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H ir i t t t  ; .*)<•: t a legjuUm yoaabb árban  közlünk.

Tetemre hívás.
Szegény Arnóthfalvy Tivadar

nak adjon csendes nyugodalmat 
a temető. Siri éjszakáját tegye 
nyugodttá a közvélemény szinte 
egyhangú szava, amely hibásnak 
tartja őt, de nem bűnösnek. — 
Igen kevés gondossággal vezette a 
pénztárt, talán elhallgatta a má
sok régi visszaéléséit, s hozzájá
rult azok nyomainak eltakarásá
hoz, — de a maga javára nem 
élt vissza az állásával, nem vette 
el egy fillérjét se az árváknak. 
Ezt a meggyőződést fejezte ki a 
közönségnek az a páratlanul im
pozáns részvéte, amely a teme
tésén megnyilatkozott.

A közvélemény tehát már csak
nem végleg kimondta azt az Íté
letét, hogy A rn ó th fa lvy  nem bü- 
nős.

De ezt az Ítéletet mindenki 
lelkében nyomon követi a kér 
dés: K i  hát a bűnös  ? Kinek a 
bűne adta az öngyilkossági ször
nyű gondolatát a főpénztárnok 
önmagával meghasonlott leikébe ?

E rkölcsi lehetetlenség ,  hogy ez a 
kérdés tisztázatér. :iul, ■eletet nélkül 
m a ra d jo n ! Ezt ki kell deríteni, a 
vármegye beszennyezett becsülete 
nevében feltétlenül ki kell derí
teni 1

Az a revolverlövés, amely Ar- 
nótfalvy életét kioltotta, megre
megtette Xemplénvármegye föld
jét a Beszkidektől a Sajóig. 
S most egy nagy kétség az egész 
megyei közélet: mi történt itt, 
mi lesz ebből ?

Nem uj dolog már, hogy egy 
idő óta Zemplénmegye mindig 
a szégyen bélyegével homlokán 
áll az ország előtt. A Kossuth- 
ünnep megtagadásának szégyenei 
felett még el se múlt arcunk pi- 
rossága, s már itt a másik, talán 
még nagyobb szégyen

Az ország minden vármegyéjé
ben rendben folyt eddig a pénz
tárak átadása, sehol sincs hiány, 
sehol sincs fennakadás. Zemplén, 
a hajdani vezérvármegye az első, 
ahol megakadt az átadás, ahol 
nagy hiányra találtak. Az első, 
és talán a- egyetlen.

Ki okozta ezt az uj szégyent? 
Ki lelelos érte?

Aki a titkot talán felderítené, 
ott fekszik hidegen, némán egy 
frissen hantolt sírban, ajkait örökre 
lezárta a titkok titka, a halál.

Ehhez a kihűlt véres tetemhez, 
s a vármegye beszennyezett hír
nevéhez hívjuk tetemre azt a 
bűnös rendszert, amelynek eddig 
talán legkeserübb gyümölcse ez 
a szomorú szenzáció.

Tetemre hívjuk a főispáni meg-

nyitó beszédek közgyűlésről köz
gyűlésre ismétlődő frázisait: hogy 
a megyei pénztárban a legtelje
sebb a rend, a legkifogástalanabb 
a kezelés.

Tetemre hívjuk az időszaki l 
pénztárvizsgálatok jegyzőkönyveit,; 
amelyek a legpontosabb, hiányta
lan rendet állapították meg év- j 
rűl évre.

Sose csináltak ott zárlatot, sose 
csináltak ott leltárt? S ha csinál
tak. mindig egyezett az? Olyan 
felületes volt az a vizsgalat, hogy
04 ezer korona külömbséget nem 
tudtak észrevenni ?

S ezekhez a rekriminációkhoz 
még nehezebb kétségek jönnek.

A vármegye gyámügyi szabály- 
rendeletének 55. ífa szerint az 
ár v a pénzek í >sszes kamatjai }e de Imét 
minden félévben fel kell osztani 
arányosan az árvák között. Csak 
a tartalékalapra tartható vissza j 
10 százalék.

S ez természetes is# Mert az 
árvaszék nem bank, hogy az ár
váknak elhelyezett pénzén nye
részkedjek.

E helyett mi történt?
A mai állapot szerint kerek

számban 1 millió 400 ezer ko 
róna az árvák pénze. — Ebből j
600.000 korona van pénzintéze-\ 
tekben elhelyezve 4 és fél szá
zalékra Évi kamata 27000 korona, j
800.000 korona pedig kölcsön j 
van adva 5 százalékra. Évi ka-! 
mata 40000 korona. Összes évi 
kamatjövedelem 67000 korona. 
Levonva 10 százalékot: marad 
6 0 5 0 0  korona.  Ezt mind tel kel
lett volna a szabályrendelet sze
rint az árvák közt osztani, mert 
ebből a kamatjövedelemből egy 
fillérnek se szabad elveszni. Arra 
való a személyes felelősség s a 
tartalékalap.

S e helyett számítottak az árvák
nak 4 százalékot, s még ebből 
is levonták a 10 százalékot aj 
tartalékalapra, úgy, hogy minden 
árva csak .3 6 százalékot kapott 
a pénze után. Ez 1,400,000 ko
rona után 5 0 ,4 0 0  korona.  Ennyit 
kaptak az árvák 60,300 korona 
helyett, tehát minden évben rogoo  J  
koronával megrövidüllek.  Minden 
árva mintegy 0-8 százalékkal ke 
vesebbet kapott a pénze után. 
mint amennyi őt a szabályrende
let szerint megillette.

Miért csinálták ezt.' Ki az okai 
ennek? Hová lett'ez az évi tíz
ezer korona? Mire fordították ? i
5 ki felelős az árvák megrövidül 
léséért? Ki felelős azért, hogy aj 
szabályrendeletet nem hajtották j  
végre ?  s mi lesz, ha az árvák most j 
visszakövetelik a tőlük jogtalanul j 
elvont pénzt? Mert joguk vanj

hozzá, s ha beperelik a várme
gyét, biztosan megítéli a bíróság !

Mondják, hogy régi, 20 észtén- j  
dós hiányok fedezésére fordították 
ezeket az összegeket. Mondják,; 
hogy a miniszter is helybenhagyta 
ezt.

Nem tudjuk, igaz é ? De ha 
így vau, annál rosszabb. — Ha 
hiány volt. meg kellett volna ál
lapítani, hogy kik a felelősök, s 
azokkal fizettetni. Ha nem lehet 
rajtuk bevenni, fizeti a végső 
sorban felelős vármegye, mint 
most a Krivány sikkasztásait 
Aradmegye. De az árvakassza 
hiányai! nem szabad az árvák 
megrövidítésével, az árvák fillé
reiből pótolni. Istenátok van az 
árváktól elvont pénzen! Még a 
tartaléka ap se igazságos, mert 
az árvapénzben nem szabad hiány
nak lenni, s ha van, azt a fele
lősök pótolják. De ha már sza
bály szerint van is: ennél a 10 
percemnél többet nem szabad 
az árváktól elvonni!

Igazé, hogy igy lassanként fe
dezett, eltakar régi''hiány-volt, s 
hogy ennek a hiánynak a marad* 
ványa ez a 64000 korona kü- 
lömbség ? Nem tudjuk. Ha igaz, 
hogy. ki a bűnös benne, nem 
tudjuk.

1 )e egy bizonyos : az, hogy a 
mindent eltussoló régi szisztémá
nak nem szabad tovább folyni. 
Világosságot kell deríteni arra, 
hogy mi okozza a hiányt, s vilá
gosságot kell deríteni arra is, 
hogy mi történt az árvák elvont 
jövedelmével.

Bűnhődjön mind, aki bűnös, s 
legyen tisztára mosva Zemplén- 
vármegve arcáról a szégyen égető 
foltja.

Nem kérjük, de követeljük a 
vizsgálatot, a világosságot!

Varmegyénk kultúrájáról.
Irta : Zsindely István.

I.
Zemplénvármegyét régen ve- 

zérvármegyénck nevezték s ez el
nevezést sokan szeretik használni 
még uia is.

Pedig felesleges bizonyítani, 
hogy <v. már teljes anachronis- 
mus s nem csak vármegyénkre 
vonatkozólag, de általában sincs 
a mai viszonyok között ' sok ér
telme. Mert a 48-iki átalakulás 
után a »vármegyék elvesztették 
politikai jelentőségüket, nem szín
terei többé a közélet küzdel
meinek, nem iskolái többé a 
szónokok képzésének, gyűlése
iken nincsenek is magasabb poli
tikih viták,felirataik által, — még

ha valamely közérdekű kérdésben 
egyetértenek is — nem képesek 
semmi nagyobb eredményt ki
vívni

A vezérvármegye elnevezés 
még abból az időből való, midőn 
a vármegyék, mint Kossuth mon
dotta, s mondását az 1848: XIV. 
t -ez. megörökítette, az »alkotmány 
védbástyái« voltak s mikor közü
lök nehányan különösen kitűntek 
az alkotmányhoz, a nemzeti jo 
gokhoz való törhetetlen ragaszko
dásuk által s oltalmazták a nem
zeti szabadságot az erőszakos 
kormányrendszerekkel szemben s 
az. alkotmány védelmét illetőleg 
a repraesentatio, a felirat s a 
nagyjelentőségű vis inertiae ál
tal a sérelmes lendeletek keresz
tülvitelét nem egyszer sikeresen 
megakadályozták. E megyék kö
zött első helyen állott Pestvár
megye, mely nemcsak erős ellen
zéki szelleménél fogva, de a többi 
megyéktől némileg eltérő szerve- 

izeténél fogva is leginkább volt 
vezérváVmegyének nevezhető.

ismeretes dolog, hogy e me
gyének és’ a vele a XIV ik szá
zadban egyesült Pilis megyének 
sokáig nem voltak fő- és alispánjai, 
miután ezekben terjedelmes kirá
lyi fekvőségek voltak, melyek ke
zelése a királyi udvarból történt. 
Még az 1492 100-ik t. ez. is ki
mondja, hogy mint eddig, úgy 
ezután se legyenek főispánjai 
s csak miután az 1651-ben oda 
kinevezett gróf Balassa Imre íőis- 
pánságábó! kellemetlenségek és 
súrlódások támadtak, mondotta ki 
az 1659: 76. t ez., hogy * Pest 
Pilis és a már vele egyesült Solt- 
megyék örökös főispánja a nádor 
legyen, a mi aztán 48-ig igy is 
maradt. E vezérmegyék közé tar
tozott Heves, Bars, Nógrád, Hont, 
Szabolcs stb. és ezek közé a megyék 
közé tartozott erős ellenzéki szel
leménél fogva Zemplén is.

De bármi szép és hálás feladat 
volna is szembeállítani a régi 
idők dicsőségét a jelen kor si
várságával, e sorok ezúttal még
sem a politikának lesznek szén 
telve. Feladatunk ez alkalommal 
megfelelni — vázlatosan legalább 
— azon kérdésre, hogy azon a 
téren, a melyen a vármegyék 
egymással ma leginkább verse
nyezhetnek t. i. a kultura terén 
elébb, vagy hátrább vagyunk-e 
a többi megyéknél, vezetünk-e 
e tekintetben legalább, a mi né
mi vigasztalásul szolgálhatna a 
megye politikai szellemének átala
kulásáért.

Előttünk áll egy hatalmas kö
tet Magyarország közoktatásügyé
ről az 1901-ik évben, mint a val-
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lás és közoktatásügyi miniszteri-1 feladatát ezek leküzdése, a tót -  hozzájárult a tiltakozás elfogadd- Bizony saégvenpirral nézhetünk a 
um hivatalos évi jelentése. Ta- vidékeken az állami Iskolák szá-
nulságos szemle ez s nem lesz mának emelese és mindenekelőtt mu, f á s á v a l  talán 6 okozta, hogy magyar nemzetben !
talán érdektelen épen most, mi a fennállóknak fejlesztése képezi. azon a szerinte olyan csendes ten- Hat csak légy nyugodt te tenger,
dón nemsokára a képviselőház e Az ideális állapot az lenne, ha geren Zemplén tiltakozása is verjen te jó magyar nép. Hiszen csak meg- 
tárca budgetjét már tárgyalni csak tiszta magyar tannyelvű nép- egy erős hullámot. nyúzni akarnak, s ezt már inepzok-
fogja, ennek vármegyénkre vo iskqláink volnának, a mitől még Hibázott evvel Szirmay a haza haltad S meglehet az a büszke in- 

~  y Z, „ , ti. . /-o - .1 m u *  ellen, amelynek onallosaga — mint tudatod is, hogy a bukat az hizlalja,
natkozó részéről egyet mást el- messze állunk, mert 6b iskolában sz^peu kifejti — roinbadől, ha az aki megnyúzza, de te önállóan ma
mondani. • tót-magyar, 50 ben pedig ruthén- osztrák hadseregre meg nem sza- gad hizlalód magadat, s azután nyúz*

Zemplénvármegyében a kimu- magyar a tannyelv. A magyaro- vaznak most még 30.000 újoncot és nak meg mások. Mégis külömb le- 
tatás szerint 480 tanintézet van sodás ügye általában lassan halad még százmillió koronát. gény vagy hát a birkánál!
és pedig: egy magasabb jellegű|előre, pedig erős k,tartaksaal. SzéP raágyaí'nem setí'^saklégy csendís -  B«»Barnn.
főiskola: a sárospataki collegium,! eredményt lehet produkálni. A a Szirmay rüci,)éj 0 szcrint. mikor Jt kBzBs VÍmterfilel kérésihez 
ennek gimnasiumán kívül niég Kel vidék nemely tót községeiben arr(ji tanácskoznak „atyáid44, hogy **
egy^imnasium, (a harmadiknak igen szép az eredmény. E sorok lenyúzzák-é rólad még azt a kis bőrt i^J') Asirmay István ur nagyon el
felállítására Naev-Mihálvban ú»y Írója is örömmel hallotta a tót is, ami véletlenül még a testeden van ragadtatva az uj vanitariía ja- 
=  S Z  kéz munkásoktól a Hymnust és a Szó- maradt! A liba is gágog. mikor té- v » a t  W. mi nt  a idaban mu,döntői, 
tuajuk most telettek meft .t kcz . . ./  . , . pik. a disznó is visít, hogyha nyúz- d,ul közös. A Zemplén 8-ik szama-
deményező lépések), egy tanító-; zatot énekelni, örömmel konsta- ^  _ (je tö n e ,, Vagy se liba, se ^an vezércikkben foglalkozik vele 
képezde szintén Sárospatakon, 12 j tdlta egyik tót községben, hogy j j szn(5) te »nagyhatalom4* vagy, te ds bebizonyítani igyekszik, hogy az 
ipar és kereskedelmi intézet, egy Ia falu gyermekeinek jórésze tud „önálló** magyar nemzet vagy és uj kiegyezés kétségtelen vívmány. 
ila7flasáai iskola 43? néniskola magyarul, csak az a kár, hogy a Szirmay szerint mentül csupaszabb Oröinittasan ujong, hogy „végre va-
29 kisdedóvóintézet és egy bőr-' mit" az iskolában'elsajátítanak, las- leszel annál nagyobb lesz az önál- al!“  ! " J ‘l\ T t a példabaszod- &  KisueuuYüiniezet cs egy uui . J • lóságod! Hát te iéirv csendesen a nek galambja es készül berepülni a
töniskola, mely intézetek tanuló- sankint elfelejtik, mert mikor fel- e|^t t i * magyar ember szájába/4
inak összes létszáma az 1901-ik j nőnek, a magyar nyelvet legtöb- Elégedi meg avval hogy »atyáid« Talán korai lesz még az öröm, 
évben 53507 tanuló volt. ben már nem igen beszélik. súlyos aggodaföiakkal'szavazzák meg nem tudjuk mi rejlik a

... „ ... , j Az egész eredmény az iskolán csalt az új terlieket, s kijelentik, tuSSony mögött. A fegyver ugyan
Első pillanatra szembetűnő, k é,telű elemén a tanitón hogy moi  már ra.Bg van toltvej de “ em . k« ‘

hogy nincs reáliskolánk, nincs, a j ,  , , .  fáradtsá. ze határáig. Ép 2u" klh? '1 vf n' 1anf 'n ^  ellenséges
minek oly égető szükségét érez- - . - javadalmazás- l‘zt jelentették ki eddig is minden l“ dulaku S0g01'. küzub“n,' ‘Mezőgazda-
zük felső leányiskolánk, tanító- ?   ̂  ̂ ‘ évben, mikor a folvton emelkedő sagunkat az ujjavrwlat magas ved-
kéozőintézetünk művészeti Kato-Íba"  reszesul' ljedlg a mal v'sz<> TéfKéKet megszavazták's ezt fogják vámokká vedehnez, ugyan, de nem —  
gepzomtezetunk művészeti, Kató l yok közt mjdőn a létfentartási j kijelenteni ezután is évről évre az f d “ abad rendelkezést. Igen nagy
nai is o n , atepzom -ze > küzdelmek mindenkinek vállaira I újabb és újabb terhek megszavazd- keldes' hogy ez a látszólagos ha- 
sot nincs említés teve a kimuta , na„...obb „ondókatsakor. Mert a halál bizonyéi, de még sz“ a nüln'ü bárunkat fogja okozni >
fásban az emberbarát, jehegű i,v rX a k ,  t r  a 'd T m a z á s fk  ne?n! a »áléinál is .bizonyosabb'hogy min" S ö k ' é p, m a z T -

• tézetekrol sem. De mindezeknél . ’ 4 {. . , . ... den évben uj terhek jönnek, s azt , , , . E ,,!.1, , . , , . 0l
natrvobb baj hogy el vagyunk emeltet,k’ telJes hevvel nem ^ m i n d e n  évben meg fogják szavazni szíf ok tok,nk , e za' ko* ni> a
maradva a kisdedóvás tekiníeté tathatíák a m agyarosodás nagy L  kormánypárti képviselő urak, — melyek fejlődő iparunk hathatos le
maradva a kisdedóvás tekmteté- munkáját tisztelet a ritka kivételnek, -  ha '»ogatm voltak es nekünk nem les/.
ben, aminek ,llusz válására úgy J1902.ik évben -  mint a, még úgy megígérik is itthon a prog- ” 1 “̂ “ r C ’ e Z d i  ' “
hiszem eleg lesz felhozni, hogy - - - j , ,i .nt/ , P m „tatia _  ] raminbeszédeikbeii, hogy egy fillér ! em ongöd':, ...
mig a kis Ung megyének 20, /  - 1 1  - ! teherszaporitáshoz se fognak többé , bj J JÜ . bdyolag mégeshetik az,
Borsodnak 70 Gömöínek 53 kis ?  uJ , ' skola szervezetett t) uj al- hozzdjál.'u|ni. A teherviselési képes- ho&  .meg nz a k'«?' . *Pa™ak »
, J ™ . “  omürae K, á s sa . Ez igen lassú haladás ség határa náluk mintha az ő szol- ral mar 'negva"' tőnkre fog menni,

dedóvóintézete van, varmegyénk- . , 5 . , . . i 7 , ! . T t -  - . Az osztrák fejlett inai* védelmére, . . Itt volna az ideje, hogy a tan-; galelkusóguk hataraval esne össze, rr J
ben -  mint említettük -  csakis kormány na„ yobb ö s s z e g «  »»  P««% határtalan. . em«U . védvamok pedig könnyen
29 ily intézet ál! fenn. g> kultusz^buduetből °  e Es boruljatok le a nemzet dicső eredményezi,efik nyersterinenyeink

t r • . , . juttatna a kultusz budgetbol e . * J • ,»n . • kizárását a külföldről, s eddigi pia-
Legfontosabb azonban terme „agy kiterjedésű vármegyének, a „gvan ré| f  pr-ogrímn;-4t “  nlagyar czainkat elveszítvén nyerstermé- 

szetesen az elemi oktatatás kér- mi természetesen nem is a kor- i „yölvű kátonai akadémiát s a nem- “ymnbbel Ausztriára leszünk utalva, 
dése. Elemi iskoláink száma elég; mány jóindulatának hiányán, ha-! zeti szinü kardbojtot, de e helyett , , a  világosán kitűnik, bog) a 
tekintélyes ugyan, de ezeknek | nem a rendelkezésre álló óss ^ g ! a ^ ‘ a“ t cserében óriási vív- / X t j S k  m e g ^ n X l i ^ á ^ n k a "  
csak igen kis lesze van az állam; alacsony voltán fog bizonyára most ‘!n^° U ?»zk.? 0 ^  \ x a nerJlz<3t Az őstermelő országok ugyanis ki-
kezébeu, s általában iskoláink: j5 megtörni. Pedig iskolára -  ] “ édeíiíű ''m iniiZ *miut^inden ’év’ z,írjik iParunkat' az Ipmáhamok pe-
nagy része nincs is kellőleg be- igazság szerint -  mindig kelle- . ben, ugy most is elmondta, hogy a dlg nyerster „enyeinket. Marad te-
rendezve. Fölösleges volna az ne pénznek lenni, mert Macaulay- j katonai büntetőtörvény valamikor aat fza^mnkra ^ Us5stria, az egyedin
elemi iskolák nagy jelentőségéről j va| szólva, ami! az állam fösvény- majd készen lesz (száz forinlba fo- i™ “ A T 1 m i-„n 
bővebben szólani, felesleges kié [ sédből megvon az iskolától, két-1gadank' h.°fv haf  »ütendő múlva méJ yeinket pkedig ,ry fizeti'amint 
melni, hogy a közoktatásügy egész j szeresen ráköl ti a börtönökre. | h o e ÍT  honvédelmi nünbfteT m eí’ ak“ f a. iparcikkeit épedig ’a nva-
szinvonala ezeken fordái meg s j ................. ...............................................I i X  h ^ ^ W I  “ y'"  J  kaakba sizza Aus.trFán kívül /zir-
hogy oly varmegyékben, melyek; rancsát, amelyet még 1868-ban adott ,ma-vL.ur ?“ n !!t !s f ak gazdag e">-
lakossága csaknem fele részben A csendes tenger. Ssirmay István! ki, most már lassan, lassan, lassan, Dtí,eK vasaioIhatnak majd, moit a 
még mindig idegen nyelven be- az ö lapjában mámoros örömmel ir | ^egy—két—kilencszáz esztendő alatt) Iliag-̂ s ’Parvámok ezt lehetetlenné 
szél, az iskolák a m agyarosodás! f m l! a „f«n nte igen örvendetes je -1 végre fogják hajtani. Icaz unván honv velünk e-vütt
legfőbb eszközei. Apró^kis c s i l l a - j ' ^ a S  a‘  j l  A u ^ m ^ k  T k ü L d *
gok ezek, melyek mindemkéből gatj í  ,„eg. de máskülömben az or- ho'“ F a m a“ “ Jr  g  ' kl '" ? k- Ha nem veszik a mi nyurster-
a nemzeti kultura fényének kell,szag csendes, akár Fűiménél a ten- tiszteket kall kin«e.»oi «s '“ ényeinitet, nem veszik az osztra-
szétáradnia. Köztudomású, hogy ger? .mi azt mutatja, hogy a nem- k«kót s™'.' a csak az,
t j í \ / ia. - / '  .. * , ! 7«*t belenviiffszik n vt\ most nini ki- a. * 0 o tioffv nolcutik vüii Loloslcíruiik. gs
hazánkban a népoktatási költség | ^  iS sa rc b a p é n z -  és véradóba re’ ‘V ^ í  4na^ ar. kl[ aK , korma* Ausztriának nincs, mi tehát veszi-
legnagyobb részét a felekezetek | ^  _  nioncija’ h  a vármegyék nem j1̂ a tu rte ! Epe» m*nt 1848-ban, mi- tünk, mert nyersterményeink bent
viselik. Fényes példa erre Zem-1 irnak fel a javaslatok ellen, mint ttí°  Je d ad d in ^ ^ a^  rekednek, vagy csak igen alacsony
plénmegye, melyben a 432 nép 89-ben, s az ifjúság nem tűnte- i10 ' v Jmrodniine-Upülék P n ar mellett juthatnak külföldre, ellen-
iskola közül mindössze 36 van tett, stb. . ÍŐ SÍnfaZk! H S  b r í 3  ' " / /  T 8"
az állam kezében, a mi az egész j bocsánat, de egy kicsit rövid az vartól pedig folyton ment a ‘ titkos idegen^^Dartorméke^MaönlTsét . í j -  , ° /  I einlekczese Szirmav doktornak. Ha u ‘ „ i ■ magon ipái termékéit Deozomeset.
számnak mindössze egytizenkette-! jt4, visszagondo|, belátja, hogy igenis ked?ék h^á.n  S L «  u  „engedelraes- Az is igaz, hogy Ausztria iparú
dét teszi, s a két magán, két;,, katonai javaslatok ellen minden vát-r„ k „nó, 2 t„ ü!  ?PííJ l. magya- nak védelmével a mi iparunk is vó- 
egyesületi és 9 községi iskolát I megye felirt, még Zemplén is a dec. ..j| úiin ih i A ,a  iraZ delemben részesül a külföldi iparál- 
leszámítva, a többi 383 a feleke- » S  közgyűlésből. la a m a ^ S o k a t aiegta" ’ ad' lantokkal szemben de vájjon látjuk

kn/én v^n fónrner kuli (Hogy Zemplén is felirt, ez mu- „  . o mi ennek kezzeltoghato hasznátt
zetek kézén van. ^Lrorog ka^»* lalj a legjobban, hogy felírt vala- *d> így tett a hadsereg vezetősége. Ugye. bár, hogy nem? Hiszen mi
1>0, lom kath. l lo ,  ev. rét. ^ ’ ! mennyi vármegye. Mert bizonyos- ,rn ad°tt semmit a király párán- nem vagyunk iparállam, mi első
ág. hitv. ev. 12, izraelita 19) Mig | hogy ra tísak egy megye akadt vol csar;1’ * a magyar ezredekbe egyre sorban nyerstermelő ország vagyunk, 
a kis Ungmegyének 44, Beregnek j na. amelyik mameluk természeténél u®vezte ki a német tiszteket, hadd Iparunk nem tudott kifejlődni, nem 
53 állami elemi iskolája van, vár-1 fogva nem ir fel, az az egy is Zem-; "emetesitóek el a magyar fiukat. a külföld miatt, de Ausztria miatt.
megyénk e téren is igen hátra-1 P1*?  »ott volna.) c s a r 'k é M u m a n tu E t e ^  M,e®védolino*-e bennünket a ki egye-

c„, | Nagv kar, hogy azon a kozgyulo- c a , lu,naP1̂  tmte ezt, s azután zés Ausztriától, ugye hogy nem?
marad!. Pedig fohep a vármegye j se|) *-me| a fó|jr4st elhatározta, I Ka.rdot. ragadott imatta. A mi kor- Hol van tehát az a nagy győzelem, 
északi részén rohamosan kellene i n(jrn állott, fel Szirmay István, s el manyai,lk pedig tűrik a királyi szó az a nagy vívmány, az a mondabeli 
a múltak mulasztásait pótolni, (nem mondta ismert ékesszólásával sen^m,be veveset 34 éve. sült, galamb? Az uj kiegyezéssel is
S  ha az állami iskolák felállítása! mindazt, amit most megirt. Talán 3 most a »nemzet vezére« nem csak ott leszünk, ahol voltunk ed-
ej;en _ mjnt értesü lün k__épen volna józan érvelése a kapa- szégyellj azt mondani, hogy az nemze- dig — Ausztria g\ armata, hogy

. ,lAl . • r ./ r \ K7í citálható közgyűlésre, s mellőzték ti vívmány, ha megígérik hogv egy tetszése szerint kiszipolyozhasson
a íegtobb iskolát fentartó M c k t- \  volna a tiltakozást. De ő -  mint javunkra 34 évvel ezelőtt kiadott bennünket.
zet részéről gördutetnek nenézsé- J „íost már látjuk, most kifejtett meg- királyi parancsot most más lassan, , A látszat ugyan megvan : nincs 
gek, a tanügyi kormány legtöbb győződésének háttérbe szorításával; lassan elkezdenek végrehajtani. győző, -sem legyőzött. A függöny
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mögött azonban más van, amit nem 
lat, sem Szirmay ur, sem a kormány, 
do amit igen élesen meglátott a »N. 
Fr. Presse«.

„(Ismerve a sógor kitUnö szoká
sait", biztosak lehetünk róla, hogy 
a magyar ipar fejlődését minden 
kitelhető módon akadályozni fogja. 
Nagyon jól tudjuk mindannyian, 
mit hangoztatnak oda át a Lajtán 
túl, ho£y mi csak maradjunk meg 
továbbra is nyerstermelő országnak. 
Többrendbeli tapasztalat bizonyítja, 
hogy miképen tette tönkre egyik
másik fejlődésnek induló iparágun
kat. Egyszerűen nevetséges arra 
számítani, hogy az osztrák kapzsi
sága és szipolyo/.ása megteremti ná
lunk Magyarországon az ipart. Hi
szen a sógor születése óta kapzsi és 
évtizedek óta szipolyoz és még 
sincs iparunk. Biztosak lehetünk 
róla, hogy kapzsisága növekedni, 
szipolyozása| erősbödni fog, de ipa
runkat soha meg nem teremti.

Mit ér az, ha az uj kiegyezés 
jobbnak látszik a réginél, de való
jában nem az, inért a látszat még 
nem valóság.

Nyílt levél
méltóságos Dókus Gyula úrhoz.

Én is azok között az iparos tár
saim között voltam, akik Méltóságo
dat alispánságának első hetében üd
vözölték.

Méltóságos ur válaszában a mai 
ipari pangásnak egy okát magokban 
az iparosokban látja. Atyai figyel
meztetésül felhozza, hogy az iparo
sok költségvetésüket vagy túl ma
gas árban, vagy nagyon olcsón ké
szítik. Es ez igy van, ezt elvitatni 
nem lehet.

Hanem Méltóságos úr ne vegye 
rósz néven kicsiségemtől, hogy fel
szólalok. Nem feltűnési viszketegből 
teszem. Kitől tanuljunk mi felnőtt 
iparosok? (tisztelet a kivételnek) 
hiszen nagyon sokunknak talán még 
elemi iskolai előismeretünk sincs ?

Ennék nem mi vagyunk az oka. 
Más államokban a felnőtt iparost is 
oktatják, nálunk, különösen vidéki 
városban, ez ismeretlen fogalom.

Régi hiba az a kormánytól, hogy 
nem állit fel szakiskolákat. Utaztas
son a kormány szakelőadókat vidéki 
városokban is, hetenként legalább 
egyszer, hogy az iparos lássa, ta
nulja az ipar fejlését, módozatát.

A kiegyenlítési hajlam mi ben
nünk meglenne. Ha « egy edény 
meleg vizet kiteszünk a szabad le
vegőre, až ott felveszi a külső levegő 
hőfokát.

Méltóságos ur azt fogja mondani 
ezekre, hogy ha nincs előismerete 
az iparosnak, a mostani tanítás már 
ugv is késő.

Én nem úgy gondolom. Mi iparo
sok szeretnénk kiegyenlítődni a 
mai tudományos levegő hőfokával, 
hanem a kormány elvonja tőlünk a 
boldog kiegyenlítő levegőt.

A kormány gyártja a gytnnasiu- 
mokat, gyártja vele a sok félig kép
zett embert. Az ipari szakiskolákra 
mit sem ad, pedig de szép is a szép 
ipar! Az az állam lehet boldog, a 
melyiknek fejlett ipara van. Kép
zett szakiparos aztán ügyes, élelmes 
az tud magának ipart teremteni, azt 
nem kell adóhátrálékért foglalni.

Vagy 8--10 évvel ezelőtt volt 
Ujhelyben egy iparosok önképző 
egylete, többször terveztük ebben 
Hérics Sándor barátommal, szép jö
vőről beszélgetve, hogy ha a jó Is
ten megsegít, majd igy, majd úgy 
lesz, a központból kérünk szakelő
adókat, rendezünk ipari szakelőadá
sokat. Hanem az akkori főszolga
bíró működésünkben — valószínűleg 
felsőbb ukázra — szocialista mozgal
mat látott, üldözött, s tönkre men
tünk.

Itt őszembe jut boldog emlékű 
Baross Gábor akkori kereskedelem
ügyi miniszter; ha ő él. már rég 
van ipari szakiskola. De lám itt is 
veri az isten a magyart, mert el 
vette tőlünk és mi itt maradtunk 
árván.

Osmerem méltóságod hazafiságát, 
tudom, hogy szivén viseli a kisipa
ros haldokló sorsát. Tudom azt is, 

úgy fent, mint lent szava suly- 
lyal bir. Ha egyszer úgy kerülne, a 
mikor a kereskedelemügyi miniszté
riumban ankét van. méltóztassék 
ott a kis ipart ilyen irányban támo
gatni.

Mert mit látunk? meghívják 
ugyan ankétre, Jungfer Gyulát. Ték 
Endrét. Hát ezek az urak nem kép
viselői a kispárnák. Az egyik kirá
lyi tanácsos, á másik, ha jól tudom 
szinte az és igy gzek az urak aztán 
rózsás színben tüntetik fel a kis 
ipar helyzetét.

Még eddig az a remény táplált 
Méltóságos uram. hogy ha már mi 
nem haladhatunk, fog az újabb ge
nerálié, de ez sem fog bekövetkezni, 
hogy miért, megmondom.

Beállít hozzám u szüle, azt 
mondja : »fogadja fel fiamat lakatos 
tanulónak, (megjegyzem, hogy sze
gény szülő), nem akar a gazember 
tanulni, ped;g szerettem volna, ha 
tanulna, a pennás ember mégiscsak 
könnyebben él."
, Hát ez kérem államszervezeti ba j! 

Általános a panasz, nincs az iparos
nak munkája, ez igaz. Hogy miért 
nincs, azt is megmondom. Ha a he
lyi ipart nézzük, amennyiben azi 
megfigyeltem, 1901. és 1902. óv te
lén, amikor vidékünkön nagy széna 
szűke volt, divatba jött a secska 
vágás, az újhelyi kereskedőktől nem 
kevesebb, mint 450 db cseh gyártmá
nyú szecskavágót vittek el. oly silány 
kontár gyártmányt, hogy azt két 
évnél tovább nem használhatja, da
rabonként 28 írtjával. Mennyi érték 
van ezen a gépen? Legfeljebb 12 — 
14 forint.

Nézzük a bútor ipart. Ausztriából 
kapjuk ezt is. Oly alkotmány, ha 
kocsira teszi az illető raktáros, vi
gyáznia kell, hogy széjjel ne hull
jon.

A cipész iparról eszembe jut, 
hogy a karácsonyi ünnepek előtt 
elhatároztam, hogy veszek úgyne
vezett „filez" cipőt. Vettem is. Vett 
apám, sógorom is, 12 koronájával. 
Kétszeri felhúzás után teljesen széj
jel ment mind a hármunké. Itt is a 
silány ausztriai gyártmány nyűgöz 
le. Kerestem aztán filez csizmát, de 
azt már nem kaptam. Bejártam há
rom kereskedőt, ahol arról értesül
tem. hogy vásárkor el tudott volna 
adni 300 párt is, ha lett volna.

Hát kérem, Méltóságos ur, veze
tőt, tanítót ennek a népnek és lesz 
munka. Ha a helyi keresletet kel
lene nekünk feldolgozni, boldogok 
lennénk, ha vezetőnk lenne a szor
galmunk is fokozódna.

Főző József.

A MEGYE ÉS A VÁROS.

X  Az uj fogház építési tervei az 
igazságügyminiszteriumtól már leér
keztek. Ott fog épülni, ahol az uj 
törvényszéki palota, csakhogy a 
fogház a megszerzett telkek csalo
gány utcai részén fog felépülni, inig 
a palota frontja a Kazinczy-utcán 
lesz. A fogház 239 fegyene részére 
van tervezve, a cellák nagy száma 
azonban megengedi, hogy esetleg 
300 rab is tartható úgy, hogy a sző
lőmunkákra elegendő rab lesz itt 
elhelyezve. Némelyeknek az az óhaja, 
hogy nagyobb fogházat kerületi fog
házat létesítsenek, mert ebben még 
több rabot, helyeznek el s igy több 
szőlőmivelő napszámos volna, érte
sülésünk szerint téves, meit a ke
rületi börtönbe súlyosabban elítélte
ket "helyeznek el, kiket e mun
kára kibocsátani nem volna szabad.

X  Az uj megyei közkorház építé
si vállalatára az árlejtési hirdet
ményt az alispán már kibocsátotta. 
A zárt ajánlatok február 12-ének 
déli 11 órájáig adandói« be.

Reméljük, hogy a helybeli iparo
sok és a támogatásukra az ipartes
tület mindent el fognak követni arra

nézve, hogy ők nyerhessék el az 
építési vállalatot, nehogy a sok 
pénz idegen kézbe vándoroljon. A 
helybeli pénzintézeteknek elsőrendű 
kötelességük ebben az ipartestületet 
és az ipartestületi hitelszövetkeze- 

' leket, támogatni, annál* is inkább, 
mert a megye által felvett 740,000 
korona az itteni intézeteknél na- 

j gyón olcsó kamat mellett van elhe*
' lyezve és igy ezek a pénzintézetek 
hivatva vannak Összeallani, iparo
sainknak olcsó hitelt nyújtani és ne
kik lehetővé tennti, hogy a vállalat
ba nyugodtan bebocsátkozhassanak. 
Ekként egyúttal a megye is nyu- 
godtan rájuk bizhatná az építést, 

j mert nem kellene attól tartani, hogy 
j pénzforrás hiányában megakadnak.

X  A mostani törvényszék épületét, 
illetve a szorgalmi jogot a vármegye 

| tudvalevőleg 80 ezer koronáért meg 
! akarja váltani az igazságügyi kor 
; mánytól hogy abban fokozatosan el 
helyezhesse az összes közigazgatási 

I hivatalokat,azokat is a melyek most 
külön külön bérhelyeken vannak.

Értesülésünk szorint az igazság- 
| ügy minisztériumnál hajlandók az 
j ajánlatot elfogadni és a belügymi
niszter hajlandóságot mutat arra, 
hogy a megye által eddig élvezett 
évi dotációt — bár a pénztárt és 
számvevőséget az állam átvette — 
meghagyja, hogy a felszabaduló több
let egy törlesztéses kölcsön fedezé
sére szolgálhasson és ne kelljen e 
czélra vármegyei pótadót kivetni.

Csak helyeselhetjük a szándékot, 
mert egyfelől a vármegye népét 
újabb adótehertől csakugyan kímélni 
kell, s másfelől igen szükséges, a 
közigazgatás gyorsasága érdekében 
és a pénztár államosítása után szin
te elengedhetetlen az egymással 
párhuzamban és nexusban dolgozó 
közigazgatási hivatalokat egy terü
leten összpontosítani, nehogy a re
ferenseknek s főkép a közönségnek 
a sok ide-odafutkosással folytonos 
idővesztése legyen.

X  A vármegye szégyene. A megyei 
árvapénztár 04000 koronás hiánya 
tárgyában még mindig nem jött le 
a kormány megbízottja, s igy újabb 
érdemleges lépés nem történt a do
logban. Százféle mendemonda kering 
a városban, de bizonyos csak az, 
hogy még eddig semmi biztosat se 
lehet tudni. Még vasárnap megkérte 
a megyei ügyészség a biztosítási 
zárlatot Arnóthfalvy Tivadar összes 
vagyonára, s a bútorát azonnal le 
is foglalták. Hadik főispán a saját 
hatáskörében kihallgatja az összes 
tisztviselőket, s igyekszik a dolog 
nyomára jönni. Arnóthfalvy István 
ezredes is kijelentette, hogy a leg
szigorúbb vizsgálatot fogja kérni a 
belügyminisztertől, mert tisztázni 
akarja az ügyet öccse becsületének 
érdekében.

X  Városi közgyűlés.A multkorisür- 
getésünkken gyors eredménye lett: 
Dókus Gyula alispán jan. 26-ára ösz- 
szehilta a városi képviselőtestület 
alakuló közgyűlését. Mintegy 50-en 
jelentek meg, az újonnan választott 
tagok csaknem teljes számmal.

KülÖmben gyorsan és sablonsze
rűén ment a dolog. Dókus alispán 
megnyitó beszédében s Székely pol
gármester válaszában elmondta a 
szokásos frázisokat, s ezzel véget 
ért a gyűlés.

Dókus Gyula jelentette azt is, 
hogy egy még decemberben történt 
tévedés miatt nem hitta eddig üsz- 
sze a gyűlést. KülÖmben azt a kis 
pikantériát jegyezhetjük még fel, 
hogy inig az alispán beszédében a 
polgármestert tekintetes polgármes
ter urnák címezte, addig a polgár- 
mester Dókus Gyulát csak igy szó
lította: „Alispán úri". Nyilván tar
totta magát a közigazgatás egysze
rűsítésének a szabályaihoz, amelyek 
szerint minden címzést mellőzni 
kell,

x  A városi képviselőtestület szak- 
bizottságainak megválasztására a 
polgármester f. hó 30-án délután 2 
és fél órára rendkívüli képviselőtes
tületi ülést hivott össze. — Tárgy : 
Jogügyi bizottság választása. (12

j tag). Pénzügyi és gazdasági bizott-
í ság választása (12 tag). Közegész- 
i ségügyi bizottság választása (12 tag), 
Közigazgatási és rendőri bizottság 
választása (12 tag). Közművelődési 

I és szinügyi bizottság választása GL2 
tag). Kisdedóvó bizottság választása 
(12 tag). Építészeti, szépészeti és 
kövezési bizottság választása (12 
tag.) Kossuth szobor bizottság (8 

| tag.) Aizvezetéki bizottság (9 tag,) 
Fogyasztási adók ellenőrzéséhez (2

i tag.)

HÍREK.

Tisztelettel felkérjük azokat a

t előfizetőinket, a kik még hát- 
rálékban vannak és a kiknek
előfizetése lejár, hogy azokat 
mielőbb megujitani, illetve a 

hátrálékokat kiegyenlíteni szí

veskedjenek, nehogy a lap szét
küldésében fennakadás álljon be. 

A ki adóhi vata l .
— Mai számunkból dr. Rudali Izsó 

nemzetgazdasági politikai cikkének, 
»Utóhang a kiegyezéshez« c, érte
kezésnek a kiegyezést kereskedelmi 
szempontból tárgyaló II. része tér
szűke miatt kimaradván, azt csak 
jövő számunkban folytatjuk. Ugyan
csak ott folytatjuk az esküdtek lajs
tromának közlését is.

— Lelkészi kinevezés. Lukács János 
ujonszentelt áldozár Usékóre h. lel-* 
készül neveztetett ki.

— Kinevezések. A m. kir. igazság
ügyi miniszter Szemen  Dezső sátor
aljaújhelyi kir. törv. aljegyzőt a sá
toraljaújhelyi törv. jegyzővé nevez
te ki. — ,A vallás és közokt.-ügyi 
miniszter Hlavathy Margit okleveles 
óvónőt a monoki állami óvódéhoz 
óvónővé nevezte ki.

— Halálozás. Isssépy Vilmos föld- 
birtokos, Zemplén vármegyei törvény- 
hatósági bizottsági tag, f. hó 25-én 
élete 46. évében Barancson elhunyt.

— Eljegyzés. Szőllosi Sándor nagy- 
mihályi gyógyszerész eljegyezte Bu
dapestről Pollatschek Margit kisasz- 
szonyt.

•— t Violet Gyula, az erdőbényei pa- 
rochiára kinevezett r. kát. lelkész 
vasárnap, 25-én foglalta el uj állá
sát. Előző este az újhelyi katolikus 
kör nagyon szépen sikerült búcsú 
vacsorát rendezett távozó vezetője 
tiszteletére. Vasárnap pedig hívei 
közül 12-en kísérték el Erdőbónyére 
a rajongásig szeretett fiatal papju
kat. A liszka-tolcsvai állomáson az 
erdőbényeiek küldöttségének élén 
fogadta Szűcs Gyula ügyvéd, a ki 
nemcsak mint a város uj lelki pász
torát, de mint a függetlenségi esz
mék hívét is üdvözölte. Violet gyö
nyörű beszédben, meghatva vála
szolt. Elmondta, hogy híve s hirde
tője lesz mindig a szeretet vallásá
nak, s hive lesz hazája függetlensé
gének. »Ha százan lesznek — mondta 
— az alatt a zászló alatt, én köztük 
leszek, ha csak tizen lesznek, akkor 
is ott leszek, s ha már csak egy 
marad, az az egy is én leszek !«

Erdőbényén diadalkapu alatt várta 
az uj lelkészt az egész község. Itt 
újra Szűcs Gyula, majd Szilágyi J ó 
zsef biró üdvözölte, s Violet gyö
nyörű, lelkes beszédben válaszolt. 
Azután a templomban tartott küuy- 
nyekig megható, elragadó hatású 
prédikációt s utána szent misét Az 
újhelyi kiséret az esti vonattal jött 
csak haza Béuyéről.

Sajnálattal búcsúzunk Violet Gyu
lától, de örülünk, hogy olyan derék 
magyar község élére jutott, s gra
tulálunk a bényeieknek magyar szi- 
vü, magyar lelkű, # nagy tehetségű 
fiatal lelkipásztorukhoz.
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f  a nm i s M i ■ A következő levelet vettük: I *■- M V T r  t p  'T 'T 7' D * \
legttjaDO. klnicitts Szerkesztőség! Azon olt cl* I N Y I L T - T E R * )

Lapunk zártakor halijuk a hírt jedfc hírrel szemben. hogy mezből-1 . . . . . .  , .. .. .
l,o‘;  ma délben bét rendelet ÍoSul. ■ ArmUhfalfy Tfeadar „r bet..« Ny,Ivánon köszönet

,ly orvikben a nénziiuvmi- Sti8't,,v vonatkozólag en \ nlamcly A sáloraljnujhol vi dohánvgv álatok,jött, az. cgjikDcn a pen zió im  k(.,.os ;i„.ipot je ’onlétét megállapitol Hazoatósá-ának. <)»,,■ , ti^.j visUői
niszter tudatja, hogy nem Imi c - (a | U  V ( ) j n .j szükségesnek tartom ki- %  d s s / , .s immkásnőinek ős/.int.- 
hét le sz í ni vizsgálót, s a pénz- jelenteni, hogy ón öt csak látásból kü.v/.óne temet n\ilvúnitmn a/wni.*,z 
ügyi számvevőséget bízza meg a ismertem, személyesen vole nem c§ak vótórt. m ehet' elhalt imokahugom
vizsgálattá1, — a másikban a mint orvosnak -  de mint magán Varalyi Anna temetése alkalmával
belügyminiszter elrendeli, hogy embernek sem volt alkalmon érint- tanúsítani ügyeskedtek.

. . . . ,,, n °  kezm. kérem ezen soraimnak becses Sátoraliauihelv 10U3 ián •>(!
minden megye, tisztv.se o ellen, japjában helyt adni Saujhely, 1003. bdtora,JauJhtí,>- e
akinek a pénzkezelésnél valami j anuár 27. Kitűnő tisztelettel; — Dr. Laszacs János,
ténykedése volt, azonnal m eg Moskovics Vilmos. ...r. _ ^ ..
ki*lí indítani a fegyelm i eljá- — Felülvizsgálati. Sátoraljaújhely

város polgármestere ezennel közhírré Kösznnfltnvilvánitás
a • cílícndn teszi, hogy a Kassán szervezett ál- Köszönetnyilvánítás.

/ fa  dl Ár főispán s < *s 1 lantló felülvizsgáló bizottság a folyó Felejthetetlen kedves testvé- 
ma délben Budapestre utaztak. j anu.jr 22 napjától kezdve a fe- iáink elhunyta alkalmából mind-

A főispán jan. 30 ára sürgősen lülvizsgálatokat Kassa város sorozó azok. kik részvétükkel fájdal-
összehitta a közigazgatási bizott- helyiségében, posta u t l l .  sz a. ház- ínunkban osztoztak, fogadják

, ‘ " bán fogja megtartani, ezúton hálás köszönetünket. I
SaA° városban szerte beszélik, -  A sátoraljaújhelyi r. k. fögymna- Sátoraljaújhely, 1003. jan, 20.
h o g y  m a m á r 1 2 0 ,0 0 0  ^ r o n a  ‘ ‘“V o s i  S L t n  “ dd'hangí ______________ Arnóthfalvy c i lá d .
hiányra jöttek rá. versenyének műsora:

— Arnóthfalvy tsmttóse a város 1. Idyll. Mathey-től. Előadja az
közönségének óriási részvéte mel- ifj zenekar. 2. Visszavárlak. End- ............
lett ment végbe vasárnap délután, rődy Sándortól. Szavalja: herényi szerk eszto seg  üzenetei •

ssze feketéllett a Kazinczy utca Ede VII. o. t. 3. Éji dal. Marsch- —
I- tengernyi gyászoló közönségtől „értől. Előadja az ifj. férfikar. 4. VI. i
• ■vács Endre gimnáziumi igazgató Magyar rhapsodia. Székelv Imrétől, s/.t-p „i.arnu Hn«yaiok" is diszitottók a höiRvku-1 

végezte a szertartást. Ott volt a Előadja: Székely László, V ili. o. t. í
megyei tisztikar Dókus Gyula alis- hKeresztesvitéz. Marschnertől. Elő iSÍS. *rl!?21 
pán vezetése alatt, ott volt Mohiát adja az itj. vegyes k ir. 6. <Jean Ke- a szuiijektiv tudósítás, s igv áiiván a doto« — t>o- j
István nv. főispán. Matolai Etele s minit. Melodráma. Előadja: Péchy c%niV?VSSíSí:„sóu utáu** «•. uoveiiáját támuo-1
a miskolezi és újhelyi honvédtiszti- Dezső Vili. O. t., zongorán kíséri: vat-vezetóiik erőseit személyes vonatkozásúnak ia » r o . , n atmi . - a i mondja, s nem egyezik l>ele annak közléseim, lutkar liagySZíimU küldöttsége. EaSSU fezabo Erno Vili. O. t. t. A malom* nem 1‘ltette kedven emlékei gyűjteményébe.
menetben kisérte a nagy tömeg az bán. Gilletől, Előadja az ifj. zene-
egyszerű koporsót a nyugalom he- kar. Monológ. Előadja Zsákay Jó- Kiadótulaidonos *
Ivére, a temetőbe. zsef Vili. o. t. 8. Magyar roham- 1

— A Kazinczy kör folyó hó 24-én induló, Liszttől. Előadják Bánóezy j L A N D E S M A N M  M IK S A  <
szombaton tartott házi estélyén elő- Béla VI. o. t és Malártsik Lajos: k
szőr Farkas Andor olvasott fel egy V. o. t. 10 Gondüző, Flot.wo tói. j
szép elbeszélést. Utána »Az úr Ítél« Előadja az ifj. férfikar. -b sz. 1003. vhté. ^
melodrámát nagy hatással adta elő — ‘ipartestületi bál. A sátoralja■ Á rverési h irdetm ény.
Guseó Ferencznó zongora és Fischer újhelyi általános ipartestület régi ; Alulirt bírósági végrehajtó az 1881 
Géza harmónium kísérete mellett jó hírnevű bálját vasárnap február j évi LX. t.-cz. 102. $ a  értelmében 

' Guseó Ferenca. Isépy Zoltán „Oh hó 1-én tartja a városi színházban, ezennel közhírré teszi, hogy a sá- 
azok a nők“ c. monológot ügyesen A mindig hangulatos bál iránt igen j toraljaujhelyi kir. törvényszék 1002. 
adta elő. Fischer Géza művészi he- nagy az érdeklődés, s a buzgó pen-jV. 17853. számú végzése következ- 
gedüjátéka következett azután, Ha- dezősóg mindent megtesz, ami még tőben dr. Kovács Gábor ügyvéd di
ner János zongorakisérete mellett, kell, hogy a bái régi híres sikerei i tál képviselt Horovicz J. cég javára 
Végül Gnadig Lipét adta elő »Há- mögött ne maradjon. A hölgyek ré-1 Auslander Ármin ellen 080 K 60 F 
zassági ajánlat« monológot, finom szere csinos táncrendről gondosko-js jár. erejéig 1903. évi január hó. 
komikummal, szellemesen. -- Feb- dott a bálbizotttság. 15-én foganatosított- kielégítési vég-
t-uár 7-én egy nyilvános előadásra — Figyelmeztetés a közönséghez. Airehajtás utján le foglalt és 758 K, 
készül a kör a városi színházban, helybeli iparos ifjúság figyelmezteti 1 30 fii.-re becsült következő ingósá- 
utána tánccal. A legközelebbi zárt- a t, közönséget, hogy az »iparos if- ; gok, u. m. házi bútorok, kész kopor- 
körü háziestély február 28-án lesz: juság« nevével visszaélés történt, sók, rövid és divat áruk és bolt be- 
kamara-estély ; esetleg februárban mert ők f. évi február hé 1-ső nap j rendezés nyilvános árverésen eladat- 
még Bartók-emlékünnepélyt is ren- jan, a Magyar Király szállodában nak.
dez házi estélyek keretében a kör. semmiféle bált nem rendeznek és Mely árverésnek a tokaji kir. já-

— Nöegyleti bál. A sútoraljaujhe- azzal semmiféle összeköttetésben nem rásbiróság 1002 ik évi V. 520 2 sz.
lyi izr. jótékony nőegylet szokásos állanak. — Az iparos ifjúság febr. végzése folytán 980 kor. 60 fill. tőke- 
farsangi táncmulatságát, f. hé 31-én 1-én a városi színházban ipartestü- követelés ennek 1902. évi Deez. hó 
hangversennyel egybekötve tartja, leti bált rendez, azon fog részt venni 7 napjától járó 6 százalék kamatai 
A műsor, a melyet alább közlünk a és tiltakozik nevének más célra és eddig Összesen 96 kor. 42 fii. ben 
legfinnyásabb műérzékeket, is kielé- való felhasználása ellen. — Sátor biróilag már megállapított költségek*
gitő művészi estélyt igéi*. Udvardy \ aljaujhely, 1903. január hó 26-án. erejéig Tarczalon Auslander Annin
Emillia opera énekesnő, Thomán iparos ifjúság százas bizottsága. j lakásán leendő eszközlésére 1903.
István, Harris Ervin és Komjáthy — A gálszécsi ev. ref. egyház évi február hó 5-ík napjának délelőtti
János művészek, Nagy Elza és temploma javítási költségeinek fe- 9 órája határidőül kitiizetik és ahhoz ; 
Fischer Géza műkedvelők közremü- dezésére a Nemzeti Szálloda termei- a venni szándékozók ezennel oly 
ködése elég garancia arra, hogy a ben február hó 7-én táncmulatságot, megjegyzkssel hivatnak meg, hogy! 
legkifogástalanabb művészi estélyt rendez. j az érintett ingóságok az 1881. évi;
várjuk. A jegyek már legnagyobb — A tolcsvai önkéntes tűzoltó egy- j LX. t -ez. 107. és 108. §-ai érteimé-|
részt elkeltek, ezért a rendezőség ltít saját alaptőkéje gyarapítására j ben készpénzfizetés mellett, a lég- ; 
figyelmezteti az érdeklődőket, hogy 1903. évi február hó 1-én Grosz i többet igőren, szükség esetén becs-! 
jegyeik megváltása érdekében Lan- Bernát nagy szállodájában zártkörű j áron alul is el fognál) adatni, 
desmann Miksa és társa könyvke- táncvigalmat rendez. Amennyiben az árverezendő ingó j
reskedésébeti intézkedjenek ideje — Czigánybál. Lukács Károly mész j súgókat mások is le is felülfoglal-j
korán. Műsor: 1). „Vén színész" szo-vidéken hires primásunk és égés/.! tatták, s azokra kielégítési jogot
Gyulai Páltól. Szavalja Komjáthy bandája február hó 26-án a városi ; nyertek volna, ezen árverés az 1882. 
János úr. 2.1 Beethoven: Kettős F. színházban hangversenynyel egybe- óéi LX. t.-cz. 120 értelmében ozek 
dúr. Előadják Harris Ervin és Tho- kötött nagyszabású bált rendeznek, j javára is elrendeltetik.
mán István urak. 3. a) „Nem vádo- A befolyó jövedelem egy része a Knlt Tokaj. 1903. é.*i január hói 
lom“ és b.) „Kőnig‘* Rubinsteintól. már betegen fekvő népdalköltőnek,; 24 nád ján.
Énekli Udvardy Emillia k. a. opera Dankó Pistának javára fog fordít- Faragó József,
énekesnő, zongorán kiséri Nagy tat ni. kir. bír. végrehajtó.
Elza k. a. 4.) a.) Herzfeld: Itiier- — Rablát. Fűrjesi János, vámos 11 1
inezzo. b.) Gruber Schorzó, c.) ujfalusi lakos amint a liszka-tolcsvai ^  fi A
Liszt: Spanyol rapsodia zongorán vasúti állomásnál teljesített szén- I f t M Á  f
előadja Thomán István úr. 5,) „Ván- lerakodásért az 1 frt 70 kr. napszám-;
dordal" Schumantól, ária a „Trou ját kikapta, egy porció pálinkára I ^  W  W  w M w  ¥ W |
hadúrból. Énekli Udvardy Emillia betért a korcsmába Hazajövet a z ; A Kazinczy-utczán — Kornstein 
k. a. opera enekesno zongorán ki- állomás közelében egy ismeretlen ■ . ' .
séri Nagy Elza k. a. b.) kessler : tettes megleste, a mit sem sejtő | ^ ‘c — e8T emeleti szép bu-
Búcsúdal a saekingeni trombitásból, embert hátulról bottal leütötte és torozott különbejáratu szoba juta- ■
Előadja szárnvkürtön Fischer Géza pénzét elrabolta. Az öt apró írver-; , J
úr, zongorán kiséri Nagy Elza k.a.) mekkel biró szegény napszámos j nyosan azonnal kiadó
7.) a.) Schuman: „Papillons‘* b.) most a halállal vívódik. j Tudakozódhatni Csapó Lajosnál |
Liszt: »Polonaise«, zongorán elő- __ ___ ______
adja Thomán István ur. ‘ f(»iL>iös,ovcl alrtlt köz,,"ttek‘‘rt “ m>iu •

Nyomatott Land.esmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoralja-ujhely.

tel vét('tik

Saiŝ saiaitn jiíiksa ás Társa
könyvnyomdájál^m

Utczai lakás.
Három szoba, előszoba stb. és 

szépen rendezett virág és gyü
mölcsös kerttel május 1-től 

kiadó
Ugyanott egy jó  forgalmú fii- 

szerbolt-helyiség is kiadó.
Értekezni csak tébruár 1-éig 

lehet. Bővebbet a kiadóhivatal.

Eladó zongorák.
Egy fekete rövid keresztbe hú

rozott kellemes hangú szép kiállí
tással, — és egy használt jó kar
ban levő B ö z e u d o r f e r  hang
verseny zongora jutányos áron 
sladó — L d v a r d i  S & a n i s M n á l  
Sátoraljaújhely.
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