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Megjelen minden szerdán és szombaton este
Kéziratokat viaeza nem adunk.

S zerk esztőség :  Wekerle-tór 502.

E lő fize tés i ár : egész évre 10 korona, félévre 5 korona, 
F e le lő s  sze rk esz tő  : negyedévre 2 korona 50 fillér. — E gyes szánt á ra  I 0 fiiér.

D i. Búza Barna Kiadóhivatal Landesmann Miksa és Társánál, Wekerle-tér 502
Hirdetéseket a legjutSnyoaabb árban közlünk.

Kivándorlás.
Kérdeztem egy falusi embertől, 

aki három éve jött haza Ameri
kából, s most újra ki akar menni, 
hogy miért megy, miért nem tud 
itt élni, miért hagyja itt a szülő
földjét újra?

Azt felelte rá :
— Bizony szívesen maradnék 

itthon. De nem tudok megélni 
Amerikában minden nap megke
restem 2 dollárt. Itt kapok 4 0 —50 
krajcárt, azt is csak ha akad mun
ka, — néha csak minden máso- i 
dik nap. — Az élelem ott olcsóbb, 
mint itt. Ott adót nem kémek j 
soha, — itt a házacskám után, 
amiben lakom, annyi az adó, hogy 
nem győzöm. Mindig csak pénzt 
kérnek, mindenütt fizetni kell. — 
Hazahoztam most három éve há
romszáz forintot — most már egy 
krajcárom sincs belőle. Ott nem 
lehet pálinkát inni, itt nem tudom 
megállani, hogy ne igyam. Ott 
mindenütt mindenki szépen beszél 
velem — egyszer voltam kihall
gatáson a köztársasági elnöknél, 
annak is csak úgy mondtam: el
nök ,úr , — itt a hivatalokkal!, 
jegyzőnél, szolgabirónál, akármi
lyen alázatos vagyok is, tegeznek 
és durván beszélnek velem, mintha 
nem is volnék ember, llát hogy 
maradhassak itthon?

Ilyen argumentumokra aztán 
igen nehéz válaszolni. Igen nehéz 
azt a szegény parasztot megtaní
tani, hogy a nagy világon e kívül 
nincsen számára hely, s hogy 
áldja vagy verje a sors keze, itt 
élnie, halnia kell. Különösen mi
kor a katonaságnál már úgy is a 
fejébe verték az osztrák tiszt urak, 
hogy ez a föld nem Magyarország, j 
hanem az osztrák császár biro
dalma. Hogy maradhasson aztán 
benne olyan erős a magyar ha
zaszeretet, hogy itt tudja őt ma 
rasztalni még nélkülözések közt is 
Magyarországon ?

Bizony nem segít itt a szép szó, 
a hazaszeretetre való hivatkozás. 
Az állapotokon kell változtatni, 
hogy ne fakadhasson ilyen keser
ves panaszokra a magyar ember. 
Ez az egyetlen orvossága a ki
vándorlásnak.

Csendőrszuronnyal állja útját a 
magyar közigazgatás a kivándo
rolni készülőknek. Pedig bizony a 
kivándorlásnak egyik legerősebb 
ügynöke maga ez a közigazgatás. 
Leghibásabb a közigazgatás rend
szere, de nem kevésbbé hibásak 
a közegei. Alig egyéb a mi köz- 
igazgatásunk a közönség folytonos, 
ok nélküli zaklatásánál. Nagyon 
keveset használ, nagyon sokat árt 
Szinte az volna jótétemény, ha 
teljesen beszüntetnék. Egy nyo-

masztó teherrel kevesebb lenne a 
nép vállán

Hát aztán még ahol a törvé
nyes szekatúrához egy kis tör
vénytelen is járul ? Ami pedig nem 
egyszer megesik. Ki védi meg at
tól a népet: S ha jön is védelem, 
bizony már későn jön rendesen

Száz példa közül mondok eg,et. 
Egy körjegyzőségbe kirendelnek 
helyettesül egy értelmetlen és 
könnyelmű fiatalembert. Kitünően,

! nagy eredménnyel tudott kortes
kedni. Ott jegyzősködött egy fél- 

I esztendeig, s azalatt nagyon sok 
| pezsgőt megivott, s nagyon sok 
' szegény embert megcsalt, becsa
pott, megkárosított. Végre sik
kasztott is, s akkor elcsapták. De 
ki téríti meg a szegény emberek
nek a sok kárt, amit okozott.

S ez nenj egy elszigetelt, kivé
teles eset. Ez a rendszer hibája, 
amely nem válogatja meg, nem 

j igaz értékük szerint mérlegeli, s 
nem ellenőrzi az embereit.

Tessék ezen változtatni. S tes- 
s k a közigazgatás tisztviselőit 
megtanítani, hogy a paraszt is 
ember, sőt hogy tán épen a pa
raszt kedvéért van, s az ő pén
zéből él a nagyságos tisztviselő 
úr, és nem megfordítva.

Ha megjavúlna a közigazgatá
sunk rendszere, ha alkalmazkod
nék a nép viszonyaihoz, s nem 
akarna minden kis falut úgy ke
zelni, mintha székesfőváros lenne,
— és ha megtanulnának a tiszt
viselők rendesen bánni a néppel,
— egy jelentékeny oka megszűn
ne a kivándorlásnak.

A Dianakertröl.
11 illik, hogy magyarországi ven

déglősök kongresszust, akarnak tar
tani Sátoraljaújhelyben. Legalább 
tanulhatják a modern szálloda beren
dezést a „Magyar Király‘•-ban s a 
»Vadászkiirt«-ben s leezkét vehet
nek a szálloda elhelyesés tudomá
nyából a »Hungáriádban, ha ugyan 
oda találnak.

De nem a vendéglősöket szeret
ném én itt kongresszuson látni, 
hanem a botanikusokat. Micsoda 
pompás tanulmányokra lenne azok
nak alkalma városunkban, lévén Sá
toraljaújhely köztudomásúlag, akár 
csak az ókori Shiraz — a ligetek 
városa.

Hiába nevetsz, hitetlen újhe
lyi benszülött. s hiába rázod taga
dókig a nyakad gombját, mondván, 
hogy hiszen o tekintetben talán még 
szegényebbek vagyunk, mint köz
vagyon dolgában, én lecáfollak és 
harsogva hirdetem, hogy minden ide
gen meghallja: Van. van és van 
gyönyörű ligetünk, szem s orrnak kel
lemes, hiszen itt van a I)iána-kert. 
Igaz, hogy ez csak egy, de legalább 
páratlan, nemcsak számszerűit, de a 
maga nemébun is, olyan, minőt még 
nem látott Budapest és Becs s a 
mivel össze nem hasonlíthatók a

Louvres díszes kertjei. - Azokat a 
dísznövényeket, amikben itt gyö
nyörködhetik a szem, azt az illatot, 
amik itt egy modern (’yrano de 
llergerae orrát is ki tudnák elégí
teni. másutt egykönnyen föllelni 
nem lehet

.Jómagam a minap bekiildtem egy 
dísznövényt egy híres botanikus 
hoz. megírván, hogy az l ’jhelv vá
ros diszkertjéből való. Kérdeztem, 
miféle fajta kaktusznak gondolja, 
nem tudta kitalálni, végre én vol
tam kénytelen felvilágosítani, hogy! 
az az úgynevezett „kaktus papucs- 
talpusz". aminő az újhelyi Diáná
kért ben tucatszámru szedhető.

Nem tetszik (ismerni ezt a most 
megnevezett fajtáját a dísznövények
nek ? Tessék csak elmenni a Diana- 
kertbe a Korona utca felőli olda
lon. ott mindjárt a Ponyva lúd kö
zelében díszük az ékes társaságában 
más dísznövényeknek, melyeket az 
újhelyi tanácsért nem lelkesülő bar-1 
bár idegen szemétnek, piszoknak, 

i konyhahulladékoknak, bűzös ruha-j 
rongyoknak, trágyának s más ilves-; 
minek nevez. De mi újhelyiek disz- j 
növényeknek tekintjük mindezeket, 

j mert tudjuk, hogy a város tisztán-j 
pusztán egyetlen és piczi üdülő kert-1 
jenek nagyobi) díszítése céljából 

; hordatta iti össze e jószagu egy ve- í 
leget.

Micsoda illat szálling ott a lovo-j 
gőben, jóságos istenein ! Minő egész-1 
séges levegő árad szét e szemétdom- j 
hókról ! Újhelyi betegek, siessetek a j 
Dianakertbe, ott sétálgatván naponta 
csak egy-két óra hosszat, biztos, I 
hogy betegségetek nem fog sokáig] 
tartani, mert beszivtok annyi miaz- 
mát. hogy rövid időn eljuttok azon 
jobb hazába, ahol nincs többé pa
tikakontó. S ha talán annyira bete
gek vagytok, hogy nem tudtok már 
ki a Dianába menni, a szól, az ál
dott szél segít rajtatok, fölkavarván [ 
a Diana szemétdomb fait s hozván, 
söpörvén be a városba, lakásotokba 
a baeillusok milliardjaif. Mert hogy 
mennyi milliardja az ezerféle baci- 
lusoknak tenyészik itt közvetlen a 
város mellet, egyetlen kicsiny lige
tében a városnak, azt csak dr. A'cr- 
/u'ssy Arnold városi főorvos ur tudná j 
megmondani, ha érdemesnek tartaná 
egy kissé szemügyre venni azt a hí
res Diánákért et.

fi peticzió vizsgálata.
Egy pár csattanós akkorddal 

befejeződött a vizsgálat Legcsat
tan ósabb volt Sár ősi csendőrőr
mester vallomása, akivel Meczner 
négy a Vadászkürt előtt leszállóit 
választót kisértetett a Vörös ökör
be. Meczner úgy ugrott lel a val
lomásra, mintha kígyó csípte volna 
meg, s egész özönével a kereszt
kérdéseknek ostromolta az őrmes
tert, — végre még azt is kér- j 
dezte, vájjon nem Gomercsics bo- ] 
hóc volt-é az, akit ő elvezettetni í 
rendelt ? — amire až őrmester! 
már haragba jött, s odavágta: !

— Kérem, csak nem vagyok 
bolond, tudom, mit beszélek!

S megmaradt a vallomása mel-l 
lett. I

L a p u n k  G o ld tt.1 .

Az utolsó napokban a mi ta
núinkat idéztette be újra Juhász 
bí'ó, s felolvasva előttük a kor
mánypárti tanúk ellenkező vallo
másait, kérdezte, hogy ezután is 
fenntartják-é amit vallottak.

Kár, hogy ezek a szembesítések 
nem a Kúria előtt történtek. Ha 
látta volna a Kúria, hogy milyen 
bátran, őszintén megmaradnak 
ezek a tanúk a vallomásuknál, 
milyen felháborodva utasítják visz- 
sza még a gyanúját is annak, hogy 
nem mondtaix igazat, — lehetet
len, hogy meg nem győződött 
volna, hogy amit ezek a tanúk
mondtak, az mind igaz.

*
A vizsgálat harmadfélszáz ívnyi 

iratai most már a Kúria elé ke
rülnek. Juhász biró pedig, akit 
elfogúlatlan, igazságos pártatlan
ságáért, a kihallgatások bámula
tosan higgadt, precíz és türelmes 
vezetéséért mindnyájan tisztelni, 
csodálni és nagyrabecsülni tanúl
tunk, két hónapi nehéz munka után 
visszatér Kassára. Büszke lehet rá, 
hogy kényes, exponált helyzete 
dacára egyetlen embernek se ju
tott soha eszébe csak gondolat
ban is részrehajlással vádolni őt. 
mindvégig a legmagasabb nivón 
tudta tartani a tárgyalást, és a 
közönség előtt csak még maga
sabbra emelte a pártatlan magyar
bíróság méltóságát s nimbusát.

*
(í az d a g M i h á 1 y. En ugyan 

nem voltam választó, de azért ma
gam is bejöttem Kis-Toronyáról a 
Buzapárti választókkal tavaly a vá
lasztás napján ; úgy emlékszem, négy 
szekérén jöttünk he. Igen korán be
érkeztünk a városba, a Vadászkűrt 
előtt állottunk meg, s azokról ott 
kiszállva, ott bevonultunk az ud
varba. — Bevonulásunk zavartalan 
volt, sem a katonaság, sem más 
nem tartóztatott fel ben miket.

Pecsenye András, pataki deák, a 
ki egy évig tanító volt nálunk, 
jött be velünk a városba, s még két 
Buzapárti kortes.

II. Amidőn reggel a Vadászkürtbe 
megérkeztünk, kaptunk szalonnát, 
kenyeret, sört és pálinkát, úgy ti
zenegy órakor délben gulyáshust 
osztottak szét, de oz talán csak egy 
harmadrésznek volt elég. kapott, a 
ki hozzáfért, többen is ettek egy 
tányérból, volt ugyan olyan is, a ki 
maga evett több tányérral, azontúl 
egyebet nem kaptunk enni vagy 
inni. még vizet se. A toronyaiak 
közül egy ne hányán kiakartak men
ni. de a kaput tartották, ott nem le
hetett kimenni, ők azonban erőszak
kal mégis kitörtek rajta, tpajd az
tán ismét visszatértek, s azt mon
dották nekem, hogy inni voltak. — 
Egy embert láttam, hogy átment a 
Vadászkűrt délfelé eső palánkján, 
hogy ki volt az illető, s hogy miért 
mant ki, nem tudom, de azt láttam, 
hogy a palánk deszkáját leütötte.

Sokan zúgolódtak, hogy legalább 
vizet adjanak nekik, de a vendég-
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ülnök, a polgármester, a rendőrka
pitány ás Wieden írnok Buzapárti 
szekereket tartóztattak fel. Mogem- 
liteni, hogy a midőn a szekerek fel- 
tartóztatása történt, dr. Kclluer Soma 
ügyvéd engem távozásra szólított 
fel, sőt egy csendőrnek azt is mon
dotta, hogy tartóztasson le.

Hogy az említettekkel szemben a 
vidéki Buzapárti választók bevonulá
sát az illető tanuk mégis minden 
egyes községre nézve békésnek és 
zavartalannak vallották, annak ma
gyarázatát adni nem tudom,de ugyan
azt amit én láttam, látta illetve 
kellett látnia Sebőn Sándornak, aki 
azt mondotta, hogy kormánypárti, 
de nem akar szavazni: azért tar
tom kizártnak, hogy a feltartóztatott 
szekereken elhódított Dókuspárti vá
lasztók ültek volna, mert ekkor ál
talában Buzaparti választók érkeztek. 
En a választási elnököt a délelőtt 
folyamán 4—5-ször láttam.

x-
O r o s z y S á n d o r: 1-ső vallomá

sának minden pontja mellett hatá
rozottan megmarad.

#
Ke i n  1 s t v á n: Szintén megmarad

1-ső vallomása mellett.

S e b ő n  -József  Horváth József 
vallomása .IV. pontjának felolvasása 
után : Én határozottan láttam, hogy 
a választási elnök a forhécre is fel
lépett.

HabosipI$tván vallomása elébe tar
tatván: En Habosi Istvánt személye
sen névszerint nem ismerem, lehet, 
hogy panaszkodott nekem, mert so
kan panaszkodtak a választási elnök 
eljárása miatt.

L a n d e s m am i Miksa:  1-ső 
vallomásának minden pontja mellett 
határozottan megmarad.

*
M i h á 1 y £ f y J ó z se f: A megve- 

ház előtti kordonokra nézve akkép 
módosítja a vallomását, hogy műn 
Zinner ház melletti keresztem hono
kon kívül látott még gyalog.' igi és 
2 lovassági kordont, hanem 2 g -*n- 
logsági kordont és ezek mögött, á.- 
lott a lovasság. A többi pontok:m 
nézve vallomása mellett határozot
tan megmarad.

•*
K l á r i k  I s t ván:  Szabó Jánnos 

vallomásának elébe tartása után 
megmarad vallomása m< llett, Oro- 
szy Sándorral szembesittetvén tovább 
is megmaradt valomása mellett.

Borsos János, Serfőző András, Tu- 
ray -János, Révész Simon, Kövér 
Dániel, Kasztenbaum lgnácz, Szir- 
mav István, Szemes Péter, Steril 
Lajos, Lesó András 1-ső vallomásuk 
minden pontja mellett határozottan 
megmaradnak.
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L a d o m é r s z k y  Bé l  a H atáro- 

zottan megmarad első vallomása 
mellett. Meczner nem a hatósági 
személyek, hanem Dókuspárti korte
sek segélyével működött az eset
né!.

*
B o d n á r J á n o s : IV. Az első 

vallomásomban említett eset történ
tekor sem a csendőrszázadost sem a 
rendőrkapitányt sem más hatósági 
közeget nem láttam a vál. elnök 
mellett, egészen egyedül állott an
nál a szekérnél, amelyet megfordí
tani kezdett, mire mi sokan oda
szaladtunk, erre jött azután a lo
vasság, összezárkozott a szekér kö
rül, mi pedig elmenekültünk, nehogy 
a lovak eltapossanak.

#
S t r a h e  A r pád:  Schmidt Lajos 

és Krausz Károly vallomásának, 
mely szerint a vál. elnök visszaélé
seket az ő jelenlétükben el nem kö
vetett, elébetartása után kijelenti, 
hogy határozottan úgy volt. amint 
első vallomásában ülőmondotta. — 
Egyebekben is határozottan megma
rad előbbi vallomása mellett.

«
\V e i s z L a j o s. Schmidt Lajos 

és Krausz Károly ellenkező valló*

Szombat, április 26.

mása dacára határozottan fentartju 
vallamását. hogy Meczner vál. el 
nők az ő jelenlét ükben követte el 
az elmondott törvénytelenségeket.

*
S <• b v e n tn e r -I á n o s n é : I \r. 

Heggel háromnegyed 10-kor a Rió
déi* ház szegletén állva láttam, hogy 
Schmidt rendőrkapitány és dr. Xyo- 
márkay a dohányfötüzsde előtt fel
tartóztattak egy szekeret, a Búza- 
párti kortesek azonban odamentek a 

i szekérhez s elvitték a Vadaszkiht 
elé. Ekkor a huszárság is közbelé
pett. kavarodás támadt.

Vagy egy fél óm múlva ugyan
csak a Kiedor ház sarka előtt lát
tam, hogy a vál. elnök a Vörös 

jökör előtt egy szekeret megállított,
! s az arról leszállóit, piros tollas vá
lasztókat akik hárman voltak szé
pen bevezette a Vörös ökörbe. Én 
arról a helyről ahol állottam, hatá
rozottan kivehettem, hogy a vá
lasztóknak vefes tollúk volt. s a té
ren levő nézőközönség zúgolódott 
ugyan, hogy megint elvittek 3 sza
vazónkat. de közbe nem lépett 
senki. A vál. ohlök egészen egye
dül ténykedett, sem a rkapitány, 
sem a polgármestert, sem más ha
tósági közeget okkor nem láttam a 
Vörös ökör előtt, huszárság állott 
azonban a tér mindkét oldalán a 
járda mentén. Hogy mit beszélt a 

j vál. elnök a szavazókkal, azt nem 
hallhattam.

Az előbb elmondott dohánytőzs- 
i de előtti jelenetnél ott láttam ifj. 
Bánóczy Kálmánt és egy magyar 
ruhás jogászt.

S á r o s s y L á s z l ó  csendőrőrmes
ter : ÍV. En reggel 8 órától délután 

j 3 óráig teljesítettem szolgálatot a 
vál. napján a Vadászkürt előtt s a 
Vadászkürt közeléből az egész idő 
alatt el nem távoztam, kivéve dél
ben, mikor hazamenteni ebédre és 

i az alább említendő esetet, ez azon
ban csak két perezet vett csak 
igénybe.

Ugv 9 óra lehetett az idő, ami
dőn id. Meczner Gyula vál. elnök 
azt az utasítást adta nekem, hogy a 
Vadászkiirt kapuja irányában egymás 
mellett megállóit vidéki szeke- 

| rek egyikéről és pedig arról, amely az 
ut közepe táján állott, a leszállóit vá- 

{lászt ókat számszerűit négyet, kisérjek I a Vörös ökörbe. Amikor a vál. elnök 
ezt az utasítást adta. a vál. elnök a 
szekereknél körül volt véve embe
rektől, zaj is volt, de tettlegességet 
nem vettem észre. Hogy az emlí
tett négy választó a Dókus avagy a 
Buzapárthoz tartozott-é, azt nem 

I tudom, hogy volt-e tolljelvényük, 
arra nem emlékszem, csak arra em- 

! lékszem, hogy ez a négy ember 
már felszállóit akkor, amikor én 
odaérkeztem. A négy emberrel azu
tán. akik nem ellenkeztek, elmen
tem a Vörös ökör felé, a Bilano- 
vics üzlete előtt azonban találkoz
tam Dobos századossal, aki azt pa
rancsolta, hogy az embereket bo
csássam utjokra, én pedig térjek 
vissza helyemre, a Vadászkürt elé. 
Amidőn a fentebb említett szekér a 
Vadászkürt előtti téren megállott, 
semmi zaj vagy erőszakoskodás nem 
volt, a választók szépen szálltak le a 
szekerekről, nézőközönség nagy volt 
a Vadászkürt előtt, de a szekereken 
érkező választók fogadásánál csak 
10—15 Buzaparti foglalkozott, Mikor 
a vál. elnök az említett négy vá
lasztót a Vörös ökörbe rendelte ki
sérni. ez ellen semmi zúgolódást 
nem hallottam, később azonban sza
ladtak utánam s egy diszmagyar ru
hás fiatalemberre emlékszem ezek 
közül. Hogv a Bilanovics üzlet előtt 
eltávozott négy választó hova ment 
azután, azt nem figyeltem meg. 
mert visszamentem a „Vadászkürt" 
elé.

Az említett esettől eltekintve én 
id. Meczner Gyula vál. elnököt a 
Vadászkürt elé érkező szekereknél 
nem láttam s azt egyetlen eset
nél sem láttam, hogy valamely sze
kérre felhágott volna, szemem lát-

; tára semmiféle ily dolgot nem kö- 
| vetett el.

Az általam elmondott esetnél hu
száráig nem lépett közbe, más eset
ben sem láttam közbelépni, kivéve 
ügyszer, a midőn a nézőközönség 
annyira tolakodott, hogy nem bír
tunk vele.

Megjegyzem, hogy fél 11 —11 táj
ban rövid időre bent voltam a Va
dászkürtben, két ízben nyomban 
egymásután, mert a Vadászkürtben 
verekedtek.

Dobos esendőrszázados vallomásá- 
! róI. melyben egy Vadászkürt előtti 
| erőszakoskodásról vall. kijelenti, 
hogy ezekről nem tud semmit.

komáromy huszárszázados vallo
mására megjegyzi, hogy emlékszik, 
mikép egy Ízben a huszárok a né
pet járdára szorítottak.

A mikólnízi tanuk vallomása után 
határozottan kijelenti, hogy azokról 

; amiket a tanuk vallanak, nem tud 
i semmit.

HÍREK.
Hlavathy József.

Öngyilkossági kísérletet követett 
| el egv igen jó ember. Szép, szelíd 
arcú, jóságos tekintetű férfi, életé
ben bűnök és bűnösök üldözője, 
most önmaga ellen a legnagyobb 
bűnnek, öngyilkosságnak akarója.

Ez volt tán az első vétek, amit 
életében elkövetett: Ezt is önmaga 
ellen követte el. Soha se bántott 
senkit, soha se vétett senkinek. — 
Pontosan, lelkiismeretesen becsüle
tesen teljesítette hivatali kötelessé
gét. Hivatásul a közvád, a bűnök 
vádolása, üldözése jutott neki, s ő 
nemes jósággal, jóindulattal teljesí
tette mind ezt a nehéz hivatást, a 
mely pedig olyan könnyen csábit 
túlzásokra, kegyet lensógre.

Egy gyengéje volt, az, ami any- 
nyi soknak, a mi társadalmunkban : 
nem tudott számítani, nem tudott a 
pénzzel bánni, nem tudott helyes 
arányt tartani bevételei s kiadásai 
közt. Ez vitte a kétségbeesésbe, az 
öngyilkosságba. Anyagi zavarai az 
utóbbi napokban olyan súlyosakká 
lettek, hogy nem tudott fkibonta
kozni belőlük, s az utolsó kibonta
kozási eszközt választotta: a ha
lált.

Csütörtökön, 24-én reggel 7 óra
kor lőttte meg magát ebédlőjükben, 
egy tükör előtt állva. Előbb feke
tébe öltözött, levelet irt feleségének, 
vejónek, megirt szép tiszta, nyugodt, 
kalligrafikus vonásokkal hat távira
tot, amikben tudatta öngyilkosságát 
ismerőseivel, s a szabadkai törvény
széknek. — hová most bírónak át
helyezték — elnökével, azután re
volvert vett, s jobb halántékába 
lőtt. A golyó keresztül ment a fe
jén. a bal halántékon kijött, s a 
falba fúródott.

A rögtön előhívott orvosok meg
ái lapították, hogy a lövés halálos és 
a halálküzdelem legfeljebb pár óráig 
tarthat. De Hlavathy csudálatosán 
erős szervezete lecáfolta őket.

Hlavathy József 1880 óta hivata- 
loskodott Ujhelyben. Mint kir. ügyész 
jött ide, s 189‘2-ben a főügyészi he
lyettesi cimet kapta Elegáns dél
ceg, méltóságos tartásu, szelíd kék 
szemű, nagyon szép ember volt. 
Természete kissé zárkózott, de jóin
dulatú és rokonszenves.

Nagy érdemei vannak a törvény- 
széki foglyoknak, a szőlőmunkához 
való alkalmazásánál, amit ő java
solt, ő vitt keresztül, s ami gazda
ságilag rendkívül nagy előnynyel 
járt és a foglyok egészségi viszo
nyaira is kitűnő hatással volt.

A folyó év elején felmentették 
itteni állásától s táblabirói ranggal 
áthelyezték a szabadkai törvény
székhez. Most kellett volna átköl
töznie, de anyagi zavarai miatt nem 
tehette. Már napok óta megtörtön, 
kétségbeesett arccal járt az előbb 
oly délceg járású ember, s tekinte
téből előre lehetett sejteni szörnyű 
végzetét. Lapunk zártakor még 
mindig a halállal vívódik.

Megyénk egyik
legelőkelőbb alakjának, a megyei 
függetlenségi elemek egyik vezér
fiának halála hírét vesszük lapunk 
zártakor. Stépán Gábor málcai nagy- 
birtokos tegnap f. hó 25-ón hosszas 
betegség után elhalt. Halála Zemp* 
lénvarmegye egész társadalmában 
nagy részvétet keltett. Maecenás 
volt a szó valódi értelmében, ki 
vagyonának jelentékeny részét ál
dozta jótékony célokra, oly ember, 
kinek halála nemcsak Zemplén me
gyére, de az egész országra nézve 
veszteséget jelent.

Somogyi Gerő István jászóvári pró- 
montrei kanonok, k.-helmeozi plébá
nos, Zemplénvármegye törvényható
sági bizottságának tagja, f. ó. ápri
lis 25-ón 57 éves korában, hosszas 
szenvedés után elhunyt. Temetése 
holnap d. u. 4 órakor lesz.

— Anyakönyvi kinevezések. A Bel
ügyminiszter a monoki akvi kerü
letbe Dabovszky Rezső jegyzői Ír
nokot, az ubíyaiba Sztojalovszky 
Viktor jegyzői Írnokot, a tarcaliba 
pedig Kvordánnyi József segódjegy- 
zőt akv helyettesekké kinevezte egy
szersmind Szűcs Sándort a tftFczali 
akv. helyettesi tisztségtől felmen
tette.

— A követko ő meghívót vettük:
szmroesányi Szmrecsányi János üröm
mel tudatja. Istenben boldogult ne
jétől, szül. szmrecsáni Szmrecsányi 
Paula csillagkeresztes hölgytől szár
mazó, fiának Istvánnak, cs. és kir. 
kamarás és kapitánynak a herczeg 
Windisch-Graetz nevét viselő Il-ik 
szánni huszár ezredben, Lodron-La- 
terano Teréz grófnóval, néhai Lod- 
ron-Laterano Hubert grófnak és ne
jének szül. Lodron-Laterano Emma 
grófnónak leányával Insbruokban a 
plópánia templomában május hó 
3-án megkötendő házasságát. — Kelt 
Vekén. 1902. április havában.

— A függetlenségi kör vasárnapi, 
ápr. 27-iki felolvasó estélyét közbe
jött akadályok miatt a jövő vasár
napra, május 4-ére halasztotta.

— Irodalmi szarka. A Borsod-mis- 
kolczi Hírlap április 24-iki számából 
vesszük át a következő sorokat:

I r o d a l mi  s z a r k a .  Van ilyen 
is! Ez az enyves csőrü madár tud
valevőleg nem ismeri az enyém tied 
közti külömbsóget s fittyet hány a 
legelemibb jogelvre is, mely a »másé«, 
megbecsülésében nyilvánul. A Sá
toraljaújhelyben mogjelenő „Zemp
lén" cimü lap akadt e napokban 
véletlenül a kezünkbe. Éhez, az 
ügyesen szerkesztett, derék laptár
sunkhoz ugyhítszik szintén egy ilyen 
irodalmi szarka madár férkőzött s 
„eredeti" cikkeket szállít neki a más 
tarsolyából. Erre mutat a lap f. hó 
17-én megjelent száma, melyben 
(S—r.) jellel vezető cikk van a 
„Lakók és háziurak"-ról. Ez a cikk 
szószerint lapunk múlt évi április 
25-iki számában jelent meg s a vezér
cikkben utazó (S—r.) csak annyit 
változtatott rajta, hogy a szükséges 
helyeken Miskolcz helyett Sátoralja
újhelyt említi! Nincs semmi kifogá
sunk (S—r.) irodalmi törekvései el
len, sőt megtisztelő reánk nézve, 
hogy igénytelen sorainkat lemáso
lásra érdemesítette, de miután t. lap 
társunk tévesen Ítélhetné meg a 
nemes arnbitiót, szükségesnek látjuk 
őt figyelmeztetni, hogy a jövőre 
való tekintetből, helyes lesz, ennek 
a magasba törő szarkainadárnak a 
szárnyait kissé megnyesegetni.

A »Borsod-Miskolczi Hírlap« 
tisztelt laptársunkon valóban cso
dálkozunk, hogyan mer szemé
lyeskedni a mi vármegyének egyik 
állítólag legtekintélyesebb és leg
jobban szerkesztett lapjával. Mert 
ha valaki, ügy a »Zemplén« »hi-
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vatásos« újság írója tudja legjob
ban, mikép kell összeszerkeszteni 
fáradság és munka nélkül egy 
lapot. Szolgáljon t. collegánknak 
‘megnyugtatásul, hogy a hivatásos 
szarkával nem először történt meg 
ez a pech, hogy igy megnyese
gették.

— Felsö-Körtvéiyes 8 hónap óta 
üresedésben levő róm. kath. paro- 
ehiúját Fagulya Lajos kisszebeni 
hitoktató nyerte el. Mint értesülünk 
a hívok maguk jártak érdekében a 
kogyurnál Andrássy Géza grófnál, 
mivel mint több éven át volt szin- 
nai káplányt személyesen »ismerik, s 
kitűnő hitszónoklataival teljesen meg , 
nyerte őket. A kegy ur engedett 
népe kívánságának s már a püspök 
által is megerősittetctt.

— Segédjegyzöi állásra a varaiméi 
szolgabirói hivatal a szedlieskei kör
jegyzőségben pályázati hirdetményt 
bocsátott ki évi 700 korona tizei ős
sel és anyakönyvvezető helyettesi 
járulékkal. Kérvények f .  é. május j 
hó 15-én d. u. 5 óráig beadandók.

— Az ipartestületi hitel- es áru 
csarnok szövetkezet, mint az országos 
központi hitelszövetkezet tagja, folyó 
hó 20-án tartott közgyűlésében, Dr. 
Horváth János központi kiküldött, az j 
iparügyi szakosztály főnökének el-; 
nöklete alatt, megalakult.

A közgyűlésen Dr. Horváth János 
egv órán át oly kimerítően, szaba 
tosan és megérthetőleg magyarázta 
a hitel-és árucsarnok szövetkezetnek 
az iparosokra és az iparosok vagyoni 
viszonyaira jótéteményét és hatását, 
hogy ott nyomban 50 üzletrészt je
gyeztek.

A közgyűlés folyamán érkezett 
meg a közgyűlésre küldöttségileg 
meghívott Székely Elek polgármes
ter, aki lelkes beszédben üdvözölte 
az iparosok akcióját és igaz. meleg 
érzéssel Ígérte meg támogatását.

A szövetkezet igazgatóságába, a 
központ részéről kineveztetett Székely 
Elek polgármester, megválasztattak: 
Bánóézy Kálmán, llencz Sándor. Lru
háét Imre. Schivartzbard Lipót, Brr 
czik Nándor és Főző József.

A felügyelő bizottságba, a központ 
részéről kineveztetett Székely Imre 
iparhatósági biztos, megválasztattak : i 
Kein István, Klein Izidor. Kollnv 
Adolf.

A bíráló bizottságba, megválasz ; 
tattak : Orosz Mihály, Armágyi Já
nos, Morgenstern Emanuel, Móré Dá
niel, Malártsik Pál, Majoros Gyula, 
Jaezkó István, Zombory János,; 
Deutsch Adolf. Kovács Sámuel. Ko
valesik János, Kulics János, Fried- 
mann Lajos, Kótics István, Sveig- 
hoffer János, Baumann Simon, Fa
zekas Pál, Pachár Bertalan, Kuesera 
János, Zsihovits Bertala •.

A közgyűlés után nyomban meg
tartott igazgatósági é-i felügyelő bi
zottsági ülésben, az igazgatóság el
nökéül : Székely Elek polgármester, 
helyettes elnökül: Bánóczy Kálmán, 
a felügyelő bizottság elnökéül pe
dig Székely Imre, könyvelőnek: 
Gáthy Géza és pénztárnoknak: Ko- 
valcsik János lett megválasztva.

A szövetkezet valószínűleg már 
május elsején megkezdi működését.

—  Pályázat. A kassai postaigazga
tóság posü mesteri állásra Sztakcsinba 
pályázatot hirdet. Kérvények május
0-ig a kassai posta és távirda igaz
gatóságnál benyújtandók.

— Holdfogyatkozás és villamböség. 
Milyen különös az élet. Szerdán este 
fél 7 órakor elfogyatkozott a hold- 
Először rettentő vörös lett — bizo- ! 
nyára szégyelletóben, hogy úgy el 
fog fogyni — azután lassan elfo
gyott. úgy, hogy egy csepp se ma
radt belőle. De persze azután újra 
magához jött. Itt hát kevés volt a 
világosság. Pénteken este fél 7 éra
kor pedig, még csaknem teljes nap
pali világosságnál, azt vesszük észre, 
hogy a város összes villamos lámpái 
iv és izzólámpák egyaránt, teljes 
fénnyel égnek. Rettentő érdekesek 
voltak a világos nappal égő lámpák.

úgy néztek ki, mint a város díszíté
sére felrakott ragyogó ékszerek 
Olyan szép benyomást tesz az ilyen 
ritka különlegeséig, hogy s/inte kár 
meg nem ismételni néha. llát ilyen 
furcsa az élet, hol kevés a világos
ság, hol meg túlsók.

— Az életuntak. Egy pénzsóvár 
atva szívtelensége majdnem halálba 
kergetett két viruló emberéletet. S. 
mérnök és B. nagykereskedő leánya 
egymásba szerettek. Az apa azon
ban mit sem akart tudni a házas
ságról és a fiatal kérőnek kijelen
tette, hogy leánya 100.000 korona 
hozományt visz férjének és csak 

olyannak adja leányát, kinek lega- 
■ lább ugyanennyi vagyona van. Azon- 
i bán a mérnök szegény volt. mint a 
j templom egere. Az apa hajthatat
lan maradt s hallani sem akart e 

i házasságról. E nyakasság mélyen 
j elszomorította a szerelmes párt. El
határozták, hogy közösen megvál
nak az élettől. A mérnök gondosko
dott revolverről és titkos menyasz- 

; szunyával együtt elkészültek azon 
i útra, melyről nincs visszatérés. Szót
lanul lassan, haladt; .v a Teréz-körut 
felé. Amint azonban Törők A. és 
Társa bankháza előtt elmennek, — 
hallják, amint egy ur, aki a bank
házból jött ki. egy várakozó társá
nak egy számot mond. Es hozzá
tette: .,100000 korvinát nyert!" Gé
piesen ismételte a mérnök a nyerő 
számot. »Játszol te is az osztálysors
játékon ?«, Kérdezte a menyasszony. 
>lgen.« »És melyik számmal?« A 
mérnök vállat vont : „Ha óhajtod, 
megnézem". Tárcájából előveszi a 
sorsjegyet. — Az a szám volt, me
lyet most hallottak említeni. Izga
tottan besietuek Török bankházába, 
ahol megerősítették az örömhírt és 
boldogságtól sugárzó arccal siettek 
a keményszívű apához, aki most 
már beleegyezett a házasságba. Es 
az életuntból boldog házaspár lett

s z í n h á z .
:i:* Komjáthy János kassai s/.intár

sulata, mint már jeleztük, május 
12-én kezdi Ujludyben az előadásait. 
Örömmel és várakozással nézünk a 
műélvezet elé, amelynél magasabb 
nívójúban alig volt még része az 
újhelyi közönségnek.

Különösen a vidék tájékoztatása

kedvéért itt közöljük a társulat pros
pektusát :

Kuruez Feje Dávid, Testvérek, 
Karácsony, Zaza, Uriel Aeosta, Gy- 

1 rano de Bergerae, Pogány Gábor, 
A kegyelem kenyér. Elektra, Diaz. 
Pillangó kisasszony drámák és szín
művük. Aranyasszony, Zsába, Egy 
görbe nap, Páholy, Nevezetes kas- 
télv. Képviseld úr, Névtelen levelek 
vígjátékok. Katalin. Svihákok. Mo
dell. Teréz kapitány, Egyptom Gyön
gye Napfogyatkozás, Felfordult vi
lág. Királyné dragonyo.su. Cremonai 

| hegedűs, Bar Kocáiba, Istennő, Bá
lázzék operettek és operák. Ezeken 
kívül: Becsület, Ocskay brigadéros, 
Faliszt (a tragédia) A haza, Ezerév, 
YJrágesata, Kis herceg. San-Tov,

’ Remete csengetvüje, Hunyadi László 
! (az opera) Lili. Tisztarák a zárdában. 
A rnlFor magyar jellege, irodalmi 

j és zeneirodalmi magas nívója, válto- 
: zatos;-ága, tekintve, hogy mily ki
váló társulat előadásában fogják 
színre hozni, városunk színészetének 

■ fellendülése iránt a legörvendetesebb 
reményeket nyújtja. Az előleges 

I színházi jelentés a május hó 12-én 
kezdődő színházi idénytől húsz elő- 

j adásra nyit bérletet a következő 
feltételekkel: Proskemium páholy 
150. Páholy 120, Támlásszék és pá- 

I holyszók 1. sor 82, zártszók és pá
holyszék II. sor 24. II. rendű zárt 
szék és páholy szék III. or 18 ko- 

! róna. Szelvény bérlet ne, í kapható.
; A bérlet gyűjtést Dobó Sándor volt 
[színigazgató, sátoraljat jhalyi lakos 
! eszközli.

Kiadótulajdonos:

LANDESMANN MIKSA

Ő40 V, 1902 végr. sz,
Á r v e r é s i  h i r d e t m é n y .

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t. ez. 102. §-a értelmében ezouuel 
köztérré teszi, hogy a sátoraljaújhelyi kir. 
járásbíróságnak 1901 évi S. p . 1. 898 3 
szánni végzése következtében Dr. tirósz 
Dezső iigvvéd által képviselt Deutsch Adolf 
sátoraljaújhelyi lakos javára tiréf llardeu- 
berg Aladár Kis-Toronyai lakos ellen 124 
kor. s jár. erőjéig 1902 évi április hó 4-én 
foganatosított kielégítési végrehajtás utján 
lefoglalt és 020 koronára becsült következő 
ingóságok u. m. lovak nyilvános árveré
sen eladatnak.

Mely árverésnek Sáloraljauhjelyi kir. 
járásbíróság 1902. VJ. 172 2 számú végzése 
folytán 124 kiír. tőkekövetelés, ennek 1900 
évi* október hó 20 napjától járó 5 százalék 
kamatai ogyharmad százalék váltó dij és 
eddig összesen 08 kor. 20 filbbon biróilag 
már megállapított költségek erejéig Kis- 
Toronyán alperes lakásán leendő eszköz
lésére* 1902. május, hó 9 napjának, d e. i | 
órája határidőül kitiizetik és ahhoz a 
vonni szándékozók oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett* ingó, 
ságok az 1881. évi LX, l.-cz 107. és 108 
§-a értelmében készpénzfizetés mellett a 
legtöbbet ígérőnek becsáron alul is ol fog
nak adatni,

Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat mások is le és folülfoglaltatták és 
azokra kielégítési jogo nyertek volna, 
e/en árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. §. 
értelmében ezek javára elrendeltetik.

Kelt Sátoraljaújhelyben 1902 évi április 
hó 20-ik napján.

Tomasovszky Lajos,
kir. bírósági végrehajtó

Jtiű és disz szobafestészet.
Templomok, kastélyok és szobák legújabb 
találmányé és hatásos festése, 13 évi kül
földi tanulmány folytán, terveket és költ

ségvetéseket kívánatra készít
K i r á l y  E .  J ó z s e f

gr, Andrássy palota Kassán.

A Richter-féle

L1NIMENTUM CAPS.COMP.
H o r g o n y  ~ P a i n ~ E x p e l l e r

egy régi kipróbált háziszer, a mely már több 
mint 33 óv óta megbízható bedörzsölésíü al- 
kalmaztatik köszvénynél. csúzaál és meghűléseknél. 
Intés. Silányabb utánzatok miatt bevásár
o l "  \ láskor óvatosak legyünk és csakis 
eredeti üvegeket dobozokban a „Horgony" 
védjegygyei és a „Richter" ozégjegy tárói 
fogadjunk el. — 80 f., 1 k. 40 f. és 2 k. árban 
a legtöbb gyógyszertárban kapható. Főraktár 
T ö r ö k  J ó z s e f ,  gyógyszerésznél 
B u d a p e s t e n .

Richter F. Ad. és társa,
— C6&8Z. és kir. udvari. szállítok. *« 

Rudolstadt.

vétel előtt arról szerezze
nek meggyőződést, melyik 
gyártmány a legjobb!!

Drezdai motor-gyár részv.-t.
(Ezelőtt HILLE)

gyártja az elismert legjobb benzin és gázn.oto 
rokit és benzinlokomebilohat. Malmok, takarmány
kamrák, cséplés és minden más üzemhez kipró- 
báltan a legtökéletesebb, legegyszerűbb szerkezetű, 
legtartósabb, legkönnyebb kezelésű é> legolcsóbb 
űző nU gépek. Legelőkelőbb referenciák több évi 

legkielégitőbb üzemekről rendelkezésre.

Vezérképviselet és mintaraktár: d e l i é r t  I g n á c  é s  T á r s á n á l  

Budapest\ 17., Terézt körűi 4 1 . szám (a nyugoti p. u. közelében.

Minden kiállításon és verseny vizsgálaton 
legelső dijakkal kitüntetve!

elismert kitűnő gyártmányainak eladására Zemplénmegye 
területére e csikkekben j ó l  bevezetett é s  e l  s o r á n  g u

ügynöfíöKet Keres.
Csakis kitűnő referencziákkal biró ügynökök* vagy 

kereskedőknek bővebb felvilágosítással levélileg avagy 
személyesen szolgálunk :

a z  i g a z g a t ó s á i g

Qróf Széchényi Sándor őnagyméltó- 
sága abarai gazdaságában csikók és 
szarvasmarhák legeidre jelvétetnek.
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