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Tisztelettel felkérjük azokat a 
t. előfizetőinket, a kik m ég hát- 
rálékban vannak és a kiknek 
előfizetése lejárt, hogy azokat 
m ielőbb megújítani, illetve a 
hátrálékokat kiegyenlíteni szi 
veskedjenok, nehogy a lap szét
küldésében fennakadás álljon be. 

A k i a d ó h i v a t a l .

Báli tudósítás.
Alig hiszem, hogy irtak volna 

már valaha vezércikkben báli re- 
ferádát. De nem is volt még 
táncmulatság, amely olyan alkal
mas lett volna arra, hogy politi
kai cikkben emlékezzünk meg 
róla, mint a függetlenségi párt 
majálisa.

Újabb fényes bizonyság a re
mekül sikerült mulatság annak, 
hogy a petíció elutasítása nem 
vonta maga után azt, amitől tar
tottunk, a hatalmasan feltámadt 
függetlenségi párt elszéle dósét, 
feloszlását, hanem csak még job
ban összetőmöritette, megszilár
dította ezt a pártot. ’Ujabb bi
zonysága annak, hogy az újhelyi 
függetlenségi párt nem egy múló 
alkalom gerjesztette múló fellob- 
banás, hanem a polgárság egy 
mélyen érzett lelki szükségleté- ] 
nek kielégítése, erős, komoly el- | 
határozásának, hazafias törekvésé-1 
nek tartós eredménye.

Igenis, a iüggetlenségi kör ma
jálisa fényesen sikerült. Nagyon 
sokan voltak, többen nem is fér
hettek volna már a Vadászkürt

tágas nyári kerthelyiségében. Es 
az összegyűlt társaság a legke-1 
délyesebb vidámsággal mulatott 
együtt reggelig.

Es fényes az anyagi része is 
az eredménynek, mert a belépti 
dijakból és a felülfizetésekből csak
nem ez egész összeg egyb<‘gyííit 
amit a petíció ügyében a Kúria 
ítélete szerint az ellenfélnek fizetni 
kell.

Egy históriai adat jut erről az 
eszembe. Mikor a világ első nem
zetét, Franciaországot leverték a 
németek, s egy milliárd hadisar
cot követeltek tőle, mindenki azt 
hitte, hogy a kimerült, legyőzött 
Franciaország nem fogja tudni 
ezt a horribilis összeget előterem
teni.

És mikor állami kölcsönkötvé- 
nyeket bocsátottak ki ennek a 
tartozásnak a kifizetésére, a fran
ciák pár hét alatt tízszeresen túl
jegyezték a fizetendő összeget. 
Ebből láthatta a világ, hogy Fran- 
ciaország bukásában is nagy, ha
talmas, életerős.

Kis dolgokat is össze lehet a 
nagyokkal hasonlítani. A mi pe
tíciónk bukásakor is nagyon so 
kan gondolták, hogy nem leszünk 
képesek a pár ezer korona költ
séget kifizetni, hogy ez a költ
ség fogja egész pártunknak a 
nyakát szegni.

És lám, ez a párt most köz
vetlen a bukás után is tud any- 
nyira bízni és lelkesedni, hogy 
egy éjszaka összetáncolja az egész 
szükséges összeget. Ez mutatja,

hogy erős, állandó, hatalmas tö
mörülés, amely férfias öntudattal 
küzd nemes céljaiért, s népi fog 
lankadni, mig meg nem valósítja 
azokat.

Nagyon szerettem volna, ha ott 
lettek volna ezen a mulatságon 
azok, akik rágalmak, gyanúsítá
sok, hazudozások által megté
vesztve, izgága, önző csőcselék
nek képzelik a mi pártunkat, s 
mint ilyet lenézik és üldözik. •— 

I Szerettem volna, nem a roszhi- 
szemű félrevezetők, de a félreve
zetett jóhiszemüek, élükön a vár
megye főispánjával.

Láthatták volna, hogy nem 
csürhe nép, zavargó csőcselék ez, 
mint az ő informálóik hazudják, 
hanem tisztes, derék magyar pol
gárok becsületes, komoly gyüle
kezete, amely nem akarja felfor
gatni a társadalmat, nem akar 
barikádokat emelni, nem akar 
fosztogatni és gyilkolni, csak épen 
azt kívánja, engedjék meg neki, 
hogy az elvét, meggyőződését 
követhesse, hogy annak diada
láért, tehetsége szerint harcolhas
son. Tisztességes polgárok, akik*

' nek vállait leginkább nyomja az 
ország mai keserves rabszolga ál
lapotának terhe, s akikben ezért 
természetszerűleg legélénkebben 

! él a mai állapot megváltoztatásá
nak, a nemzeti függetlenség ki
vívásának becsületes törekvése.

Láthatták volna, hogy milyen 
.szépen, nyugodtan, a tiszta lelki
ismeret derűs jókedvével, az igaz
ságos ügy jóleső önérzetével tud

mulatni ez a csőcselék, hogy 
mennyire nincs itt a legcseké
lyebb kihágás, a legkisebb rend 
zavarás, még csak valami hango
sabb zajongás sem, csak becsű 
letes vidámság, egymást megbe
csülő csendes jó mulatság. Go
nosztevők, anarchisták, rósz lelki- 

] ismeretü zavargók nem tudnak 
: igy mulatni.

És láthatták volna ezt az őszin
te, utógondolat nélküli egyetér- 

: tést, azt a kölcsönös becsülést és 
szeret etet, amely ezt a sok min
denféle rendű és rangu embert 

: egy összetartó nagy családdá te
szi. Iparos, kereskedő, földbirto
kos, lateiner egymást megértő, 
tisztelő és becsülő, irigység, le
nézés, félreértés nélküli egyetér
tésben egyesülnek egy közös nagy 
eszmének, magyar hazájuk sza- 

j badságának szent hitvallásában.
Ha látták volna, talán elhitték 

volna már, hogy becsületes em
berek és nem gyújtogató anar
chisták ennek a függetlenségi kör
nek a tagjai, hogy nem az ura- 

I kát akarják kiűzni, vagy agyon
verni, csak a haza javáért, a ma
guk igazáért akarnak küzdeni.

És ha látták volna rágalma
zóink és ellenségeink, hogy egy 
cseppet se vert le e balsiker, sőt 
annál lelkesebb, összetartóbb 
küzdelemre ösztönzött, akkor tán 
ők is meggyőződhettek volna, 
hogy ezt a mi elvi küzdelmén- 
két nem fogják ármánynyal, rá
galommal, gyanúsítással elfojtani, 
hogy minden ilyen alattomos tö-

T Á R C A .
Tarka képek.

O s v a d  re n g e te g n e k  a /  ölón p ih e n e k ,  
H a llo m  sz ív v e rő só i az ős term észe tn e k.
1 alto m , lo m b só to ra m in t b o ru l eg y m á sra . 
M int kőt szerető  sz ív , ha keblét k itá r ja .

S u g d o sá sá t ha llo m  sm arag d  le v e lé n e k  
V á j jo n  m it  su so g n a k , v á jjo n  mit m esélne k?  
E lm e r ü l k ép zetem  a lé tn e k  titká b a , 
B og o zo m  sz á la it  re jtőkéb e v á g y v a .

A n a g y  v é g te le n n e k  m i volt a k e z d e te ?  
E z  a n a g y  in in d o n sé g  m ib ő l lett terem tve ?  
S zo ro lem b o n  fórt ki. n o m csű lt m eg lé n y e  ? 
H o g y  o ly  sz ív h e z  szé lé  édes m in d e n  képe.

V a g y  tű z  adá é ltét, eg y is te n i sz ik ra . 
S a la k já t  e m é sztv e , fe n n ta rtv a , mi t is z t a ?  
T ö p re n g e k , tö p re n g e k , k é p z e te k n e k  á rja  
K a v a r o g  a g y ú b a n  ü s sz e -v issz a sá g b a .

D alo so k k is é r ik . v íg a n  osioseregn ek.
E rd ő . m ező. liget sz in te  m egrem eg nek .
A felhő a d d ig  sír, m ig  m egn ő  a tenger, 
F ű , fa fo lv irá g z ik , v é g re  jő  az em ber.

C s a k  ő volt e g y e d ü l az Iste n  rem eke, 
T á rs á t  m eg te rem ten i az ég elfeledte.
F á j az eg y ed ü l lét. az á rv a sá g  bán tja.
Bű to rn y o s u l reá. ho lló  sötét sz á rn y a .

B ú s m a g á n y o s  voltát az ég is m e g szá n ja . 
M eg terem ti É v á t . ho g y le g y e n  a p árja. 
M eg terem ti fivát ró zsa  illa tá b ó l,
Méz édességéb ől, c sa lo g á n y  d aláb ól.

K ö lc sö n  v e sz i h o zzá p eh e ly  k ö n n y ű sé g e t.  
A felhők k ö n n y e it, ő z ike  nézését.
A jé g  fa g y o ssá g á t, a tű z n e k  a lá n g já t,  
T ig r is  ü g y essé g é t, c s ig a  la ssú sá g á t.

K íg y ó n a k  a m érg ét, sze llő n e k  lá g y sá g á t.  
A h ién a sz iv é t , ró k a  ra v a sz sá g á t.
Ö rv e n d j víd ám  api ik, m ily  te liv é r a s s z o n y ! 
S n in c s  k ív ü le d  lei . n in c s k iv e lm e g c s a ljo n .

Szemere E m il.
Nem  b íro k  m e g lo p n i, nőm  eg y  egész képet. 
F e l kom  z ű r -z a v a ra  g yö tö r, k ín o z  é g d .
T ú l fe sz ü lt  a g y a m n a k  za v a ro s  k é p ze te  
T a r k a  lá to m á n y o k  egész töm keleg é.

Ia lto m  m int ö ltö z ik  a sötét föld teke  
S m a ra g d  zöld p á zs itb a , s v irágo t szó r bole. 
F g b e  á g a sk o d ó  b e g y e k  c sú c sa , orm a,
S a z ö ld  te n g e rsz e m e  m in t né z a m en y b o ltra

K ö rü lö tte  v illá m  és zúg ó förgeteg  
T é p d e si keb lét, de ő m ogso rem eg.
M illió  h a rm a t csep p , h o g y  rö pp en az égre. 
M ind m e g a n n y i c s illa g  sz á ll le a tükrére.

A m e n y  tró n já n  a nap ott ra g y o g  az égen. 
Hold oziist szál iv a t szellő  já t s z ik  ép en. 
Á lla to k  lé p k e d n e k  párosán^ e n y e lg v e ,  
M in th a  m in d a n n y ia  e sk ü v ő re  m enne.______

Ahogy legtöbbször történik.
! A F első  m agyarország i H írlap  eredeti tárcája.

Megüresedett egy állás- 
'Tetszik tudni, mit jelent az. mi

kor egy állás megüresedik ? Xem 
valami dijnokság, ahol dolgoznni 

| is kell, a fizetés meg csak nyomo- 
I mit napszám, hanem valódi, úrnak 
való. jól jövedelmező, semmi dolog 
gal járó hivatal, ahova még tudo- 
I mánv se kell. pl. mondjuk egv für- 
dö igazgat óság ? Jelenti a rég epedő,

I hasztalan reménykedő sóvár szivek
'J

hirtelen feldobbanását, lázas lutko- j
I sást, kétségbeesett protekció haj
szát. ajánló levelek és személyes 

, informálták végtelen mennyiségét, j
Ilyenkor az olyan tekintélyes úr

nak, mint Mohay Béni (de Molla-1 
; falva) nincs egv percnyi nyugalma. 
A tudakozódók, kérdezősködők, ri- 
mánkodók egész serege gyötri nap- 
ról-napra. Egy kis ajánló levelet 
kérnek a nagy úrtól, a család régi 

; ismerősétől. Vagy egy kis személyes 
közbenjárást a távoli rokonság ré*

i vén, egy kis protekciót azon a ói
mén. hogy már másszor is prote- 
zsálta az illetőt. Mikor reggel átve
szi a postát, bizonyos, hogy akad 

s közte egy pár levél ilyenforma tar
talommal :

Igen tisztelt urambátyám ! Hégi 
rokoni összeköttetésünk bátorít fel 
arra. hogy levelemmel fölkeressem 
seg \ kis atyafiságos szívességre kér
jem. Az én szépapám felesége (csó
válni Csováty leány) harmadunoka
testvére volt urambátyám szépapja 
mohafalvy Mohay Boldizsár csutka
falvi szolgabiró r érdemes élet
párja leesnek i Csóaa Juliannának, 
igy tehát egészen közel atyafiak 
volnánk. Bízva irántam való ro
koni jóindulatában, arra kérném, 
szíveskednék közbejárni, hogy a 
most megürült bókás-poesogi állásra
- o l d a l .

beadott pályázati kérvényem . . . és 
a többi.

— Hm, füstölög magában Mohay 
Béni, kényelmesen végigheverve a 
szófán és nagyokat füstölve a esi- 
bukjából — tehát fürdőigazgatóság 
kéne, mi? Nyolcezer forint jövede
lem és henyélés egész nap. Ingyen 
nyaralás. Nem egész évben össze- 
zsugorgatni a nyaralás költségeit, 
hanem egy nyári semmittevéssel 
beszerezni az egész esztendőre va
lót. Meglesz fiam. meglesz, mindjárt 
meg is irom.

Azzal kalamust szed elő és ír: 
Kedves öosémuram! Igen jól esett 
szives megemlékezése. —- Boldogult 
szépanyjának az arcképe is megvan 
a családi képtárunkban. A fürdő
igazgatói állás irányában ígérem, 
hogy minden tőlem telhetőt el fo
gok követni s remélem, hogy szé
le:- körű összeköttetéseimnek és in
tim ismeretségemnek mondhatni 
benső barátságomnak a miniszter úr 
ő excelleneiájával könnyű lesz a 
kívánt eredményt kieszközölni, úgy 
hogy teljesen fölösleges kod vés 
uramöesémnek minden egyéb után
járás etc.

Másnap ismét hason hangú leve
let kaj) Mohay ur. „Nagyságos uram! 
Mint családunk régi jóltevojéhez és 
állatidé pártfogójához vagyok bátyi*
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rekvésük hiábavaló, megtörik a 
polgárság kitartásán s azon a 
meggyőződésén, hogy erre a tiig- 
getíenségi körre a klikkül alom 
egyre vakmerőbb túlkapásaival 
szemben is teltétien szükség van.

Igen, össze fogunk tartani, együtt 
fogunk maradni, s győzni fogunk. 
Kz a meggyőződés szűrődött le 
az én lelkemben a vasárnapi mu
latság vidám zenéjének hangjai
ból. ’

Búza Barna.

kegyelet és hala ünnepét együtt 
megtarthassuk, együtt ebédel
jünk és ez utolsó találkozásunk
kor, ama nagy idők egyes moz
zanatait visszaidézve, szivünk egy
más iránti vonzalmát még egy
szer kiöntve, egymástól ' égbúcsut 
vegyünk.

Minden, még életben lévő 48-as 
honvédet kérve a megjelenésre 
és várva maradunk

Sátoraljaújhelyben, 1902. évi 
julius lOén.

F e l h í v á s
4 8 -as bajtársainkhoz!

K ossu th  L a jo s  (a 48-as hon
védség megteremtője) születésé
nek 100 ik évfordulója — úgy 
tartjuk — folyó év szeptember 
hó 19-én lesz, amikor Budapest 
nagy ünnepélyességgel fogja ezt 
az emléknapot megünnepelni és 
valószínűleg abban az ünnepség
ben Kossuth Lajos fiai és roko
nai is részt lógnak venni.

Nekünk — még életben lévő 
— 48-as honvédeknek, kegyeletes 
kötelességünk, ebből az alkalom
ból is, a mi atyánkról: Kossuth 
Lajosról megemlékezni oly mó
don, amint azt élet és helyi vi
szonyaink megengedik.

Eltekintve attól, hogy csak any- 
nyi bizonyos, miszerint Kossuth 
Lajos 1802. évi s/ept. hóban Mo
nokon született és Tállyán kc- 
reszteltetett meg, de az anya
könyv tűz általi elpusztulása miatt 
a napot, amikor született teljes 
biztossággal meghatározni ő maga 
sem tudta, még az a másik körül
mény is ajánlja nekünk: Zemp 
lénvármegyei 48-as honvédeknek, 
hogy szerény ünnepségünket Sá
toraljaújhelyben, a vármegye szék
helyén, a vármegyeháza, mint az 
ő életének első működési tere 
előtt, f. évi szeptember hő 14-én, 
vasárnap, délelőtt tartsuk meg, 
mert valószínű, hogy a szeptem 
bér 19-én ünneplő fővároson kí
vül, Magyarországban minden igaz 
és magyar érzésű hazafi 14-én 
fogja Kossuth 100 éves emlékün
nepét megtartani.

Bajtársi bizalommal és barátsá
gosan kérünk titeket:

Jöjjetek 1902. évi szeptember 
14-én vasárnap a reggeli vonat
tal Sátoraljaújhelybe, hogy itt a

Bajtársi üdvözlettel.
Id Bajusz József Matolai Etele.

a /•m plt'iií IS4S a. I1. 1t) a zem pléni Ismn u. I, .n-
véti e«y l. jegyzője . véd en v l. elnöke.

Lelkiism eretesség.
Csak ogv pár szóval akarunk még 

visszatérni a közigazgatási bizottság 
határozat ara a városi képviselőtestü
leti választók névjegyzéke tárgyá
ban.

Ebben az ügyben a megyei ügyész
ség több Ívre terjedő, alaposan és 
jogi tudással kidolgozott szakvéle
ményt terjesztett elő. amelyben jogi 
érvekkel kifejtette, hogy az önál
lóan dolgozó s adót fizető iparos 
segédeknek a törvény szerint szava
zati joguk van. s viszont a vasúti 

! tisztviselőknek, akik községi adót 
nem fizetnek, nincs szavazati joguk, 
s igy a mi felebbezésiinknek helyt 
kell adui.

A szakvélemény több pontból ál 
lőtt. > elkezdték a bizottságban fel
olvasni. de iningvárt az első pont 
felolvasása után felállott id. Mezner 
Gyula, s azt mondta, hogy ők az 
igazoló választmányban lelkiismere
tesen megfontolták ezeket a kérdé
seket, tehát fölösleges most az egész 
szakvéleményt meghallgatni, nyu
godtan jóváhagyhatja a bizottság a 
másodfokú határozatot. Azok az ipa
ros segédek úgyis jömiok-mcnnek, 
ma itt vannak, holnap másutt, hát 
nincs értelme, hogy szavazati jogot 
adjunk nekik.

Erre Hadik' főispán, anélkül. hogy 
a : ügyészi véleményt felolvastatta volna. 
megkérdezte, hogy van-é valakinek 
kifogása a Meczner indítványa ellen, 
s miután senki se szólt, kimondta, 
hogy a közig, bizottság helyben
hagyja az igazoló választmány ha
tározatát.

Hát engededmet kérünk, ne ve
gyék anarchizmusnak ;» megjegyzé
sünket, de ez a fe lü le t—ég egy ki
csit megbotránkoztató.

Utó végre is ahol az állampolgárok ! 
politikai jogairól van szó. ott talán í 
mégis egy kicsit több alaposságot! 
lehet megkívánni.

Furcsa felfogás, hogy hiszen az 
igazoló választmány lelkiismeretesen

önhöz fordulni a békás-pocsogi für
dő iga agat ó ság ctce t er.a.

Mohayjur fogja a kalamust és vála
szol: Igen tisztelt Uram! Az a
régi barátságos érzület, mely h. csa
ládja iránt mindétig eltöltött, nem 
engedné, hogy segítségükre ne le
gyek. ahol csak ez módomban. Ami 
a fürd ̂ igazgatói állást illeti, Ígérem, 
hogy minden tőlem telhetőt el fo
gok követni és remélem, hogy szé
leskörű összeköttetéseimnek és mond
hatni intim barátságomnak a mi
niszter ur ő excellentiájával könv- 
nyíi lesz a kívánt eredményt kiesz
közölni. úgy hogy az ön részéről 
fölöslegesnek látszik minden egyéb 
utánjárás. Et eetera.

Mindennap kap Mohay ur egyné
hány hasonló tartalmú lóvéiét és 
mindennap megír néhány hasonló 
választ.

\ égre imigy szól: Igazán jó lesz 
már eljárni azoknak a szegény fiuk
nak az érdekében. Nosza felruccant 
Budapestre, frakkba**vágja magát és 
jelentkezik audienciára.

Kegyelmes uram. mondja kel
let hajolva, a békás-pocsogi fürdő 
igaztóságra nézve volna egy aláza

tos kérelmem. Én mindig attól a 
törekvéstől voltam áthatva, hogy : 
szerény tehetségemet hazámnak ál- j 
dozzam fel s annál inkább hajlandó ; 
volnék az igazgatói tisztet elvál
lalni. mert a legutóbbi időben meg
csappant vagyonom kezelése keve
sebb elfoglaltságot igényelvén, arra 
kellő idővel rendelkezem. Esedezem, 
kegyeskednék a fürdőigazgatói ál
lásra engem kinevezni.

A kegyelmes ur mosolyog. Látni 
az arcán, hogy jól esik ily régi is
merősével beszélgetnie. Kezet fog 
és megindult hangon biztatja, hogy 
nem feledkezett meg a régi isme
retségről. Mohay ur már számitgatja 
mily szépen fogja ő legközelebb 
lejárandó váltók sokaságát rendezni. 
Nem kerül dobra a birtoka !

Még egy hét — s ime benne van 
a kinevezés a hivatalos Japban. -- 
Nem a Mohay pártfogását kérők 
neve van benne. De Moliayé sem. 
A miniszter unokatestvérének a só
gora lön kinevezve, tekintettel arra, 
hogy maguk az unokatestvérek már 
mind kaptak megfelelő zsíros híva-i 
t alt.

vizsgált a meg az ügyet, abban meg
bízunk - helybenhagyjuk a liaiá.y- 
zatát. Ha ezt teszi a közigazgatási 
bizottság, akkor nem teljesíti, sőt 
megszegi a köt élességét, mert neki 
nem az a törvény-zabta feladata, 
hugv az igazoló választmány meg
bízhatóságáról vagy megbízhatatlan
ságáról mondjon véleményt, hogy 
annak a lelkiismeretességét állapítsa 
meg. hanem hogy vizsgálja felül a 
határozatot, mondja meg, hogy a 
felebbezöknek igazuk van-é, vagy 
nincs ?

Ezt a kötelességét nem teljesítette, 
mert löszén a felebbezést és az arra 
adott ügyészi véleményt fel se ol
vadták előtte, hát természetes, hogy 
nem mondhatott azok felett határo
zatot.

Ha a felebbezósi fórum egyszerűen 
rábízza a dolgot az alsóbb fórum 
lelkiismeretességére, akkor mi a csu 
dáuak a felehbezés és minek a fel
sőbb fórum ? Es ha az ügyészi vé
leményt fel se olvassák, akkor mi a 
csudának e megyei ügyészség s mi
nek hagyják szegényt világba dol
gozni haszontalanul ?

Ugyan furcsa lenne, ha a királyi 
tábla azt mondaná, hogy ő megbízik 
abban, hogy a törvényszék lelkiis
meretesen átvizsgálta az ügyet, hát 
nem is nézi azt át. hanem helyben
hagyja a törvényszék ítéletét ! Mit 
gondol a tekintetes közigazgatási bi
zottság, nem elcsapnák-é azokat a 
táblai bírákat ilyen szörnyű és le l
ketlen fegyelmi vétségért.-'

De hát a közigazgatásnál mindent 
szabad. Szabad játékot őzrfi a pol
gárok politikai jogaival, -szabad a 
szakértő ügyészség indokolt jogi vé
leménye ellenére1, annak meghallga
tása nélkül, s minden jogi indokolás 
nélkül kimondani, hogy ennek adunk 
szavazati jogot, amannak pedig nem 
adunk a törvény ellenére is. mert 
nekünk úgy tetszik. Aki pedig ez 
ellen az eljárás ellen felszólalni me
részel. az anarchista, petrólőr, lá
zitó.

ítélje meg minden jóhiszemű em
ber. ilyen eljárás után. mikor a me
gy'- ügyészének jogi véleménye 
nekünk ád igazat, s mégis ezt a vé
leményt meg se hallgatva, indokolás 
nélkül elutasítják a felebbezésünket, 
nem erkölcsi kötelességünk-é most 
már az arra hivatott szakértő jogász 
által is igaznak mondott ügyünk 
mellett tovább fellebbezni, olyan fó
rum eh’1, amely legalább átnézi az 
ügyünket, s a mi hibánk lesz-é, ha 
e miatt a ránk kényszerűéit feleh
bezés miatt megint tovább húzódik 
a városi választás több mint botrá
nyos ügye?

HÍREK.
Heti krónika.

Volt manapság pár mulatság 
Djhely városában itt.
Bockban összogyőiekeztek 
S ünnepeltek valakit.
Sok ///éviből, sok érdek bői.
Sok muszájhói ment oda,
Volt olyan is, kire nézve 
Legfőbb érv volt a potya.
Hanem igaz lelkesedés 
Es Önzetlen szeretet 
Nem vitt oda senki másat,
Vsak a kos rendőröket.
A kik kivíil telj s számban 
Álltak küu a ,,Bock“ kőről.
A bent folyó bankett méltó 
Es jellemző díszéül.
Lám. a függetlenségi kört 
Nem őrizte senki sem,
De a nyári mulatsága 
Mégis megvolt fényesen.
Ebbe nem volt muszáj jönni,
Itt semmi sem volt pofra,
Ki közénk jött, önként, híven 
S igaz szívvel jött oda.
Örömest jött, mulatott jól.
Még felől is fizetett.
Hej - amott tód nem rendeznek 
Soha ilyen ünnepet.

Ha oda is csak az menne.
A kit szíve vonz oda :
Néptelen lett vón a bankett 
S üres a Bock szálloda.

A rikkancs.
A rendőrkapitány úr figyelmébe. — 

(gb.) Rongyos, foszlányos ruhában, 
mosdatlan arculattal, mezítelen láb
bal bömbölve végigszáguldva a vá
rost. ki ő. a dicső? A rikkancs!!

A krajcáros újságot mint a szen
záció győzedelmi zászlaját magasan 
lobogtatva a levegőben, a rémes 
rablógyilkosság, a hallatlan sikkasz
tás. a hajmeresztő gyújtogatás és a 
megható szerelmi drámák beható 
tárgyalására éhes nagyérdemű pub
likum szeme elé bökve az újságot, 
minden nap újat és szenzációsat, és 
a hangnak lajtorjáján szemtelen 
hamisággal fel és le ugorva és sőrő 
időnként, mint holmi fiók sakál el el 
bődüve, futkosva az utcákon, ki ő, 
a dicső? A rikkancs!!

Igen, a rikkancs, van-e. ki e ne
vet nem ismeri?

Édes polgártársam az Urban ! Ba 
reggel kimegy az utcára, hogy fel- 
f risi tett munkakedv vei, megacélo
zott erővel napi munkád után láss. 
hahó ! hűhó ! szenzációs hírek csak 
úgy pattognak a levegőben, dob
hártyád ellen merényletet követnek 
el, ők, a rikkancsok! És "mint csa
ta kiáltás egyre zeng, folyton fejed
ben kavarog, egész nap üldöz a 
nóta :

„J'riss újság a mai lap. két fillér 
egy darab! Meggyilkoltak egy apácát! 
Hiunbertné mindenütt és sehol! A Bra- 
gansai herceg londoni kalandja! . . .“ 

Ha a napi robot után kifáradt lé
lekkel sétáltatod édes polgártársam 
családodat, hirtelen a messze távol
ból hallatszik és egyre közelebbről 
zeng, megint üti dobhártyádat, kí
nozza lelkedet és szobád csendjébe 
üldöz egy ismerős akkord, a rik
kancs rendületlen hömbölése:

,,Petróné a fogházban szomorkodik! 
Szerelmi dráma a villamoson! A ma
karoni, a kisasszony és Gotterhalte /“ 

Es Sátoraljaújhely r. t. városban 
így megy ez naprói-napra in infini
tum !

Ha Kauab.okán vagy Kukán, mi
kor a tehenek a mezőről hazajönnek, 
a plébános úr tehene, a tarka Mar
osa. mély rezignációval bőg, csak 
azért, hogy az uradalmi bérlő úr 
tehene, a Sára válaszra érdemesítse, 
két meleg tehén szívnek ilv meg
ható bőgésheli érintkezése falun szó
rakoztatja, gyönyörködteti az em
bert, de az újhelyi tehe . . . vagyis 
pardon rikkancsok hömbölése, foly
tonos rikkantása, egymást szórakoz
tató elite concertezése, melyben 
egyik a másikat túlszárnyalni igyek
szik, ingerli, boszantja a jó érzésű 
és ép dobhártyája embereket!

Dehogy akarom én kicsinyeim a 
rikkancsok kenyérkereső foglalkozá
sát, nem akarom én megrövidíteni 
egy pár fii 1 Árnyi jövedelmüket, de 

I hát végezzék tisztességgel, ilLdelme- 
i són dolgukat. Más városban is árul
nak krajcáros lapot, az ország min
den részében vannak rikkancsok, de 
sehol se csapnak oly fülsiketítő lár
mát. mint itt nálunk. Minek az a 

: folytonos sipitozás. rikácsolás kiabá
lás. hümbülés ? ! Olyik pláne, hogy 

ja kot h> rúgja meg a torkát! — mint 
holmi Alberti Werner dióhéjban 

j a magas U-t is minden megerőlte- 
I tés nélkül kivágja: »Friss újság a 
mai laj). két fillér rgy darab!« — 

(zengi a rikkancs. Már eltekintve at
tól, hogy a mai lap csakis friss le
het. hála érte az Istennek! a Friss 
Újság már van olyan népszerű in
tézmény. hogy a hátulgombolós ele
mista nebulótól kezdve a szenzáció
éhes vén asszonyokig mindenki tudja 
hogy két fillérért mindenütt kapható. 
Minek hát a folytonos jajgatás? 
Más városokban úgy szokás, hogy 
az újságárus suhanó, aki rendesen 
népszerű alak. kit tout publicum is
mer. minden óbégatást mellőzve kí
nálja és adja el az izgató botrányok 
es szenzációk legfrissebb termékeit,
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hát. itt is csonti!
J)o épen az veri a legnagyobb 

szöget a fejünkbe, hogy nincs Uj- 
helyben hatósági közeg, a kinek in
tézkedései után nyugodt lélekkel 
mondhatnék: S lón csend! Van 
ugyan városunknak rendőrkapitánya, 
ö azonban — mit neki H'kuba? — 
a megbotránkozó közönséggel szem
ben az édes semmittevés hűsítő hab
jaiban lubickol. Meg azután csak a 
nappali birodalom a rikkancsoké, a 
rendőrkapitány éjjeli szorgos elfog
laltsága hát nem enged időt arra, 
hogy csendre és rendre intse az uj 
ságárúsitás közesondháboritó lovag
jait és megvédje a békés polgárok 
megháborgatott dobhártyáit, amint 
ez más valamirevaló városban szo
kás. Mi készséggel elismerjük, hogy 
az éjjeli orbetörés a rendőrkapitányi 
hivatás művésziesebb teljesítése és 
olyan bravour, mely Miinchenbausen 
bárónak is becsületére válnék, de 
talán meg lehetne kívánni a rendőr- 
kapitánytól azt is, hogy ily közönséges, 
fülbevágó (hja, nem orbavágó) dol
gokra is kiterjessze atyai kezét, ha 
ez pompás bravourjaínek fényét cl 
is homálvositaná egy kevéssé !

Egyébiránt illő tisztelettel kije
lentjük, hogy nagyon furcsának tart
juk, hogy mindezekre figyelmeztetni 
kell egy r. t. város rendőrkapitányát!

— Kinevezés. Az igazságügymi
niszter Wanka Dezső királyhelmeci 
j á r ás b i ró s ág i s e gé d t e 1 e k k ö n y v ve z e t ő t 
a mezőesáthi járásbírósághoz telek- 
könyvvezetővé nevezte ki.

— Áthelyezés. Bartko Kamilla sá
toraljaújhelyi állami polgári iskolai 
tanítónő a német-palánkai polgár- 
iskolához hasonminősógben áthe
lyeztetett. A kitűnő tanítónő távo
zását. aki két éven keresztül az 
igazgatói teendőket látta el az áll. 
polg. iskolában, úgy tanügyi, mint 
társadalmi körökben nagyon sajnálják

— Tájékozásul. A Zemplénben egy 
idő óta egy Németh Pál nevű úr ir
kái kötött és kötetlen formában dü
hös kirohanásokat a függetlenségi 
kör s annak tagjai ellen. Nem aka
runk a Zemplénnel s igy ezekkel a 
cikkekkel se foglalkozni, csak a kö
zönségünk tájékozására tartjuk szük
ségesnek előadni, hogy Németh Pál 
úr fiatal jogász, aki a függetlenségi 
kör tagja volt, s még pár hónappal 
ezelőtt a Felsőmagyarországi Hírlapba 
irt lelkes és ügyes erős ellenzéki 
szellemű verseket, de pár hónapja a 
Zemplénhez szerződtették — mint 
halljuk, havi 10 forint és színházi 
szabadjegy fizetéssel — s azóta a 
a Zemplénbe ir erős kormánypárti 
szellemű, az ellenzéket támadó ver
seket. Ennyit tájékozásul a Németh 
Pál úr cikkei értékelésére nézve.

A szerkesztőség.
— A függetlenségi kör majálisa 

vasárnap este fényesen sikerült. Zsú
folásig megtelt a Vadászkürt helyi
sége, s a legvigabb hangulatban a 
késő reggeli órákig mulatott együtt 
a nagyszámú szép közönség. A né
gyeseket több mint 100 pár tánczolta 
Az anyagi eredmény várakozáson fe
lüli, — a felülfizetésokkel együtt 2000 
koronát meghaladó összeg gyűlt be.

Részletes tudósítást s kimutatást 
a jövő számban hozzunk.

— Lelkészválasztás. A kisráskai 
ev. ref. anyaegyház hívei — mint 
lapunknak írják — junius hó 8-ik 
napján egyhangúlag választották meg 
Rácz József hardicsai helyettes lel
készt rendes lelkészükké. Uj állomá
sát junius hó 3-án foglalta el. Az 
azt követő vasárnapon tartotta meg 
egyházában az első istentiszteletet, 
amelyen valláskülömség nélkül meg 
jelentek úgy Kis-Ráska. mint a szom
széd községek érdeklődő lakosai. Az 
uj lelkész meghatóan szép beszéd 
kíséretében foglalta el uj állomását, 
s gyülekezetének osztatlan szerető
iét egyszerre megnyerte.

— A gazdasági egylet szőlészeti 
szakosztálya kedden délután népes 
ülés tartott a folyó ügyek s különö

sen a vendéglősök kongresszusának 
hegyaljai látogatása tárgyában. Erős! 
vita indult a lelett, hogy Tokajban 
™gv Uj hely ben fogadják-é a ven-! 
döglősüket. A vitát aztán olhalasz-! 
int iák, mert értesültek, hogy a ven
déglősök rendező bizottsága csak 
most állítja össze a programmot, s 
igy majd ez után fognak itt dönteni. ,

A kaszinó mulatsága. A városi 
kaszinó július 12-ére halasztotta a 
múlt hónapban elmarad mulatságát.

A rendezőség plakátokon tudatta 
a közönséggef, hogy a kaszinó a 
mulatságot okvetlenül megtartja. S a 
plakát alján még külön is megje
gyezte, hogy a helyiség fedve és j 
védve van. úgy hogy a logkodve- j 
zőtleuebb időben is. még ha csá 
kányeső esik is, megtartható a mu
latság.

Azonban rendezőzég tervez, kö
zönség végez.

Az idő nem volt legkedvezőtle
nebb. sőt elég kedvező, épen tánc- J 
hoz való liűs * nyári este, amilyen j 
vasárnap a fűgp -tlenségi kör majá
lisán volt, s a mulatság még se lett 
,,okvetlenül m gtartva.“ Mivelhogy 
nem volt aki i ihasson. Nem jelent 
meg ugyanis senki, csak az elnök, | 
alelnök, jegyző és pénztárnok. Így 
aztán végkép elmaradt a mulatság. |

Sajnáljuk ugyan, hogy egy vá- | 
rosi testület ennyire küzd a részvét- | 
lonséggel. de azért nem fojthatjuk 
el azt a szelíd megjegyzésünket, 
hogy igy bünteti a magyarok is
tene az olyan kaszinót, amely már
cius tizenötödikét nem ünnepli.

Gyanús halai. Goldberger Eiszig 
németkereszturi szatócs Kéked für
dőbe utazva tegnap délután bejött 
Ujhelybe, s az utcán hirtelen össze
esett. s rövid kínlódás után meghalt 
Dr. Stern városi orvos a hulla fe 
jén egy ütés által okozott sebet 
konstatált, s bejelentette az esetet a 
vizsgálóbírónak, aki azonnal törvény- 
széki orvost küldött ki a hullavizs
gálat megejtósére. Beszélik, hogy a 
vasúton összeveszett egy paraszt 
emberrel, aki botjával fejen ütötte 
Goldbergert. Hogy összefüggésben 
van e a seb a beállott hirtelen ha
lállal, azt a vizsgálat fogja kiderí
teni.

Lapunk zártakor értesülünk, hogy 
az orvosi vizsgálat szenzációs ered
ménye az. hogy Goldberger erősza
kos halállal múlt ki. A vizsgálat igy 
azonnal megindult, s eredményét 
jövő számunkban részletesen közöl
jük.

— Az erdöbényei fürdörészvénytár- 
saság. A br. Waldbott Frigyes tu
lajdonát képező erdöbényei gyógy
fürdő egy nagy részben orvosokból 
álló részvénytársaság tulajdonába 
megy. A kibocsátott részjegyek név
értéke 200 korona. A részvények 
száma ezer. Az uj társaság a fürdőt 
teljesen házilag szándékozik kezelni.

— Perronjegyek. Újabb és szigo
rúbb rendeletét bocsátott ki a máv. 
igazgatósága f. hó 11-én, hogy a 
máv. főnökök nagyobb szigorúság
gal járjanak el a perronjegyek dol
gában. Pedig azt igazság szerint 
el kellene törülni, mert csupán a 
közönség zaklatására és kizsákmá
nyolására szolgál a perronjegy in
tézmény. Arra valók a kapusok, 
hogy ne engedjenek ki a vágányok 
közé senkit se. Ha pedig kienged
nek, nem zak!atás-e az, hogy az 
egérfogóba került közönség csak 
megvámolás, veszekedés, kellemet
lenség után bocsáttatik szabadjára? 
Az pedig végkép nem járja, amit 
az újhelyi állomáson is gyakoroltak 
egy időben, hogy a vasúti váróte
rembe sem bocsátanak csakis per
ronjegy gyei. Ez már szinte zsaro 
lás. Mire való a váróterem, ha nem 
arra. hogy ott várjanak ? Reméljük, 
hogy a rendelet még sem oly vak
merőén szigorú, hogy a váróterme
ket s a belső perront is elzáratja a 
közönség elől.

— Szerencsétlenség a vasútnál.
Liszka Tolcsva áldomáson o napok 
bán elgázolt a vasút egy embert,

úgy. hogy lábát az újhelyi várme
gyei közkór'lázban térdénél le kel- 
hűt vágni Úgy látszik, hogy az 
esetet titokban tartják, mert a vas
úti alkalmazottaknak a szerencsét
lenül járt embernek a nevét nem 
szabad elárulni.

KÖZGAZDASÁG.
A jövö.

Irta és felolvasta : Or Búza Barna.
Nem jó a magyar embernek Ma

gyarország történelmét olvasgatni. 
Megfájul tőle a szive.

| akartak. Itt baráti otthont, munkát, 
jövedelmet, jólétet találtak.

Harci dicsőségben, tudományok,
művészetek fényében úszva, egész 
világ tiszteletétől, bocsülésétől kör
nyezve gazdag és boldog is volt a 
magyar, bőségben, jólétben folyt az 
élete. Bőven termett a jó magyar 
föld mindent, ami kellett, s amit 
termett, azt magyar nép fogyasz
totta el. azt magyar kezek dolgoz- 

I thk fel ipari cikkekké, a magyar 
zsebekbe jutott az ára. Nem volt a 
magyar szolgája, zsellére, adólize- 
tője senkinek, inkább neki fizetett 
dúsan az egész világ.

Régi dal. régi dal, régi dicsőség-
Pedig gyönyörű szép dolgok van

nak ott Magyarország történetköny
vében. Ragyogó, fényes dolgok, s 
minél ragyogóbbak, minél fénye
sebbek. annál jobban fájnak a ma
gyar embernek.

Olvasunk Nagy Lajos, Hollós .Má
tyás király Magyarországáról. Es a 
régi dolgokból, régi emlékekből ki
bontakozik előttünk lassan egy fé
nyes, fenséges kép: a régi, nagy 
Magyarország dicsőségtől kürülsu- 
gárzott képe,

Nagy, hatalmas birodalmat lá
tunk, amelyre tisztelve, félve, iri
gyelve tekint a többi országok népe, 
Amelynek óhajtása parancs, akarata 
törvény az egész világon. Archireg- 
numnak, vezérállamnak hívják, s 
minden más állam versenyez a ba
rátságáért, sző vétse réórt. Királya első 
tekintély a világon, vitatkozó népek 
békítő bírája, jogtalanságok meg- 
bosszulója. Diadal kiséri, dicsőség 
.övezi, egy gazdag, boldog nép karja, 
kardja, szeretető óvja.

Külföldön, idegen közt büszkén 
vallja magát a magyar magyarnak. 
Irigylik és megbecsülik érte. Nyel
vét igyekszik megtanulni minden 
nemzet, mint most a franciáét, a 
németét. Idegen urak, idegen feje
delmek magyar udvarokba küldik 
nevelésbe a gyermekeiket, hogy itt, 
szerezzenek tudást, műveltséget. — 
Itália után Magyarországban talál 
először otthont a renaissance, a mű

ről !
Azért »nem jó a magyar történe

tet olvasni.
Ha olvasmányainkból megeleve

nedik előttünk annak a hatalmas, 
dicső gazdag országnak a képe: mi
lyen szivet facsaróan keserves do
log végignézni ezen a mi szegény, 
kizsarolt Magyarországunkon ! Mi
lyen rosszul esik a régi dicsőségtől 
elkáprázott léleknek visszatérni is
mét a jelennek egyhangú szürkésé 
gébé! A vezérország, a népeknek 
parancsoló nagy birodalom helyet t 
látni egy kis országot, amely játék
szere idegen hatalmak szeszélyének, 
amelyről a külföld azt se tudja, 
hogy van, mert csak osztrák tarto
mánynak ismeri régóta. S a bőség
ben, jólétben úszó nép helyett látni 
szegénységet, nyomorúságot, s látni 
embereket, akik ezrivel indulnak el, 
hogy itt hagyják édes anyjukat, a 
hazát, amely nem tudja már táp
lálni őket, nem tud enni adni ne
kik, s menjenek idegen földre ke
nyeret keresni. Látni a magyar né
pei. amely nem tud megélni ebben 
a tejjel-mézzel folyó Kánaánban, 
látni földet, amely legdúsabb, leg
gazdagabb a világon, s amelynek 
népe mégis szegény, koldus, mert 
minden gazdasága titkos csatorná
kon, idegen országokra, idegen né
pekhez van átvezetve.

Milyen fájó, milyen lesújtó ez az 
összehasonlítás (Folyt, küv.)

vészetek ujj ászül letése. Nagy köl
tők, nagy művészek otthon érzik 
magukat a magyar király udvará
ban. A magyar királyéban, aki test
tel. szívvel, lélekkel magyar, akinek 
nincs egyéb vágya, nincs egyéb 
vágya, nincs egyéb törekvése, mint 
magyar nemzetének, magyar hazá
jának nagysága, hatalma, boldogu
lása.

Nagy Lajos dicsőséges uralma 
alatt olyan fénye támadt a magyar 
koronának, hogy nemsokára Zsig- 
mond király szebbnek, becsesebb
nek, ehőkelőbbnek találja azt a né
met császárok ősi koronájánál, s mi
kor német császárnak választják, 
akkor is itthon él mindig, akkor is 
elsősorban magyar király marad. Ez 
a (ám több volt akkor, mint u né
met, császár méltósága.

Es Hollós Mátyás legendás nagy
sága, mesék fénykörében fürdő nagy 
alakja még megszázszorozza Nagy 
Lajosnak fényét. Kétszeresen ked
ves, kétszeresen drága ő nekünk, 
mert egész a mienk, mert nem ide
gen család uralkodó sarja, csak egy 
egyszerű, derék magyar nemes uno
kája. Egyszerű nemes fiúból világ
verő. dicső király. — Nem is akadt 
azóta párja a világon, csak egy: a 
francia félisten, Napoleon.

Es az a fény, amely beragyogta 
a 4 folyam és 3-as bérc hazáját, nem 
rideg, élettelen csillogás volt. Tar
talmat, meleget adott neki a nép 
jóléte, boldogsága. Nem csak dicső
ség, nem csak ragyogás áradt a 
magyar földre a négy világtáj fe
lől. hanem avval együtt vagyon, 
jólét, gazdagság is. Magyar iparo
sok munkáját kapva kapták s vit
ték messze idegenbe, s azokért a 
híres, keresett munkákért' sok ide
gen nemzet csillogó aranya vándo
rolt be ide a dús magyar földre. — 
Dehogy is vándorolt ki valaki in
nen. inkább ide jöttek, akik tudo
mányuk. eszük, tehetségük, vagy a 
két kezük munkája után megélni

Munkára f e l !
(1V.A.) Soha nagyobb kilátásunk nem 

volt s -talán nem is lesz,az önálló 
vámterületre, mint most. Én azon
ban most magával nem az eszmé
vel, (fájdalom csak eszme) hanem a 
beküvetkezhetés lehetőségével aka
rok röviden foglalkozni. Maga az 
önálló vámterület kérdése már oly 
sok oldalról és irányban lett megvi
tatva, hogy arról semmi újat Írni 
nem tudnék, legfeljebb csak az itt- 
ott írott és mondottakat szedhetném 
össze. Habár amilyen fontos, úgy
szólván létkérdés, ránk nézve az 
önálló vámterület kérdése, nem tar
tom feleslegesnek, sőt inkább szük
ségesnek, hogy folyton e tárgygyal 
foglalkozzunk, fejtsük ki o théma 
körül nézeteinket, elvi álláspontun
kat, hogy a többszöri eszmecsere 
és megvitatás után egy teljesen ana
lizált, jól kidolgozott tervvel álljunk 
szembe.

Most azonban jelen soraimmal to
vább megyek, fölteszem, hogy va
lószínűségi számításaink meg nem 
csalnak, az igaz, hogy bármily nagy 
kilátásaink is vannak arra, hogy 
saját vánsorompóink lesznek, Auszt
ria egyelőre nem látott frontváltoz
tatása a legbiztosabb valószínűségi 
számításainkat is meghazudtolhatja. 
Fölteszem, hogy Ausztria mindaddig 
színleli a gazdasági különválás óha
ját. inig nem észre veszi, hogy a 
mit nem óhajtott, az bekövetkezett. 
Ha a magyarok Istene nem hagy 
el bennünket, nem hagyja, hogy 
most, mikor a legnagyobb szüksé
günk van az önállóságra, a nagy 
kórusáéra, továbbra is Ausztria önző 
gyámsága alatt maradjunk. Hogy 
pedig égető szükségükk van saját 
önállóságunkra, logeklatánsabb bizo
nyítéka annak pénzügyi viszonyaink 
siralmas állapota, hogv a nálunk 
sohasem tapasztalt olcsó tőke arány
talanul nagy kínálata mellett, szá
nalmasan kicsi és gyenge iparunk



és pangó kereskedelmünk semmi, 
vagy legalább is oly csekély heré
idét mutat. nuóy a legdrágább 
pénzviszonyok mellett sem tapasz
tal látott.

Fültétien kívánatos és lehető b*g- 
időszerübh tehát, hogy a végromkC 
felé vezető rohanásunkban a gond
viselés végre megállítson.

Ha tehát ez bekövetkezik, mi lesz 
akkor? Félő. hogy úgy ne járjunk, 
mint az éhszomjjal gyötört ember, 
ki ereje végső megfeszítésével némi 
táplálékhoz jut. de élvezni, illetve 
felhasználni azt már nem tudja, 
mert már annyi ereje sincs többé, 
hogy a szájához bírja azokat vinni. 
Ezt megakadályozni. ennek a lehe
tőségnek a bekövetkezhet őségétől 
óvakodni a legszentebb kötelessége 
édes mindnyájunknak vallásfeleke
zet. pártpolitikai nézet, állás és fog
lalkozásra való tekintet nélkül. Kell 
hogy asszony és férfi, gyermek és 
agg! épp úgy tegyen^ milit ezelőtt, 
mikor oly sokszor a legnemesebb 
honszerelemtől áthatva, megmentet
ték a hazát, ha kellett még életük 
árán is. Fáradságot nem ismerve 
küzdjenek a hon felvirágoztásáért. 
Most azonban ember-életről, fegy
verről vagy anyagi áldozatról sz<> 
sincs, csak némi erkölcsi áldozatot 
kíván a haza polgáraitól. Erkölcsi; 
áldozatot, de oly erkölcsi áldozatot, 
melynek nemcsak közvetve, hanem 
a lehető legközvetlenebbül is meg 
volna a maga erkölcsi és anyagi ér
téke. úgy arra ki azt meghozza, 
mint arra kinek, vagy akiknek az 
érdekében azt meghoztuk.

Ez pedig : tanuljunk meg gazdál
kodni. foglalkozzunk némileg az 
iparral és kereskedelemmel s győ
ződjük meg arról, hogy 2-szer 2 csak
ugyan 4-e? Mindezek oly elemi dol
gok, hogy az ember ügyet sem vet 
reá. Természetes, hiszen ha intelli
gens embernek vallom magam, csak 
tudom, hogy ha nekem 1200 frt. fi
zetésem van. nem költhetők el 14(M> 
frtot ha pedig mégis el kell annyit 
költeni, legfeljebb adóságot csinálok, 
de a jövő éven majd kifizetem: vagy 
tudom, hogy a cipőt suszter, az asz
talt asztalos csinálja, hogy a keres
kedő portékát ad el. s misem termé
szetesebb. hogy kétszer kettő az i 
négy, hanem hogy mindez miért van 
igy, vagy mik ezek előnyei és hát
rányai és hogyan lehetne ezeket 
tökéletesíteni, azzal nem törődöm, 
hiszen az nekem nem kenyerem, 
nem vagyok én suszter vagy aszta
los sem pedig kalmárkodással nem 
foglalkozom- Hisz épen ez a mi ba
junk. hogy látókörünk nagyobbitá- 
sával egyáltalán nem. vagy legfel
jebb az általános irodalmi műveltség 
elsajátításáig törődünk.

Hogy a praktikus gazdálkodással, 
az ipar és kereskedelem, a termelés 
és fogyasztás, a kereslet és kínálat 
stb. közötti összefüggést keresnénk 
ahhoz sem kedvünk sem időnk nincs. 
Es ez igy van iparosaink és keres
kedőinkkel is, sokan, nagyon sokan 
vannak, a kik az önmagok gyártottak 
vagy forgalomba hozott ipar cikkek- 
termószetével a legkevésbé sínese- , 
nők tisztában, gyártják és adják 
veszik azokat mechanice. mert igy 
tanulták azt annak idején, de hogy j 
az ok és okozat kutatásával a kor
szellem haladásával lépést tartanak, 
ahhoz vagy indolensek vagy nincs 
egyáltalán tudomások sem róla. hogy 
a modern kor iparosai és kereske
dői mindezekkel kell, hogy foglal
kozzanak.

Nem tudunk gazdálkodni, nem 
tudunk számolni. Mert ha kettőből 
hármat levonunk akkor számításaink 
szerint marad egy. ez igaz, de azt 
feledjük, hogy ez az egy nincs Azt 
mondja Bonnstetten „az emberek 
többsége se nem fösvény, se nem 
pazar. íianem egyszerűen vagyoná
val. szükségleteivel, s az ozek fedezé
sére szolgáló eszközökkel nincs tisz
tában. Az a szokás, hogy számok
ban lássuk, mit veszünk bo. vagy 
adunk ki. \i>s/.a tartana fösvényt 
és pazart oly ballépésektől, melyek 
mindig bűnben vagy nyomorban
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, végződnek** : van ebben sok igaz-ág 
a mi különösen a mi intelligens ele
meinkre nagyon de nagyon rá ülik. 
Pedig mindezeken milyen könnyen 
segíthetnénk, ha az a kereskedelmi 
tudomány nem lenne olyan lenézett 
dolog a mivel egy urnák foglalkozni 
szégyen. Hogy tudom én az ilyen 
embereket ajnálni. Sajnálom őket 
kétszeresen, először mert látókörük 
az orruk begyén túl nem -terjed, 
másodszor mert boldogok . sze
gények . . .)

Segítenénk mindnyájunkon egyiit- 
véve és segítenénk önmagunkon is 
külön külön, ha szabad időnkből 
csak egv félórát szakítva ezen isme
retek tanulmányozásával és népszerű 
terjesztésével foglalkoznánk, segite-

kosan tudja a magyar nyelvet. 1 d- 
csoda oklevél alapján működd. ? 
Figyelmezteti arra. hogy az összes 
bárminemű népisko’áhan a mag', ar 
nyelv kötelező tárgy. > egyszersmind 
meghatározta a beli Cük számát is. 
Végűi ha au tanítás -idertmen volna, 
annak okáról jelent- -t köteles tenni 
az Kkolalátogatási j--g\ / -Könyvben. 
Neme-ak a s::ent»‘Htett törvény iránti 
köteles tisztelet, de hazánk nem 
magyar ajkú lakosságának jól fel
fogott érdeke is kívánja, hogy e j 
rendelet szigorúan végrehajtassék.

Kiadótulajdonos:
L A N D E S M A N N  MIKSA

és kézimunka üzlet, mely 5 év 
óta egy nagyobb vidéki város 
legnagyobb forgalmú helyén fen- 
áü. közbejött családi viszonyok 
miatt eladó. Járatlanság esetén a 
betanításra vállalkozom. Ajánlat 
»Előnyomda« czim alatt a kiadó

hivatalba küldendő.

Tk, 6190—902. sz.
Árverési hirdetményi kivonat.

nénk ezáltal embertársainkon és meg 
volna a mi erkölcsi basznunk is.

Ha az örökös párttusának meg 
kell lenni közöttünk, használjuk azt 
úgy fel.* hogy annak meglegyen a 
látható eredménye is. Muta>suk meg 
melyikünk tesz többet a haza és 
embertársaink jóléte érdekében, Ha 
ebben a nemes harcban légy őzet ütik 
akkor bála adó tekintettel nézzünk 
oda fel a ki megsegített bennünk í 
hogy legyőzettessünk. Egy legyen.

TANÜGY.
~x A saujhelyi aut. ort. izr. hitköz

ség hat osztályú elemi fiúiskolájá
nak 190.1 —902-ik évi értesítője nem 
a sablonos hasoneimü munkák közé 
sorolható. E mű, bár külseje igény
telen és cime sem hangzatos, mind
amellett méltán feltűnést kelthet jól 
átgondolt és szépen kifejtett szak
szerű tartalmával. Egv a benne föl
vett egyes dolgozatok valamint az 
általános értesítő részletek, a szer
zőt hivatásáért lelkesedő és felada
tát nemcsak kötelesség sugalta buz
galommal. hanem igazi ügyszeretettel, 
teljesítő mesterként állítja elénk. Noha 
személyi kultuszt űzni nem szere
tünk. U roszmrrmr Mórrról—mégis
el kell mondanunk, hogy hivatása 
magaslatán áll. O nemcsak értesít, 
hanem egyszersmind tanit és nagyon 
is megszívlelendő eszméket pendít 
meg e szerény füzeikében.

A lehető legmelegebben ajánlhat
juk e míívecske két fődolgozatát 
úgy szülők mint tanférfiak figyel
mébe: „Kereskedelmi irányú ismétlő- 
iskola4* és „Az iskolai élet belső vi
lágából.**. Ezek elseje meggyőz ar
ról. hogy a szerző gondolkozni tud 
s hogy nagyon is helyesen gondol
kozik. a másika pedig arról, hogy 
fáradhatatlanul cselekszik és szive 
egész erejével és kivált) tehetség
gel óvja és fejleszti a reá bízott 
nemzeti kincset: a jövő nemzedék 
egv részének szellemi és erkölcsi ér
tékét.

Sok ilyen tanító! S akkor biztos 
a jövő.

— Magyar nyelv a népiskolákban.
i Wlassics mininszter körrendeletét 
küldött a közigazgatási bizottságok
hoz, s egyházi főhatóságokhoz, va- 

j lamint a kit*, tanfelügyelőkhöz, hogy 
a 23 év óta életben levő 1379. évi 
XYII1. t.-cikk rendelkezéseit szigo
rúan kövessék, s az ez alapon ki
adott kormányrendeleteket lelkiis
meretesen tartsák be.

Különös súlyt helyez a miniszter 
a magyar beszéd, Írás és olvasás 
tanítására, különösen a nem magyar 
tannyelvű népiskolákban jelleg kii- 
lömbség nélkül csonk itat lanú! ren
deli megtart mi a miniszeri tanterv
ben kitűzött heti óraszámokat, hogy 
a nem magyar ajkú gyermek a ma
gyar beszédet annyira elsajátítsa, 
hogy az életviszonyainak megfele- 
lőleg gondolatait magyaréi kifejezni, 
s magyarul olvasni. Írni tudjon. A 
tanfelügyelőknek különösen meg
hagyja a miniszteri rendeletet, hogy 
a nem magyar tannyelvű iskolákat 
vizsgálják meg. s gondos és lelkiis
meretes jelentést tegyenek arról, 
hirja-e a taniti) a magyar nyelvet 
tökéletesen * - oktatóképességgel. s 
ha nem tudna, vagy csak fogyató«

A saujhelyi kir. tvszék mint te
lekkönyvi hatóság közhírré teszi, 
hogy a kis-várdai Takarékpénztár vég- 
rehajtatónak dr. Zinner Samu ügy
véd mint az ösmeretlen tartózkodáséi 
Zaveezki István és Szokolovszki Gyula 
ügygondnoka végrehajtást szenvedő 
elleni 260 K tőkekövetelés és jár. 
iránti végrehajtási ügyében a sauj- 
helvi kir. törvényszék, ( a saujhelyi 
kir. jbiróság) területén levő Eelso- 
Regmecz község határában fekvő a 
felsőregmeczi 20. sz. tjkvben foglalt 
1. 177, 210. 164. 130. hrsz. jószág- 
testből és közöserdő illetőségből B 

45. és 20. sorsz. a. Zaveezki Istvánt 
illető jutalékra 274 koronában.

a felső-regmeczi 63. sz. tjkvben 
foglalt és B 7 és 9 sorsz. a. Za
veezki István nevére Írott 1 228. 
150, 116, hrszjószágtest és közös
erdő illetőségre 190 koronában, 

a felső-regmeczi 106. sz. tjkvben I 
145, 111. hrsz. a. foglalt jószágtest
ből és közöserdő illetőségből B 18. 
sorsz, a, Zaveezki Istvánt illető ju
talékra 392 koronában, 

a felsőregmeczi 138. sz. tjkvben 
423 hrsz foglalt jószág testből B 6. 
sorsz. a. Zaveezki Istvánt illető ju
talékra 342 koronában,

a felsőregmeczi 118. sz. tjkvben 
foglalt 1 312., 360.. 410.. 413. hrsz. 
jószág testből B 15 sorsz. a. Szo- 
kolovszky Gyulát illető jutalékára az 
árverést 566 koronában ezennel meg
állapított kikiáltási árban elrendelte, 
és hogy a fennebb megjelölt ingat
lanok az 1902 . évi szept. hó 18-ik  
(tizennyolcadik) napján d e. 10 órakor 
Felső-Regmecz község házánál meg
tartandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási áron alul is el
adatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlanok becsárának 10 szá
zalékát vagyis 27 k o r. 40 fillért 
19 K, 39 K 20 F, 34 K 20 F, és 56 K 
60 F, készpénzben, vagy az 1881. évi 
LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett ár- 
íolvammal számított és az 1881. 
évi nov. hó 1. 3333. sz. a. kelt igaz
ságügyminiszteri rendelet 8. g-ában. 
kijelölt óvadékképes értékpapapirok- 
ban a kiküldött kezéhez letenni avagy 
az 1881 : LX. t.-ez. 170. g-a értei
mében a bánatpénznek a bíróság
nál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgál
tatni.

Sátoraljaújhelyben a kir. törvény
szék telekkönyvi hatóságánál 19Ö2. 
évi július hó 2-án.

Kaik
kir. törvényszéki bíró.

Könnyen emészthető, igen kellemes izü vastartalmú ideg 
erősítő és vértképző tápszer. — Az összes orvos taná

rok által 'kitünően ajánlva.
yibauj, Borsod, s Zemplén vármegyék egyedüli főraktára.

Kapható aa iissaes

Nyomatott Landesmann Miksa és Tárj könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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