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Trombita harsog, dob pereg . .. 
Deli szép honvédsereg vonult vé
gig Kossuth városának, Uj hely
nek utcáin. Napsütötte arczu, 
erős testalkatú jó magyar legé
nyek. A hosszú ut kiállott fára
dalma alig látszik rajtuk, — üde 
vidámsággal fogadják és viszonoz
zák a jöttükön örvendő közönség 
üdvözlő mosolygását. Megfeszül 
testükön a szép zsinóros honvéd 
ruha, amint egybevágó délceg lép
tekkel haladnak a dobpergés után. 
Sapkájuk fényes gombján a le 
szálló nap utolsó sugara ragyog.

Szép, aranyzsinóros, daliás hon
védtisztek vezetik őket, kivont 
fényes karddal, édes magjai* ve
zényszóval. Leragyog arcukról a 
büszke öntudat, hogy ők egy 
szabad nemzet szabadságának vé
delmezői, oltalmazó].

Boldog merengéssel nézem ezt 
a hatalmas, derék telvonulást.

Igen, ez a magyar hadsereg, 
ez a magyar honvédség, a mi 
büszkeségünk, a mi reménységünk, 
azoknak a szent, nagy honvédek
nek, a veres sipkásoknak, Dam
janich fiainak méltó utódai. A 
vérünkből termett, lelkűnktől lel- 
kezett igaz magyar katonaság, a 
mienk, a hazáé egészen, szivével, 
leikével, erős két karjával.

Mintha őket látnám, az első, 
nagy honvédeket, szent szabad
ságharcunk csudás diadalainak 
legendái hőseit.

Ilyenek lehettek ők i s . Klapka 
vitézei, Bem katonái, Damjanich 
fiai. így vonulhattak azok is, bát
ran, büszkén, vidáman harcba, 
ütközetbe, zsarnokölő, szabadság
teremtő küzdelmek vérkereszt- 
ségébe.

így vonulhattak, mikor a lég 
ragyogóbb hőstettek egyikéhez, 
Szolnok ostromához gyűjtötte 
össze Damjanich bátor csapatait. 
Mint most ezek az aranyzsinóros 
szép tisztek, olyan büszkén, olyan 
délcegen vezethették akkor azo
kat a száz halálnak szemébe ne 
vető bátor gyerekeket az ő nagy 
tisztjeik: Leíningen, Fuldváry, 
meg annyi hős vitéz

így vonultak pergő dobszó 
mellett a magyar szabadság név
telen hősei, így gyülekeztek ösz- 
sze, igy álltak csatasorba.

Bent a városban semmit se 
sejt a német. Nyugodtan, felké
szülve várja a támadást a má 
sik oldalról, nem is álmodja, hogy 
lehessenek vakmerő katonák, akik 
innen, a legnehezebb, a megkö
zelíthetetlen részről kezdjék a ro
hamot. Csendesen áll őrt egy két!

osztrák zsoldos, nem sejtve, hogy 
pár perc múlva hitvány életével 
lakói azért, hogy vállalkozott 
megfojtani egy szabad nemzet 
szabadságát.

így, igy állanak fel csatarend
ben, délcegen, félelem nélkül a 
magyar honvédek s aztán egy 
jeladásra ezer ajak kiáltja: Éljen 
a haza, éljen Kossuth ! — s ha
talmasan, Cgetrázóan, lelkesítőén 
csendül meg a harci induló:

Fel, fel vitézek a csatára.
A szent szabadság oltalmára!

*•
Jaj, dehogy is az! Nem harcba 

szólító, nem lelkesítő csatadal 
zendült itt. fel. Egész más, leverő, 
elszomorító, porba sújtó dallam:

— Gott erhalte, Gott beschütze 
unsern Kaiser, unser Land . . .

Ez a dallam zeng, ezt húzza a 
magyar honvédség zenekara, ez 
ébreszt fel a kedves, a boldog 
merengésből.

Keserves ébredés!
Igen, akkor is húzták ezt, a 

szolnoki ütközetben. Ott húzták 
a németek közt, ellenségeink 
közt, Karger táborában. Ennek a 
hangjai mellett indultak megölni, 
eltiporni a magyar nemzet sza
badságát.

És azután is húzták gyakran, 
sokszor. Mikor az íjépületben  
megölték Batthyányi Lajos , mi
kor az aradi sáncban meggyilkol
ták tizenhárom tábornokunkat, 
mikor Kufsteinba kisérték a hon
védsereg színét, virágát, mikor 
hóhéraink hálát adtak az isten
nek (milyen istenkáromlás volt 
az'), hogy eEojthatták a magyar 
nép önvédelmi harcát: mindig 
ezt a himnuszt húzták.

Most pedig ott húzzák a ma
gyar honvédek között, a magyar 
honvédzászló előtt.

Szörnyű gondolat ez: magyar 
honvédség és Gotterhalte együtt. 
Mintha papot hallanánk oltár előtt 
istent káromolni, mintha isten 
megszentelt templomában látnánk 
fajtalan orgiát tombolni, olyan 
az, mikor a magyar honvédek 
közt halljuk íelzendülni a Gott- 
erhaltét.

*•
Szétnéztem újra, mikor meg

csendült az az átkozott dallam. 
Milyen változás ' Milyen másnak 
látszik az egész csapat, mint 
előbb!

Ezek a honvéd név büszke örö
kösei? Ezek a veres sapkások 
utódai? Ez a szürke csoport, a 
mel> alázatos megadással hall
gatja a szolgaság dalát, nemzete 
hóhérainak himnuszát ?

Nem, az nem magyar honvéd
ség, amely tűri ezt a nótát. Az

lehet egy része az osztrák hadse
regnek, de semmi köze azokhoz 
a dicső katonákhoz, akik örökre 

| szentté és nagygyá tették a hon
véd nevet.

*
Megdöbbenve hallgatta a kö

zönség azt az istenkáromlást: a 
honvédzászló előtt felzugó Got- 
terhaltét. Aztán itt is, ott is éles 
fütty, elkeseredett abeug hallat
szott.

A füttyökre az ezredes — di
cséretre méltó tapintattal — azon
nal félbeszakította a csúf muzsi
kát. Bár el se kezdték volna!

*
Az első lépés hát megtörtént 

Ujhelyben is. Kifütyülték a Got- 
terhaltét. Nem tudom kik tették, 
de derék magyar emberek voltak 
s nagyon jól tették. Az isten 
áldja meg érte őket.

Gyenge tiltakozás volt még ez 
a2 egy pár éles fütty a nemzet
sértő merénylet ellen. De bizo 
nyos, hogy ezer meg ezer ember 
érzelmének, tiltakozásának adott 
kifejezést.

És ha nem tanulnak belőle 
azok, akiknek legkedvesebb fog
lalkozásuk folyton bántani, ütni, 
rúgni ennek a magyar nemzet
nek az önérzetét, hát majd lesz 
az a fütty több is, nagyobb is, 
majd lesz belőle vihar is, orkán 
is, amely elsöpri ezt a hitvány 
szolgarendszert, aljas kapaszko
dásával, undok talpnyalásával, 
svarcgelb kardbojtjával, Gotter- 
haltéjával, meg minden csúfságai
val együtt!

Úgy legyen!
Búza Barna.

» K e d é ly e s  r e n d ő rs é g * .
(f.) A jó Shakspearo mondta már, 

hogy sok dolog van a földön, a mit 
ö nem ért; a jó Hamlet királyfi el- 
rebegte már, hogy sok dolog van a 
nap alatt, amit az emberi bölcsesség 
föl nem ér.

Hát kérem, épen imigyen én sem 
értem, nem tudom felfogni emberi 
ószszel azokat a dolgokat, mik a 
„F. H.“ inultheti szerdai számában 
a fenti óim alatt olvashatók való
nak.

Egy rendőrőrmester a rendőrség 
épületében a lármára összecsődült 
nép hallatára szidalmazta, csúfolta, 
gyalázatos szavakkal sértegette, le- 
gazemberezte közvetlen fulebbvaló- 
ját, a rendőrbiztost. sőt a szokásos 
jelzők kíséretében . ülönös előszere
tettel a zsidó istenit is emlegette és 
utat egyengetett a rendőrbiztosnak 
a Palesztinába való zarándoklásra a 
többi zsidókkal együtt.

V] sorok Írója átélte a jó Stuller 
Török bácsi, a szigorú Stemes stb. 
auráját, de nem tud példát rá, hogy 
a városházán vagy a rendőrségen 
annyira meglazult volna a fegyelem 
köteléke, hogy annyira vitték volna 
a felebbvalók iránti tiszteletlensé-

! get. hogy a szolgálati személyget- 
1 hez tartozó egyén a képviselőtestület 
által választott felebbvalőjával gorom - 
báskodjék, eigánykodjék, durva mó
don megtagadja a fegyolem köve
telte tiszteletet!

Elmondhatjuk a költővel:
Kedélyes dolgok mindenek felett,
Csak úgy hízik tőlük a képzelet!
A minap a rendőrkapitány feled

kezik meg magáról és művel oly 
dolgot, melylyel a büntető bíróság 
foglalkozik. Most meg a rendőrőr
mester bravuroskodik.

Hodio mihi, eras tibi. A  rendőrőr
mester után jön majd a tizedes, aki 
lokutyateremtottózi az alkapitányt. 
Az alkapitány gondol egyet s be
töri a főkapitány orrát, ám a ren
dőrkapitány sem marad hátra az 
agarakkal s megtámadja a polgár- 
mestert.

Ezek a szép jelenetek most per
sze még költött talajon állanak, de 
a szépen megindult „rendőri tevé
kenységekből" következtetve, mind
ezeknek eljöhet az ideje.

Mily elszomorító állapotban lehet 
az a rendőrség, a melynek körében 
annyira meggyöngült a fegyelem, 
hogy az alig egy évvel ezelőtt ide
került rendőrőrmester fitytyet hány 
a 24 év óta működő Celebbvalójának.

Miért? Hát miért? Mert ő, a ren
dőrmester nem fél senkitől. Se fel
felé, se lefelé. Mert — mondják — 
oly jogokat teremtettek a dédelge
tett rendőrőrmester számára, melyek 
a félelmet ne n ismerő merészség, 
mindenféle tekintélyt kátyúba lökő 
„önérzetes" önbíráskodás buzogá
nyát adják a kezébe és amelyek 
megmételyezik a rendes működés 
támaszát: a fegyelmezettséget.

Lám, széltében beszélik, hogy 
Vass rendőrőrmester a polgármester 
kedvence. Ugyan miért? Mivel szol
gált rá a rendőrőrmester erre a szép 
névre ? Tehát ezért olyan nagy desz- 
pota. Azért mer oly fennen kér
kedni azzal, hogy a polgármester őt 
utasította, hogy ne tekintse a ren 
dőrbiztost folebbvalójának, azért — 
mint mondják — az őrmester nem ts 
szalutál a biztosnak.

Ha most ez a rendőrőrmester, nem 
tudni feltűnési viszketegből vagy 
talán javíthatatlan bolondságból neki 
vadul és antiszemita kifakadásokra 
vetemedik, ez valóban oly imper- 
tinencia, oly botrány, amelyet nem 
lehet eléggé megróni.

Ne mondja azt senki, hogy „nem 
érdemes a rendőrőrmester bolond- 
áriáival foglalkozni," Dehogy nem. 
A közmondás egy aranyigazsága, 
mely azt mondja, hogy egy bolond 
százat csinál.

Ha a rendőrőrmester saját felebb- 
valója irájában annyira megfeled
kezik, hogy nyilvánosan sértegeti, 
gúnyolja, sőt üldözi; lehet-e azon 
csudálkozni, ha majd a közrendőr 
is csak immel-ámmal teljesíti a reíi- 
dőrbiztos parancsát.

Az ily állapotok tovább nem tűr- 
hetők. Az egyik vagy másik irány
ban véget kell vetni ezeknek a túl
kapásoknak, molyok veszélyeztetik 
rendőrségünk tekintélyét, megbénít
ják az egységes közhasznú műkö
dést. Ily körülmények közt a ren
dőrségnél szó sem lehet a köteles
ségek hű teljesítéséről.

Van a városnak képviselőtestülete.
L a p u n k  4- o l d a l .
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— Szülök figyelmébe. 1 —2 iskolás 
leányka, 7—12 évos. teljes ellátást 
kaphat intelligens családnál helyben^ 
Tudakozódhatni Gsalogányküz 505j7 
szám alatt.

A közönség köréből. V
Nyílt levél

Fodor Jenő jegyzői •gyleti elnök 
úrhoz.

lisztéit Barátom ■
A vármegyei községi és körjegy

zők egyletének tagjait f. évi szép 
tember hó H-ik napjára gyűlésre 
hívtad egybe, s e gyűlés tárgysoro
zatába a nyugdíj állapotáról szóló 
főjegyzői jelentést s ugyanannak 
a nyugdíj szabályrendeletre vonat
kozó javaslatát is felvetted.

Nagyon örülök, hogy szemben 
az eddig elfoglalt álláspontoddal, a 
jegyzők nyugdíjügyét ma már te is 
„egyleti ügynek" tekinted ; felkérlek 
azonban, mondd meg az egyleti 
főjegyző urnák, ne áruljon zsákba 
macskát, tegye közé javaslatát a 
helyi lapokban, hogy az egyleti 
gyűlés előtt azt alaposan tanulmá
nyozhassuk, s ott hozzá is szidhas
sunk.

Tisztelettel:
Mád, 1902. augusztus hó 25.

Illésházy Endre.
*) Aluk és tartalomért a boküldu fele

lős.

TANÜGY.
Is k o la i é r te s íté s e k .

A saujhelyi áll. polg. leányiskolában 
az 1902—1903. iskolai évre a beha
tásuk szeptember hó 1—5-ig eszkö
zöltetnek d. e. 8 —12-ig és d. u 
2—5-ig az igazgatói irodában. — A 
magánvizsgálatok szept. 2-án a kü
lönbözeti- és javitóvizsgálatok [le
dig szept. 3-án tartatnak meg. — 
Évi tandíj 10 korona. Tandíjon kí
vül minden polgári iskolai tanuló 
köteles fizetni 1 korona felvételi, 1 
korona értesitődijat s 30 fillért a 
tanítói nyugdíj alapra. — Szegény- 
sorsú. de jó előmenetelő és maga
viseletű tanulók tandíj elengedésért 
folyamodhatnak. A folyamodványo
kat a kir. tanfelügyelőhöz címezve 
a beiratáskor a szegénységi bizo
nyítvánnyal együtt az igazgatónál 
nyújtsák be. Gyulai Károly polgári 
iskolai igazgató.

A sátoraljaújhelyi róm kath. fögim
názíumban a beiratások szeptember 
hó 2 — 4 napjain mindig délelőtt 8 —

12 óráig fognak eszközöltetni. Ha a 
tanév végén felvett tanulók >zept. 
1 ig bezárólag az osztályfőnöknél 
személyesen mun jelentkeznének, 
nemcsak a belépésre való jogosult 
ságukat hanem a befizetett I öl vé
teli dijakat is elvesztik, A javit » 
és pót vizsgálatok aug. 29. c> 30 ik 
napjain a délelőtti urakban t.irtat
nak.

A Carolineum leánynevelő intézet
ben a beiratások szept. l én kezdőd 
nek. még pedig d e. 8--12. d. u
3— 5. és tart bezárólag 7 ig. Taní
tási dij a népiskolában 10 korona, 
polg. osztályokban és externátban 
havonként 4— 1 korona. Nemet 
nyelv rendes tantárgy, francia ha
vonként külön 2 -2 korona. Javító 
és felvételi vizsgálatok (>*au d. e. 
10 órakor. 9-én ünnepies Veni Sancte
10-én gvászisteni tisztelet elhunyt 
fenséges királynénkért, 11-en rendes 
előadások kezdődnek.

A sátoraljaujhe yi állami elemi isko
lában az 1902—903. isk. évre a be 
iratások szeptember hó 1-től 13-áig, 
naponként d. e. 8 — 12 óráig a kö
vetkező sorrendben eszközöltetnek: 
szept. hó 1-én, 2-án és 3-án az U —
4- én, 5-én és ö-án a II.. - 9-én es 
10-én a 111., -  11. 12. és 13-án a
kV. — V, — VI. osztálybeli növendékek 
iratnak be. — Az állami iskolába 
járó tanulók a beirási díjon kivűl 
4 korona tandijat fizetnek A telje
sen vagyontalan szülök gyermekei 
a tandíj fizetés alól felmentetnek 
Az .oltási és születési bizonyítványt 
minden tanuló köteles a beiratáskor 
felmutatni. Sátoraljaújhely, 1902. 
aug. hó 25-én Dókus Gyula, kama
rás, áll. isk. gomlu. elnök, Vágó 
Gyula áll. isk. igazgató.

-  A statu9quo izr. anyahitközséy 
elemi fiú- és leány iskolájában a 
beiratások augusztus hó 28. 29. és 
31. napjain a bitk. irodában lesznek. 
Az plőadás szeptember 2-án kezdő
dik. Felkéretnek a szülők és gyámok, 
hogy a beiratási határidőt pontosan 
betartani szíveskedjenek, mert az 
izr. főünnepek október hóban lesz
nek és igy a késői beiratással a 
szeptember hónapot is elveszítenék 
a gyermekek.

Felhívjuk egyúttal a t. szülők fi
gyelmét arra, hogy szándékunkban 
van az 1. és II. vegyes osztályokat 
is elválasztani, az 1. és II. leányosz
tály vezetésére külön tanerőt beál
lítani, ha megfelelő számú fizető 
le án y 11 ö v e n d é ke k j o 1 e n tk e z n e k. I v/. ért 
is szükséges a pontos beiratkozás. 
Tandíj kedvezményekért augusztus 
28-áig lehet és kell folyamodni.

Sátoraljaújhely, 1902. aug. 22.
A /ritk. iskolaszék.

A helyboli aul orth izr hitközség 
hat os/tálvu elemi fiúiskolában az 
1002 190-í. tanévre vonatkozó be
iratások f. é. aug. 31 szept. 1 , 2. 
é - 3. napjain eszközöltetnek. A ta- 
nitás szept. 4 én kezdődik. A t szii 
löket és gváiii >kat a tanítás pontos 
megkezdhet 's • érdekében anir.il is 
inkább kérjiik gyermeiknek. illetve 
gv ámultjaik nak a jelzett időben 
leendő beirat ására. mert azontúl 
csak írásbeli folyamodás alapján ve
szünk fel tanulót. Azok a szülők, a 
kik a tanításért mérsékelt dijat ki 
vánnak fizetni, ebbéli igényüket a 
hitközségi irodában legkésőbb aug. 
31-én jelensék be. Későbbi jolent- 

. kezéseket nem veszünk figyelembe. 
Saujhelv. 1902 aug. 2<>. — Az is- 

• kofaszék.
A sátoraljaújhelyi róm. kath. elemi 

fiú iskola osztályaiba a felvételi 
beírás az 1902 — 903. iskolai évre, a 
f. évi szeptember hó 2 -0 . napjain 
fog a róni. kath. Papsor« utcai 
elemi iskola I. osztályú tantermé
ben megtartat ni. Sátoraljaújhelyt, 
1902. aug. hó. — Az igazgatóság. j

Pk. 401(3 1902. szám.
Á rverési hirdetm ény kivonata

A királ vhelmeczi kir, járásbíróság 
mint telekkönyvi hatóság közhírré | 
teszi, hogy a F. Magyarországi nép- 
gazdászati kölcsönös hitel és taka
rék egylet végrehajtatónak Pataki 
János és társai végrehajtást szenve
dettek elleni 2181 korona 28 fillér, 
tőkekövetelés és járulékai iránti 
ügyében, továbbá a osatlakozottakul 
kimondott 1 Kohn Sámuel 10(5 kor 
90 fillér. 2. Kir. kincstár 209 K 21 F.
3 Kabaczv Kemecsev Ilona 78 K 
90 F. 4 Tóth Zsófia. rPóth Erzsébet 
é- Tóth bolti 140 K 90 F. s jár. 
követeléseik iránti végrehajtás ügy
ben a saujhelyi kir. törvényszék, a 
királ vhelmeczi kir. járásbíróság te
rületén levő királ vhelmeczi 0(3 számú j 
t j k v ben 499. (022*-027) (1280—1287) | 
1418. 1007. és 1707 hrszá n alatt 
felvett és Pataki János és Tokaji)

KÖZGAZDASÁG.
* A lenter.f.elö gazdákhoz. Főiké 

remek az igen tisztelt leiitermolők. 
hogy esetleges jövő ovi lonmagkész- 
Irtiiket Biiredy bajo< mugy. kir. gaz- 
d isági >/aktauirnil logk .i'í 1>1> f é.

j szeptember hó 1-ig jelentsék he. 
mert az ennél későbben érkező meg
rendelések miatt támadható kelle
metlenségekért nem vállalhat fele
lősséget.

*  Gazdaközönség figyelmébe. Föld
munkára, mezei munkára, vagy bár
miféle munkára körülbelül 50 100
mezőkövesdi munkás ajánlkozik. 
Ajánlatok a gazdasági egyesület tit
kári hivatalába küldendők.

A szerkesztőség üzenetei:
M N Braddock A m erik i. A beküldött ösz- 

szegót oluiizotésőrl f. év végéig g lőj o győz- 
I tiik.

Kiadótulajdonos :
L A N D SSM A N M  M IKSA

Boldizsár nevén álló ingatlanra az 
árverést elrendelte és hogy a fen
tebb jelzett ingatlan az 1 9 0 2  évi 
szeptember hó 10-ik napján délelőtt 
9 orakor k.-helmeczi kir. jbíróság 
tkvi hiv. helyiségében megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alul is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlanok kikiálltási árának 10 
százalékát készpénzben vagy más- 
félannyi értékű óvadék képes érték
papírokban a kiküldött kezéhez bá
natpénzül letenni vagy az 1881 LX 
t.-cz. 170. $-a értelmében a bánat
pénznek. a bíróságnál történt elhe
lyezésről kiállított szabályszerű elis
mervényt a kiküldöttnek átadni

Kelt Király-Helmeczen 1902. évi 
augusztus hó 8-án a kir. járásbíróság 
mint telekkönyvi hatóságnál.

Emödy
kir. uljbíró.

B O R E L A D Á 8
1 8 8 9 .  r v i  rr o k a j h c g y  a l j  f i i

§  asszu és szomorodni bort
O  üvegenként is eladok.
o
q  L övy A d o lf ,
Q  könyvkereskedő S.-n.-ujholy

® O O O O O O O G ® ® ® ® ® ® © ® O O O O O O O O O S ®

% helybeli öss*e$ tanintézetekben használandó

TANKÖNYVEK
kaphatók

íandesmann Jlfiiksa és cársa könyvkereskedésében S.-yí.-Ujhelyben.
1 ^ “ Szülők figyelmébe!

Az iskola év kezdetén figyelmeztetjük a t. szülőket, hogy az iskolakönyvek bevásárlásánál óvakodjanak a 
használt tankönyvek vételétől, mert a tankönyvek legnagyobb része uj kiadásban a legújabb tantervhez alkalmazva 
jelennek meg, úgy, hogy a múlt évi tankönyvek részben hasznavehetetlenek.

Midőn erre b. figyelmüket felhívjuk, ajánljuk clusan felszerelt könyv és írószer raktárunkat.

ffizetek , rajzeszközök, könyvtáskák, könyvszijak stb. nagy választékban és igen olcsó árban.

W & A

Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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