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fimegyasszói képviselő.
Sátoraljaújhely fobr, 25.

A »Magyar Nemzet« kinyitotta 
Megyasszó képviselőjének a sza
badelvű kör ajtaját, de Nagy 
Sándor udvariasan visszacsapta 
azt. Csak nem fog talán a por- 
tyázó kurucok közé menni és 
nem fogja ott hagyni a Lloyd 
palota lényes termeit és kere- 
vetjeit.

De hát mi vonzza még mindig 
Megyasszó képviselőjét a kor
mánypárti táborba? Hisz az ő el
vei és eszméi lényegesen eltér
nek azoktól az elvektől és esz
méktől, amelyeket ott kultiválnak 
és hirdetnek.

Nem bűnül rójjuk fel mi ezt 
Megyasszó képviselőjének, csak 
nem vagyunk képesek megérteni, 
hogy miért marad hát abban a 
légkörben, ahol sehogysem érez
heti magát jól. Mert akár a reá
lis politika, akár az ideális poli
tika szemüvegén vizsgáljuk és bí
ráljuk a kormány-párt elveit és 
működését, közte és pártja között 
disharmoniát találunk. Mert úgy 
a gyakorlati, mint az eszmei té 
ren Medgyaszó képviselője a füg
getlenségipárthoz sokkal közelebb 
áll, mint az úgynevezett »szabad
elvű« párthoz.

Az a párt még Kossuth La
jost is kitagadta. Nem egyszer, 
de kétszer is. Akkor mikor Tisza 
Kálmán a honosítási törvényi 
fabrikálta meg és akkor mikor a 
legdicsőb magyarnak hülő tetemét 
hozták haza. Nagy Sándor ezt a 
törvényt sem szavazta meg és 
igy legalább nem sütött Monok 
képviselője Kossuth szülőföldjére 
szégyenbélyeget. De még mindig 
ott van azok között, kikről az 
idők folyása sem mossa le a szé- 
gyenbélyeget.

A legutóbbi parlamenti beszéd
jében pedig kijelentette, hogy 
hive az önálló vámterületnek, so
kai Ija a hadügyi budgetet és ki
jelentett még sok egyebet. íme 
tehát az úgynevezett reális és 
momentán megvalósítható elvek 
se fűzik őt valami erősen a kor
mánypárti táborhoz. Azt hogy ilyen 
óriási hadügyi budget mellett hive 
lenne az önálló magyar hadse
regnek és külügyi képviseletnek 
is, ki se kell jelentenie, úgy is 
tudjuk mi azt. Hisz ez a követ
keztetés egész természetes.

De hát akkor mi vonzza még 
is a kormánypárthoz? A hála ta
lán a Széli kormány iránt, hogy 
a vármegye megyasszói kerüle
tének képviselője lett ? Hisz nem 
a Széli kormány pártfogása ré- 
vén, de épp a Széli kormány

ellenére választoták meg. A Széli 
kormány a hivatalos jelöltjét pro- 
tegálta ott és egyes közigazgaz- 
gatási közegek annak érdekében 
korteskedtek.

Vagy talán attól tart, hogy vá
lasztói bizalmát vesztené el? Et
től a legkevésbbé kellene tar- j 
tania, mert a megyasszói kerület 
választói túlnyomó részének óhaja,! 
hogy Kossuth szülőföldjét a füg
getlenségi oldalon képviseljék. — 
Nagy Sándort nem elveiért, ha 
nem személyes ragaszkodásból 
választották meg. És a megya- 
szói kerület választóinak hő vá 
gya teljesülne, ha az, akinek sze-, 
mélyéhez ragaszkodnak, őket a 1 
függetlenslenségi párt padjain kép
viselné.

Mert már az igazán nevetsé- j 
ges, hogy függetlenségi válasz-! 
tók kormánypártiakká válnak csu
pán azért, hogy egy olyan kor
mánypárti kezébe adják a man
dátumot, aki tulajdonképen — 
függetlenségi.

Ily csodabogarak vannak ám 
Zemplénben.

Dr. Saékely Áron.

A hitelszövetkezetnek az a célja, • 
hogy a kisiparosoknak,kiknél megvan 
a nmnkakedv, de nyersanyaguk 
nincs, a nyers anyag beszerzésére 
csekély kamat mellett hitelt nyújt
son. E célból maga a szövetkezet 
jár közre, hogy a kisiparos rendes 
árban, jó anyagot kapjon, sőt azon j 
lesz a szövetkezet, hogy maga tart
son fel nyers anyag raktárt ós ab- j 
ból az iparosok szükségleteit fo- 
dezze.

Ha már meg van az anyag, az 
iparos kötelessége, hogy azt jól és | 
szépen kidolgozza. És ekkor áll elő j 
az árucsarnok szüksége.

Mert úgy vagyunk ma, hogy a 
kisiparos, a nagy fáradsággal, ön
feláldozással elkészített munkáját 
nem képes értékesíteni. A szükség
let meg volna, vevő is akadna rá, 
de nem tudja, hol keresni. Az ipa- j 
rosok elszórva, a város külső részei-! 
ben laknak, ahol a vevő őket fel 
nem keresi, már csak azért sem, | 
mert nem tudja, hogy a neki szűk-1 
séges cikket megkapja-e ?

Most az iparos elkészített munká
ját beviszi, lehetőleg a központban 
felépített árucsarnokba, ahol azt, ha 
jó és szolid munka, megbirálás után 
befogadják, kiállítják, sőt arra meg
felelő előleget ad a szövetkezet, a 
mely aztán el is árusítja és a bo- j 

' folyt összeget az iparosoknak át
adja.

A petíció tárgyalása ügyében feb
ruár 15-én érkezett a kassai kir. 
tábla elnökéhez a Kúria végzése. 
A táblai elnök az elrendelt vizsgá
lat foganatosításával dr. Juhász An
dor táblai bírót bízta meg. Juhász 
vasárnap, 23-án délelőtt Újhelyben 
volt, s megtette az előzetes intézke
déseket. A tanuhallgatások valószí
nűleg hétfőn, márc. 3-án kezdőd
nek, s a vármegyeház nagytermé
ben lesznek. A vizsgálat előrelátha
tólag 2—3 hétig fog tartani.

Az ipartestületi hitel- és áru
csarnok szövetkezetről.

A helybeli ipartestület megunta 
már azokat a phrázisokat. amiket 
nap-nap után olvas a magyar ipar 
támogatásáról, megunta a nagy
hangú kormány kijelentéseket, me
lyekből többet a szónál mindeddig 
a kisiparos nem kapott és gyakor
latilag, kézzel fghatólag kíván a kis
iparosok, az ipartestületi tagok anyagi 
helyzetén segíteni, s ezzel kapcso
latban a kisiparosok nuíizlósót fej
lesztőn i, s a vásárlókkal a magyar 
iparosok magyar készítményeit meg
kedvelteim.

Az iparosoktól függ, hogy ez si
kerüljön.

a z  iparosoktól függ, mert csak a 
tömör, egységes támogatás bizto
sítja a teljes sikert. Mert a szö
vetkezet támogatásában, a szövet
kezőt jótéteményeiben csak a szö
vetkezeti tag részesülhet, vagyis az, 
aki az ipartestületi hitel- és áru- 
csarnok szövetkezetnél legalább egy 
20 koronás üzletrészt jegyez.

Oly csekély összegben van meg
állapítva, egy üzletrész, heti 10 kraj- 
cáros befizetéssel, hogy ezt minden 
jóravaló iparos teljesítheti, s hogv 
teljesíti meglátszik abból, hogy mind
járt az első órában 00 üzletrészt je
gyez teL ____________

Természetes, hogy a szövetkezet 
az árucsarnokban elhelyezett min
den tárgyat, a sajtó utján folytono
san közhírré tesz, a közönség érdek
lődését felkölti, ébren tartja, s na
gyon valószínű, hogy nem lesz Sá
toraljaújhelyben. de vidékén, sőt] 

j  szomszéd vármegyékben sem ember, j 
1 akit puszta kíváncsiság is el nem ' 
j  vezet az árucsarnokba, s ott ked- j  
! vére való tárgyat találva meg nem 
j veszi.

Szóval tudni fogják, hogy van 
! Sátoraljaújhelyben egy igazi áru
csarnok, ahol minden-féle ipari 

I munka, tiszta magyar készítmény, 
jó minőségben kapható. S ha ezt 
tudja a közönség, lehetetlen, hogy 
elkerülje, lehetetelen annál inkább, 
mert az árucsarnokba csak pontosan 
és Ízléssel elkészített munkák vé
tetnek be, ami az iparosokat is 
gondos, jó munka készítésére fogja 
ösztönözni.

Nagy előnye lesz az árucsarnok
nak az is. hogy az árucikkek ren
des helyen, folytonos gondozás alatt 
fognak állani. Sok kisiparos van, a 
kik különösen télen, felhasználva 
szabad idejüket, tudásukat, egy-egy 
szebb munkán dolgoznának, de nem 
tehetik, mert nincs helyük, ahol azt 
eltartanák.

Ma csak arra vannak utalva, hogy 
megrendelésre várjanak, a megren
delt munkát teljesítsék, s ha nem 
jön a sült galamb — nincs pecse
nye.

De ha megvan az árucsarnok, 
dolgozik és behozza ide munkáját, 
a hol mindig közszemlére vau ki
téve és vevőre talál.

Igen fontos célja a szövetkezetek
nek az is, hogy nagyobb munkákat, 
épitke léseket, maga a szövetkezet 
vállal fel. Ezt kis iparos nem teheti, 
nem teheti már csak azért sem, 
mert nincs pénze, a biztosíték le
tételéhez. A biztosítékot leteszi a

Lapunk -I- oldal.

szövetkezet és a vállalt munkálat 
keresztülvitelével megbízza a szö
vetkezeti tagokat, a kis iparosokat.

A sző vetkezet nem nyerészkedé
sen alapul. A megérdemelt haszon 
a kisiparosoké, azon nem kell osztoz
kodnia senkivel.

Végül fontos célja még a szövet
kezetnek. a számla követelések ki
egyenlítése.

Beszéljünk nyíltan magyarul. Ne
hezen jut a kisiparos a követelésé
hez még a városnál is. Átadja a 
munkát rendesen, jól bevégezvo ós 
nincs aki fizessen. Elmegy a pén
zéért ma, elmegy holnap, elutasít
ják, sokszor jó szóval, többször 
durván is, de a vége mindig az. 
hogy várjon.

Perelni nem akar, mert hát el
veszti a „kuncsaftot", aztán meg 
egy- más ügyben talán még rá is 
szorul, hát nem jó lesz magunkra 
haragítani a Nagyságos urat, sok
szor a Nagyságos asszonyt.

Nos, ezen is segít a szövetkezet. 
A kisiparos behozza ide számláját, 
azt kifizetik és gondoskodik majd a 
szövetkezet a behajtásáról.

Egyelőre talán elég ennyit mon
danunk, hogy mily áldást hozó le
het a szövetkezet működése a kis
iparosokra.

Es itt ismét hengsulyozzuk. hogy 
csak azokra, akik a szövetkezet 
tagjaivá lesznek. Mert segélyt, támo
gatást az államtól is csak akkor 
várhatunk, ha komolyan gondolko
zunk bajaink orvoslásáról és azok
nak eloszlatását elsősorban magunk, 
önerőnkből kísértjük meg.

Akik tehát még eddig a szövetke
zetbe be nem léptek, saját érdekük
ben eselekesznek, ha kapnak az al
kalmon, mert a késedelem mindig 
veszélylyel jár.

A hegyaljai borok értékesítése.
— Válasz „Vitis eultor" megjegyzéseire, —■

A „Felsőmagyarországi Hírlap" ez 
évi 14. számában »vitis eultor« pseu- 
donim alatt valaki megjegyzéseire 
érdemesítette a hegyaljai borok ér
tékesítéséről e lapban közzétett cik
kemet.

Mindenkor csak hálás tudok lenni, 
lui valaki még oly kemény bírála
tára is méltatva cikkeimet, rámutat 
azoknak fogyatékosságaira, hogy igy 
többé kevósbbé okulva abból a jövő
ben az esetleges fonákságok kikerü
lésére törekedjem.

Köszönetét mondok tehát ezúttal 
„Vitis cultor"-nak is bírálatáért — 
azt azonban ne vegye tőlem rossz 
néven, ha kijelentem hogy ámbár 
egyoldalii bírálatával nagy örömet 
szerzett nekem, mert sejtve ki rej
lik a psendonim alatt — mondha
tom bizonyos kelletlen érzés töltött 
volna el, ha velem szemben véletle
nül valami dicséretfólére ragadhatja 
magát, mert abban a tudatban — le
het balhiedelemben — éltem volna, 
hogy „Vitis cultor"-nak esetleg tet
sző közléseimben okvetlenül olyas
minek is kell foglaltania, a mi saját 
szempontból nem lehet egészen meg
felelő és helyes.

Őszintén megvallva fentjelzett 
cikkem megírásakor arra sem gon
doltam, hogy azzal »Vitis cukor
nak élvezetet szerezzek mint inkább 
főleg az képezte törekvésemet, hogv
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De ha „Vitis oultor“ bármennyire nyíltan, minden tartózkodás nélkül nyitott kapu-e mmdentelo visszásé* Az idagen uorok ügyében vettük s 
fogyatékosnak is Ítéli cikkemet, azt j megnevezni az illetőket, ; elkövetéséreV Ha semmi1 inas. nem ük a következő lapunk szer-
mégis el fog kelleui ismernie, hogy De meggondoltam a dolgot és történik, legalább a toi'*n\ tz ni jcesztöjóhez intézett lóvéiét: 
abban mindenesetre több az őszin- áthúztam az egész passzust, mert ; tózkedese. mely helyes i illetett eg\- 4
teség. a nyíltság, mint az ő meg- legkevésbé sem törekvésem az ar- néhány évvel ezelőtt. du most mar Tisztelt Barmom.
jegyzéseiben. Én ugyanis egész nyíl* tani akarás és ugv vélekedtem, hogy ; káros, módosítandó vol 1. Az pedig Xagv kelletlenül alkalmatlanko- 
tan, nevem aláírásával közzéíett cikkein talán figyelmeztetésül fog| köztudomású, hogy a ;ereskedehm dóm neked jelen sorokkal, melyeknek 
igénytelen cikkemben — jól — rósz- szolgálni egveseknek és tartózkodni j szabadságtól világszerte az o uvede- szíveskednél becses lapodban bolyét 
szul _  legjobb tudomásom szerint fognak további helytelen eljárástól. 1 tnnre tértsk és térnek át oly orsza- szoritani, kelletlenül, mert nem akar- 
igvekeztem rámutatni a fennforgói De hiszen éppen ugyancsak ön j gokban is. melyeknek összes kor- nj m szaporitani a felfogásod idoaliz- 
visszáságokra és részben azokra a volt az. ki egyik cikkében az lián-1 mányzata liberális alapokon nvug- mllsíin élősködő azon hivatatlan 
módozatokra, a melyek szerintem geztatta. hogy a szabálytalanságok | szik. A magyar Tokaj Hegyalja ve- j ,^  számát, kiknek megszólalására 
ezek megszüntetésére volnának al elkövetőinek egy bizonyos időt kelljdelme pedig a legsürgősebb mén- becses lapod hasábjait időnként, át,- 
kalniasok. I engedni az átmenetre, vagyis arra, tési ukczió, mely a nemzet — test engeded.

Ezzel szemben „Yitis cultor“, ki j  hogy jobb útra térjenek. Ebben van jelentékeny részének lét vagy nem Hosszas ideig üzleteim után kiil- 
az itteni viszonyokat az alább ki ratió és lehet hogy elhatározásom-|jét — kérdése. földön járva, Wetterschneider Miksa
fejteiteknél fogva legalább is úgy. nál nekem is ez lebegett szemem! a  hegyaljai bornak kizárólag gön- urnák a hegyaljai borok értékesité- 
de valószínűleg jobban ösmeri na- előtt. Már pedig higyje el. hogy ne- (V.i hordókban való elárusithatasa séröl jr()tt cikke kikerülte íigyelme- 
lani — egy rosszul választott, ameny- kém annál semmiféle más egyéb | szintén nem uj idea. mondja • \itis mot, csak az arra vonatkozó Yi- 
nyiben ot előttünk eláruló psendo- célom nincs. cultor«. Szíveskedjék tehát első cik- Cultor tollából eredő válasz tett
nini alatt a tájékozatlanság látsza- Ha azonban minden ily irányú kémét figyelmesebben átolvasni es figyelmessé rá. Cikkíró urnák azon 
tát akarja (elkölteni, hogy ez által törekvés hiábavalónak, meddőnek ön bizonyára nem fog abban semmi jrányzatos okoskodását, mely a bor* 
annál könnyebben érhesse el célját, bizonyulna, úgy nincs kizárva, hogy olyat találni, amiből az tűnnék ki. termelés illetve szőlőtelepítés és a 
de még másrészt olybá igyekszik első tervemet megvalósítom, de tér* hogy én ez ideához apai jogokat borkereskedelem érdekeinek egymás- 
felmutatni a dolgokat, mintha bizony uiószeteson akkor, ha azt, majd én | formálok — csupán annak bizonyt- áa| való szembeállítása felé vergál 
az általam közöltek nem minden- j fogom helyesnek, jónak és idősze- tusára, hogy Ausztriában mily vi* 0|st'; sorban kell visszautasítanom, 
ben felelnének meg a valónak. rímek tartani. r I gán folyik a hegyaljainak gyártása mert köztudomású dolog, hogy Hegv-

Kérdem tehát „Yitis «Mdtort *, vaj- Ezek után vegyük sorra „Yitis j említettem, hogy mennyi üres hordó a|jánkon minden nevezetesebb bor- 
jon tényleg annyira tájékozatlan-e| cultor" megjegyzéseit. j  expediáltatik innen oda.  ̂ „ kereskedő cég egyszersmind kisebb-
az itten viszonyok felől, hogy nem Az általam a borértékesítés nehéz-1 „V C.“ felvilágositást kér még tó- nagyobb mértékben szőlőbirtokos is, 
tudna, miszerint az a mit irtani — aj sógének okául felhozottak ellen „ \ . lem arra nézve, hogy miként le- kivéve azokat, akik mint bornagy- 
miért külömben természetesen kész- c.“-nak nincs ugyan kifogása, de j hetne a külföldön az ottani bőrke- kereskedők gerálják magukat, holott 
séggel elvállalom a szavatosságot is régi közösmert dolgoknak tartja, kereskedőket eonsulatusaink által oly se szőlőjük, se borkészletük nincs, 
— kétségtelenül igaz. hogy annak Föltéve hogy ez minden tekintetben irányban ellenőriztetni, hogy annyi egyes nagyobb cégek a nagyobb 
minden betűje a szigorú valóságnak így is van — aminthogy tényleg hegyaljai bort árusíthassanak el, a szőlőbirtokosokkal e tekintetben ve- 
megfelel? nem is indultain fölfedezői útra — mennyit innen szállítanak. tekedhetnek, és nem mondhatni azt,

Ezt valóban csodálnánk. Hiszen még nézetem szerint az sem hibáz- Hát én ennek kivitelét éppeaseg- hogy az ujjátelepités gigászi inun- 
éppen ön volt az. ki még nem is látandó, ha olyanok csoportosítása goi nem tartom ördögi mesterség- bájából és az erőnket meghaladó 
oly régen egy helyi ügyeket tár- és kidomboritásával igyekeztem a nek. Az ellenőrzést egyszerűen^ ak- áldozatokból a kereskedők részüket 
gyaló bizottságban igen jellemző és cselekvés szükségességet bizonyi- ként [gondolnám eszközlendőnek, derekasan ki nem vették volna. Eb
épületes dolgokat mondott el nekünk, tani. mint az egy időben nálunk is tör- bői önként, folyik, hogy a mi viszo-
melyeket ezután rövid idő múlva A Tokaj-Hegyaljának minden ide- tént. Ugyanis az illető borkereske- üyaink között ily elentét csak eről- 
egy ugyancsak „Yitis cultor*' pseu- gén bor behozatala előli ideiglenes, dők arra volnának kötelezendők, tetett és mesterkélt lehet. Ez úgy 
donim alatt a „F. H.*‘ közzétett cik- bizonyos időre való elzárását „\ hogy érkező és elküldött minőség vatl tlz egész Hegyalján és igy van 
kében némileg érintett is. Felette c,“ elvetendőnek tartja. Hát ez né- szerint megjelölendő áruikat, az e \[ ,don iá. Hogy "miért űznének a 
könnyű volt tehát most rájönnöm a zet dolga. Tudom, mint azt múlt célra szolgáló nyilvántartási hivatal- komoly kereskedők saját érdekeik* 
cikk írójának kilétére, már csak cikkemben is hangoztattam — ez bán jelentsék be. — Természetesen kel bűnös és frivol játékot, hogy mi 
azért is, mert említett első cikkében ellen sok érvet lehet felhozni, de én j nem úgy értein, hogy ezt consula- érdekük van nekik abban, hogy a 
oly dolgokat is közölt, melyeket részemről egyedül ezt tartanám ra- tusaink végezzék, amint sok tekin- Hegyalja jó hírnevét szándékosan 
„A ilis cultur“-on kívül más aligha dicalis óvszernek cs ez a vélemény tétből nem is tehetnek, de hatnának komproniitálják, azt elfogulatlan 0111- 
ösmerhetett. bennem annyira megrögzött, hogy 0da, hogy ily szabályzatok alkotás- |,er megérteni nem tudja. Feltűnik

Ha tehát egy psendonim mögé minden más irányú intézkedést csak | sanak és ellenőriznék annak szigorú nekom az is és különös közgazda- 
állva, az ellenkező tény dacára ak- fél dolognak tattlmtnék. és pontos keresztülvitelét. De fu- s.|yi látókörre vall, hogy Wetter-
ként tünteti fel a dolgokat, mintha Nem vagyok elfogult es nem va- lette csodálom, liogy ön. ki az ol- schneider ur teljesen ignorálja az 
az itteni viszonyokról egyáltalában gyek a szélsőségek embere sőm és lenőrzés kezelésében gyakorlott ós ^vek óta egész Európára nehezedő 
nem bírna tájékozottsággal és aztán jel tudom — és őzt szives örömmel járatos és igen jól tudja, miként gazdasági depressiót, és a borórté- 
arra buzdít, hogy nevezzem meg emelem ki — hogy van nálunk elég 'lehet azt alaposan végrehajtani, e kesités körül mutatkozó miseriákat 
névszerint azokat, a kik elkövetik a oly termelő és kereskedő, kik saját tekintetben is tőlem kér felvilágosi- &6 az üzleti pangás okait a mádi 
visszaéléseket — engedjen meg, de termésű, vagy összevásárolt és ide s tást. Éppen mostanában értesültem torony körül keresi. Amellett meg- 
ez iga"án komolyan gondolkozóba hozott idegen legtöbbnyiro homoki | arról, hogy Németorázógban javában foghatatlan előttem, hogy W. ur a 
ejt és amennyiben azt tényleg meg boraikat, mint homoki „ezerjót", j folynak most oly törvények életbe- szabad kereskedelem hívén Aí vallja 
akartam volna tenni — felszólalása »rizlinget«, „kövidinkát", „hadházit** léptetésére vonatkozó tárgyalások, inagát és ugyanakkor olyan tervek 
most attól éppen visszatart, inért stb. stb. árusítják, a mi ellen pedig | melyeknek keretében mindenesetre ĵ ürűl kertel, melyek a kereskede- 
abból igen erősen kiri a > hátulról jogszerűen kifogást emelni nem le- j  gondoskodás fog történni a borok ie!ll ostromállapotát célozzák, 
elsáncolt helyről való puskázni aka- bet. Yagy ha valaki bármiféle bort j minőségének deklarálását illetőleg is. Különben, ha éber figyelemmel 
rás célzatossága « De külömben is js. legyen az olasz, franezia, görög, j Sőt a francia kormány éppen leg- hiséri a hegyaljai állapotokat és tár- 
ugy latszik »\ itis cultoi« önnek vagy isten tudja minő a maga utóbb ugyanezt az álláspontot igen gyilagosan ítél, el kell ismernie, hogy 
néni is f annyira a borértékerités elnevezése alatt hozna forgalomba -  \ helyesen ‘foglalta el. a" helyzet lényegesen megváltozott,
fontos kérdésének elohble^ itele  ̂olt ez természetesen a töiven\ által is Végül meg csak azt' akarom meg- liogy a borvásáron elég nagy élénk-
a célja, mert akkor nem szorítkozott megengedett o/v eljárás, a mely jegyezni, hogy az első cikkemből ség uralkodik, érzik az üde szellő, 
\ olna a biialgatas olcso dicsőségeié, helytelenítő elbiiálas ala nem eslie- kihagyott, fentidezett részben beai- mely a hajnalhasadást megelőzi azon 
hanem a helytelenített propositiuim tik. foglaltatik a valasz „v. c.‘* ama hajnalt, mely a Hegyaljánkra vi-
helyett más, megfelelőbb és celirá- De természetesen cikkem közlései inepjegyzésére is, hogy no állítsam i*adó szebb napok hírnöke. Ezek 
nyosabb javaslatokat kellett volna csak azokat illethetik és érinthetik, pellengérre a kereskedelmet. Az ott mán azt tartom hogy W úrnak a 
tennie, mint inkább az, hogy en- kik az ekként kínálkozó alkalmat található választ még csak azzal diagnosisa is, a kúrája is kétes ér- 
gem, — mint mondani szokás — J bizony sajnos visszaélésekre hasz- i akarom kiegészíteni, hogy soha éle- tékű.
ugrasson. Engedjen inog loluit, lia, nólják [ol. ‘lemben ily szándékom ' nem volt, |)é talán hamis n vömön is járok, lia
ily törekvéseknek felnim semmi j Ezért tartanain en a Hegyaljai Ahol kellett, és amennyire szerény komoly cáfolat tárgyává teszem W. 
hajlandóságom sincs................... | egy bizonyos időn minden más bor j tehetségemtől kitelt mindenkor síkra urnák ‘fejtegetéseit, melyeket ő ügye-
^I)e külömben is miért kívánja ezt j behozatala elől elzarandónak. lég- (szálltam a kereskedelem jogos kö- Sün csoportosít azon cél felé hogy 

ím1,6"' (i“ r' iUo" Oly időre. mig a fogyasztój velelményeiórl ős őzt azt liiszom engem kereskedői tisztességemben
toltott hivatalos állásánál fogva nem- kosomeg ismét ráss,milna a m i  .yV- .mindenki el fogja (ismerni, ki én-  megtámadjon. Nem mintha W. ur
vsak hivatva, de kötelezve is kell. \ cwhs borainkra. Becsülöm a_„\ .  (. gém és kifejtett tevékenységemet cikkében felsorolt íízélmeket tónv-
hog> legyen arra, hogy a visszaélő-. liberális őrzését, — bar o most e ösmeri. De azt tartom, aminek már |tíg ,„agamra vonatkozóknak tart- 
seket felderítse, még az u. n. jóba-1 kérdésben katholiluisabb akar lenni több ízben kifejezést D adtam, hogy hatnám de mert egy borászati lap- 
ráljait sem kímélve. a pápánál -  legyen azonban éppen tisztességes k reskodoknek bttn és majd egv vidéki kis"ujságocii-

- "'iiel1.'-,í,l’j|1,i,ja a fal;:l,lsi‘S,,t meg- Iiieggyozcidve, hogy en sem vagyok all legelső sorban érd >.ifikben, hogy kában \V. M. cikkét mogelőzőleg 
győződhetik, hogy a* on áltál bírál- ilhberáhs orzednui, de ott ahol egy karöltve a termelők' 1 a helyzet már jelentek meg fantazoná.lák, mo 
gatott és a szel kesztoseg lm tokában vidék elethalalliarcarol. megolliete- mielőbbi és gyökeres purifikálására Iveknek burkolt célzásai félreisme-

n ő lm i8’«" Kk„ban U'y f — “• va.": scnea- 'o'.’otosegerol. vágyom gya- türekedjonck. rohetetlenill személyemre vonatkoz-
„Utóbbi időben sok szó eseti a la-> rapodasurol. vagy tengodóseroi van \ t*gre még csak arra akarom nah melvek W ur közvetlen ro-
vi°ss/aólétekrőh 'P T  cWinrli n(t? '' T * '  °U T Í ' " '  T '  ^  ^  m Ugy- hU* k()ni környezetéből származtak és av lí, 4!  ,nT i  >:,n |rtT  8Zem,):;:U(,k | esllGk1J aU,a- »*»k — OS szazat mernek tenni egy becses lapodban megjelent cikkelvallva nem szn esen lepek az ily (amelyek a megélhetést az domene- ellen — igen szoros connexusban legszorosabb összefi'nnrésbpn állanak 
irányú hírlapi közlés terére, mert ! telt. a haladást biztosíthatják. j áll Illésluí/.y Endre árral — lm e Azonban az hoo-v ur ki* a mádi
tud >m, hogy a visszaélések felderi Hisz. ezen védekező megszorítás j föltevésemben csalódnék, ugy előre -_____-__ 1 *  ’
tesének nyilvánossá tetele sok te-.nmr azért is szükséges lenne, mert i< bocsánat — aj.íulaná neki hogy ' cikkíró V. c. kilétérul tőlünk
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közélet terén is legintimebb ellen- 
sógeim kiizé tartozik, jónak látta a 
ina uralkodó keroskeleinellenes áram
lattal kacérkodva, a politikai har
cot a borértékesítés terére átvinni: 
Közérdekű felszólalásának különös 
mellékizt ad.

Es még sem vettem volna, tisz
telt barátom, becses lapodnak fon
tosabb ügyekre szánt téré: igénvbe, 
ha W. ur Vitis etiltor azon egyenes 
felszólításának megfelelt volna, ind v- 
ben tóle követői te, hogy nevesse meg! 
azokat, kik a Hegyalja rovására ily 
kárhoztatatandó módon duzzaszt-i 
jak erszényeiket.« De erre hasztala
nul vártam és talán hasztalanul vá
rok is. És mert én ezen magamra 
nézve hamis pozícióból szabadulni 
kívántain, ezért léptem erre a rám 
nézve szokatlan térre.

Nem vitatom W. urnák azon jo
gát, hogy a napirenden levő dol
gokhoz hozzászóljon, de indignáeió- 
val utasítom vissza azt a merészsé
get, a melylvel ő egy bizonyos er
kölcsi magaslatról bíráskodni akar 
az én kereskedői tiszteségem felett.

A hadházi, sóstói, daróci és piri- 
pócsi borokra nem reflektálok, mert 
azokban részem nincs, de igenis 
vettem mezőcsáthi borokat. Tettem 
pedig azt azzal a nagy nyilvános
sággal. a mely a helyes cselekedet
nek jellemző vonása, azzal a nagy 
nyilvánossággal, mely leleplezésre 
nem szorul. Módi tisztes fuvaros 
polgárokkal fuvaroztattam el a szük
séges hordókat, mádi faktorokkal 
sziireteltettem ott, illetve vettem 
meg az ottani terméseket jóravaló 
becsületes magyar termelőktől és 
ugyancsak mádi fuvarosokkal szállít
tattam a 127 gönci hordónyi csáthi 
bort a pincémbe. Most W. úr, aki a 
mádi viszonyokat ex asse ismeri, 
cikkében bölcsen elhallgatja a mádi 
borkereskedőknek a hegyaljai pia
con eszközölt borvételeit, (melyek 
csak nálam majdnem 800 hordó idei 
urasági és polgári bort tesznek ki. 
melyeket helyben, Tarczalon. Lisz 
kán és Ujhelyben vásároltam) és ily 
formán olybá tünteti fel a midi 
borkereskedelmet, mely tisztán da- 
róczi. m.-csáthi, hadházi, sóstói stb. 
borokból alimentálja szükségletét: 
ebben irányzatosságot nem látni, 
valóban nehéz dolog. Ha loyalisan 
járt volna el cikkíró ur. akkor neki 
registralnia kellett volna mindazon 
hegyaljai vételeket is, a melyeket a 
mádi borkereskedők eszközöltek és 
akkor kiderült volna, hogy meny
nyiben járultak a borpiac megköny- 
nyitéséhez azok, kik legnagyobb 
hangon kiáltják: »fogjátok meg a 
tolvajt.« Különben tisztelt barátom, 
hivatkozhatom becses lapodnak egy 
nemrégi számára, amelyben magad 
belyreigazitólag elismered, hogy ide
gen hegy vidéki, de magyar borok, 
ha hegyaljai kereskedő borkészleté
nek 10 százalékát megnem halad
ják, a hegyaljai bortermelésnek ká- j 
iára nem válnék.

Hogy kinek adom el az idegen 
hegyvidéki borokat, az az én legsa- 
játabb üzleti ügyem és hogy milyen j  
néven adom el azért az országos | 
törvényeknek felelek. Bár úgy volna, 
hogy ezen üzleteimből duzzadna er
szényem : csak fáradságos munkám
nak jutalmát látnám benne és nem 
a sors véletlen mosolyát, mely aj 
szerencsejáték nyomán fakad.

Jóllehet W. ur gyanúsításai csak 
azt célozzák, hogy engem bizonyos 
körök előtt diszkreditáljanak: én 
egyenesen közveszélyesnek bélyeg- 
zeni a mádi borkereskedelem és a 
mádi piac hírneve ellen személyem
ben is intézet ezen merényletet, mert 
a közérdek leple alatt ellenein irá
nyított személyes támadás sokkal 
kevésbbé sújt engem, mintsem sújtja 
az egész mádi borkereskedelmet.

és most tisztelt barátom, ismert 
éles politikai judiciiunodra bízom, 
hogy ezen levelemnek közérdekű 
vonatkozásait megtaláld és engedd 
hinnem, hogy a borkereskedelem — 
időnk bete noire-ja — mint a nem
zeti jólét egyik szerény tényezője

benned hazafias támogatásra számít
hat.

Mád. 11)02. febr. 28.
Tisztelő baráti híved : 

Borsai M ik iit.

A MEGYE ÉS A VÁROS.
A községi választás

Olyasmi se igen történt még Ma
gyarországon, ami Uj helyben a köz
ségi képviselőtestületi tagok válasz
tásával.

A képviselőtestület választott tag
jainak fele törvény szerint három 
évvel a választás után ‘kisorsoltunk, 
kilep s helyükbe uj tagok választan 
dók.

Az első választás 1898. júniusban 
volt, világos tehát, hogy'11)01. jú
niusban kellett a tagok felének ki
sorsoltál nia. s az új választásnak 
megtörténnie.

Hat a kisorsolás 11)01. december
ben nagy nehezen megtörtént, de a 
választás még máig se történt meg. 
holott isten kegyelméből már az 11)02. 
évi február is a végét járja.

A város közönsége tehát meg van 
Iosztva politikai jogának gyakorlá
sától, meg van fosztva attól, hogy 
a rendezett tanács eddigi működése 
felett véleményét. ítéletét nyilvánítsa.

(Jól tudjuk, hogy ez az ítélet nem 
volna valami nagyon kedvező a vá
ros vezetőire. >

A törvény szerint a választók név
jegyzékét legkésőbb a választ ást meg
előző év szeptemberében kell ösz- 
szeálitani. 11)00. szeptemberében tény
leg össze is álitolták a névjegyzé
ket. de az ellene beadottfelebbezést igoi. 
decemberig még másodfokon sem intéz
ték el.

Látva, hogy igy soha se lesz vá
lasztás. 11)01. decemberben vissza
vontuk a felebbezést, csak hogv. ha 
már helytelen névjegyzék alapján is, 
meg lehessen a választás.

De találtak rá módot, hogy ne le
gyen decemberben megtartható.

1002-ben már az uj névjegyzék 
alapján kell választani. Az uj név
jegyzékben már megint sok az igaz
ságtalanság. de nem akartunk ellene 
felebbezni. Hanem ekkor ki akarták 
tűzetni a választást jan, 22-éro, mi
kor pártunk vezetői a pet íció -tárgya
lására Pestre utaztak.

Hogy ezt megakadályozzuk, kény
telenek voltunk felebbezést beadni.

De kijelentettük, hogy ha január 
utolsó napjaira tűzik ki a választást 
visszavonjuk a felebbezést,

Azonban »más oldalról« is feleb- 
beztek, s igy most már csak a fe- 
lobbezések elintézése után lehet meg 
a választás.

A felebbezéseket január 20-án ad
ták be. Ma már február 20-n van. s 
az igazoló választmány tudtunk kai 
még mindig nem ült össze határozni. 
Attól kell félnünk, hogy megint nem 
fogják decemberig sem elintézni a 
felebbezéseket, mint tavaly.

Miután egy hónap óta nem va
gyunk szerencsések Hadik főispánt 
lapunk olvasói közt tisztelhetni, s 
igv kérő szavunk hozzá nem juthat 
el, igazságos alispánunkhoz fordulunk 
s kérjük őt. hogy mint az igazoló 
választmány elnöke, legyen kegyes 
intézkedni a választmány gyors ösz- 
szehivása s a felebbozés elintézése 
iránt. Ne tőrje tovább azt a botrányt, 
hogy a képviselőtestület választott 
tagjainak fele már 8 hónapja igaz- 
ságta lanul bitorolja a városi tigvek 
intézésének jogát, s a város közön
sége inár ennyi ideje legyen elütve 
attól, hogy a város ügyeinek veze
tése felől ítéletét s akaratát nyilvá
níthassa.

X  A hivatalos lap. Vasárnap 
megszűnt Zemplén vármegye hivata
los lapja. A vármegye február 18-iki 
közgyűlési határozata szerint a köz
ségek. amelyek eddig 4ol-en kény
szere, lőfizetői volta a „Zempléné
nek, márc. I-tői nem tartoznak rá 
előfizetni, s a március 1-én túli időre 
előre befizetett dijakat tartozik a 
kiadó a községeknek visszatéríteni.

A vármegye hivatalos közlemé
nyin addig, inig a megyei hivatalos 
lapra vonatkozó törvény életbe lép, 
a határozat szerint egy a szükség
hez képest előre meg nem határo
zott időszakokban megjelenő Zemp- 
lenvármegye hivatalos közleményei cimii 
folyóiratban fogunk napvilágot látni. 
Lzt a megye költségén adják ki. a 
községek díjtalanul kapják, s igy 
megszűnik a kényszerelőfizetés igaz- 

! ságtalan rendszere.
A közgyűlés utasította az alis

pánt. hogy a folyóirat házilag esz- 
küzlendő kiadására nézve a gazda
sági bizottsággal együtt intézked
jek.

A határozatnak ezt a részét, ugv 
halljuk, megfelebbezik, mert az ilyen 
dolgot nem házilag kell kezelni s 
nyomtattatni, tanú mindig nagyon 
sokba került, hanem nyilvános ár
lejtés utján kiadni a legelőnyösebb 
ajánlatot levő vállalkozónak.

HÍREK.
Dongó Gy. Géza.

Ha végig tekint írói pályáján, 
de sok édes emlék fog felemelkedni 
lelkében. Szemei elé tűnnek régi 
bajtársai, kik először gyújtották itt 
lángra pennájukkal a honszerelem 
és a magyarság tüzét. Vissza fog 
emlékezni minduntalan irótársaira, 
kik részt kértek abból a nemzeti 
munkából, melyet ő tizenöt eszten
dőn keresztül hévvel, lelkesedéssel, 
tisztességgel és becsülettel folyta- 
tott.

Tizenöt esztendő még akárki éle
tében is nagy idő. de izgalmaknak 
a láncolatja egy szerkesztő életé
ben. Másoknak napi munkáját éjjeli 
vigság követi, az akkor töri fejét 
eszméken és gondolatokon. Mások
nak nappalait siri éji csend váltja 
lel. annak akkor perczeg meg a 
pennája és veti papírra gondolat- 
jait. Izgalomból, keserűségből bőven 
ki jut neki, de azért pennájához 
úgy ragaszkodik, mint a cigány a 
hegedűjéhez. És ő tizenöt esztendőt 
küzdött igy végig, a magyar kul
tura szent ügyéért, a nemzeti ideál
nak szent eszméért.

Neve maradandó lesz a vármegye 
hírlapirodalmában. Erős magyarság, 
szabadéiviiség és politikai ellenfelei 
iránti loyalitás jellemezte őt műkö
désében. Tudását, buzgalmát és me
gyéje iránti lelkesedését az Adalé
kok dokumentálják, melylvel mara
dandó emléket állít magának a me
gye históriájában is. Hibái hogy 
szintén,,nem hiányoztak, az is bizo
nyos. Őszintén irtunk róla néha — 
ép oly őszintén dicsérjük most elő
nyeit.

Egy egész írói gárdát nevelt fel 
vármegyéjében. Nem egy közülök 
országos névre tett szert. És a vár
megye újságíróit is ő bocsájtotta 
szárnyra — kik annyi szócsövön 
hirdetik most a magyarság szent 
ügyét.

A híven és nemesen teljesített 
kötelesség tudatával vonulhatsz hát 
vissza szerkesztői működésedtől. — 
Újságíró társaidnak — kiket te buz
dítottál és lelkesítettél, hogy részt 
regyenek a magyar kultura harcá
ban — hő kívánsága, hogy most,

egérdemlett nyugodalomban lásd 
megyéd fényének öregbedését és 
a magyarság diadalát.

dr. sz. á.
-  Nagy idők tanúja. Régi dicsősé

ges idők egyik Öreg harcosa költö
zött el az élők sorából: Érben Ala
jos, volt I848|49-iiki nemzetőri ka
pitány. a sátoraljaújhelyi takarék- 
pénztár nyugalmazott könyvelője, 
pártunknak buzgó és igaz Ilivé f. 
hó 25-én 88 éves korában jobb létre 
szenderült. A derék öreg szabadság- 
harcost városunk intelligens közön
ségének általános részvéte kiséri sir
atni. Temetése holnap csütörtökön

lesz.
— Halálozás. Vitéz Béla ny, hoi- 

védezredes, városunk tekintélyes pol
gára f. hó 22-én elhalt. Temetése

hétfőn f. hó 24 én nagy katonai 
pompával ment végbe, az egész 
helyőrség teljes díszben kivonult a
temetésre.

-  Lapok fúziója. Amit már hetek
kel ezelőtt jeleztünk, most megtör
tént. A két kormánypárti megyei 
lap a Zemplén és a Zempléni Újság 
összeolvadt, s lett belőlük egy po
litikai lap. amely a Zempléntől a ne
vet s a Z. U.-tól a szerkesztőséget 
vette át.

Persze a Zemplén hivatalos jellege 
megszűnt, s igv a 451 község se kö
teles többé előfizetni rá.

A Z. U.-nak, rövid élet után, szer
dán. február 19-én jelent meg az 
utolsó száma. A Zemplén mint hiva
talos lap, vasárnap február 23-án je
lent meg utoljára, s ebben a szám
ban Dongó Gyárfás Géza eddigi szer
kesztő nagyon szépen és érzékenyen 
búcsúzott el olvasóitól és munkatár
saitól, egyúttal ajánlva a most meg
nagyobbodott olvasó közönségnek a 
lap szerkesztését átvevő triumvirá
tust: ifj. Meczner Gyula fő-, Biró Pál 
felelős szerkesztőt s dr. Hám Sándor 
főmunkatársat.

Az uj Zemplén ezek szerkesztésé
ben hetenkint háromszor jelenik meg: 
kedden, csütörtökön és szombaton. 
Keddi első száma szép kiálitásu* A 
szerkesztőség tárgyilagos hangú be
köszöntője komoly közérdekű mun
kálkodást. objektivitást, pártoktól 
független szabadelvű magyar politi
kát igér. A vármegye gyűléséről ho
zott tudósítása azonban már nem res
pektálja a tárgyilag'o sságot, sem az 
útadó-ügyről irt referádaja, amely a 
vármegye volt (s a Zemplén által 
még egy évvel ezelőtt annyira imá
dott) főispánját, Molnár Istvánt, csak 
per „egy bizottsági tag“ titulálja, s 
ellenzéki szellemű felszólalását a leg- 
ridegebban, legélesebben elítéli s 
puszta okvetetlenkedésnek tűnteti 
fel. (Hja, senkit se imádnak örökké. 
Megjövendöltük mi ezt előre Molnár
Isi vii »)

— Egyházmegyei hírek. Tarsovits 
Lajos hernádnémeti káplán Bodrog- 
Szerdahelyre küldetett segédlelkész
nek. Medveczky Imre, zemplénbolyi 
és Bulynovszky Tamás, tarcali káp
lán ugyanazon minőségben helyet 
cseréltek.

— Gyámpénztári könyvelővé gróf
Hadik Béla főispán Guseo Ferenc 
varaiméi kir. adótisztet nevezte ki, 
aki állását március 1-én foglalja el.

-  Fegyelmi eljárás. Dr. Kun Zol
tán sárospataki körorvos ellen Zemp
lén vármegye alispánja 503|90l. sz. 
ítéletével. Szécsi Géza gyógyszerész
szel való összejátszás miatt a fe- 
gyelmi eljárást elrendelte.

-  A betegsegélyzö egyesület jubi
leuma. A statusquo izr. hitközség 
elemi iskolájának egyik tágas ter
mében f. hó 20-án nagyszámú kö
zönség gyűlt egybe, hogy a „Sátor
aljaújhelyi izr. betegsególyző-egye- 
siilet" 25 éves jubileumát megünne
pelje. A közönség körében ott lát
tuk a hitközség legelőkelőbb tagjait, 
ezek között Zinner Henrik hitközségi 
elnököt és dr. Schön Vilmos közkór
házi főorvost is. Az ünnepet Eibu- 
schütz Izsák főkántor jeles énekkara 
két zsoltár és a Himnusz eléneklé- 
sóvel nyitotta meg. Az eszmékben 
gazdag ünnepi beszédet Weiss Kál
mán főrabbi mondotta. Az egyesü
let 25 éves rövid történetét, melyet 
Kaufmanu Annin tanító irt és olva
sott, sikerült dolgozat volt s a kö
zönség azt mindvégig figyelemmel 
hallgatta. A vacsorán, mely az ün
nepség után következett, igen so
kan vettek részt. Az első hatásos 
fel köszöntőt Singer Izrael köztiszte
letben álló nyug. hitoktató az egye
sület tagjaira mondotta. Beszédének 
főleg azon része mondható kiválóan 
hatásosnak, melyben a bibliából és a 
talmudból vett szebbnél-szebb idéze
tekkel a betegsegélyzés nemes vol
tát fejtegette. A felhangzó éljenek 
csillapulta után hallottunk még szép 
tósztokat dr. Rosenberg Bernáttól a* 
egyesület elnökségére. Widder Gyu
lától a derék gazdaasszonyokra éti
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Zinner Henrik hitközségi elnöktől a 
mmiesszivti adakozókra S hogv a 
hitközség jómódú tagjai egytől-egyig 
a jótékonyság szent oltárára siettek 
lerakni áldozataikat, azt fényesen 
igazolja a vaesoraközben az egyesü
let javára történt adakozás eredmé
nye. Az adakozás összege körülbe
lül 700 koronára megy. Miért is el 
nem mulasztható kötelességnek tart
juk az egyesület nevében hálás kö
szönetét mondani a nemesszivü ada
kozóknak. kik oly nagy mértékben 
sorakoztak ez alkalommal is a hu
manizmus zászlaja alá. A jubileum 
rendezése körül kjváló érdemeket 
szereztek Reichard Ármin egyesületi 
elnök, Zinncr Bernát egyesületi al
el nők és Keleti .Jenő egy. titkár.

— Öngyilkosság. Deutsch Mano 19 i  
éves nyomdászsegéd. Deutsch Ignác 
helybeli kávés fia, hétfőn f, hó 24-én 
öngyilkossági szándékból magára 
lőtt. A golyó gyomrán hatolt be és 
hátán jött ki. Az irtózatos seb azon
nali halálát okozta a szerencsétlen 
fiatal embernek. Tettének oka isme
retlen.

— Tűz a petróleumgyárban A sá
toraljaújhelyi petróleum finomító 
gyárban f. hó 24-én reggel egy föld
alatti petróleum kazán felrobbant, 
Szerencsére sikerült a tüzet hamar j 
lokalizálni ügy hogy nagyobb kár; 
nem történt.

— Az Idei fösorozás utazási és 
működési terve következőleg álla
píttatott meg: Királyhelmecen már
cius 1. 3. 4. 5. és 6-án: Sátoraljaúj
hely városában 8. 9, 10.; sát oralja
újhelyi járásban 11. 12. 13. 14.; Sze
rencsi járásban 10. 17. 18. 11). 20.: 
Tokaji járásban,22. 23. 24, 25. 20. 
Katonai elnök: Algya Dénes alezre
des, hadkiegészítő parancsnok. So
rozó tiszt: Weisz Gyula cs, és kir. 
hadnagy a 05. gyalogezredtől.

— Nyilvános nyugta a sátora'jauj- 
helyi izr. népkonyha részére tett 
kegyes adakozásokról: Haas Lipótné 
4 K, Fuchs Jenőné 10 K, Guttmann 
Mónié B.-Szerdahely 0 és háromne
gyed kilo lekvár, háromnegyed kilo 
mák. Hóth Vilmosné 5 K. Zinner 
Henrikné 3 kiló liszt. 1 kiló szap
pan, Róth Józsefné 4 K. Roth Adolfné 
Szerd »hely 1 zsák liszt. Griinbaum 
Simonné 4 K, Grünbaum Márkné 5 
kiló liszt, 3 kiló rizs. 3 kiló griz, 3 
kiló borsó, 3 kiló gersli, Markovits 
Miksánó 3 zsák krumpli, Davidovits

17. szám (4)
Adolfné egy ingyen ebéd. dr. Haas 
Bernátné 4 K. Haas Adolfné > K. 
dr. Rosenhorg Bernátné 2 K. W es- 
seli Mérné 20 fej káposzta. 2ö cs. 
zöldség, özv. Gáborné 2 K. Spitz 
Dávidné 5 K. Gerő Aladáuné 2 K. 
Rtibner Hennáimé 4 K. Beichardt 
Mérné 4 K. Both Vilmosné 10 kiló 
liszt. 25 tojás. 2 kiló rizs. Guttmann 
Izrael né 5 kiló só, 5 kiló rizs, okiló 

| liszt. 25 kiló kenyér liszt. Klein .la
kai) 280 db. sütemény. Forlstein 
Józsefné in K. Beichardt Gyuláné 
egv ebéd fejében 10 K. dr. Bosen-

1 thai Sándorné 3 K, Blumonfeld 
Adolfné 4 K. A zempléninegyei ter
mény s hitelbank ti. Kellner József

j  koszorúja megváltása cimén adott 
| összegből 10 K, Woinberger Dávidné 
Imregh 20 K, Glück Samuné. 5 kiló | 

| só, 5 kiló kása. 5 kiló griz. 5 kiló, 
rizs s vegyes fűszer, Markovits Mik
sánó 20 liter bab. Davidovits Adolfné
2 zsák krumpli. Ligeti Ignátzné 18 
kiló búza liszt. Both Józsefné 5 kiló 
rizs, 5 kiló griz. 5 kiló kukoricza 
griz. 5 gersli, 5 kiló köles kasa. o 
kiló borsó, Griin Bernátné Kázmér 2 
zsák krumlpli. 40 kiló liszt, 12 liter 
bab. Zinner Henrikné l zsák krumpli 
12 font liszt. 1 koszorú hagyma. 
Friedmann Terézia Czéke 3 zsák

I krumpli. 1 véka bab. Landesmann 
Miksáné 5 korona. Fogadják a ne
mes s z í v ii adakozók az egylet hálás 
köszönetét. Sátoraljaújhely 1002. feb. 
22-én. Az elnökség.

— Versenytárgyalás Sátoraljaúj
hely városban az országom és állat- 
folhajtásosos heti vásárokon a hely  
pénz szedési jog, a kövezetvám sze- 
dési és heti j)iaczi helypénz szedési 
jog f. évi március 7-én fog nyilvá
nos versenytárgyalás utján hat évi 
időtartamra bérbeadatni. Kívánatos 
volna, hogy e versenytárgyalás mi
nél szélesebb körben közhírré té
tessék. hogy amúgy is koldussze
gény városunk e bérletből is minél 
több jövedelemhez jusson. A városi 
képviselőtestület meg is bízta a vá
ros polgármesterét, hogy a verseny- 
tárgyalási hirdetményt több kör
nyékbeli lapban valamint a/ összes 
helyi lapokban tétesse közé. — hogy 
a környékbeli lapokban hirdettetett 
e az, nem tudjuk, tény az. hogy; 
lapunkkal a hirdetmény még nem 
hözöltetett. pedig a versenytárgya
lás napjától már csak pár nap vá
laszt el bennünket.

— Vfi-zett macskák. Városunkban 
'a Hornyai féle házban két veszett 
macska okozott súlyos szerencsetlen- 
ségot. A házban laké) \\ idder Gyula 
gyógyszerész honnojét és gyógyszer
tári laboránsát megmarták úgy. hogy 
azonnal a Pasteur intézetbe kellett 
a szerencsétlen megmartakat szállí
tani. A macskákat agyonlőtték.

Gazdát cserélt b rtok. Kozmái 
Kun Frigyesnek traganói birtokát 
Klein Béni bérét tői kereskedő 11b 

I ezer koronáért vette meg A birtok 
parcellázva lesz. amennyiben azt a 

j rebrini és csecsehói gazdák akarják 
megvenni.

Kazinczy utcai emeleten i 
vagy 2 bútorozott szoba azon
nal kiadó

T Ö R V É N Y S Z É K .

í? A Zempléni hírlap bűnügye. Az
újhelyi választás megint szerepelt a 
bíróság előtt.

A választás után az akkor olyan 
kitünően, temperamentumosán szer
kesztett Zempléni Ilii lapba Mihályfi 
.József szerkesztő egymásután két 
remek, tartalmas, hangulatos, tüzes 
és mindenek fölött igaz vezércikket 
irt. a z  egyik a kúriai bíráskodási 
törvénynek a társadalmi erkölcsökre 
a korrupcióra való hatásával foglal
kozik. s azt mondja, hogy bizony ez 
a hatás egyelőre nagyon kevés. A 
másik Haflali! címmel arról szól, 
hogy nálunk a kistisztviselő pária, 
akitől nem csak a munkáját, de a 
lelkét is követelik a nyomorult fi
zetésért. aki ellen, ha érezni, gon
dolkozni. meggyőződést »yilvánitani 
mer. hajtóvadászatot ind ,anak. aki 
csak úgy koldogulhat, ha megöli a 
szivét, kiirtja érzelmeit s kézcsókoló 
alázatos szolgája lesz a hatalomnak

A kir. ügyészség — hogy, hogy 
nem — politizálást látott a két cikk
ben, s vádat emelt Ocskay László és 
Alexander Vilmos kiadók ellen kau
ció nélküli politizálás vétsége miatt, j

A járásbíróság 00—60 koronára j 
ítélte a két kiadót. A törvényszék 
előtt febr. 22-én. volt a felebbezósi i 
tárgyalás. Elnök Fornssek Béla. sza- [ 
vazó birák dr. Ferenczy és Kun Jó
zsef. ügyész 0 le hvár v Dezső, védő 
dr. Lichtenstein Jenő ügyvéd volt, 
aki világos logikájú, tuudománvos és 
lendületes beszédben bizonyította,

hogy a két cikkben nincs politikai 
tartalom.

A törvényszék megállapította a 
politizálást és a sajtórondőri vétsé
gért 10—10 korona fő- és 10—10 
korona mellékbüntetésre Ítélte a ki
adókat.

$ Esküdtszéki tárgyalások. Február 
24-én tárgy altatott halált okozó su- 
lvos testi sértéssel vádolt Oláh Harcsa 

| József karádi lakos bűnügye. Vád
lott az esküdtek által bűnösnek 

j mondatván, a kir. tvszék 2 évi és 4 
havi börtönre ítélte, 4 havi vizsgá- 

i lati fogság beszámításával. Védő dr. 
Fried Lajos semmiségi panasszal élt,

I a vádlott továbbra is vizsgálati fog- 
I ságban maradt.

Február 25-én a gyermek pusztító 
Zelenyák Mihályné ügye került 
színre. A bűn cselekményről lapunk
ban már megemlékeztünk. Az es
küdtszék verdiktje azonban Zele
nyák Mihálynéra nagyon kedvezően 
hangzott, mert csak gondatlanság
ból okozott emberölésben lett bű
nösnek kimondva, s igy a kir. tör
vényszék 3 havi fogház büntetést 
mért reá, melyből eddig is már 57 
nap kitöltöttnek vétetett. Az ítélet 
jogerős.

Február 26-án halált ok. súlyos 
testi sértéssel vádlott Venglovocz 
István tállyai lakos bűnügye foglal
koztatja az esküdtszéket, a kifej- 
lendőkről azonban csak jövő szá
munkban hozhatunk uidósitást.

Február 27, Hudák János e.-bé- 
nyei lakos halált ok. súlyos testi 
sértéssel; Febr. 28, Kiima András 
károlyfalvai lakos ugyanazzal; Máro.
1. Harcsár János morvái lakos ugyan 
azzal vádolva.

Kiadótulajdonos :
LANDESM ANN MIKSA

Hirdetések
T isz ta  2  éves gyökeres

riparia portalis
e l a d ó

Roth D ernátnál Sátoraljaújhely.

c Megfíivás.
Az 1898. XXIII t. cz.nalapján alakult Orsz. Közp. Hi

telszövetkezet kötelékébe tartozó Király•Helmeca vidéki 
hitelsaövct kezet, mint az Országos központi hitelszövet
kezet tagja, n/02 évi márczius hó ió án d. u. j  óra
kor a Bodrogközi tiszaszabályozó társulat helyiségében

rendes közgyűlést
tart, melyre a tagok az alapszabályok 35. §.a értelmében 
meghivatnak.

Napirend:
1. Múlt évi üzleteredményrol szóló jelentések tárgyalása.
2. Zárszámadások megvizsgálása és a felmentvény meg

adása.
8. Mérleg megállapítása.
4. Tiszta jövedelemről való rendelkezés.
5. Az igazgatóság 5 tagjának választása.
(>. Netaláni indítványok.
1801 évi deczember hó 81-én a tagok száma 241. üzlet

részeinek száma pedig 801 v o lt, az év folyamán helépett 
18 tag 18 üzletrészei, kilépett 18 tag 25 üzletrószszel.

A felügyelő-bizottság által megvizsgált évi mérleg a szö
vetkezet helyiségében kifüggesztetek és mindenki által meg
tekinthető.

Kelt Király ilelmecz 1802 február hó 22.
A z

Nyomatúit Lamlesmaim Miksa és Társa küuyvuy dudájában Sátoraljaújhely.
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Hadó ház. í

uskut-utca 330. sz. házamat c
/  á szoba, egy k o n y h a , n a g y  p in eze , #
siszin , 1 istá lló9 cselédszoba és ko n yh a -  C 

kertbő l á ll  C

jutányosán eladom. ?
Czitnem €gry €lekné, fe iti sz házban (
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Kp Alulirt pénzintézetek ezennel tudomására hozzák ^
>*jí betevőiknek, hogy az alulirt intézeteknél elhelyezett be- ?

téteik után a ka m a tlá b a t fo ly ó  njo*, év i fe b r u á r  hó  p  
jj] 2j - i k  n a p já tó l ke ad ve  1 .,°/0-ka l le s zá llítjá k . f
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Sátoraljaújhelyi Takarékpénztár. v
Sátoraljaújhelyi polgári takarékpénztár és hitelegylct. É  

ö Zempléutnegyei kereskedelmi, ipar, termény és hittlbank.
| |  Sátoraljaújhelyi ffépbank mini takarékpénztár j§
J j Központi takarékpénztár részvénytársaság
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