ö é rt  c z ü o t  érem m é l

S t o w a s s e r  J.
es. és kir, udvari hangszergvár

=  a javított tárogató feltalálója, =
BUDAPEST, II., Lánczhid-utcza 5. szám.

Haját liil/.itluin <a kiTcskcilHmi iniaistcrbnu múltéit),
Magyarország legnagyobb és legelőkelőbb gyára.

Hegedűk vonóval — — — 3 írttól lb írtig.
Mestorliegedük vonóval — lb írttól 300 írtig.
Gordonkák vonóval — — ,3 Írttól 150 Irt ig.
Nagy bőgők vonóval '28 írttól 1(K) frtig.
Fuvolák - — -  2 frt tói 1(K) frtig.
Szárnykürtök.trombita, helikon st.12 írttól főijeiéi 
(’/imhalmok -  -  -  -  35 frt tói 3(X) frtig.
Kákóezy-tárogatók — -  30 írttól 00 frtig
Elpus.tith.t.itlan HARMÓNIÁK $  4. fi, 0, 8

kitűnő erős hangú S = ^ ^ = ^ = 1 0 - 8 0  frtig
Nagy képes árjegyzék ingyen és béiimntw*.

Ilarmoniúkról külön árjegyzék kérendő



f T H E  M U T U A L  1
É  ncwyorki életbiztosító-társaság |
j i  I  viliin leifiiiinyulili t'.s lci!!ii/.iliiiíiili!i liiz lo siló -liírsiisiín ii. I
M Vagyon 1000. deczeniber 31-én

I  1,687,8^0,368-45 frank
m  Biztosítási állomány 1Í)00. deczember 31-én
H 5,1)14,496,8 2912 frank. |
g MagyarorszAgi vezérigíizgatóság: |

||  Budapest, I r . ,  K á ró l (/-körút 2  ti.
H  F i o n ó k s e g  Z c r a j l m r a c g y c  területére i
p  Klein yírthur és Kiár ^nöornál |

r t * . ,  t ,  o  • Jizenkettő darab
(jluck Samu )jí|tósi tükarckiĤnzliíii részvény

tuszorkertískodo * . ,eladó.
(Sátoraljaújhely a megyeháza melleit) Bövebbet a mbar,
ajánl jó minőségű kávét kilója v e z e t ő s é g n é l

I frt 20, igen jó minőségű i frt Esztergom, Vizi város.
^r ' | (Határidő november 20.)

f [ i  1895. éui eairói s az )ő96. éui londoni egészségügyi kiállításokon diszokleuéllel 
és arany éremmel kitünletue.

Orvosi tekintélyek által kipróbált s nagyobb koródákban kitűnő 
sikerrel használt kiilszer a

REUMA-SZESZ
! biztos s kiváló gyors hatású köszvénv, csrtz, reuma, ischiás stb. ellen.

Hatásameglepő, a mennyiben gyakran még a logidültobb köszvény és esóz- 
fájdalmakat is mér néhányszor! bedörzsölésnél tolj oson megszüntette.

Egy üveg ára használati ntasitással I kor., erősebb 2 korona 40 fillér.

m m  (ráfi TOkVlirilt\A-VASBOR minS
Inoinii tisztátlanságai ollon. Főúri körökben liogvaljai borbél készítve. Kittlim s biztos 
is előszeretettel használva. Ara 1 korona. hatású szer vérszegénység, sápkér s idol 
V/riTT M  m ]  i l 1(dn-nek édességet s gesség ellen. Gyermekek kellemos izéné-
m m l  I " l  l'lill finomságot kölcsönöz...  fogva igen szívesen voszik be. Fél literes

j Fehér, rózsaszín s erémo színben. Egy üveg ö korona, l litor 9 korona, 
í  doboz 1 korona. Tíil RIVTl Ül II az ogyodüli biztos szer
V/ITm m ' M \ \  a fogak s foglius épség- lU llllu lA  vliAJ tyúkszem, szemöles és 
n/JíJllIt rUllI viliién tartására, A szájat bőrvnstagodás gyökeres kigyégyitására.— 
dozinficziálja, a fogaknak vakító fényt köl- Egy üveg ára 70 fillér.

, csőhöz. Egy doboz 80 fillér, fogkefe 1 kor. ‘ \  ;ms7(,s hol- és külföldi
m 'l'l'l V’/ in n iV "  logfinomahl. loiloll A/' OSI,.Z“* 101 C,s * ulloUUMmívnUII.ll Kxnppun, kiváló koll.‘- klllBnlogosságok.

i mos illattal. Egy darab 80 fillér. szappanok, parfümök, pouHorok és
l l l l l l  ÍVNI » hullás kopaszodás, fej- arczkonöcsök-
11.1*1 UIJIAIII korpa s lmjkikopás biztos mog-
gátlására szolgál. Egy üveg 3 korona. sebészeti eszközök es kötszerek raktáron uanqak. 

Kapható eoaknem az öoozco gyógyszertárakban.
Postán utánvéttel, vugv a pénz előzetos beküldése után küldi a készítő:

W I D D E l l  G Y U L A
I gyógyszerész, S á tora ljaújhely

I Főraktárak Hudapesten. Tör ök  József gyógyszortárálmn, Király-utcza 12 és
az Egger-féle „Nádor gyógyszertár* bán. Váczi-körút 17.

- 4

92 szám. (6) F E L  S O M A G Y  A R O R S Z A G 1  HÍ RLAP.  Szombat



í)2. szám. (t>) F E L S O  .M A (i V Á R O K  S ZA C, ! II I k L A I Szombat, nov. Ifi

NyomátólI Landusma n Miksa is Tár.- ■ künvv vomddjában Sdtoraljnujliely,


	092

